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1. Inledning 

Tisdagen 29 november, 2005, gick det att läsa på Nacka Värmdö Postens 

löpsedel ”Nacka kan få privatägt bibliotek” (Stucki, 2005 [www]). Artikeln 

handlade om biblioteket i Dieselverkstaden i Nacka, ett nytt bibliotek som 

öppnades september 2002, som riktar sig till en ung publik. Personalen var 

intresserad av att ”knoppa av” verksamheten för att äga och driva biblioteket 

själva, istället för att som nu vara en kommunal verksamhet. Deras önskan var 

att kommunen skulle låta dem driva biblioteket själva mot en viss ersättning.   

Dieselverkstaden är ett kulturcentrum som skapats i Atlas Copcos gamla 

dieselverkstad i Nacka Kommun. Från att tidigare ha varit en 

monteringsverkstad för jättelika fartygsmotorer har de stora lokalytorna 

omvandlats och anpassats för en rad olika kulturverksamheter 

(Dieselverkstaden [www]). I lokalerna huserar såväl kommersiella aktörer som 

kommunala verksamheter, som alla hyr sina lokaler av LjungbergGruppen AB, 

som området och lokalerna ägs av. I Dieselverkstaden samsas kommunens 

bibliotek, Stockholms Läns Blåsarsymfoniker/ Länsmusiken, Selam, 

Klätterverket, Sickla Café, Stockholms Läns museum, Dieselverkstadens Bar & 

Matsal, Lokalhistoriska arkivet, Carl Malmstens arkiv, Mediacentralen och 

Kultur Nacka om lokalytan (Dieselverkstaden [www]). Personalen på bibliotek 

ämnade även i fortsättningen, som entreprenörer, använda de nuvarande 

lokalerna, uthyrda av LjungbergGruppen AB.  

Privatiseringen var under hösten 2005 uppe för diskussion i Nacka 

Kommun, tanken var att ett beslut skulle fattas 14 december på 

kulturnämndens möte (Stucki, 2005 [www]; Andersson, 2005 [www]; 

Axelsson, 2005 [www]). Beslutet sköts dock upp till 15 februari, 2006, där det 

sedan skickades vidare till kommunfullmäktiges möte 6 mars, 2006 (Stucki, 

2006). Problemet var att ärendet fastnade hos kommunstyrelsen och därför inte 

nådde kommunfullmäktige utan istället sändes tillbaka till kulturnämnden. 15 

mars, 2006, togs beslutet i kulturnämnden som innebar en försöksverksamhet i 

ett år, med start 1 april.  



 5 

Artikeln i Nacka Värmdö Posten, fångade mitt intresse och fick mig att 

börja fundera på privata och kommunala bibliotek. Hur många folkbibliotek 

som egentligen är privata, vad det innebär, hur det går för dem och vad 

skillnaden är mot ett kommunalägt bibliotek. Nästa fråga som slog mig var 

vem som tjänar på det - ett bibliotek är en verksamhet helt utan inkomster och 

det finns en mängd förväntningar på att bibliotek skall vara offentliga. Det skall 

väl inte kosta pengar att låna böcker, det skall väl vara öppet för alla, etcetera. 

Går det att överhuvudtaget lyckas och vad är det i så fall som driver 

Dieselverkstaden? Jag bestämde mig för att gräva djupare i ämnet och 

upptäckte att det funnits flera försök till att driva bibliotek på entreprenad i 

Sverige, exempelvis i Linköping och i Åre. Åreförsöket (eller Åreexperimentet) 

är kanske det mest kända, det slutade med konkurs. I Linköping valde 

kommunen att 2005 återta driften av det tidigare privatdrivna biblioteket HB 

Parapraxis i Linghem, som de senaste 15 åren bedrivits på entreprenad 

(Linköpings kommun, 2004 [www]). Nu var det Nacka kommuns tur att göra 

ett försök. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte med denna uppsats är att studera vilka argument som används för 

och emot när man vill lägga ut ett kommunalstyrt folkbibliotek på entreprenad, 

för att förstå varför och vad det är som gör att tanken väcks. Min speciella 

fallstudie som jag kommer att använda mig av är Dieselverkstaden som är 

belägen i Nacka kommun. Jag har valt att fokusera på Dieselverkstaden då det 

fallet ligger historiskt nära i tiden, hösten och våren 2005-2006, samtidigt som 

uppsatsarbetet. Detta är fördelaktigt då tillgången till materialet varit god, så 

väl de politiska dokumenten som de intervjuade har varit tillgängliga. Då 

händelserna ligger nära i tiden så har de intervjuade situationerna färska i 

minnet vilket har varit en fördel. Mina frågor är således kopplade till 

Dieselverkstadens situation, som jag har använt som utgångspunkt. 

Detta leder fram till mina frågeställningar: 

1. Hur kommer det sig att personalen på Dieselverkstadens bibliotek vill 

förändra driftsformen på biblioteket och varför vill majoriteten av politikerna i 

Nacka kommun att Dieselverkstaden förändras? 

2. Vilka argument används som för- respektive nackdelar med ett bibliotek 

utlagt på entreprenad? 
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1.2 Forskningsöversikt 
Statens kulturråd har gett ut ett antal rapporter bland annat 

Biblioteksentreprenader i Norden (1993) och Entreprenad- till vilket pris? 

(1994) som båda tar upp frågor som rör entreprenader inom biblioteksvärlden; 

hur det ser i de nordiska länderna, vad bibliotekslagen säger, vad som skall 

beaktas vid en upphandling och även iakttagelser från åtta granskade bibliotek. 

1988 diskuterar Leonard Freiser bibliotekens framtid som privata och 

offentliga alternativ. Han menar att offentliga bibliotek är en garanti för att 

oavsett vilket bibliotek du besöker skall du ha tillgång till all litteratur, konst, 

etcetera. Han ser en fara i att det är tillgång och efterfrågan som styr, och anser 

att offentliga bibliotek är en demokratisk rättighet, där skall det vara möjligt att 

finna ovanliga och bortglömda titlar som är en del av kulturarvet. Patricia Glass 

Schuman (1998) kritiserar privatiseringen av biblioteksverksamheter i USA, 

och manar till upprop bland bibliotekarier. Hon menar att bibliotek existerar 

tack vare att samhället uppskattar fria idéer och fria åsikter. Verksamheten skall 

inte handla om vinstsyften. 

Docent Göran Bostedt gav 1995 ut en rapport från Mitthögskolan, Bibliotek 

på entreprenad, som utvärderade kommunmedborgarnas perspektiv på 

bibliotekens verksamhet i Åre kommun mellan 1990 och 1993. I rapporten 

analyserar Bostedt effekter av valet av organisationsform och diskuterar 

möjligheten för institutionell förändring avseende offentlig verksamhet. Det 

empiriska material som Bostedt bygger sin rapport på är medborgarenkäter, 

besöksenkäter och intervjuer med det lokala föreningslivet. Dessa upprepas 

före (1991), under (1992) och efter (1993) entreprenaden. Marc A. Levin 

(1988) skriver om federala myndigheter som under mitten av 80-talet valde att 

lägga ut sina bibliotek på entreprenad och diskuterar vilka konsekvenser det 

förde med sig. 

På Nya Zeeland i slutet av 1990-talet uppkom ett förslag i Invercargill (stad 

i södra delen av Sydön med cirka 50 000 inv.) om att lägga ut 

biblioteksverksamheten på entreprenad. Den som skulle ta över verksamheten 

var i första hand den dåvarande bibliotekschefen, Keith Harrington. Harrington 

(2001 [www]) undersöker och diskuterar möjligheten att skifta från en 

traditionell typ av verksamhet till en annorlunda form i ett paper. Han 

diskuterar även vilka fördelar och nackdelar som kan finnas för en 

biblioteksverksamhet som tillhandahålls av ett privat företag.  

Angående privatisering av bibliotek har det skrivits ett mindre antal 

uppsatser vid Borås högskola. Privatisering av folkbibliotek - skildrat i 
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politiska dokument under 1990-talet av Johanna Hansson och Julia Heedman 

från 2004 är den mest relevanta för denna uppsats huvudsakliga syfte. Syftet 

med deras uppsats är att studera politiska dokument skrivna under 1990-talet 

och därigenom diskutera privatiseringen av folkbibliotek. De analyserar vilka 

krafter och vilka hinder som föreligger vid privatiseringar och även vilka risker 

som kan föreligga. De avslutar med att diskutera hur framtiden ser ut för 

privatiseringar av folkbibliotek.  

Gällande förändringar inom biblioteket som organisation har Zetterlund & 

Hansson (1997) bidragit med forskning när de i sin artikel ”Folkbibliotekens 

förändring”, diskuterar vilka faktorer som påverkar förändringar i 

folkbibliotekens organisation. De diskuterar tidigare forskning om folkbibliotek 

och även olika teorier om förändringens natur. De menar att politiska 

preferenser och problembilder förändras över tid, vilket gör att även politiska 

institutioner förändras över tid, de anpassas efter det rådande klimatet och efter 

de idéer som är aktuella. Det rör sig många gånger om att offentliga 

verksamheter förändras genom olika processer, från att vara helt statligt styrda 

till en blandform för reglering, finansiering, produktion och ledning. 

Förutsättningen för en sådan förändring är tydliga avtal och klara politiska 

direktiv och ambitioner mellan kommunala huvudmän och entreprenörer, samt 

uppföljning och utvärdering av verksamhetsresultat, servicegrad och kvalitet. 

1.3 Disposition  
Jag inleder uppsatsen med ett inledningskapitel där jag beskriver mitt syfte, 

vilka frågeställningar jag har och en forskningsöversikt. I kapitel två teori och i 

kapitel tre metod och källmaterial. Kapitel fyra behandlar den historiska 

bakgrunden, hur frågan aktualiserades, de driftformer som är aktuella och vilka 

bolagsformer som är aktuella. Kapitlet fortsätter med en genomgång av 

juridiska ramlagar i Sverige och bibliotekslagar i de övriga nordiska länderna. 

Femte kapitlet ägnas åt min undersökning och analys av denna, jag identifierar 

olika motiv till en förändrad driftsform och går igenom för- och nackdelar med 

biblioteksentreprenader. I det sjätte kommer en avslutande diskussion och i 

sjunde en sammanfattning. 
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2. Teori 

För att kunna belysa problematiken med offentligt och privat har jag valt att 

använda mig av John D. Donahue och Habermas teorier. Donahue försöker att 

påvisa privatiseringens för- och nackdelar, ur både anhängares och 

motståndares synvinkel, för att ge en mer balanserad bild av verkligheten i sin 

bok Den svåra konsten att privatisera. Habermas har genomfört en omfattande 

historisk och sociologisk analys av fenomenet och begreppet offentlighet. För 

att kunna förstå folkbiblioteket som en institution, att folkbiblioteket är 

offentligt i två avseenden kan Habermas vara till hjälp (Vestheim, 1992, s.107). 

Vilka två sätt är då detta? Det är offentligt eftersom det är tillgängligt för 

allmänheten, det vill säga en mötesplats för kommunikation och samtal - 

liksom många andra institutioner i samhället. Det är även offentligt i den 

meningen att det är staten och kommunen som äger biblioteket, det vill säga en 

offentlig egendom som styrs av den offentliga förvaltningen. Alltså har 

folkbiblioteket en offentlig funktion som mötesplats för kommunen och 

förmedling av kunskap & kultur och som institution en del av den offentliga 

infrastrukturen som skall bjuda in till det offentliga samtalet (Vestheim, 1992, 

s.107). 

2.1 Habermas 
Habermas undersöker i sin bok Borgerlig offentlighet (1988 [1962]), dels 

vilken plats och roll ”det offentliga” har i samhällets helhet, dels hur denna 

plats och roll förändras över tid (Dahlkvist, 1988, s.ii). Vad är privat och vad är 

offentligt? För Habermas är det viktigt att kategorierna både är begrepp i vårt 

medvetande och samtidigt företeelser i vår samhälleliga verklighet (Dahlkvist, 

1988, s.iii). Det är begrepp vi måste våga fundera över. 

Habermas teorier handlar mycket om vad som är privat och vad som är 

offentligt. Dessa begrepp ”privat” och ”offentligt” användes redan i det antika 

Grekland. I den grekiska stadsstaten (polis) går det en tydlig gräns mellan vad 

Habermas kallar polis-sfären (området för gemensamma angelägenheter) och 

oikos-sfären (område för det enskilda hushållets angelägenheter). Inom oikos-
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sfären handlar det om materiella nyttigheter och reproduktion av livet, medan 

det offentliga livet mer handlar om diskussioner, rättsskipning, lagstiftning och 

krigsföring. Denna åtskillnad mellan ”privat” och ”offentligt” är Habermas 

grundtanke (Dahlkvist 1988, s.vi f). 

När historien rör sig vidare till den nord- och västeuropeiska feodalismen 

och adelskulturen, verkar gränsen mellan ”privat” och ”offentligt” nästan 

utsuddad. Godsherrens privata styrande av verksamheten på sitt gods är 

samtidigt ett offentligt utövande av rättigheter och skyldigheter. Organiseringen 

av de livegnas arbete och indrivningen av skatter är inte bara ”ekonomi”, utan 

samtidigt en politisk organisering av godset som politisk enhet. Både 

myndighetsutövning och lokal rättsskipning. Under dessa förhållanden menar 

Habermas att det är omöjligt att skilja ”privat” och ”offentligt” åt (Habermas, 

1988, s.15). Man bör mer prata om representativ offentlighet. Den 

demonstrerar och representerar inför folket hela den hierarkiska 

samhällspyramiden. I antik tid innehåller alltså ”offentligheten” politiska inslag 

så som lagstiftning och rättsskipning, beroende på den relativt demokratiska 

karaktären i samhället. Den ”representativa offentligheten” är däremot tömd på 

detta då lagstiftningen inte är en fråga om omröstning och diskussion. Den blir 

istället symbolisk; den representerar makt (Habermas 1988, s.18 f).  

I och med handelskapitalismen framväxt under 1100- och 1200-talet, i 

framför allt Norditalien, blev städerna indragna allt mer i handel. En av 

Habermas teser innebär att varuhandelns utveckling påverkar förmedlingen av 

informationen om priser, råvaror, vägar och så vidare. Dessa båda går hand i 

hand, denna nya kommunala struktur är ett viktigt element i det moderna 

borgerliga samhället. Handelsmässor och hamnstäder blir veritabla 

nyhetsplatser. Det är dock inte förrän merkantilismen och den absoluta staten 

under 1500- och 1600-talen som de nya samhällselementen får sprängkraft. 

Den absoluta kungamakten påbörjar en nedbrytning av godsens och de enskilda 

furstendömenas skatte-, tull- och penningväsen. Den statliga politiken inriktar 

sig på att omforma ekonomin så att handel och manufaktur främjas. Tanken är 

att bygga upp inhemska ekonomier på kapitalistisk grund. Det skall vara en 

aktiv handelsbalans, där utrikes dominans och utrikes handel utgör underlaget 

för inhemskt välstånd. 

Det fordras dock pengar för att kunna genomföra detta. Privata 

lönekontrakt mellan furstar eller mellan finansmän var inte tillräckligt, istället 

är den absoluta staten en skattestat, detta nödvändiggör en utvidgad stående 

statsförvaltning. De personliga maktförhållandena som funnits under 

feodalismen övergår i en opersonlig byråkratisk kompetensreglerad apparat 
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med centraliserat monopol på användandet av legitimt våld: den moderna 

staten. Här ser vi, enligt Habermas, en opersonlig myndighet, en ”offentlig” 

makt (Habermas, 1988, s.30). Ett nytt privat område växer nu också fram. Vi 

har ”staten” och på den andra sidan, som ett eget område ”det borgerliga 

samhället”: överhetens adressat och motpol. Denna ”privatsfär” är underkastad 

den offentliga myndighetens regler och verkar inom ramen för ett offentligt 

monopol på handel och manufaktur och tilldelas även rättigheter av den 

offentliga myndigheten. Det är nu samexistensen – åtskillnaden mellan stat och 

samhälle börjar växa fram (Habermas 1988, s.37 f).  

Situationen för informationsflödet och nyhetsformen förändras också i och 

med kapitalismens framväxt. Post och press växer fram, tidningar läses av 

ämbetsmän, jurister, läkare, präster. I de nya kapitalistiska 

samhällsförhållandena finns handelsmän, förläggare och bankirer, enligt 

Habermas en borgerlighet i modern mening. Denna borgerlighet dominerar det 

ekonomiska livet och ju starkare medlemmarna i detta skikt känner sig, desto 

mer utvecklar sig en spänning mellan dem och den statliga myndigheten. 

Habermas menar att överheten framkallar en reaktion hos detta skikt, de 

upplever sig som medvetna motspelare till myndighetens påbud och 

regleringar. Det bildas mötesplatser, sociala institutioner där denna borgerlighet 

kan träffas och diskutera, i så väl hamnstäder som vid handelsplatser och på 

finansgatorna. Här samlas folk till allmän diskussion eller till ”offentlig 

debatt”. En ”borgerlig offentlighet” är född (Habermas 1988, s. 49 ff).  

Borgerligheten genomdriver sedermera grundlagsförändringar, dessa kan 

indelas i tre grupper. Den första behandlar frågor om personlig frihet, 

religionsfrihet och handlar därmed om relationen mellan staten och intimsfären. 

Den andra handlar om likhet inför lagen, skydd av privat egendom etcetera och 

berör därmed relationen mellan staten och socialsfären och relationerna mellan 

individerna inom socialsfären. Den tredje garanterar möjligheterna till 

sammankomst, diskussion och information och är lagar om yttrande-, 

förenings- och åsiktsfrihet. Dessa grundlagar handlar om relationerna mellan 

staten och den ”borgerliga offentligheten”. På detta sätt blir sfärerna 

institutionellt avgränsade och garanterade (Habermas 1988, s.110 f).  

Under 1900-talets början sker en samhällsutveckling som leder till 

förändringar i sfärindelningen. En ny samhällsordning träder in, statliga 

regleringar så som tullar, aktiva statliga satsningar i infrastruktur som järnvägar 

och en aktiv statlig utrikespolitik för att skydda råvaror och handelsvägar, 

aktualiseras. En rad funktioner tillkommer så som en omfattande socialpolitik, 

kontroll och balansering av det ekonomiska kretsloppet, statlig reglering och 



 11 

ledning av industriell strukturomvandling och tillväxt av ”offentliga” tjänster. 

Välfärdsstaten är ett faktum. Genom statens inblandning i den tidigare 

”privata” sektorn, suddas den tidigare skarpa gränsen mellan stat och marknad, 

stat och samhälle eller ”privat” och ”offentligt” ut. Habermas kallar det 

”förstatligande av samhället”, när den offentliga myndigheten griper in på det 

privata området (Habermas 1988, s.185 f). På samma gång får tidigare privata 

organisationer, så som intresseorganisationer, politiska partier, plats inom den 

offentliga myndigheten. Sfärindelningen börjar falla samman och de 

samhälleliga relationerna struktureras efter nya mönster (Habermas 1988, 

s.193).  

2.2 Donahue och privatisering 
John D. Donahue (1992) visar i sin bok Den svåra konsten att privatisera på 

fördelar och nackdelar med offentliga och privata institutioner gällande 

utförandet av allmännyttiga tjänster. Han utvecklar och illustrerar en rad 

principer som en vägledning i fördelningen av, med offentliga medel 

finansierade uppgifter mellan myndighetsorganisationer och icke-

myndighetsorganisationer. Den offentliga sektorn som hemsöks av en 

försvagad ansvarighet, tenderar att tillåta ”slapphet”, vilket kan innebära 

bristande effektivitet här och var.  

Donahue (1992, s.54 f) menar att mycket likartade överväganden bör styra 

den offentliga förvaltningen policymässigt viktiga val mellan offentliga 

tjänstemän (på grundval av insats) och privata leverantörer (på grundval av 

avkastning). Vad är då myndighetsalternativet till privat entreprenad - jo, 

byråkrati. Byråkrati är ett viktigt sätt att organisera och genomföra 

allmänhetens affärer. Många gånger framställs det som ett skällsord, men det 

finns ingen som klarar dessa uppgifter lika bra, menar Donahue. Att det 

förekommer i alla skiftande ekonomier och kulturer pekar på att mänskligheten 

inte hittat något bättre sätt att organisera sig för att genomföra vissa uppgifter. 

Byråkratier är dock ofta dyra att bygga och hålla i arbete, precis som maskiner, 

och går ofta sönder om man försummar eller vansköter dem, men om de är 

omsorgsfullt konstruerade och underhållna är de förmögna till en 

häpnadsväckande effektivitet när de utför funktioner för vilka de är lämpliga. 

Men det finns vissa risker med offentliga organisationers utförande av 

allmännyttiga uppgifter: ineffektivitet, opportunism och egennyttig politisk 

aktivism (Donahue 1992, s.65). 
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Medborgarna i samhället uttrycker sina prioriteringar genom politiska val, 

men deras intressen är då oprecisa och indirekt framförda till dem som utför 

arbetet. Som väljare röstar man på den kandidat som sammantaget har mest 

lika åsikter som en själv, vilket innebär att mina prioriteringar av kandidatens 

vallöften kanske inte överrensstämmer med kandidatens egna. Ämbetsmän har 

en tendens att inte specificera mål något vidare, att inte övervaka arbete med 

millimeterprecision och kanske inte vidta åtgärder mot dåliga prestationer på 

samma sätt som en ägare av en firma kanske gör. Ägaren håller ofta hårt i 

trådarna av rädsla för att förlora sitt kapital (Donahue 1992, s.102 f). Det får till 

följd att vinstdrivande företag kan vara bättre lämpade än offentligt anställda att 

utföra vissa uppdrag. Detta kan exempelvis vara aktuellt när uppdrag i detalj 

kan specificeras och dessutom i förväg, men tenderar att inte bli specificerade. 

Vinstdrivna företag kan inte förväntas gå utanför de bokstavliga 

specifikationerna i ett kontrakt, men man kan förvänta sig att de håller avtalet 

och får dessa saker gjorda (Donahue 1992, s.108). 

Det finns flera fördelar med vinstdrivande företag. De har en tendens att 

vara effektivare när det gäller utförande av uppdrag. Detta beror på att ju mer 

kompletta och ju mer uttalade ägandeförhållandena är desto mindre kommer en 

organisation att lida av svinn. När de som kontrollerar den produktiva 

organisationen själva är ägare till företaget, tenderar den slumpartade (svinn, 

onödigt trassel och misstag som går att korrigera) ineffektiviteten att begränsas. 

Denna tendens står sig oavsett om kontrakten grundar sig på konkurrens eller är 

väl genomdrivna. Ägarna tar upp ekonomisk slapphet och omvandlar det till 

lägre priser eller högre kvalitet, eller högre vinster. Donahue menar att i stort 

sett alla förslag som talar för en större roll för vinstdrivande organisationer 

inom den offentliga sektorn grundar sig med rätta på denna poäng (Donahue 

1992, s.109). Chefer inom vinstdrivna företag är mer inställda på lönsamhet än 

tjänstemän inom den offentliga sektorn och de har ett avsevärt inflytande över 

de anställdas beteende, de är mer motiverade att eliminera slumpmässig 

ineffektivitet. Tjänstemän föredrar i och för sig också effektivitet framför 

slöseri med resurser, men deras intresse av att finslipa detaljer är vanligtvis 

mindre påtagliga och mindre klart riktade (Donahue 1992, s.109). 
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3. Metod och källmaterial 

Som en huvudprincip i all forskning gäller att det är poängen med 

undersökningen och frågeställningen som måste bestämma vilken metod som 

skall användas (Vestheim 1992, s.25). Mitt forskningsproblem har angripits 

genom textanalys av politiska dokument som rör Dieselverkstadens situation 

och andra entreprenader i kommunal verksamhet. De dokument som 

analyserats är av olika slag, det rör sig om politiska dokument så som 

tjänsteskrivelser och sammanträdesprotokoll, artiklar i tidningar och tidskrifter 

och rapporter. Dessa är dels källor för faktaupplysning, dels för upplysningar 

och synpunkter som jag har analyserat och kommenterat och är värderade av 

mig. Det är viktigt att tänka på att officiella dokument från staten bör stå för 

tillförlitlighet och mening, men källan till dokumenten kan vara partisk. 

Politiska dokument som tjänsteskrivelser kan vara vinklade efter den politiska 

majoriteten i kommunen om de tjänsterna är tillsatta av den rådande 

majoriteten, vilket gör att det inte går att förutsätta att det är neutral 

information. Även de uttalanden och anteckningar som har förts till 

sammanträdesprotokoll kommer från politiker med olika värderingsgrunder 

vilket påverkar deras uttalanden. Detta är något som jag har funderat och haft i 

bakhuvudet under hela arbetet. 

Jag har även använt mig av kvalitativa intervjuer med Margareta Swanelid, 

enhetschef på Dieselverkstaden och Mattias Qvarsell, socialdemokratisk 

ledamot i Nacka kommuns kulturnämnd, dessutom kulturnämndens andre vice 

ordförande. Margareta Swanelid är en av initiativtagarna till 

försöksverksamheten vid Dieselverkstaden och Mattias Qvarsell är en av 

politikerna som har varit kritisk till projektet från första början.  

Undersökningen, där jag har fokuserat på Dieselverkstaden och dess 

personals önskan att driva biblioteket själva, är till en viss grad en fallstudie. 

Jag har valt att använda detta då jag snarare inriktar mig på insikt, upptäckt och 

tolkning än ”hypotesprövning” (Merriam 1994, s. 24 f) kännetecknas en 

fallstudie av just detta. En fallstudie är en undersökning av en specifik 

företeelse, till exempel en händelse, en person, ett skeende eller en institution.  
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Nackdelen med fallstudier är att dessa kan överförenkla eller överdriva 

faktorer i en situation, vilket gör att läsaren drar felaktiga slutsatser om hur det 

hela egentligen är. Läsaren kan förledas att tro att en fallstudie redovisar 

helheten då den i själva verket enbart utgör en del – en enda aspekt av livet 

(Guba & Lincoln 1981, s.377). Eftersom forskaren själv är det främsta 

instrumentet när det gäller insamling och analys av informationen är det en risk 

att resultatet blir vinklat, även om man som forskare har en intention att vara 

neutral och objektiv. Forskarens färdigheter när det gäller intervjuer är också 

något som kommer att påverka utgången av intervjun och man måste vara 

medveten om de etiska frågor som kan uppstå. En oetisk fallstudieforskare kan 

välja bland tillgängliga data på ett sätt som gör att han kan visa praktiskt taget 

vad som helst. Detta bias är något som både författare och läsare bör vara 

medvetna om (Merriam 1994, s.47). 

 Jag har valt en kvalitativ undersökning för att komma nära objektet. 

Metoden används för att få reda på egenskaper vi i princip inte visste på 

förhand, för att nå en djupare förståelse av ett fenomen eller av människors 

erfarenheter och när man är mer intresserad av vad som finns än hur många 

som finns. Den kvalitativa metoden är inriktad mot att tolka och försöka 

begripliggöra olika aspekter av människors verklighet. Den kännetecknas ofta 

av att analysen styrks av det insamlade materialet (Vestheim 1992, s.27; 

Svenningsson, Lövheim & Bergqvist 2003, s.68).  

Jag utförde två kvalitativa intervjuer, båda ostrukturerade, jag var 

medveten om vilket ämnesområde jag skulle täcka in, men ställde mina frågor i 

den ordning som situationen påbjöd och försökte formulera dem på ett så 

lättförståeligt sätt som möjligt. Tanken var att utnyttja interaktionen mellan mig 

som intervjuade och den tillfrågade till att få så fyllig information som möjligt. 

Förhoppningsvis har detta medfört att jag nått avslöjanden vilket i så fall kan 

kompensera eventuella språkliga svårigheter (Winter 1992, s.41). Vid 

intervjuer är det även viktigt att tänka på att mina åsikter inte skall ha någon 

betydelse, det är viktigt att den som intervjuar undviker att pracka på den 

intervjuade sina egna åsikter (Trost 2005, s.114). Jag är även medveten om att 

jag omedvetet kan ha styrt den intervjuade till exempel genom att nicka till 

vissa svar, men inte andra, le vid vissa tillfällen men inte reagera vid andra. 

Risken är att jag genom detta kan ha gett ett icke avsett men mycket klart 

besked om min inställning i de frågor som den intervjuade talade om (Winter 

1992, s.41f; Vestheim 1992, s.28). Vid den första intervjun, med 

Dieselverkstadens enhetschef Margareta Swanelid, använde jag en bandspelare. 

Detta medförde vissa fördelar, så som möjligheten att i efterhand lyssna på 
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tonfall och ordval upprepade gånger efteråt. Det gav mig även chansen att 

skriva ut intervjun och läsa ordagrant vad samtalet rörde sig om. Under 

intervjutillfället slapp jag fokusera på anteckningsbiten och kunde istället 

koncentrera mig på vad som sades. Nackdelen med att använda bandspelaren 

var att jag blev tvungen att lägga ned tid på att lyssna igenom bandet, vilket tog 

tid. Det finns alltid en risk i en bandad intervjusituation att den intervjuade kan 

känna sig hämmad och bli besvärad (Trost 2005, s.53 f), det var dock inget som 

jag uppfattade som ett problem vid denna intervju. Vid den andra intervjun, 

med socialdemokraternas Mattias Qvarsell, var det min intention att använda 

bandspelare. Vi sågs dock på ett ställe där den allmänna ljudnivån var så pass 

hög att bandspelaren inte var till nytta. Istället antecknade jag under samtalet 

och efter intervjun gick jag igenom mina anteckningar och fyllde samtidigt i det 

jag missat att skriva ned. I efterhand hade jag även mejlkontakt med Qvarsell 

som fick läsa igenom intervjun och kontrollera att jag uppfattat allting rätt och 

att citaten var korrekta.  

Vilken metod man än väljer måste man alltid kritiskt granska den för att 

kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig den information som man har fått fram 

är. Tillförlitlighet eller reliabilitet innebär att man utfört en stabil mätning, som 

inte är utsatt för slumpinflytande. Situationen skall vara lika för alla intervjuade 

och alla intervjuare skall ställa samma frågor på samma sätt. Det händer också 

att man menar att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid 

en förnyad mätning. Detta förutsätter dock ett statiskt förhållande, och enligt 

Trosts synsätt bör man snarare utgå från att vi hela tiden deltar i processer 

(Trost 2005, s.111). En del av dessa sker så pass långsamt att vi uppfattar dem 

som statiska eller stabila. Den kvalitativa intervjun förutsätter låg grad av 

standardisering. Det som vid kvalitativa studier kallas slumpinflytelser är just 

sådant som vid intervjuer noteras och registreras inför analysen av intervjun. 

En felsägning eller en missuppfattning är delar av all den information man 

kanske använder sig av vid analysen. Det blir därför märkligt att tala om 

reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer (Trost 2005, s.111 f). 

När man talar om validitet så är det ett mått på om en viss fråga mäter eller 

beskriver vad man vill att den skall mäta eller beskriva. För att få så hög 

validitet som möjligt har jag provat mina frågor på några provpersoner och 

försökt att kritiskt granska mina egna frågor. Det är ett grovt tillyxat 

tillvägagångssätt, men kan enligt Bell (2000, s.63) i alla fall ge en fingervisning 

om huruvida mina frågor och formuleringarna av dem är giltiga. 
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4. Bakgrund 

4.1 Bibliotekens utveckling och framväxt i Sverige 
Vid 1900-talets början i Sverige kunde folkbiblioteken bestå av ett antal 

boksamlingar på några hundra band, tillgängliga ett par timmar i veckan, med 

outbildad personal. I andra länder så som USA och England fanns en annan typ 

av bibliotek, avsedda för befolkningen och öppna 10-12 timmar per dag 

(Torstensson 2001, s.142 f). 

1905 fick folkbiblioteken i Sverige sitt första statsbidrag efter decennier av 

påtryckningar från delar av det politiska etablissemanget. Från och med detta år 

kom de att ses som en verksamhet tillhörande den offentliga sektorn. Vid den 

här tiden bestod folkbiblioteket av en rad olika bibliotekstyper som hade sin 

tillhörighet i olika ideologiska och politiska kontexter. Exempelvis 

sockenbiblioteken, vars huvudman var statskyrkan, hade som främsta uppgift 

att vara ett komplement till skolsystemet. De betraktades som officiella i den 

meningen att de representerade de normer som den konservativa makten bar 

som sina. Sockenbiblioteken fick ingen naturlig roll i den sociala mobilisering 

som uppstod i samband med industrialismens och demokratins genomförande. 

Inom folkrörelserna fungerade biblioteken som en kanal för bildning och 

upplysning i syfte att stärka de politiska och demokratiska ideal som fördes 

fram av olika organisationer. Biblioteken var en väg att ge de 

underpriviligierade klasserna i samhället större makt och inflytande över 

samhällsutvecklingen. När statsbidragen sedan ökade och centrala 

kontrollinstanser, så som statliga bibliotekskonsulter, tillsattes tonades den 

öppet politiska och ideologiska karaktär som präglat arbetar- och 

studiecirkelbiblioteken ned (Zetterlund & Hansson s.35 f). 

I början av 1900-talet kämpade Valfrid Palmgren för en utveckling av de 

svenska folkbiblioteken. Hon förespråkade ett allmänt offentligt bibliotek i 

varje svensk kommun. Palmgren framhöll även vikten av välutbildad personal 

och vikten av bibliotekarieutbildning. Detta ledde fram till 1912 års förordning 

om utvidgat statligt stöd till folkskol- och studiecirkelbibliotek. SAB (Sveriges 
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allmänna biblioteksförening) grundades 1915, bibliotekarieutbildningen 1926 

(Torstenssson 2001, s.145). 

1949, i samband med folkbiblioteksbetänkandet betonas de politiska 

funktionerna med uppgift att förmedla demokratiska ideal och bidra till 

medborgarnas aktiva deltagande i samhällslivet, exempelvis genom spridning 

av den vetenskapliga forskningens resultat. På 1960-talet förs ansvaret för 

verksamheten ned på kommunal nivå, till en politiskt utsedd kommunal nämnd 

som styr verksamheten. En kulturnämnd, en kultur- och fritidsnämnd, en 

utbildningsnämnd eller en kommundelsnämnd får ansvaret. (Lundgren 1996, 

s.12; Vestheim 2003, s. 272). Vid den här tidpunkten minskar statens intresse 

av folkbiblioteken som politiska instrument och det blir istället en fokusering 

på folkbiblioteken som lokala kulturcentra (Zetterlund & Hansson 1997, s.36). 

Nya fina lokaler för huvudbibliotek och filialer med centrala lägen byggdes. Ett 

bredare medieutbud med språkkurser, skivor, diabilder, mikrofilmer köptes in 

och lånades ut (Olsson 1990, s.172). I mitten av 70-talet blir biblioteken viktiga 

i genomdrivandet av den statliga kulturpolitiken, man betonar den uppsökande 

verksamheten ur ett kulturpolitiskt perspektiv (Zetterlund & Hansson 1997, 

s.36 f). Statliga kulturråd inrättades, det var en markering att kulturfrågor är 

viktiga (Vestheim 2003, s.274).  

1995 bildades WTO (World Trade Organization) och sedan dess finns ett 

tjänstehandelsavtal som gäller för dem som är medlemmar. Alltsedan dess har 

GATS (General Agreement on Trade in Services) diskuterats inom Biblioteks- 

och informationsvetenskapen. GATS avtalar allmänna regler för hur handeln 

med tjänster skall liberaliseras och underlättas och även listor på de tjänster 

som medlemsländerna fört in i avtalet och som alltså skall konkurrentsättas. 

Förhandlingar sker kontinuerligt för att allt fler sektorer inom 

tjänstemannaområdet skall föras in i avtalet och därmed konkurrensutsättas. 

Det är många som oroar sig över att biblioteksområdet skall ingå i avtalet och 

vilket har engagerat många forskare (se Föreningen BIS [www]).  

I flera andra länder har privata alternativ till bibliotek diskuterats. I 

England under Margaret Thatchers tid (premiärminister 1979-1990) präglade 

ekonomisk nedgång de engelska biblioteken. Detta ledde till kostnader för att 

låna allt annat än böcker på biblioteken, exempelvis filmer. Man uppmuntrade 

även till att producera egna saker så som vykort, och klistermärken (Nyeng, 

Nielsen & Dudley 1987, s.420). Även i USA, under Ronald Reagans tid som 

president (1981-1989), var privatisering av bibliotek på den politiska agendan. 

Han uppmuntrade till detta och i mitten av 80-talet, var det flera 
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myndighetsbibliotek som lades ut på entreprenad (Levin 1988, s.208; Glass 

Schuman 1998, s.50). 

4.2 Aktualisering av entreprenad 
Sedan 1950-talet har kommunerna drivit de svenska folkbiblioteken och de har 

finansierats av kommunala medel. Allt sedan 1980-talets början har frågan om 

privatisering av offentlig egendom haft en central plats på den politiska 

agendan. Drivkrafterna har varit både praktiskt politiska, vetenskapliga och 

ideologiska. De sistnämnda har bidragit till en synnerligen hätsk diskussion 

rörande privatisering. Det finns en tendens i de utvecklade välfärdsstaterna att 

ökade offentliga utgifter inte motsvaras av ett ökande utbud av varor och 

tjänster från den offentliga sektorn. Utvecklingen har snarare varit den 

motsatta. Det offentliga kostar mer och skattetrycket hårdnar, men den 

offentliga sektorns produktivitetsutveckling tycks minska eller till och med 

avstanna (Lundqvist 1997, s.246 f). 1985 antog Riksdagen en målformulering 

för folkbiblioteken, där man slår fast att biblioteken skall vara neutrala, 

allsidiga och främja god kvalitet. Biblioteken skall även kostnadsfritt erbjuda 

sina tjänster (Entreprenad- till vilket pris? 1994, s.5).  

I början av 90-talet drabbades folkbiblioteken hårt av ekonomiska 

nedskärningar, så som nedläggning av filialer och bokbussar, minskade 

öppettider och nedskurna bokanslag. Anledningen till omorganiseringar, 

decentraliseringar, ökad inriktning mot uppföljning och resultatmätning är 

vanligtvis att ett nytt synsätt anammats. Ett synsätt som fokuserar på 

ekonomiska aspekter av verksamheten, kombinerat med att man får ökat ansvar 

för fördelningen av sina resurser. Kommunerna har ofta dålig ekonomi och har 

ett behov av att effektivisera verksamheten och göra hårdare prioriteringar. 

Detta får till följd att det blir allt viktigare att profilera sig, lyfta fram egna 

särarter, men också att samarbeta över organisationsgränser och bygga nya 

nätverk (Zetterlund & Hansson 1997, s.44). 

Den ekonomiska och organisatoriska förändringen fick till följd att många 

kommuner övervägde alternativa lösningar för styrningar och drift av den 

kommunala biblioteksverksamheten, så som entreprenad (Entreprenad- till 

vilket pris? 1994, s.5). Det fanns flera orsaker till detta; en var den kommunala 

ekonomin, andra driftformer antogs kunna ge besparingar. Ett annat skäl kan ha 

varit den uttalade intentionen från regeringen att kommunal verksamhet skulle 

konkurrensutsättas. Ett tredje skäl var att vissa kommuner av ideologiska skäl 

ville hitta alternativ till den traditionella kommunala förvaltningen. Det blev en 
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livlig debatt om alternativa driftformer, framför allt bland författare och 

biblioteksfolk. Denna debatt präglades av farhågor om hotad värdegemenskap 

och hot mot den samsyn som kännetecknar svenskt biblioteksväsende. 

Diskussionerna gick även höga om att neutralitet, allsidighet och kvalitet skulle 

hotas med nya aktörer på banan. Man var främst nervös för att idéburna 

organisationers värderingar skulle prägla de bibliotek som drevs i deras regi. I 

oktober 1990 beslutade kommunfullmäktige i Åre att sluta avtal med 

Göteborgsföretaget Nordisk biblioteksutveckling AB (NBU) om att driva det 

kommunala biblioteket på entreprenad. Driften togs över i januari 1991 och 

ökade öppettider, utlån av cd-skivor och inköp av dataterminaler genomfördes 

(Entreprenad- till vilket pris? 1994, 12 f). I december samma år begärdes NBU 

i konkurs och avtalet sades upp. Ett nytt anbud begärdes in, men när inga 

externa intressenter dök upp så beslutades att biblioteket återigen skulle drivas i 

kommunal regi.  

I Södertälje, Järna kommundel, lades ett bibliotek ut på entreprenad under 

1991, startskottet gick i september och entreprenören hette Boktjänst i Järna 

AB, detta väckte dock ingen större uppmärksamhet (Entreprenad- till vilket 

pris? 1994, s.6). 

4.3 Alternativa driftformer 
I debatten kring privatisering av bibliotek är det många olika uttryck och 

driftformer som används och diskuteras. Nedan följer ett försök att klarlägga 

och definiera de olika alternativen, i enlighet med Kulturrådets Entreprenad- 

till vilket pris? (1994, s.6). 

•  Privata bibliotek; är i allmänhet inte tillgängliga för allmänheten. De 

drivs inte heller i samhällets regi och med skattemedel. 

•  Entreprenad; en driftform där kommunen anlitar en extern producent att 

mot ersättning utföra en viss uppgift, som annars skulle ha utförts i kommunens 

egen regi. 

•  Avknoppning; en anställd eller en grupp av anställda tar genom att bilda 

ett företag över driften av den tidigare arbetsplatsen. 

•  Brukarkooperativ; en vanlig driftform inom barnomsorgen och avser där 

en föräldragrupps omsorg om de egna barnen. Kommunala bidrag kan utgå 

men huvudmannaskapet är enskilt. 

•  Personalkooperativ; innebär att verksamheten drivs för samhällets 

räkning och inte för egen. Denna typ av kooperativ är en form av entreprenad. 

Det är inget juridiskt begrepp, utan mer ett arbetssätt. 
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•  Föreningsdrivna bibliotek; förekommer i vissa kommuner där bidrag ges 

till hembygdsföreningar, vänföreningar till biblioteket för att driva en 

biblioteksenhet. Dessa kan också vara en typ av entreprenad, under 

förutsättning att biblioteksverksamheten i huvudsak riktar sig till allmänheten 

och inte till de egna föreningsmedlemmarna, om kommunala bidrag utgår och 

om verksamheten bedrivs i enlighet med en av kommunen antagen målsättning.  

Inom dessa driftformer kan det finnas olika företagsformer; så som 

aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. 

4.4 Begreppet entreprenad 
Entreprenad är den dominerande alternativa driftformen inom kommunal 

verksamhet enligt SOU 2001:52 (Välfärdstjänster i omvandling: antologi från 

Kommittén Välfärdsbokslut 2001, s.85) och är den driftform som 

Dieselverkstaden och Nacka kommun kommer att använda sig av. För en 

utförlig definition av begreppet entreprenad använder jag mig av SOU 1991:26 

(Kommunala entreprenader: vad är möjligt? En analys av rättsläget och det 

statliga regelverkets roll 1991, s.17). Där står det skrivet att termen avser att en 

kommun överlåter driften men inte ansvaret för viss verksamhet på annan 

huvudman. Detta innebär att kommunen har kvar det fulla ansvaret för 

verksamheten och fastställer så väl kvantitativa som kvalitativa mål för 

verksamheten. Det är kommunen som prioriterar vilka som skall få del av 

tjänsterna och omfattningen av insatserna och upphandlingen görs enligt 

kommunens upphandlingsreglemente. Det är även kommunens ansvar att följa 

upp och kontrollera verksamheten.  

4.5 Bolagsformer 
När Dieselverkstadens personal först presenterade sin önskan att ta över driften 

av biblioteket för politikerna i Nackas kulturnämnd handlade det om en 

avknoppning (Carlsson 2005, s.6). Spekulationerna i media gjorde gällande att 

personalen ville driva biblioteket som ett aktiebolag, där samtliga anställda 

skulle vara med, en anställd skulle motsvara en röst (Viksten 2005 [www]). De 

skulle satsa en lika stor summa pengar i bolaget, totalt 100 000 kronor 

(Ekström 2005 [www]). Det var inte konstigt att diskussionerna kretsade runt 

just aktiebolagsformen, det är den vanligaste bolagsformen i Sverige, den styrs 

av Aktiebolagslagen. Fördelen med att starta ett aktiebolag är att en delägare 

inte har något personligt ansvar för bolagets skulder, utan man begränsar sitt 



 21 

ekonomiska risktagande till det belopp man köper aktier för. I detta fall handlar 

det om 100 000 kronor, vilket även är minsta möjliga aktiekapital för ett privat 

bolag. Även om bolaget går dåligt, kan det aldrig leda till en personlig konkurs. 

Detta är det mest välkända och utmärkande draget hos ett aktiebolag (Posselius 

1998, s.321). 

I förslaget till avtal mellan kulturnämnden i Nacka Kommun och 

Dieselverkstaden, går det att konstatera att biblioteket växlade spår när det 

gäller företagsform (Förslag till avtal mellan Kulturnämnden och 

Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening, försöksverksamhet år 2006, 

s.1). Enligt Margareta Swanelid, enhetschef på Dieselverkstaden var det aldrig 

aktuellt med ett aktiebolag utan det var ”en tidningsanka” (Swanelid, intervju 

2006-03-08). Bibliotekspersonalen valde att skapa en ekonomisk förening. Det 

finns tre typer av ekonomiska föreningar; konsumentföreningarna, 

producentföreningarna och arbetskooperativen (Posselius 1998, s.334). 

Dieselverkstaden har valt att starta en arbetskooperativ förening, det vill säga 

en förening där medlemmarna främst deltar med sin arbetskraft. Bestämmelser 

för ekonomiska föreningar finns i lagen om ekonomiska föreningar, där mycket 

bygger på aktiebolagslagen. Det finns flera likheter mellan aktiebolag och 

ekonomiska föreningar; de är båda avsedda för näringsverksamhet och ägarna 

är utan personligt ansvar för föreningens skulder utöver sina egna insatser. I 

princip skall alla medlemmar ha en röst och därmed ha lika stort inflytande i 

föreningens angelägenheter. För att räknas som ekonomisk förening ska det 

finnas minst tre medlemmar, antagna stadgar och dessutom skall en styrelse 

och revisorer vara utsedda (Posselius 1998, s.334 f). 

4.6 Juridiska ramar i Sverige 
I Kommunallagen 1991:900 (kap. 3, § 19) står det skrivet att företag som en 

kommun använder för sin verksamhet skall bli bunden av vissa villkor som 

skall trygga kommunens inflytande och kontroll över verksamheten i företaget. 

Den grundläggande bestämmelsen om kommunernas allmänna kompetens 

finns i Kommunallagen 1991:900, kap. 1, § 4 första stycket, där det står att 

kommunerna själva får vårda sina angelägenheter. För att en kommunal åtgärd 

skall vara lagenlig fordras enligt lagrummet att den tar till vara ett allmänt 

intresse som är knutet till kommunen. I rättspraxis har vissa grundprinciper 

som i de flesta fall begränsar den kommunala kompetensen utbildats. Här finns 

bland annat förbudet mot att driva spekulativa företag (Ny Kommunallag 1990, 

s.65). 
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I en rapport till konkurrenskommittén (Kommunala entreprenader: vad är 

möjligt? En analys av rättsläget och det statliga regelverkets roll 1991, 

s.154 ff) redogörs för vilka rättsregler som gäller för kommunala entreprenader. 

Det konstateras i rapporten att fakultativ (frivillig) oreglerad verksamhet så 

som kultur, ger större möjligheter att lägga ut verksamhet på entreprenad än 

specialreglerad verksamhet. Det finns inget legalt hinder för privat 

biblioteksverksamhet eller andra privata kulturanläggningar, då kommunen inte 

har något legalt monopol på fakultativ (frivillig) verksamhet, exempelvis 

bibliotek.  

1996 infördes en ny Bibliotekslag i Sverige. Regeringen såg lagförslaget 

som ett skydd för folkbiblioteken, ett skydd som behövdes efter neddragningar 

och förändringar som inträffat i bibliotekens service under 1990-talet och för 

att stärka bibliotek vid ändrade driftsformer (Kulturpolitikens inriktning: 

Slutbetänkande av kulturutredningen 1995, s.467 f). I den svenska 

Bibliotekslagen 1996:1596 fastställs i den andra paragrafen att varje kommun 

skall ha folkbibliotek, men inte vem som skall sköta det, vilket öppnar för en 

möjlighet för entreprenad. Det är dock inte möjligt för en kommun att lämna 

över ansvaret för kommunens kulturpolitik på en annan huvudman. Ett 

kommunalt organ måste omhänderta allmänna överväganden, synpunkter och 

yttranden (Kommunala entreprenader: vad är möjligt? En analys av rättsläget 

och det statliga regelverkets roll 1991, s.157).  

När det gäller möjligheten att tjäna pengar på folkbiblioteket, så står det 

uttryckligen i Bibliotekslagens tredje paragraf att: 

[..] allmänheten [skall] avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte 
att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte 
heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar 
tillbaka det som de har lånat.  

Detta visar tydligt att det inte är möjligt att ta betalt för biblioteksservicen, 

enbart att ta ut en ersättning för extra kostnader.  

4.7 EU: s riktlinjer och UNESCO: s 
folkbiblioteksmanifest 

Varken under Sveriges tid i EU, eller tidigare, har EU haft något organ för en 

gemensam kulturpolitik. Likväl dyker kulturfrågor ständigt upp i debatten. Det 

finns en spänning mellan traditionen att kulturpolitik är en nationell fråga och 

behovet av samordning och reglering även inom detta politiska område 
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(Vestheim 2003, s.274). Man jobbar istället utifrån Unescos 

folkbiblioteksmanifest som antogs 1949 (Kulturrådets hemsida [www]). Det 

anger mål och vilka tjänster som ett folkbibliotek bör tillhandahålla. Sedan dess 

har det kommit två nya versioner, den senaste 1994. Där beskrivs 

folkbiblioteket som ett lokalt kunskapscentrum som utgör en 

grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande 

och en kulturell utveckling för så väl den enskilde som för olika grupper i 

samhället. Manifestet beskriver folkbibliotekens uppgifter och poängterar att 

folkbiblioteken är ett samhällsansvar och dess tjänster bör vara avgiftsfria. Man 

uppmanar till ett handlingsprogram som utifrån lokala behov tydligt fastställer 

mål, prioriteringar och utbud av tjänster bör upprättas. Det anses även viktigt 

att folkbiblioteken har en effektiv organisation och sköts på ett fackmässigt 

sätt. För att detta skall förverkligas så uppmanas beslutsfattare på alla nivåer att 

verka för att dessa principer omsätts i handling (Kulturrådets hemsida [www]). 

4.8 De övriga länderna i Skandinavien1 
När Åre Kommun hösten 1990 beslöt sig för att lägga ut folkbiblioteks-

verksamheten på entreprenad gav det upphov till en omfattande och delvis 

mycket upprörd debatt i Sverige, vilket har beskrivits tidigare. De övriga 

länderna i Skandinavien följde den svenska debatten och gav sig även in i den 

själva. Då erfarenheter inom kultursektorn från entreprenader i stort sett 

saknades, kom diskussionerna att baseras på antaganden. Diskussionerna rörde 

bland annat frågan om ländernas respektive bibliotekslagstiftning lade ett 

formellt hinder för en biblioteksentreprenad. Detta fick till följd att de 

skandinaviska biblioteksdirektörerna vid sitt årliga möte våren 1991 beslöt att 

göra en kartläggning för att belysa situationen i de fyra länderna 

(Biblioteksentreprenader i Norden 1993, s.5). Denna rapport sammanställdes 

1993 och sedan dess har alla dessa länder fått nya bibliotekslagar. Rapporten 

kan ändå anses giltig då ländernas lagar gällande driften av folkbiblioteken 

egentligen inte har förändrats eller påverkats, utan det är andra paragrafer som 

förändrats. 

                                                 
1 Sverige, Norge, Danmark och ibland även Finland ingår i Skandinavien. Källa: Bra Böckers Lexikon 
2000 (1998), Bonniers Lexikon (1997). 
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4.8.1 Danmark 
Enligt den danska bibliotekslagen (Lov om biblioteksvirksomhed, LOV nr 340 

af 17/05/2000) är det kommunen som har det ekonomiska ansvaret för driften 

och ansvaret för att bibliotekets verksamhet överensstämmer med 

bibliotekslagen. I den tidigare lagen från 1993 låg ansvaret för materialval hos 

bibliotekschefen, som var anställd av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

hade därigenom det slutliga ansvaret för att materialvalet låg i linje med lagen. 

Denna kombination av det ekonomiska och det ”ämnesmässiga” ansvaret var 

ett viktigt element i den danska bibliotekslagen, men paragrafen rörande 

materialval är numera borttagen.  

Vid en privatisering är tanken många gånger att biblioteket skall dra in 

pengar på något sätt. Danska bibliotek har den möjligheten genom att lagen 

tillåter avgifter vid utlån av videofilmer, musikskivor och band och de kan även 

sälja utgallrade böcker (Biblioteksentreprenader i Norden 1993, s.7). Det är en 

av få öppningar som lagen ger. Den danska bibliotekslagen öppnar dock för 

samarbetsmöjligheter mellan två eller flera kommuner. Det kan exempelvis 

röra sig om bokbussar, samarbete om ljudböcker etcetera. Denna möjlighet 

öppnades det för 1983 efter en stark önskan från kommuner, för att möjliggöra 

drift av filialer i gränsområden. Allt för att kunna utnyttja resurserna bättre 

(Biblioteksentreprenader i Norden 1993, s.10 f). Med tanke på den tydliga:  

§ 3. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre 
kommunalbestyrelser, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. 
Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en anden kommunalbestyrelse om hel 
eller delvis biblioteksbetjening, 

 som klargör kommunernas ansvar för biblioteken, så tyder ingenting på att 

bibliotek på privata äventyr är aktuella i Danmark. 

4.8.2 Finland 
I Biblioteksentreprenader i Norden (1993) menar den finska representanten 

Anneli Äyräs på undervisningsministeriet i Finland, att det är ett politiskt 

avgörande vilken slags service som är lämplig att producera privat och vilka 

som är lämpliga att producera offentligt. Målen för den offentliga förvaltningen 

och dess serviceorganisationer är av samhällspolitisk art. Inom den privata 

sektorn strävar man istället mot en maximering av den företagsekonomiska 

vinsten. När det gäller diskussioner om olika serviceformer, så hör den hemma 

hos de som beslutar om den, det vill säga service som hör till den kommunala 

sektorn skall beslutas inom de kommunala organen. Så länge som prestationer 
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inte omfattar offentlig maktutövning kan den kommunala förvaltningen 

överlåtas på en utomstående instans. Det finns kommunala specialområden 

vilket innebär ”uppgifter som genom lag ålagts kommunerna”, vissa sådana 

uppgifter är kommunerna skyldiga att sköta, men kommunen kan fritt besluta 

om den skall sköta dem (Biblioteksentreprenader i Norden 1993, s.14). 

I bibliotekslagen från 1998 (904/1998) fastställs det att kommunerna skall 

ordna de biblioteks- och informationstjänster som avses i lagen. Enligt lagen (§ 

3) kan en kommun ordna detta helt själv, eller i samverkan med andra 

kommuner eller på annat sätt (min kursivering). Det är dock kommunerna som 

ansvarar för att tjänsterna motsvarar lagen.  

När det gäller möjligheten att ta ut avgifter och tjäna pengar i vinstsyfte är 

lagen tydlig, det är inte förenligt med biblioteksverksamhet. 

5 § Användningen av bibliotekets egna samlingar på biblioteket och utlåningen av dem är 
avgiftsfri.  

De fjärrlån som centralbiblioteket för de allmänna biblioteken samt 
landskapsbiblioteken ger allmänna biblioteken är avgiftsfria.  

För andra prestationer vid biblioteket kan kommunen ta ut en avgift som högst 
motsvarar självkonstnadsvärdet av prestationen. (Bibliotekslagen 904/1998) 

4.8.3 Norge 
Bibliotek kan köpa tjänster i offentliga, halvoffentliga och privata institutioner i 

Norge så som Bibliotekscentralen och data- och konsultfirmor. I en norsk 

kommun, Aurskog/Hörland, är det en vänförening som sköter en liten filial, för 

att undvika nedläggning av kommunen. Enligt lagen från 1985 skall alla 

kommuner ha ett folkbibliotek som skall drivas av kommunen själv eller 

tillsammans med en annan kommun. Dessa samarbetsavtal skall godkännas av 

departementet. Enligt lagen har kommunen ett ansvar för att medborgarna får 

tillgång till ett folkbibliotek, inte vem som utför tjänsterna. Det är ändå en 

förutsättning enligt lagen att folkbiblioteket drivs av kommunen. 1993 var 

Bibliotekschefen enligt lagen den administrativa ledaren för kommunens 

samlade biblioteksverksamhet och tillsatt av kommunen, vilket gjorde det 

omöjligt att delegera denna position till ett privat företag eller en entreprenör 

(Biblioteksentreprenader i Norden 1993, s.19 f). I den nya lagen från 2003 har 

man dock ändrat § 5 som nu istället klargör att ”Alle kommuner skal ha 

fagutdannet biblioteksjef”. 

Sedan 1993 har lagen ändrats ett flertal gånger, men inte vad gäller själva 

driften av folkbibliotek. Där står fast att ”Folkebiblioteket kan drives av 
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kommunen alene, eller i helt eller delvis driftsfellesskap med annen kommune, 

fylkeskommunen eller statlig institusjon.” (§ 4. LOV-2003-07-04-82). 

 

 



 27 

5. Dieselverkstadens bibliotek, från 
kommunal till egen regi 

I Nacka kommun är det borgerlig majoritet, moderaterna har varit det största 

partiet sedan 1972. Den politiska fördelningen i kulturnämnden är: 

Moderaterna fyra ledamöter, Folkpartiet två, Kristdemokraterna en, 

Socialdemokraterna tre och Vänsterpartiet en ledamot. Detta är viktigt att ha i 

åtanke när man funderar över ärendet, dess gång och voteringarna.  

I Nacka kommun finns sex bibliotek, i storleksordning efter personalstyrka: 

Forum, Orminge, Fisksätra, Dieselverkstaden, Älta och Saltsjöbaden 

(Swanelid, intervju 2006-03-08). 

5.1 Ärendets gång 
I oktober 2005 uppvaktade Dieselverkstadens personal kulturnämndens 

ordförande med ett förslag om möjligheten att ”knoppa av” Dieselverkstaden. 

Förslaget innebar att personalen skulle ta över driften själva under en 

försöksperiod på ett år (Swanelid, intervju 2006-03-08). Den 14 december 

samma år presenterade Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening ett 

förslag för kulturnämndens ledamöter. Förslaget återremitterades och nämnden 

krävde ett bättre underlag för att kunna komma fram till ett beslut på nästa 

möte. I mitten av februari 2006, höll kulturnämnden sitt första sammanträde för 

året, Dieselverkstadens personal deltog och presenterade sitt förslag i en 

avsiktsförklaring. I nämnden röstade moderaterna och kristdemokraterna för, 

folkpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet mot. Moderaternas Tobias 

Nässén föreslog att kulturnämnden skulle hänvisa frågan till Nacka 

kommunfullmäktige, det högsta beslutande folkvalda organet, eftersom Nacka 

kommun inte sedan tidigare har haft något bibliotek som bedrivits utanför 

kommunens regi. Han konstaterade att frågan om Dieselverkstadens bibliotek 

därmed är en viktig principfråga. Detta förslag stöddes av moderaterna, 

kristdemokraterna och folkpartiet och vann voteringen med 7-4 

(Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, s.9). 
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I början av mars skulle ärendet ha kommit upp på kommunfullmäktiges 

bord, men innan dess så fastnade det hos kommunstyrelsen som valde att 

stoppa ärendet från att nå kommunfullmäktiges bord. Majoriteten av styrelsen 

(tre socialdemokrater, två folkpartister, en vänsterpartist och en miljöpartist) 

ville istället skicka tillbaka ärendet till kulturnämnden på grund av bristande 

underlag. Sex ledamöter (fem moderater, en kristdemokrat) reserverade sig mot 

beslutet. När kommunstyrelsen tog detta beslut, så resulterade det, enligt 

Nackas stadsjurist Helena Meier, i en olaglig handling (Stucki, 2006, s.6). 

Detta eftersom varje nämnd enligt Kommunallagen [hädanefter KL] har rätt att 

ta upp en fråga i kommunfullmäktige, initiativrätten. Ärendet går dock inte 

direkt från nämnd till kommunfullmäktige, utan tar alltid vägen via 

kommunstyrelsen som vid varje tillfälle har rätt att yttra sig i ämnet, då deras 

uppgift är att leda och samordna kommunens verksamheter (KL 1991:900, kap 

5, § 28). I detta fall valde kommunstyrelsen då att återvisa frågan och därmed 

stoppa nämndens initiativrätt. Att gå mot den rättigheten är ett brott enligt KL 

1991:900, kap 5, § 23, 1 pkt.  

På kulturnämndens möte den 15 mars, 2006, togs ärendet återigen upp. 

Ärendet gick till votering och avtalet mellan Kultur Nacka och 

Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening röstades igenom med 

siffrorna 6-5, det vill säga den borgerliga majoriteten var oenig. Moderaternas 

fyra ledamöter, kristdemokraternas enda ledamot och en av folkpartiets 

ledamöter röstade för, folkparitets andra ledamot röstade tillsammans med fyra 

socialdemokrater mot förslaget (Sammanträdesprotokoll, 2006-03-15, s.11). 
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5.2 Politiska dokument i ärendet Dieselverkstadens 
biblioteks ekonomiska förening 

Under perioden som frågan rörande Dieselverkstadens försöksverksamhet har 

varit i de olika politiska kommunala instanserna så har ett antal politiska 

dokument skrivits. Det inleddes med en interpellation från Mattias Qvarsell 

(socialdemokratisk ledamot i kulturnämnden) till kulturnämndens ordförande 

12 december, 2005. Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening gav 

sedan ut en avsiktsförklaring till kulturnämndens möte 16 februari, 2006 och 

inför detta möte upprättades ett förslag till avtal mellan kulturnämnden och 

Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening för en försöksverksamhet 

och en tjänsteskrivelse ”Fördelning av budget för biblioteksverksamheten år 

2006 inklusive förslag till försöksverksamhet på Dieselverkstadens bibliotek”. 

Ett sammanträdesprotokoll från det mötet upprättades också, där finns 

diskussionerna och olika ledamöters synpunkter nedskrivna. 

Till kommunfullmäktiges möte och kommunstyrelsens möte 6 mars 

upprättades en tjänsteskrivelse ”Försöksverksamhet med privat drift av 

bibliotek”, 20 februari, 2006. Det finns även ett sammanträdesprotokoll från 

kommunstyrelsens möte. När ärendet sedan skickades tillbaka till 

kulturnämnden så producerades en ny tjänsteskrivelse, ”Fördelning av budget 

för biblioteksverksamheten år 2006 inklusive förslag till försöksverksamhet på 

Dieselverkstadens bibliotek”. Det sista dokumentet är sammanträdesprotokollet 

från kulturnämndens möte där förslaget om Dieselverkstadens 

försöksverksamhet gick igenom. 

5.3 Förändrade organisationsformer  
Samhällelig problemlösning är inte en statisk företeelse. Både privata och 

offentliga organisationer behöver kontinuerligt pröva behov av organisationell 

eller institutionell förändring för att på bästa sätt lösa sina uppgifter, det här 

gäller även kommunala verksamheter (Bostedt 1995, s.1). Det kan vara positivt 

för bibliotekens verksamhet att våga institutionell förändring vad avser former 

för och/eller inriktning på dess verksamhet (Bostedt 1995, s.1). Över tid så 

förändras politiska preferenser och problembilder, vilket skapar nya eller 

förändring av redan etablerade, kommunala institutioners utformning och 

verksamhetssätt. Bostedt menar att det viktiga för en kommuns politiker borde 

vara att ha en väl fungerande biblioteksverksamhet för kommuninvånarna. Om 

då försök med nya verksamhetsformer kan vara positivt för bibliotekens service 
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och för kommunens kulturpolitiska ambitioner, finns det en anledning att 

prova. 

Statens kulturråd skriver i sin rapport Entreprenad- till vilket pris? (1994, 

s.10) att det inom biblioteksområdet utan tvekan finns ett behov av utveckling 

och förnyelse. Bibliotekens huvudmän måste formulera tydliga 

bibliotekspolitiska krav och utveckla vederhäftiga uppföljnings- och 

utvärderingsmetoder för att denna förändringspotential skall kunna utlösas. 

Statens kulturråd påpekar dock att det inte finns några belägg för att 

entreprenadformen i sig leder till förnyelse och nytänkande. 

I många kommuner pågår hela tiden ett intensivt förändringsarbete i syfte 

att renodla, förbättra, utveckla och effektivisera verksamheten. Viktiga 

drivkrafter brukar vara ekonomiska motiv, ideologiska motiv och krav på ökad 

kvalitet (Hallgren, Hilborn &Sandström 2001, s.12). Dessa motiv verkar inte 

vara unika för Sverige, liknande tendenser finns exempelvis på Nya Zeeland. 

När Keith Harrington (2001 [www]), bibliotekschef för biblioteksverksamheten 

i Invercargill, Nya Zeeland, skall ange förklaringar till varför man vill förändra 

organisationsformen där, nämner han lägre kostnader för servicen, bättre 

kvalitet på servicen och en vetskap om vad kostnaden är under en längre 

period. I fallet Dieselverkstaden visar det sig vid en närmare genomgång av 

ärendet att dessa drivkrafter även finns i Nacka kommun, och att de till viss del 

har påverkat möjligheten att få ärendet på den politiska agendan.  

5.3.1 Ekonomiska motiv 
Statens kulturråd granskade 1994 åtta kommuner som alla hade valt att lägga ut 

ett av kommunens bibliotek på entreprenad. De kom i sin rapport Entreprenad- 

till vilket pris? (1994, s.30) fram till att det huvudsakliga motivet för dessa 

kommuner att göra detta, var antagandet att entreprenören skulle driva 

verksamheten bättre och billigare än kommunen själv kunde. Även på Nya 

Zeeland var det ekonomiska motiv som låg bakom funderingarna om en 

biblioteksverksamhet på entreprenad (Harrington 2001 [www]). Det var i första 

hand två stora anledningar till detta. Den första var att staden har en folkmängd 

som minskar för varje år, de minskar mest av alla städer i Oceanien. Detta ger 

lägre skatteinkomster, vilket har gjort att staden har ett dilemma. De måste 

behålla och förbättra servicen för att återfå och attrahera nya invånare, men 

samtidigt har de mindre pengar att göra detta för. Den andra anledningen är att 

under de senaste åren har även omkostnaderna för den administrativa 

verksamheten i staden ökat, även om utgifterna för själva enheterna har 

minskat (Harrington 2001 [www]). Detta är en skillnad mot Nacka kommun 
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där byggandet av bostadsrätter och ombyggnationer av fritidshus till 

permanentbostäder tilltar vilket gör att invånarantalet ökar i kommunen. Man 

kan fråga sig om det kan finnas andra ekonomiska motiv till en privatisering? 

Det är vanligtvis så att genomgripande förändringar har 

kommunalekonomiska förklaringar. Det finns ett stort finansieringsbehov för 

att verksamheten skall kunna bedrivas i oförändrad omfattning och med 

oförändrad inriktning. Även om det kan vara så att förändringsarbetet kan ha 

andra motiv än rent ekonomiska så råder ingen tvekan om att det anses legitimt 

att konkurrensutsätta verksamheter som förhoppningsvis leder till 

kostnadsminskningar och på det sättet få bukt på den försämrade kommunala 

ekonomin, samtidigt som kommunmedlemmarnas krav på service och kvalitet 

tillgodoses (Hallgren, Hilborn & Sandström 2001, s.12). Hur såg då 

kulturverksamhetens ekonomi ut i Nacka kommun? 

Även inom Nacka kommun är den ekonomiska situationen ansträngd. 

Under 2005 uppvisade nämnden ett underskott på 21 tkr som gick att hänföra 

till det så kallade publika Internet som finns på biblioteken. Det är en kostnad 

för publika licenser, som lades under nämndens kostnader då verksamheten 

ansåg att de inte hade medel för detta. Så har det varit sedan slutet av 1990-

talet, och nämnden har då tack vare ett mindre överskott varje år, kunnat bära 

denna kostnad. Under 2005 fanns dock inget överskott för att fullt finansiera 

dessa licenser. Det beslutades att frågan om var kostnaderna för licenserna 

skulle placeras skulle utredas i samband med den övergripande översynen av 

finansieringssystemet som kultur- och utbildningsdirektören Lena Dalhstedt, 

hade i uppdrag att genomföra under 2006 (Bokslut 2005, Kulturnämnden, s.7).  

Tankar om ett nytt finansieringssystem hade diskuterats redan ett år 

tidigare vid bokslutsberedningen för år 2004, då kulturnämnden och kultur- och 

utbildningsdirektören i Nacka kommun fick i uppdrag att möjliggöra en mer 

likvärdig finansiering för fler aktörer inom kulturverksamheterna i Nacka. 

Avsikten var att man ville övergå till prestationsbaserade ersättningar i syfte att 

skapa mer likvärdiga förutsättningar för föreningsdriven verksamhet jämfört 

med kommunens egen regiverksamhet (Bokslut 2005, Kulturnämnden, s.7). I 

juni 2005 genomfördes ett målseminarium för kulturnämnden i Nacka kommun 

vilket inledde arbetet med att ta fram nya effektmål och då väcktes även frågan 

kring nya finansieringssätt för kulturverksamheten. En mindre utredning om 

kulturbidragssystemen i Nacka genomfördes, där konstaterades att det såg 

väldigt olika ut i olika kommundelar och att hanteringen av de olika bidragen 

för kulturverksamheten borde kunna förenklas. Det föreslogs att 
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Stadsledningskontoret skulle få i uppdrag att se över finansieringssystemet för 

Nackas kulturverksamhet (Bokslut 2005, Kulturnämnden, s.1). 

I och med detta utarbetade kultur- och utbildningsdirektören ett förslag till 

projektdirektiv för en sådan översyn av finansieringssystemet. Syftet var att 

utveckla finansieringen av kulturverksamheten i kommunen, så att det i större 

utsträckning bidrog till att medborgarna skulle få mer och bättre kultur för 

pengarna, en större mångfald och flera aktörer att välja mellan och en ökad 

möjlighet att påverka förnyelsen av kulturutbudet (Bokslut 2005, 

Kulturnämnden, s.1).  

Många gånger är det eldsjälar, exempelvis bibliotekarier eller andra 

aktörer, som ligger bakom förändringar enligt Zetterlund och Hanssons 

genomgång av förändringar inom biblioteksverksamhet (1997, s.45). Eldsjälar 

som får inspiration och energi från samarbeten utanför biblioteken, vilket även 

gäller för Dieselverkstaden. Bibliotekets personal initierade frågan till 

kulturnämnden. När det, hösten 2005, kom till personalen vid 

Dieselverkstadens biblioteks kännedom att kulturverksamheten skulle ses över 

i avsikt att ta in nya, externa aktörer så reagerade och agerade de. En dörr hade 

öppnats.  

Ända sedan starten 2002, har bibliotekets personal haft en önskan och en 

idé om att de skulle kunna skapa en verksamhet fri från de traditionella 

biblioteksverksamheterna i kommunen (Swanelid, intervju 2006-03-08). Enligt 

Marie Fridolf (1993, s.72) är det många gånger så att personer som väljer att 

lämna den kommunala verksamheten för att starta eget ofta gör det för att de 

själva vill få större möjligheter att påverka och för att de vill visa på alternativa 

genomförandeformer eller en annan arbetsorganisation. Det stämmer in på 

personalen på Dieselverkstaden som längtade efter frihet, att själva få 

bestämma över inköpsvägar och över vilka projekt de skall vara med på. ”Det 

handlar om oss och våra drömmar, vad vi kan tänka oss att göra”, som 

Margareta Swanelid, enhetschef på Dieselverkstaden, uttrycker det (Swanelid, 

intervju 2006-03-08). Hon anser också att lusten och de idéer som finns hos 

personalen begränsas av alla hänsyn som måste tas när man är en del av den 

kommunala verksamheten (Ekström 2005 [www]). 

Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förenings önskan om frihet från 

den kommunala verksamheten påminner om Habermas teorier om 

borgerligheten under 1600-talet, en tid då situationen för nyhetsflödet och 

nyhetsformen förändras i och med kapitalismens framväxt. Under 1600-talet 

var det en borgerlighet bestående av förläggare, bankirer och handelsmän som 

dominerade det ekonomiska livet och en spänning mellan dem och den statliga 
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myndigheten utvecklade sig (Habermas 1988, s.49 ff). Enligt Habermas 

framkallade överheten en reaktion hos detta skikt och detta påminner om 

Dieselverkstaden och deras önskan om att inte längre vara en del av den statliga 

myndigheten. Borgarna upplevde sig som motspelare till myndigheternas påbud 

och regleringar och i viss mån gäller detta Dieselverkstadens biblioteks 

ekonomiska förening som är missnöjda med att de inte själva får bestämma 

över inköpsvägar, mediaplaner och vilka projekt de skall ingå i.  

5.3.2 Ideologiska motiv 
Det kan vara ideologiskt betingat att överlämna driften till det privata 

näringslivet. Enligt Zetterlund och Hansson (1997, s.43) är politiska 

preferenser ofta en viktig drivkraft för förändring. Den offentliga sektorn 

minskar och de kommunala monopolen bryts, vilket kan ses som ett mål i sig. 

Ett ideologiskt motiv som har framförts är att de skattemedel som kommunen 

förfogar över skall användas så effektivt som möjligt (Hallgren, Hilborn 

&Sandström 2001, s.12 f). Kommunal regi eller privata företag som driver 

verksamheten spelar därför ingen roll, huvudsaken är att intäkterna används så 

effektivt som möjligt. Valfrihet och mångfald i serviceutbudet kan också vara 

ideologiskt betingade motiv för förändringsarbetet. Om det finns flera 

producenter på marknaden finns det fler möjligheter att tillfredsställa olika 

kunders önskemål, än om det bara finns en aktör på marknaden. För att uppnå 

detta kan man använda medel så som ökade inslag av konkurrens, kundval, 

brukarmedverkan och ett ökat utrymme för frivillighetsorganisationer 

(Hallgren, Hilborn & Sandström 2001, s.12 f).  

I Nacka kommun är det liknande argument som framförs av politikerna 

som anledningar till entreprenaden. Moderaterna skriver i 

sammanträdesprotokollet från kommunstyrelsens möte 2006-03-06 (s.4) att de 

är mycket positiva till personalens initiativ och de anser att en 

försöksverksamhet vore en god idé. De menar att personalen redovisar ett väl 

genomarbetat koncept och visar hur verksamheten kan bli ännu bättre för 

medborgarna. Kulturlivet skulle bli friare och rikare och mångfalden skulle 

blomstra om försöksverksamheten genomfördes (Sammanträdesprotokoll 

2006-03-06, s.4). Moderaternas Tobias Nässén (Sammanträdesprotokoll 2006-

02-15, s.10 ff) menar att entreprenaden i Nacka kommun borde bli ett faktum 

då kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ordförandeberedningen alla har 

uppmanat kulturnämnden att vidta åtgärder för att öppna verksamheten för fler 

utövare. Ett ytterligare skäl är att den borgerliga majoriteten i Nacka kommun 

sedan länge strävar efter en mångfald av olika aktörer inom förskola, skola och 
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äldreomsorg. Detta har visat sig ge verksamheter med hög kvalitet och god 

valuta för skattepengarna (Sammanträdesprotokoll 2006-03-15, s.13). Nässén 

påminner i sammanträdesprotokollet (2006-02-15, s.10 ff) om att det även 

finns en sådan ambition beskriven i majoritetsprogrammet för Nacka kommuns 

verksamhet, ett program som är den grund på vilken majoriteten bestående av 

(m), (fp) och (kd) bygger sin politik på i Nacka kommun. Nässén menar att när 

kulturnämnden avslår försöket, 2006-02-15, så handlar det om att hindra 

personalens initiativ som går i samma riktning som de borgerliga själva driver 

och har drivit i Nacka i många år.  

Nässéns uttalande rörande majoritetsprogrammet gör dock att frågan om 

medborgarna i Nacka kommun håller med om att biblioteket skall ut på 

entreprenad aktualiseras. Enligt John D. Donahue (1992, s. 102) uttrycker 

visserligen medborgarna i samhället sina prioriteringar genom politiska val, 

men som väljare röstar man ofta på den kandidat som sammantaget har mest 

lika åsikter som en själv. Det kan innebära att väljaren och kandidaten har helt 

olika prioriteringslistor. Samtidigt är det värt att notera att det har varit 

borgerligt styre i Nacka kommun i 34 år, vilket borde innebära att väljarna trots 

allt har förtroende för majoritetens program, annars kan man anta att den 

politiska majoriteten vid något val ha ifrågasatts och förändrats. 

Detta majoritetsprogram som antagits för mandatperioden 2003-2006 och 

som Nässén refererar till, anger att konkurrens skall användas som ett medel i 

all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av tydlig strategisk 

karaktär, i syfte att skapa bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Där 

står även att en mångfald av alternativ skall stimuleras inom det som 

traditionellt är offentlig verksamhet och även att anställda som vill ta över sin 

verksamhet skall uppmuntras. Även kommunens styrprincip som 

konkurrensutsättning ger stöd för att genomföra försöket (Tjänsteskrivelse 

2006-02-20, s.1). Det finns bland annat tre punkter i detta majoritetsprogram 

som talar för en förändring av Dieselverkstadens ändrade organisationsform: 

-Under rubriken ”Våra gemensamma utgångspunkter” anges att kommunen inte skall 
utföra all service i egen regi. 

-Under rubriken ”Starkt medborgarinflytande - stor valfrihet” återfinns att en mångfald 
av alternativ skall stimuleras inom det som traditionellt är offentlig verksamhet samt att 
anställda som önskar ta över verksamheten i egen regi skall mötas positivt. I all 
verksamhet, som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledning, skall konkurrens 
utnyttjas. 

-Under rubriken ”Ekonomi i balans” poängteras att konkurrens skall användas som ett 
medel i all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av tydlig strategisk karaktär i 
syfte att skapa bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. (Tjänsteskrivelse 2006-02-
20, s.3). 
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Dessa tre punkter pekar på att det är ideologiska krafter som gör politikerna 

positiva till ärendet och som slutligen ligger bakom ärendets utfall när det för 

tredje gången kommer upp på kulturnämndens bord. Zetterlund och Hansson 

(1997, s.43) menar att en förutsättning för en förändring är tydliga politiska 

direktiv och ambitioner och Nacka kommuns majoritetsprogram skvallrar om 

att så är fallet.  

Nacka kommuns policy var också en av anledningarna till att Margareta 

Swanelid blev så besviken på kommunstyrelsens beslut att inte skicka frågan 

vidare. Swanelid menade att den borgerliga majoriteten i Nacka har som policy 

att bejaka egna initiativ från anställda, att man skall verka för 

personalkooperativ och avknoppningar, och var därmed kritisk till beslutet att 

inte föra upp ärendet till kommunstyrelsen. Hennes förklaring var att frågan ”är 

en het potatis” (Intervju 2006-03-08). 

Inom Nacka kommun har kulturverksamheten tidigare varit präglad av 

kommunal regi utan konkurrens och andra driftformer, men nu har ett försök 

inletts för att utveckla verksamheten i denna riktning. Det finns bland annat ett 

system med kulturbidrag som utreds där målet är att bli mer öppet. Ett annat är 

att kulturnämnden förändrat styrningen av kulturverksamheten genom att inte 

längre ge kulturchefen en samlad pott med pengar som han beslutar om. Istället 

skrivs det separata avtal för de olika verksamheterna, vilket ökar 

kulturnämndens möjlighet att styra och följa upp så att fler aktörer kan vara 

med (Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, s.11 f).  

Kristdemokraternas Torsten Lindholm, ersättare i kommunstyrelsen, visar 

också i sina kommentarer, att försöket med entreprenad bör genomföras av 

ideologiska skäl. Han skriver i sammanträdesprotokollet (2006-03-06, s.4) från 

kommunstyrelsens möte att Nacka är ”känt för sina friska idéer, sin framåtanda 

och oräddhet. Vi som arbetar för och i Nacka måste kunna tro och lita på 

varandra, vare sig vi är politiker eller arbetare.” Han anser att man genom att 

”hindra den inneboende kraften i eget ansvar som varje individ bär på, hämmar 

människor från att växa och samhället från att florera”.  

Även motståndare till försöksverksamheten, Mattias Qvarsell, 

socialdemokraterna, hävdar att det är ideologiska krafter bakom beslutet att 

genomföra entreprenaden på Dieselverkstadens bibliotek. Han låter tillföra 

sammanträdesprotokollet (2006-03-15, s.11) sin kritik mot moderaternas sätt 

att ”leka affär och experimentera med kommunens verksamheter.” Han anser 

att privatiseringen genomförs ”bara för att det står så i kommunens policy och 

man låter ideologin vara viktigare än verkligheten när man inte ens funderar 

över vilka konsekvenser som det hela kan föra med sig.”  
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Qvarsell (Intervju 2006-03-28) menar att det är lätt att förstå varför 

majoriteten är positiva till entreprenaden av just Dieselverkstadens bibliotek. 

Kommunen har satsat mycket pengar på detta bibliotek och har skurit ned hos 

andra bibliotek för att kunna starta en verksamhet i Dieselverkstaden och även 

gett sämre villkor till andra bibliotek i Nacka. Exempelvis har det dragits ned 

på andra biblioteks personal och öppettider har försämrats. ”När man vill göra 

en försöksverksamhet är det självklart att man väljer ett bibliotek som fungerar 

bra, eller kanske bäst till och med, för att visa just hur bra privatiseringen är”, 

menar Qvarsell. Det får till följd att man kommer att kunna koppla allt bra till 

privatiseringen. Att det fina resultatet kanske inte beror på just privatiseringen, 

det talar man inte om (Intervju 2006-03-28).  

5.3.3 Bättre kvalitet 
Det kan även finnas andra anledningar till förändringar inom kommunala 

verksamheter. I flera kommuner motiveras konkurrensutsättningen och en 

övergång från kommunala verksamheter med att man skall försöka uppnå en 

högre kvalitet i verksamheten. För att kunna nå dit skall man fokusera på 

kunden eller brukaren. Möjligheten att kunna jämföra med en utomstående 

”utmanare” till egenregin kan sedan underlätta för kommunen när man skall 

fastställa vad som är rätt kvalitetsnivå i en viss verksamhet. Det finns dock inga 

givna normer inom kultur, äldreomsorg eller skola, varken hur det skall 

definieras, kontrolleras eller mätas. Dessa frågor är lika intressanta och svåra 

oavsett vem som sköter verksamheten (Hallgren, Hilborn & Sandström 2001, 

s.13). 

I Åre kommun upplevde invånarna en kvalitetsförbättring av bibliotekens 

verksamhet när verksamheten skiftade från en kommunal verksamhet till en 

verksamhet på entreprenad. Enligt Bostedt (1995, s.29) kan förändringen av 

verksamhetsform vara en bidragande orsak (längre öppettider, tillgänglighet 

med mera) till detta. Han anser dock att en annan tänkbar tolkning är att en 

organisationsförändring medför en omprövning av arbetssätt, inriktning och 

arbetsformer som medborgarna kan uppfatta som en kvalitetsförbättring. 

Bostedt är dock tveksam till att entreprenaden i sig är kvalitetshöjande, utan 

menar att själva förändringen är det som ger positiva effekter. Förändringen ger 

en orsak till att reflektera över rutiner, arbetssätt, arbetsformer och tjänsteutbud 

(jmfr Drivkrafter för produktivitet och välstånd: Produktivitetsdelegationens 

betänkande 1991, s.98). 

I sammanträdesprotokollet från kulturnämndens möte (2006-03-15), då 

beslutet om en försöksverksamhet gick igenom, lät Tobias Nässén anteckna för 
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moderaterna att olika aktörer inom andra verksamheter så som förskola, skola 

och äldreomsorg har resulterat i verksamheter med hög kvalitet och god valuta 

för skattepengarna. Detta är ett av få tillfällen då det nämns i de politiska 

skrivelserna om en kvalitetsförbättring. Istället beskrivs det på flera ställen att 

genom ett avtal mellan Nacka kommun och Dieselverkstadens biblioteks 

ekonomiska förening så kan Nackas invånare få en lika bra eller bättre 

verksamhet för pengarna (Tjänsteskrivelse 2006-02-07, s.1; 

Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, s.12). 

5.3.4 Erfarenhet för kommunen 
I Nacka kommun har det inte bara varit ekonomiska motiv, ideologiska motiv 

och en fråga om bättre kvalitet när man har diskuterat anledningar till en 

försöksverksamhet på Dieselverkstadens bibliotek. Det har även poängterats 

hur viktig själva erfarenheten vore för kommunen. Nacka kommun har en 

konkurrenspolicy som innebär att konkurrens alltid skall användas, antingen 

via kundval, eller via upphandling. Hittills har kulturverksamheten varit ett av 

de få undantagen i kommunen som varken har upphandlats eller berörts av 

kundval. Det var anledningen till att kultur- och utbildningsdirektören fick i 

uppdrag att göra en översyn av hela finansieringssystemet för kulturen i Nacka 

under 2006. Syftet var att utveckla finansieringen av kulturverksamheten, så att 

det i större utsträckning kan bidra till att medborgarna får ännu mer och bättre 

kultur för pengarna, en större mångfald och en ökad möjlighet att påverka 

förnyelsen av kulturutbudet (Tjänsteskrivelse 2006-02-07, s.2). Sjöholm, som 

Zetterlund och Hansson (1997, s.45) refererar till konstaterar att det är svårt att 

förändra och förnya en etablerad biblioteksverksamhet, då det ofta rör sig om 

låsta rutiner och liknande. En erfarenhet av en biblioteksentreprenad i 

kommunen skulle möjligen kunna göra det enklare att förändra övrig 

verksamhet och vidga vyerna för de som idag saknar förmågan att konkretisera 

vad en entreprenad kan innebära för kommunen och verksamheten. 

När det gäller försöksverksamheten Dieselverkstaden, ser kommunen det 

som en bra erfarenhet och är positivt inställda till möjligheten att kunna 

utvärdera och förbättra verksamheten efter hand. De eventuella svårigheter som 

kan uppstå när det gäller infrastrukturen (gemensamma transporter, 

biblioteksdatasystem, databaser etcetera) kan identifieras och lösas och den 

erfarenheten kan sedan ligga till grund för översynen av finansieringssystemet 

(Tjänsteskrivelse 2006-02-07, s.4).  

Med denna erfarenhet kommer kommunen att veta mer om hur det kan 

fungera med en biblioteksverksamhet på entreprenad. Det ger värdefulla 
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erfarenheter i arbetet för en ännu bättre biblioteks- och kulturverksamhet med 

särskilt fokus på barn och unga (Sammanträdesprotokoll 2006-03-15, s.13). 

Det kan även bryta traditionella uppfattningar om vad organisationen kan och 

inte kan göra, vilket i sin tur kan leda till innovationer och kreativitet i flera 

andra verksamheter. Konkurrens mellan enheterna kan också i sin tur driva 

fram en positiv utveckling av biblioteksverksamheten totalt sett i Nacka 

(Tjänsteskrivelse 2006-02-07, s.4). 

5.3.5 Preliminära iakttagelser 
De ekonomiska motiven var i sig inte skälet till att entreprenaden kom upp på 

dagordningen, det var personalen själv som tog initiativet. Det var dock så att 

utan översikten av finansieringssystemet i Nacka kommun så hade inte 

personalen tagit steget. I förlängningen var det ändå ekonomiska motiv som låg 

bakom initiativtagandet. 

Det viktigaste motivet till att personalen ville förändra verksamhetens 

organisationsform var en längtan efter frihet. Anledningen till att det kom just 

nu var den tidigare nämnda översikten av hur kulturverksamheten i Nacka 

kommun skulle finansieras. Det var startskottet till avknoppningen av 

Dieselverkstaden, en dörr öppnades och nya idéer fick en möjlighet att flöda 

hos kommunens anställda.  

Kommunpolitikerna har inte gått ut och pratat om entreprenaden som en 

ekonomisk fråga. Det är kanske något som de ser längre fram, men en 

försöksverksamhet där budgeten för biblioteket är den samma som tidigare år, 

ger inte mindre utgifter för kommunen. Inte i första läget. Vid en upphandling 

är det möjligt, men det är inte något som förs fram, utan beslutet gäller en 

försöksverksamhet på ett år. 

För kommunalpolitikerna var det till största del ideologiska skäl som låg 

bakom att man uppmuntrade personalen. Politikerna pratar om att mångfalden 

ska berikas och att majoritetsprogrammet i kommunen uppmuntrar till 

konkurrens. Det ingår även i kommunens policy att uppmuntra anställda som 

vill ta över sin egen verksamhet.  

Kvalitetsförbättringar är inte något som egentligen tas upp, det som förs 

fram är att entreprenaden kan ge en lika bra eller bättre verksamhet, inte 

nödvändigtvis bättre. Istället poängteras det i de politiska skrivelserna vilken 

bra erfarenhet detta kommer att vara för kommunen, nu när 

finansieringssystemet skall ses över. 
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5.4 Fördelar med entreprenad 
Fördelen med att lägga ut ett bibliotek på entreprenad handlar enligt John D. 

Donahue (1992, s.103) om effektivitet, att få saker gjorda till minsta möjliga 

kostnad. Enligt Tjänsteskrivelse 2006-02-07 (s.4) är en av de stora fördelarna 

med att driva Dieselverkstadens bibliotek i egen regi, att kommuninvånarna får 

en lika bra eller bättre biblioteksverksamhet för pengarna och att biblioteken 

kan få en snabbare verksamhetsutveckling. Margareta Swanelid, 

Dieselverkstadens enhetschef, ser dock i första hand andra fördelar. Detta 

avsnitt kommer schematiskt att baseras på de fördelar som Dieselverkstadens 

biblioteks ekonomiska förening själva ser. 

5.4.1 Kostnadsbesparing och effektivisering 
Vid debatter om entreprenaders vara eller icke vara, så talas det ständigt om att 

entreprenader leder till kostnadsbesparingar och ett effektivare arbetssätt 

(Entreprenad- till vilket pris? 1994, s.8). Linda Crismond (1986, s.48) 

instämmer när hon menar att det finns mycket att lära från 

privatiseringsprocesser, då det är allmänt känt att privata bolag är mer effektiva 

än statliga bolag. Privata bolag behandlar även sina kunder bättre och är mer 

villiga att förändras, eftersom de måste tillfredsställa sina kunder för annars 

riskerar de att förlora dem (jmfr Konkurrens inom den kommunala sektorn: 

Delbetänkande av Konkurrenskommittén 1991, s.33). Heedman och Hansson 

menar i sin uppsats Privatisering av folkbibliotek –skildrat i politiska dokument 

under 1990-talet (2004, s.49) att det inte går att komma ifrån att privatisering 

faktiskt innebär vissa fördelar. Dels ekonomiska, olika stora beroende på hur 

kontrakten ser ut, och dels effektiviserande, beroende kanske främst på ny syn 

på verksamhet.  

Avknoppningen av Dieselverkstaden bibliotek kommer dock inte i första 

hand att leda till minskade kostnader för kommunen. Det rör sig om en 

försöksverksamhet på ett år, budgeten är klarlagd och kommer enligt Swanelid 

(Intervju 2006-03-08) att ge Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening 

”precis samma sak som vi alltid har fått”. Det motsvarar cirka elva procent av 

den totala budgeten för Nackas bibliotek. Detta innebär att det inte kommer att 

bli någon extra kostnad för Nacka kommun detta år, men inte heller några 

minskade utgifter och man kommer därigenom inte att tjäna något ekonomiskt 

på denna förändring i år. Om försöksverksamheten däremot skall övergå till att 

”på riktigt” knoppa av verksamheten vilket leder till en 

konkurrensupphandling, finns det möjligheter till att kostnaden kan minska för 
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Nacka kommun, då den med lägst anbud ofta vinner (Qvarsell, intervju 2006-

03.28). Enligt Marc A. Levin (1988, s.209) är detta den huvudsakliga orsaken 

till att staten väljer att kontraktera andra aktörer, det vill säga att de vill minska 

på statens kostnader genom en upphandlingssituation där aktörerna tävlar om 

att ge lägsta budet.  

Carl Cederschiöld, moderat borgarråd i Stockholms stad, bedrev 

lobbyverksamhet under slutet av 1990-talet för att kommunanställda skulle få 

starta eget, av den anledningen att detta skulle pressa priser och ge bättre 

kvalitet (Sokolow & Sörbring 1999, s.28). Han menade att det vore medeltida 

att inte konkurrensutsätta verksamheten, då entreprenader är ”lika naturligt som 

att staden ansvarar för att sätta upp trafikskyltar” då båda handlar om att 

kommunen ser till att servicen levereras till samhällsmedborgarna (Sokolow & 

Sörbring 1999, s.28). På vilket sätt kan man hävda att det är medeltida att inte 

konkurrensutsätta verksamheten?  

Enligt Habermas (1988, s.95) började den moderna borgerligheten att ställa 

krav på frigörelse från symbiosen med den absoluta staten under kapitalismens 

framväxt. Självförtroendet ökar i takt med detta och man kräver avskaffande 

bland annat av de statliga monopolen. Här kan man dra en parallell mellan 

adelns ovilja att konkurrensutsätta verksamheter med dagens motståndare till 

försöksverksamheten. Borgarna börjar även ställa krav på inflytande och 

deltagande i den statliga maktutövningen (Habermas 1988, s.107), liknande 

Dieselverkstadens biblioteks förenings krav på utökad bestämmanderätt och 

inflytande över den egna verksamheten.  

Verksamheter som inte konkurrensutsätts, det gäller såväl privat som 

kommunala monopol innebär risker för ineffektivitet, bristande dynamik och 

ett serviceutbud dåligt anpassat till kundernas eller användarnas krav 

(Konkurrens inom den kommunala sektorn: Delbetänkande av 

Konkurrenskommittén 1991, s.33). Det finns ett behov av att hela den offentliga 

sektorn utsätts för konkurrens. Ett tryck kan då skapas för att påskynda 

omvandlingen inom denna sektor som ett led i arbetet för sysselsättning, 

tillväxt och ekonomisk balans (Prop. 1993/94:222, s.28). I Nacka kommun ser 

man möjligheten att försöksverksamheten kan ge både ”kulturnämnden och 

kommunen goda förutsättningar för att bedöma om och hur konkurrens kan 

användas för att ge bästa kvalitet till effektivaste kostnad, inom ett område som 

annars förbehålls den kommunala produktionen” (Sammanträdesprotokoll 

2006-03-15, s.9). 

I slutet av 1980-talet blev Mülheim vid Ruhr, den första entreprenaden 

inom kulturområdet i Tyskland. Årsredovisningarna från kulturföretaget visade 
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en märkbar höjning av lönsamheten, en effektivare arbetsinsats, snabbare 

förvaltning och ett bidrag till en förbättring av den kommunala 

finanssituationen (Böttger 2000, s.181). Hansson och Heedman (2004, s.48 f) 

styrker detta resonemang i sin magisteruppsats, där de konstaterar att de 

fördelar som finns med entreprenader främst går att koppla till effektivisering 

av verksamheten. De framhåller även att lägre kostnader är ett viktigt 

argument, men annars så för de fram flexibilitet och mindre detaljstyrning som 

stora fördelar. De för även fram att entreprenader leder till snabbare och 

smidigare beslutsvägar, då Kommunallagens delegeringshinder (kap 6, § 34) 

begränsar kommunernas handlingsutrymme, vilket gör att beslutsprocessen hos 

privata aktörer inte är lika formaliserad. Effektiviseringsvinsterna är det som 

Dieselverkstaden biblioteks ekonomiska förening själva ser som den stora 

fördelen i sin avsiktsförklaring (2005, s.10).  

John D. Donahue (1992, s. 109) slår fast att chefer inom vinstdrivna 

företag är mer motiverade att minska ineffektivitet eftersom de är mer inställda 

på lönsamhet än tjänstemän inom den kommunala sektorn, som inte har ett lika 

påtagligt intresse av att finslipa detaljer. Enhetschefen på Dieselverkstaden, 

Margareta Swanelid (Intervju 2006-03-08), visar sig vara ett exempel på detta. 

Hon anser att hon och övrig personal på Dieselverkstaden arbetar medvetet för 

att bli mer effektiva och att de producerar väldigt mycket på det underlag, så 

väl ekonomiska som personella resurserna, som de har. De skulle därför kunna 

bli än mer effektiva om bland annat beslutsvägarna förkortades.  

Tjänsteskrivelse 2006-02-07 (s.4), stöder Dieselverkstadens tes om att en 

försöksverksamhet skulle innebära mindre detaljstyrning för personalen, vilket 

i sin tur ger större handlingsutrymme samt snabbare och smidigare 

beslutsvägar. Där menar man också att verksamheten kan bli mer flexibel och 

anpassa sig till de biblioteksbehov som nackaborna har. Dieselverkstadens 

biblioteks ekonomiska förening poängterar i sin avsiktsförklaring 

(Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förenings avsiktsförklaring 2005, 

s.10) att arbetet kan effektiviseras om de blir ett eget företag, då beslutsvägarna 

kan kortas och personalen inte längre behöver ta hänsyn till den kommunala 

likaprincipen, det vill säga att alla skall göra allting, på samma sätt. Detta får 

stöd av Produktivitetsdelegationen, (Drivkrafter för produktivitet och välstånd: 

Produktivitetsdelegationens betänkande 1991, s.38) som skriver att politikerna 

i kommunen inte ska detaljstyra utan istället sätta upp mål för hela 

verksamheten. Ansvaret för själva verksamheten bör decentraliseras, vilket 

kommer att leda till att olika profiler och alternativ kommer att utvecklas. 

Medborgarna kommer då att kunna välja friare vad de vill ha. 
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I Nacka kommun skall biblioteken profilera sig, varje bibliotek skall ha en 

strategi för hur man skall komma dit, kommunen har anställt en konsult på 

deltid för att jobba med detta. Swanelid (Intervju 2006-03-08) är positiv till 

idén, men anser att det är onödigt att Dieselverkstaden som redan har allting 

klart och ligger längre fram än de andra, skall behöva lägga ned tid på att göra 

detta. Hon tycker att deras mediaplan och avsiktsförklaring borde räcka och att 

den tid som hon nu lägger ned på att fylla i papper till kommunen skulle kunna 

användas på ett bättre sätt. I den egna verksamheten till exempel.  

Torsten Lindholm från kristdemokraterna, låter anteckna i 

sammanträdesprotokollet (2006-03-06, s.4), att kristdemokraterna är positiva 

till försöksverksamheten. Han påpekar att personalen redan idag gör ett bra 

arbete, men med lite friare tyglar, större ansvar och snabbare beslutsvägar finns 

möjligheten att de gör ett ännu bättre jobb och en större arbetsglädje hos 

personalen kan gagna biblioteksbesökare och nackabor.  

Även Tobias Nässén, moderaterna, framhåller att personalen på 

Dieselverkstadens bibliotek har upplevt att de har fått kämpa och stångas 

onödigt mycket för att kunna genomföra sina idéer, borde det vara möjligt att 

kunna ge dem en ökad frihet och ansvar för att själva kunna jobba vidare i 

samma riktning. Som en liten bonus (Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, 

s.12).  

Det finns även de som är negativa till försöksverksamheten och som hävdar 

att entreprenaden inte är en lösning för att nå kortare beslutsvägar, utan 

lösningen borde istället finnas inom den egna organisationen. 

Socialdemokraternas Mattias Qvarsell poängterar att hans parti absolut står 

bakom en personalpolitik som ger de anställda stort inflytande över sin 

arbetsplats, men en annan driftsform är inte lösningen på problemet med långa 

beslutsvägar (Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, s.13). Även John D. 

Donahue (1992, s. 55) är av den åsikten att byråkrati inte alltid är dålig. Det är 

många gånger ett viktigt sätt att organisera och genomföra allmänhetens affärer, 

det finns ingen som klarar dessa uppgifter lika bra. En anledning till 

ineffektivitet inom offentliga organisationer kan vara att de försummas eller 

vansköts, på det sättet kan de liknas vid maskiner. Byråkratier är ofta dyra att 

bygga och hålla i arbete, men precis som maskiner är de förmögna till en 

häpnadsväckande effektivitet när de utför funktioner för vilka de är lämpliga, 

så länge de är omsorgsfullt konstruerade och underhållna (Donahue, 1992, s. 

55). Kanske är det organisationen som skall förändras istället? Mattias Qvarsell 

är inne på den linjen, han anser att det rör sig om dålig personalpolitik om 

personalen inte känner att de kan utvecklas som människor, lösningen borde 
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kunna finnas inom organisationen istället. Enligt Qvarsell borde det vara 

möjligt att lita på personalen och vad de anser vara rätt för deras enhet, det 

skall inte behöva gå genom dessa långa beslutsvägar. Det borde rymmas inom 

kommunens organisation istället (Qvarsell, intervju 2006-03-28).  

5.4.2 Ökat tillgänglighet till ökat medieutbud  
Mediebeståndet är folkbibliotekets främsta arbetsinstrument, utan detta blir 

personal- och lokalresurserna verkningslösa. Under hela efterkrigstiden ökade 

folkbibliotekens medieanslag i reala termer, men denna trend har brutits. I ett 

brett uppsökande arbete krävs det många böcker och gärna flera av samma titel. 

Det kan vara svårt att i efterhand kompensera brister i bokbeståndet på grund 

av denna snabba omsättningen på bokmarknaden. En förstärkning av 

medieanslagen måste därför ges hög prioritet och det tillgängliga medieanslaget 

disponeras med stor medvetenhet (Folkbibliotek i Sverige: Betänkande av 

folkbiblioteksutredningen 1984, s.51).  

Dieselverkstadens bibliotek arbetar hårt på att ändra sina inköpsvägar och 

att sänka sina kostnader. Nästan all media och litteratur inhandlas via Internet, 

då traditionella leverantörer inte har det utbud som Dieselverkstaden är ute 

efter. I och med att verksamheten läggs ut på entreprenad så kommer 

biblioteket inte att behöva bry sig om kommunens avtal, utan kan välja sina 

egna leverantörer. Som kommunal verksamhet är man annars bunden till de 

upphandlingar som kommunen gör (Swanelid, intervju 2006-03-08). 

Dieselverkstaden får mellan 500-700 fler medier än andra bibliotek i Nacka 

för samma pengar och har höga cirkulationstal, av totala 16 000 volymer lånas 

8 000-8 500 ut varje månad, vilket Swanelid anser vara ett tecken på en bra 

verksamhet (Intervju 2006-03-08). Linda Crismond (1986, s.44) förespråkar 

höga cirkulationstal och en anpassning av bibliotekens bestånd och menar att 

bibliotekariernas jobb innebär att veta vad låntagarna vill ha, vad de vill läsa, 

höra och titta på. För att kunna behålla låntagarna som kunder måste 

biblioteken våga välja nytt material och gallra det som inte efterfrågas, annars 

kommer låntagarna att gå till bokhandlarna istället. Där håller dock inte Patricia 

Glass Schuman (1998) med. Hon anser att i ett bra bibliotek är 

cirkulationstalen låga, det är ett tecken på att de väljer kvalitet framför 

effektivitet och därmed är till för de som har intressen som sträcker sig längre 

än till modemagasinet Vogue. Det är skillnaden mellan ett bibliotek och en 

bokhandel, enligt Glass Schuman (1998, s.51). 

Dieselverkstadens ovanliga medieutbud har skapat problem för personalen 

och var en av de första anledningarna till att Dieselverkstadens personal redan 
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från starten diskuterade en avknoppning. Det var bland annat vid 

klassificeringen som problemen uppstod. Materialet som Dieselverkstadens 

bibliotek köper in måste knytas till en katalogpost hos BTJ (Bibliotekstjänst). 

Eftersom BTJ inte själva har detta material så måste personalen skicka ned det 

till BTJ för klassificering, för att det ska knytas till en katalogpost, allt på 

Dieselverkstadens bekostnad. Denna extra kostnad och tid som hela proceduren 

innebar, skapade en irritation hos Dieselverkstadens personal. ”Man frågade 

sig: Måste all musik ha den här avancerade bibliografiska informationen, kan 

man inte förenkla det hela” (Swanelid, intervju 2006-03-08). Enligt 

folkbiblioteksutredningen (Folkbibliotek i Sverige: Betänkande av 

folkbiblioteksutredningen 1984, s.73 f) kan man ifrågasätta om inte 

folkbibliotekens nuvarande utförliga katalogisering skulle kunna förenklas. 

Man menar här att katalogiseringsprocessen inte får bli ett hinder för att 

medierna snabbt når läsaren, registrering av nyinköpt litteratur följer många 

onödigt komplicerade rutiner. I dessa avseenden måste folkbiblioteken visa 

större flexibilitet och vara öppna för okonventionella lösningar.  

5.4.3 Tillgänglighet till biblioteket 
Öppettiderna på olika bibliotek kan variera kraftigt. På Nackas sex bibliotek 

varierar de från 24 timmar i veckan på det minsta biblioteket (räknat efter 

personalstyrka) till 50 timmar under samma period på det största biblioteket. 

Dieselverkstaden biblioteks ekonomiska förening ambition är att erbjuda 

generösa öppettider, från och med januari 2006 har de öppet alla dagar i veckan 

(Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förenings avsiktsförklaring 2005, 

s.11), med en total öppettid på 47 timmar i veckan. Med det timantalet befinner 

de sig på andra plats i öppethållarligan i Nacka efter biblioteket i Forum Nacka, 

trots att de personalmässigt är mindre än både Orminges och Fisksätras 

bibliotek.  

Linda Crismond (1986, s.14) varnade i mitten av 1980-talet för risken att 

biblioteken skulle försvinna. Hon menade att öppettiderna på biblioteket och 

servicen som personalen erbjuder, är nyckeln till att behålla verksamheten. 

Biblioteken och dess personal måste utveckla sig och våga förändras. Det är 

viktigt att vara kundorienterad och vara medveten om vilka behov som 

låntagarna har, bland annat gällande öppettider. Pensionärer vill kanske ha 

öppet på förmiddagarna och studenter på eftermiddagarna. Man måste väga 

detta mot den finansiella kostnaden, men sanningen är att om biblioteket inte är 

öppet då kunderna vill, så kommer de att gå någon annanstans.  
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Erfarenheterna från Åre och Linköping kommun visar att ett bibliotek kan 

öka tillgängligheten till biblioteket vid en entreprenad, genom att förlänga sina 

öppettider. Under den period som verksamheten i Åre kommun var utlagd på 

entreprenad, med i stort sett samma personalstyrka som innan, så utökades 

öppethållandetiderna med 74 procent (Bostedt 1995, s.24). I Linköping där 

kommunen tog tillbaka verksamheten efter elva år på entreprenad, så minskade 

öppettiderna när kommunen återigen tog över driften. Två kvällstider försvann 

och numera är det helt stängt en dag (Aronsohn Nordin [www]). 

I Förslaget till avtal mellan Kulturnämnden och Dieselverkstadens 

biblioteks ekonomiska förening, försöksverksamhet år 2006 (s.2), framgår att 

öppettiderna för den nya organisationen skall vara densamma som för Nacka 

kulturcentrums publika verksamhet i Dieselverkstaden, och minst uppnå den 

nivå som biblioteket hade år 2005. Ambitionen hos Dieselverkstadens 

biblioteks ekonomiska förening är att erbjuda generösa öppettider 

(Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förenings avsiktsförklaring 2005, 

s.11), men de anser att det har varit ett problem inom den kommunala 

verksamheten när personalens arbetstid måste rätta sig efter veckoarbetstiden 

38,75 timmar, som är den gällande för heltidsanställda. Margareta Swanelid 

(Intervju 2006-03-08) tror att det blir enklare att rätta sig efter det behov som 

finns på biblioteket, arbeta längre dagar och fler timmar när det behövs och dra 

ned på arbetstiden under andra perioder vid en entreprenad. Vid en entreprenad 

”kan vi göra precis som vi vill så länge som vi levererar precis det som vi har 

skrivit avtal på att vi ska leverera”, säger Swanelid (Intervju 2006-03-08). I 

SOU 1991:82 (Drivkrafter för produktivitet och välstånd: 

Produktivitetsdelegationens betänkande 1991, s.94) nämns detta som en av de 

fördelar som finns med entreprenader, att man kan utjämna toppar i 

arbetsvolymen.  

5.4.4 Samarbeten med externa aktörer 
Inom Nacka kommuns kommunala verksamhet ingår sex bibliotek, där 

Dieselverkstadens bibliotek är det senaste tillskottet. Som en del av den 

verksamheten ingår man i en större enhet, tillsammans med de andra 

biblioteken. Detta innebär att alla följer samma regler och att personalen har 

begränsad frihet och bestämmanderätt över sin egen verksamhet. Alla inom den 

enheten skall göra samma saker, det fungerar inte så att ett enskilt bibliotek och 

dess personal, själva kan bestämma vilka projekt de skall ingå i och vilka de 

vill stå över. Swanelid (Intervju 2006-03-08) hävdar att detta hämmar 

Dieselverkstadens biblioteks utveckling. Friheten att själva kunna bestämma är 
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en av anledningarna till personalens önskan om en entreprenad (se kap. 5.3.1). 

De vill själva bestämma över vilka projekt som biblioteket skall delta i. 

Swanelid kommenterar detta under intervjun (2006-03-08) på följande sätt: 

”Att kunna säga: nej men vi är inte med på den här dagen, den betyder inte så 

himla mycket för oss. Vi gör något annat istället, tillsammans med andra som 

kanske berikar oss mera.”  

Habermas (1988, s.49) hävdar att situationen för nyhetsflödet och 

nyhetsformen förändras i och med kapitalismens framväxt. Något liknande 

inträffade under 1990-talet när en ny boom som utvecklade nyhetsflödet, 

Internet, kom. Idag har vi, istället för kapitalismens framväxt, en kommersiell 

makt som växer allt starkare. Under kapitalismen växte sig borgarna allt 

starkare och ville ha mer inflytande, idag vill Dieselverkstadens biblioteks 

ekonomiska förening ha mer inflytande. Dieselverkstadens biblioteks 

ekonomiska förening vill istället arbeta mer med externa aktörer, vilket de inte 

har haft möjlighet till i någon större utsträckning som en del av kommunala 

verksamheten och de känner sig starka nog utan att vara en del av kommunens 

verksamhet. De är attraktiva samarbetspartners för förläggare och har skapat ett 

kontaktnät utanför kommunen, med kommersiella krafter, vilket de vill 

utveckla. De börjar ställa krav, krav på inflytande precis som borgarna. 

Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening menar att de som eget 

företag får större möjligheter att erbjuda ”spännande och oväntade möten och 

upplevelser både i riktad form till skolor/förskolor och till allmänheten” 

(Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förenings avsiktsförklaring 2005, 

s.11). Denna frihet som det egna företagandet ger, skapar en möjlighet att 

samarbeta mer med externa aktörer så väl kommersiella som icke-

kommersiella, det kan vara förläggare eller teknikföretag. 

Även motståndaren till förslaget, Mattias Qvarsell (Intervju 2006-03-28) 

kan drista sig till att erkänna att entreprenaden kan vara en fördel för 

Dieselverkstadens bibliotek, baserat på liknande grunder som Swanelid. Han 

ser det som ett spännande projekt för personalen, där han ser en möjlighet för 

personalen att göra saker som de är förhindrade att göra annars, som att sluta 

avtal med andra aktörer än de som kommunen har bestämt, eventuellt 

kommersiella aktörer. 

Dieselverkstadens bibliotek har mycket ny teknik och har blivit någon form 

av testbibliotek på flera olika sätt, vilket har lett till att de skapat många nya 

kontakter utanför Nacka (Swanelid, intervju 2006-03-08). Dieselverkstadens 

bibliotek var ett av de första biblioteken i Sverige som introducerade datachip i 

bibliotekets böcker för att underlätta självutlåning av utbudet. Enligt Swanelid 
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(Intervju 2006-03-08) är ny teknik något som de skulle vilja arbeta mera med, 

då hon ser det som mycket stimulerande och utvecklande. Hon ser även här en 

fördel med att de får driva verksamheten själva och bilda eget företag, eller 

förening, då de kan söka bidrag på ett helt annat sätt. 

Dieselverkstadens bibliotek är beläget i Sickla köpkvarter som under det 

senaste året har växt till ett hantverks- och köpkvarter med över 70 butiker. I 

närheten finns museer och friskolor, vilket enligt Tjänsteskrivelse 2006-02-20 

(s.3) är ett argument för att en privatisering av Dieselverkstadens bibliotek är 

en bra idé. I tjänsteskrivelsen hävdas att ”Dieselverkstaden genom sitt unika 

läge mitt i köpkvarteret kan skapa samarbeten med andra aktörer i området, 

vilket ger spännande förutsättningar att på olika sätt utveckla en 

gränsöverskridande biblioteksverksamhet” (Tjänsteskrivelse 2006-02-20, s.3).  

5.4.5 Vinst 
Statens kulturråd menar i sin rapport Entreprenad- till vilket pris? (1994, s.31) 

att entreprenader i första hand är lämpliga på områden där det finns 

vinstmöjligheter att hämta. Det är främst områden där det finns avgifter som 

kan finansiera verksamheten. Eftersom det är en grundprincip att låntagaren 

skall kunna låna böcker kostnadsfritt, så anser de att det därmed saknas en 

grundförutsättning för att kunna starta en entreprenad. Folkbiblioteken är en 

samhällelig uppgift, ett uttryck för samhällets strävan att tillgodose invånarnas 

behov av litteratur för utbildning, information och rekreation (Entreprenad till 

vilket pris? 1994, s.9). Här kan man se hur tiderna förändras. Idag ser vi 

folkbiblioteken som en självklar del av den offentliga sfären, men enligt 

Habermas (1988, s.185) var folkbiblioteket till en början en del av den privata 

sfären, en plats där borgarna kunde mötas, en plats för den offentliga debatten. 

Under 1900-talets början när en ny samhällsutveckling leder till förändringar i 

sfärindelningen, suddades gränsen mellan privat och offentligt alltmer ut och 

folkbiblioteket blev istället en del av den offentliga sfären, vilket vi nu tar för 

givet, trots att kommersialiseringen alltmer breder ut sig. 

Det råder stor principiell enighet, så väl nationellt som internationellt att 

boklån skall vara avgiftsfria, vilket förutsätter finansiering med offentliga 

medel (Entreprenad- till vilket pris? 1994, s.9). Enligt Statens kulturråd 

(Biblioteksentreprenader i Norden 1993, s.31) är det rent allmänt så att 

villkoren för rent kommersiellt motiverade biblioteksentreprenader är så dåliga 

att det inte kan finnas någon marknad för entreprenader. Patricia Glass 

Schuman (1998, s.50) är inne på samma spår när hon menar att bibliotek 

existerar eftersom samhället uppskattar fria idéer och fria åsikter. Orsaken till 
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deras existens är inte att de skall vara en vinstdrivande verksamhet. Enligt 

Bibliotekslagen (1996:1596) § 3 skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur 

för viss tid, men man får ta ut ersättning och avgifter för porto och liknande 

tjänster. I avtalet mellan kulturnämnden och Dieselverkstadens biblioteks 

ekonomiska förening förbinder sig Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska 

förening att följa de avgifter som kulturnämnden har beslutat. Där framgår även 

att intäkter från verksamheterna tillfaller Dieselverkstadens biblioteks 

ekonomiska förening (Förslag till avtal mellan Kulturnämnden och 

Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening, försöksverksamhet år 2006, 

s.2). Enligt Margareta Swanelid, enhetschef på Dieselverkstaden, har pengar 

aldrig varit en drivkraft för att knoppa av biblioteket. ”Att tjäna pengar på det 

här, det går inte”, säger Swanelid, men erkänner samtidigt att tanken med 

privata företag är att de skall gå med vinst. ”Det kan dock innebära allt från tio 

kronor i överskott till flera miljoner” (Intervju 2006-03-08).  

Även om poängen med privatiseringen av Dieselverkstadens bibliotek inte 

är att tjäna pengar, så finns den möjligheten. Är det en realistisk tanke att tro att 

Dieselverkstaden kan gå med vinst?  

Enligt Patricia Glass Schuman (1998, s.51) är det inte det. Det finns några 

områden som är klassiska ”market failures”, så som motorvägar, polis, 

brandkåren och nationella försvaret. De är inte vinstdrivande aktiviteter som 

den fria marknaden vill investera i. Bibliotek tillhör den här skaran, de är inte 

anpassade för att vara vinstdrivande utan skall erbjuda central service till 

allmänheten. Det är svårt att finna ekonomiska möjligheter i en 

biblioteksverksamhet (Glass Schuman 1998, s.51). 

Enligt Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening ser de i första 

hand fram mot chansen att biblioteket kan få en bonus, ”är man bra och gör 

man en bra verksamhet, då måste ju det löna sig på något sätt” (Swanelid, 

intervju 2006-03-08). Detta uttalande får stöd av SOU 1991:82 (Drivkrafter för 

produktivitet och välstånd: Produktivitetsdelegationens betänkande 1991, s.38) 

där man menar att enheter som används flitigt bör belönas utifrån vad de 

verkligen presterar. Utlåningen ökade förra året med 31 procent på 

Dieselverkstaden, vilket enhetschefen Swanelid tycker borde leda till ett högre 

medieanslag, då böckerna varit ute mer och därmed slitits:  

Är det 50 000 fler människor som besöker oss på ett år, då får man ju tänka sig att för att 
vi ska behålla samma standard, då måste ju vi få ökat anslag. Men så tänker man inte, och 
det är synd. Tänkte man mer så i kommunal verksamhet så skulle man kanske få en 
verksamhet som var effektivare (Swanelid, intervju 2006-03-08). 
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Ambitionen är att denna bonus skall komma biblioteket till godo och skall 

användas för att biblioteket ska kunna erbjuda och hålla samma standard som 

den gör idag (Swanelid, intervju 2006-03-08).  

5.4.6 Erfarenhetsmässiga skäl 
Efter det att ärendet rörande Dieselverkstadens bibliotek åkt fram och tillbaka 

mellan de politiska instanserna i Nacka kommun, så togs beslutet att förslaget 

skulle gå igenom. Majoriteten i kulturnämnden var positiva till försöket 

(Sammanträdesprotokoll 2006-03-15, s.9). Redan efter kulturnämndens möte i 

februari, konstaterades det att försöket kan ge nyttiga erfarenheter för den 

övergripande översynen av finansieringssystemet inom kulturområdet 

(Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, s.8). Innan ärendet kom upp på 

kommunfullmäktiges agenda, så togs det upp i kommunstyrelsen. Inför detta 

möte producerades en ny tjänsteskrivelse och där poängterades det vilken 

möjlighet denna försöksverksamhet skulle vara för kommunen och nämnden. 

Försöksverksamheten inom Dieselverkstaden skulle ge nämnden så väl som 

kommunen i stort, goda förutsättningar för att bedöma om och hur konkurrens 

skulle kunna användas för att ge bästa kvalitet till effektivaste kostnad, inom ett 

område som annars förbehålls den kommunala produktionen (Tjänsteskrivelse 

2006-02-20, s.1). Det skulle även ge kommunen en unik möjlighet att utveckla 

underlaget för en eventuell upphandling av drift för bibliotek. Man menade att 

försöksverksamheten skulle ge en möjlighet att använda avtalsunderlaget i en 

framtida upphandling och en chans att justera och komplettera med de 

erfarenheter som kommunen och anordnaren har gjort under försöksåret. Vid 

en tidsbegränsad försöksverksamhet skulle kommunen dessutom ges en 

möjlighet att under kontrollerade former ta ställning till nya frågor om 

verksamheten och följa upp eventuella oklarheter som sedan kan byggas bort i 

ett kommande underlag. Tjänsteskrivelse 2006-02-20 (s.3) tog upp att 

försöksverksamheten även ger kommunen en möjlighet att följa utvecklingen i 

andra kommuner där det finns privata anordnare inom biblioteksverksamheten. 

Det underströks också hur viktigt det skulle vara att försöksverksamheten 

skulle pågå under ett år, för att få ut så mycket som möjligt av det 

(Tjänsteskrivelse 2006-02-20, s.1). 

5.4.7 Preliminära iakttagelser 
Försöksverksamheten på Dieselverkstadens bibliotek kommer inte i första hand 

att leda till någon kostnadsbesparing. Budgeten är fastlagd och den innebär inga 

förändringar från tidigare år. Förhoppningen från Dieselverkstadens biblioteks 
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ekonomiska förenings sida är dock att en entreprenad i framtiden ska leda till 

att biblioteket får mer pengar ur budgeten, som en bonus, tack vare sin 

produktivitet och effektivitet. De ser istället effektiviseringen som den 

viktigaste fördelen med en entreprenad, att beslutsvägarna kan kortas och att de 

slipper lägga ned tid på att medverka på saker som de inte är intresserade av, 

den kommunala likaprincipen. Kommunen stöder Dieselverkstadens personals 

tro på att mindre detaljstyrning skulle ge kortare beslutsvägar, men det finns 

även enskilda ledamöter så som Mattias Qvarsell från socialdemokraterna som 

inte anser att en entreprenad är en lösning på problemet, utan istället 

förespråkar en bättre personalpolitik inom kommunen.  

Dieselverkstaden biblioteks ekonomiska förening anger även andra fördelar 

med en entreprenad, deras ovanliga medieutbud har skapat problem. De har 

svårigheter att få tag i material och när materialet väl ankommer till biblioteket 

så har inte låntagarna möjlighet att få låna det, eftersom det måste skickas ned 

till Bibliotekstjänst i Lund först för att katalogiseras.  

Det skulle vara fördelaktigt med en verksamhet på entreprenad enligt 

Dieselverkstaden biblioteks ekonomiska förening, då man menar att detta 

skulle kunna leda till samarbeten med andra aktörer, kommersiella sådana så 

som teknikföretag och förläggare. De politiska argumenten för en entreprenad 

är liknande, de ser potentialen med Dieselverkstadens geografiska läge, mitt i 

Sickla köpkvarter och menar att en entreprenad kan öppna för samarbeten med 

andra aktörer än de som kommunen bestämt. 

Kommunens huvudargument för en entreprenad är dock att man borde dra 

fördel av denna möjlighet att se hur konkurrens kan användas för att ge bästa 

kvalitet till effektivaste kostnad inom ett område som inte tidigare funnits 

utanför den kommunala produktionen.  

5.5 Nackdelar/risker med entreprenad 
Vid en genomgång av det empiriska materialet var det ett antal nackdelar och 

risker som återkom. Dessa var neutralitet och demokrati, samarbeten, 

konsekvenser av en upphandling och Dieselverkstadens speciella ärendegång. 

Det var även dessa punkter som Mattias Qvarsell, socialdemokratisk ledamot i 

Nackas kulturnämnd och motståndare till försöksverksamheten poängterade. 

Jag har därför valt att lägga upp den här delen efter dessa områden, men även 

valt att ta upp sekretessfrågan som är viktigt i fall där bibliotek läggs ut på 

entreprenad. 
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5.5.1 Neutralitet och demokrati 
Statens kulturråd skriver i sin rapport, Entreprenad- till vilket pris? (1994, 

s.10), att debatten runt entreprenad beror till stor del på att folkbiblioteket i 

mångt och mycket är och förblir basen i den lokala kulturorganisationen. 

Folkbiblioteken är en stor resurs och förändringar inom detta område måste 

behandlas klokt. I mångas ögon är folkbiblioteket det ställe där alla har fri och 

jämlik tillgång till information. Åsikten att ingen skall kunna uteslutas från att 

nå information är fundamental i vårt demokratiska samhälle. Det är 

grundläggande för bibliotekens identitet att alla skall ha tillgång till information 

(Olaisen 1989, s.254). I Hansson och Heedmans magisteruppsats (2004, s.49) 

står att den stora nackdelen med bibliotek på entreprenad är att kommunens 

kulturpolitiska inflytande minskar. De stöder sig på rapporten 

Biblioteksentreprenader i Norden (1993) där Statens kulturråd är kritiska till att 

privata företag tar över bibliotek. Statens kulturråd anser att en kommun genom 

att överlämna driften för ett av kommunens folkbibliotek till en kommersiell 

organisation, riskerar att avsäga sig det direkta kulturpolitiska inflytandet och 

svika sitt ansvar gentemot kommuninvånarna. De påpekar att samhället även i 

fortsättningen bör ta det direkta ansvaret för biblioteken 

(Biblioteksentreprenader i Norden 1993, s.30). På vilket sätt skulle invånarna 

svikas av kommunen? 

En möjlig förklaring är att kommunens inflytande (insyn, styrning och 

kontroll) kan bli försvagat om kommunen inte längre driver verksamheten i 

egen regi. Kommunen saknar så väl den formella som den informella 

möjligheten att påverka företaget som anlitats. Personal inom den egna 

förvaltningen är skyldiga att rätta sig efter direktiv från de förtroendevalda, 

men den externa producenten behöver inte rätta sig efter annat än vad som 

framgår av avtalet med kommunen (Hallgren, Hilborn & Sandström 2001, s. 

54). 

I slutet av 1990-talet stod frågan om biblioteksverksamhet på entreprenad 

på dagordningen i flera av Stockholms arton stadsdelsnämnder, däribland 

Kista, Skärholmen, Bredäng och Rinkeby. Under denna period var Marita 

Ulvskog, kulturminister. Hon var en av dem som ogillade privatiseringen av 

biblioteken, hon var djupt oroad över denna utveckling och såg det som en 

uppenbar risk att den unika svenska bibliotekstraditionen var hotad. Hon 

menade att det länge varit självklart att folkbiblioteken ska ha en stark 

spridning, så väl geografiskt som socialt och även att de ska ha en allsidig 

inriktning och vara demokratiskt styrda (Ulvskog 1999-02-16 [www]). Hennes 

argument var att det är en medborgarfråga att biblioteken inte skall fyllas med 
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restauranger och flipperhallar för att entreprenörerna ska dra in pengar. Hon 

hävdade att Carl Cederschiöld, dåvarande finansborgarråd i Stockholm, var en 

god representant för medeltiden genom att förespråka allt som leder till ökade 

klasskillnader och återgången till det gamla ståndssamhället. Ulvskog betonade 

att ”Stockholm genom detta skulle bli en krutdurk av segregation om borgarna 

fick fortsätta styra” (Sokolow & Sörbring 1999, s.28).  

Även en annan socialdemokrat, Mattias Qvarsell, andra vice ordförande i 

Nacka kommuns kulturnämnd, anser att det är viktigt att slå vakt om att 

biblioteken skall drivas i kommunal regi. Han poängterar att detta är en viktig 

garant för en opartisk demokratisk resurs öppen för alla samhällsmedborgare. 

”Obefläckad av kommersiella intressen” (Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, 

s.13). Leonard Freiser (1988, s.51) månar också om de allmänna biblioteken 

som han hävdar är samhällets enda mekanism för att förse alla medborgare med 

deras historia. Offentliga bibliotek är en garanti för att alla medborgare skall få 

tillgång till den kulturella världen så som konst, litteratur och utbildning, något 

som tidigare endast den privilegierade klassen hade tillgång till.  

Freiser är även kritisk till att många privatiserade bibliotek gallrar så pass 

mycket i sin litteratur, folkbiblioteket har ett bredare mål. Där skall det finnas 

bortglömda och ovanliga titlar, böcker som man inte visste om att man var 

intresserad av. Bibliotekarierna har här ett viktigt arbete, de är belästa, erfarna 

och kan sin samling och kan utifrån det hjälpa besökarna att finna vad de söker 

såväl i pappersform som på nätet (Freiser 1988, s. 52). 

Socialdemokraten Mattias Qvarsell är orolig för att en entreprenad 

långsiktigt kan medföra vissa demokratiska risker. Han menar att folkbibliotek 

idag fungerar som en form av mötesplats, en arena för det fria ordet, där det 

finns kunnig personal, med tillgång till böcker inom skilda ämnen, exempelvis 

inte enbart böcker nazismen. Han jämför bibliotek på entreprenad med 

gymnasieskolor som exempelvis kan ha historieböcker sponsrade av Timbro2. 

Genom Timbros historieböcker får man deras bild av historien, Timbros 

sanning (Qvarsell, intervju 2006-03-28). Qvarsell hävdar att detta leder till att 

man inte längre har allmänhetens bästa som ändamål, utan att man istället tar 

fokus från besökarna till själva driftformen. Enligt honom kan det leda till ett 

snävare utbud i förlängningen. Företagen kommer att sponsra skolan så länge 

de ser att eleverna visar köpkraft, men om företaget kommer på att eleverna 

                                                 
2 Timbro, förlag grundat 1978 och ägt av Näringslivets fond. Utgivningen omfattar bland annat 
debattböcker av moderna nyliberala och högerinriktade författare. Källa: Bra Böckers Lexikon 2000 
(1998). 
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inte har den köpkraften så avslutas sponsringen. Här ser Qvarsell ännu ett 

demokratiskt problem, om skolan har levt så mycket på sponsring, så leder det 

till att kommunen minskar sitt bidrag, när de ser att skolan klarar sig själv och 

när eleverna inte visar köpkraft dras sponsringen tillbaka och pengarna från 

kommunen finns inte längre kvar. Risken finns att detsamma inträffar ett 

bibliotek utlagt på entreprenad (Qvarsell, intervju 2006-03-28). 

5.5.2 Samarbeten 
Vid entreprenader kan det uppstå problem när det gäller samarbeten med övriga 

bibliotek, när det gäller bibliotekskatalog och böcker som skall transporteras 

mellan de olika biblioteken. När Statens kulturråd granskade åtta bibliotek i sin 

rapport Entreprenad- till vilket pris? (1994), så upptäckte de att det har funnits 

samarbetsproblem mellan entreprenadbiblioteken och kommunens egna 

bibliotek. I ett fall handlade det om att huvudbiblioteket ville ha betalt för att 

låna ut sitt bestånd till entreprenadbiblioteket och i ett annat fall så vägrade 

huvudbiblioteket att låna ut sitt bokbestånd till entreprenadbiblioteket. 

Huvudbiblioteket ansåg det orimligt att en kommundel prutade bort 

huvuddelen av sitt medieanslag för att istället använda sig av det bokbestånd 

som bekostades av övriga delar av kommunen (Entreprenad- till vilket pris? 

1994, s.36). För att en biblioteksverksamhet skall vara effektiv behövs ett 

långtgående samarbete och ett gemensamt resursutnyttjande (Entreprenad- till 

vilket pris? 1994, s.9) Frånvaron av detta skapar en fragmentisering av 

bibliotekssystemet enligt Hansson och Heedman (2004, s.49), vilket de ser som 

en stor risk med biblioteksentreprenader. Detta har uppmärksammats av Nacka 

kommun och i Tjänsteskrivelse 2006-02-07 (s.5), så poängterar man att det 

finns risk för att entreprenadbibliotek blir som isolerade öar utan samarbete 

med övriga bibliotek, om det inte skrivs tydliga avtal. Tjänsteskrivelsen 

framhåller hur viktigt det är att samarbetet mellan biblioteksenheterna fungerar 

med infrastruktur och dylikt, så att kommuninvånarna har tillgång till hela 

kommunens mediebestånd, oavsett vilken enhet de besöker. 

Detta regleras dock i avtalet mellan kulturnämnden och Dieselverkstadens 

biblioteks ekonomiska förening, där man tydliggör att det skall upprättas ett 

särskilt avtal mellan Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening och 

Kultur Nacka för att säkerställa transport av media mellan de olika biblioteken.  

Vid entreprenader kan det även uppstå frågor om vem som äger 

mediebeståndet, Nacka kommun eller Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska 

förening? Även detta framgår av avtalet där det står att mediebeståndet tillhör 

Nacka Kommun, detta gäller även de nyförvärv som tillkommer under 2006. 
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Allting skall även vara tillgängligt via samma bibliotekskatalog (Förslag till 

avtal mellan Kulturnämnden och Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska 

förening, försöksverksamhet år 2006, s.1 f).  

Egentligen borde det inte finnas samarbetsproblem mellan biblioteken, i 

Bibliotekslagen står det ” 7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 

allmänna biblioteksväsendet skall samverka.” I författningskommentarerna till 

denna paragraf står det att termen ”samverkan” innebär att en eller flera 

åtgärder bör utföras tillsammans med annan part inom det allmänna 

biblioteksväsendet för att resurser skall utnyttjas så effektivt som möjligt och 

garantera en god tillgång för medborgarna av det allmänna biblioteksväsendets 

resurser (Forslund 2003, s.111 f). Detta innebär att man måste samarbeta, vilket 

borde få till följd att biblioteken inte kan bli som isolerade öar, vilket annars är 

en risk som flera motståndare ser. 

Det finnas även andra typer av samarbeten inom en kommun, samarbeten 

som inte bara gäller bokbeståndet, utan även personalstyrkan. När alla bibliotek 

drivs i kommunal regi, så finns det en möjlighet att vid frånvaro (semester 

exempelvis) kompensera personalbortfallet med vikarier anställda av 

kommunen. Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening måste vid 

behov av vikarier skriva egna avtal med vikarierna och kan inte använda sig av 

samma vikariepool som övriga bibliotek kan, så länge man inte skrivit egna 

avtal med dem (Swanelid, intervju 2006-03-08). Det här är en nackdel som 

uppmärksammades inför kulturnämndens andra möte, i februari. I 

Tjänsteskrivelse 2006-02-07 (s.5) slås det fast att Dieselverkstadens lilla 

personalgrupp (sex anställda) kan göra bemanningen sårbar, vilket i slutändan 

kan få konsekvenser för bibliotekets öppettider. Detta stöder även 

socialdemokraten Mattias Qvarsells resonemang (Intervju 2006-03-28) om att 

den lilla personalstyrkan kan vara sårbar vid sjukdom. Han ser risken att de kan 

bli tvungna att stänga biblioteket om någon blir sjuk på grund av att de inte har 

någon bemanning. Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening måste 

själva ta hand om sjukpenning och lägga undan pengar för detta, vilket Qvarsell 

invänder är själva sårbarheten i en mindre enhet. Det finns en trygghet i att 

finnas inom den kommunala verksamheten, risken fördelas på en större kaka. 

Kommunen kan gå in och bestämma att biblioteket skall stöttas upp med 

vikarier ett tag. Så fungerar det inte om verksamheten är på entreprenad, då 

måste de själva betala sociala avgifter, sjukpenning (Qvarsell, intervju 2006-

03-28). 
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5.5.3 Konsekvenser av en upphandling 
Ett vanligt antagande vid privatisering och upphandling är att det kommer att 

leda till lägre kostnader (Glass Schuman 1998, s.51). Enligt Marc A Levin 

(1988), verksam i USA, så kan privatisering i värsta fall leda till korruption och 

mutor vid upphandlingar. Det vanligaste är dock att de kommersiella krafterna 

vid en upphandling inte alltid ser till medborgarnas intressen. Privata firmor är 

istället villiga att kapa hörnen för att nå högre vinstmarginaler på bekostnad av 

existerande servicenivå. Detta har bland annat inträffat i Rockville, Maryland 

där den federala myndigheten NOAA (National Oceanic Atmospheric 

Administartion) lade ut sitt centralbibliotek på entreprenad. Det var mycket 

som gick snett, bland annat felberäkningar av kostnader och anställningsvillkor 

som var lagvidriga. Man avskedade anställda för att ersätta deras insatser med 

volontärer (Levin 1988, s.209 f). Det här är ett exempel på att den som mest 

underskattar de verkliga kostnaderna är den som vinner upphandlingen. I 

Sverige har det dock visat sig att om det då är en privat entreprenör som har 

vunnit det första kontraktet så leder det ofta till att den offentliga egen 

regiverksamheten efter några år återerövrar kontraktet. Detta kan ge kommunen 

möjligheter till långsiktiga besparingseffekter. Då kontrakten omprövas efter 

något år, pressas konkurrenterna till nya ansträngningar, vilket bör medföra att 

nya möjligheter att utveckla verksamheten upptäcks (Drivkrafter för 

produktivitet och välstånd: Produktivitetsdelegationens betänkande 1991, 

s.337). 

Patricia Glass Schuman (1998, s.51) som är kritisk till entreprenader, 

erkänner att det är möjligt att privatisering och upphandling kan leda till lägre 

kostnader, men frågar sig samtidigt hur länge det kommer att vara billigare, till 

vilket pris och på vems bekostnad? Hon medger att det finns jobb som privata 

företag kan göra billigare och effektivare, men lyfter samtidigt fram 

amerikanska exempel som påvisar motsatsen och menar att de ofta bara är 

billigare i början då företagen slåss om kontraktet. Efter ett tag så ansågs 

exempelvis de federala myndigheternas bibliotek som privatiserades under 

mitten av 1980-talet som alltför dyra. Följden blev att de lades ned (Glass 

Schuman 1998, s.51).  

Mattias Qvarsell, socialdemokrat i Nacka kulturnämnd, menar att 

privatiseringar i många fall leder till ökade kostnader och mer byråkrati för en 

verksamhet som kommunen skulle kunna ta hand om lika bra själv 

(Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, s.13). Qvarsell hävdar också till skillnad 

från flera andra (se avsnitt 5.4.1) att det finns en risk för att upphandlingar som 

leder till att privata företag får kontraktet, i slutändan kommer att innebära mer 
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byråkrati än tidigare och därmed inte innebära en effektivisering av 

verksamheten. Anledningen är att kommunen måste definiera och avtala om 

allt man vill ha igenom (Intervju 2006-03-28). Qvarsell får stöd av Marie 

Fridolf (1993, s.101) som poängterar vikten av ett bra avtal. Hon framhåller att 

eftersom externa producenter styrs genom kontrakt/avtal, så måste dessa 

utformas i minsta detalj. Entreprenören kommer alltid att försöka minimitolka 

ett avtal i syfte att nå maximal vinst. Denna fara med upphandlingar ser även 

Patricia Glass Schuman (1998, s.51 f). Hon menar att avtalet gör att relationen 

mellan allmänheten och de anställda förändras. Biblioteket är ansvarigt för att 

kontraktet följs istället för att medborgarnas förslag och synpunkter är det som 

styr. Om det finns saker som inte står skrivna i kontraktet är det stor risk att 

allmänheten inte kommer att få tillgång till det, oavsett hur stor efterfrågan är. 

Detta har John D. Donahue (1992, s.108) också påpekat, vinstdrivna företag 

inte kan förväntas gå utanför de bokstavliga specifikationerna i ett skrivet avtal. 

Qvarsell (Intervju 2006-03-28) exemplifierar detta problem som kan uppenbara 

sig vid en upphandling:  

På ett äldreboende så märker man efter ett tag att tvättlapparna är hårda och sliter upp de 
äldres skinn. Vid en kommunal regi så kan man byta ut dessa på en gång, utan problem, 
men vid en upphandling blir det svårare. Om inte företaget vill byta från de billigare 
tvättlapparna kan kommunen inte göra något åt det, eftersom man inte avtalat om just 
tvättlapparna. Man behöver inte uppfylla det som inte står i avtalet, utan det kan ta ett år 
innan det förändras, ända till nästa upphandling. 

Qvarsell ser även andra problem med en upphandling, risker som kan 

uppkomma när försöksverksamheten tar slut och andra aktörer får slåss om 

kontraktet (Qvarsell, intervju 2006-03-28). Genom hela ärendegången har det 

poängterats hur bra Dieselverkstadens biblioteks personal är och hur viktig den 

är för verksamheten, Qvarsell ser nu en fara i att personalen kan försvinna om 

de inte vinner kontraktet vid en upphandling, då det många gånger är den som 

lovat mest och bäst som vinner, inte den som har bäst idéer. Det kan vara svårt 

att formulera hur viktigt det är med personalen i ett konkret mål, vilket man 

måste göra vid en konkurrensupphandling (Qvarsell, intervju 2006-03-28). 

Qvarsell kan ha en poäng i sitt resonemang, men samtidigt så måste både 

kostnader och kvalitetsaspekter värderas om det inte rör sig om standardiserade 

produkter, även om normalt det anbud antas som med beaktande av samtliga 

affärsmässigt betingade omständigheter är att anse som förmånligast 

(Drivkrafter för produktivitet och välstånd: Produktivitetsdelegationens 

betänkande 1991, s.267).  
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När Qvarsell tar upp denna risk, sätter han fingret på egentligen den enda 

nackdelen som Margareta Swanelid kan se med projektet. 

Anställningstryggheten. Hon är inte orolig för försöksåret, då kommer de att 

vara tjänstlediga från kommunen, vilket man har rätt att vara i Nacka för att 

starta ett företag. Det är vad som händer sedan som oroar en aning, när de 

måste säga upp sig från sina anställningar inom kommunen, då det är 

Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening som är arbetsgivare 

(Swanelid, intervju 2006-03-08). Swanelid ser också en risk i en 

upphandlingssituation när försökstiden är slut, även om en sådan situation inte 

skrämmer henne då hon har svårt att se några potentiella konkurrenter och hot. 

Istället menar hon att det långsiktigt kan vara en risk, när andra verksamheter 

har kommit ikapp dem, eller har hittat andra alternativa sätt att jobba på. Hon 

känner sig än så länge trygg i att de har så många studiebesök och att de idag är 

en eftertraktad verksamhet. Dessutom är hon nöjd med att det står i avtalet att 

man skall kunna dokumentera att man kan sköta ett bibliotek, vilket ger dem ett 

försprång mot konkurrenter (Swanelid, intervju 2006-03-08). Under 

förutsättning att försöksverksamheten slår väl ut och Dieselverkstadens 

biblioteks ekonomiska förening gör ett bra arbete så kan det tänkas att de har en 

fördel vid en upphandlingssituation. Hallgren, Hilborn & Sandbom (2001, s.54) 

hävdar att anbudsgivarens verksamhetsidé och referenser från tidigare uppdrag 

eller anställningar kan gälla som viktiga kvalitetsindikationer vid all 

tjänsteupphandling. 

5.5.4 Ärendet Dieselverkstaden 
Dieselverkstadens bibliotek kommer att vara en försöksverksamhet som pågår 

under ett år, vilket enligt Tjänsteskrivelse 2006-02-07 (s.5) kan vara en 

nackdel. Där menar man att ett år kan vara för kort tidsperiod för att verkligen 

kunna se vilka konsekvenser driftsformen kan få. Tobias Nässén, moderat 

ledamot i Nackas kulturnämnd, håller med om att ett år kan vara för kort tid för 

att skaffa sig de värdefulla erfarenheterna som man skulle önska, men tycker 

ändå att tiden måste anses vara tillräcklig (Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, 

s.12). Socialdemokraterna, som är kritiska till försöksverksamheten, saknar i 

beslutsunderlaget funderingar och problematiseringar kring vad som händer 

efter den årslånga försöksperioden. De menar också att skrivelsen är osaklig då 

den på ett okritiskt sätt pläderar för försöksverksamheten, man menar att det 

saknas relevant kritik (Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, s.13). 

Försöksverksamheten på ett år visar sig inte vara det enda som ledamöterna 

i kulturnämnden kritiserar när det gäller ärendet och ärendegången. Det visar 
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sig i sammanträdesprotokollen från kulturnämndens möten (2006-02-15; 2006-

03-15) att det finns flera ledamöter som är kritiska till hur själva frågan har 

hanterats och till hur underlaget till beslutet har sett ut. Enligt Hallgren, Hilborn 

& Sandström (2001, s.42), är en sådan start ingen bra början. De skriver att all 

erfarenhet visar på att grundliga förberedelser och en god planering är 

förutsättningar för att uppnå ett framgångsrikt förändringsarbete. Det är ingen 

god idé att forcera fram förändringar på ett bristfälligt underlag, det motverkar 

bara sitt syfte. Det krävs att de ansvariga identifierar olika kritiska stadier eller 

skeenden som sedan kan avslutas med att kommunen ingår ett avtal med en 

entreprenör.  

Bristfälliga underlag är något som ett flertal ledamöter pekar på. 

Folkpartisten Titti Sylvia Adlercreutz gör gällande att det förekom rena 

felaktigheter i tjänsteskrivelserna. Ett exempel enligt Adlercreutz, är 

Tjänsteskrivelse 2006-02-07 (s.1) som hävdar att det finns bibliotek som drivs 

på entreprenad i nuläget, men enligt Adlercreutz stämmer inte detta, utan alla 

dessa har misslyckats på grund av att bibliotekslagen inte medger avgift för 

bibliotekslån. Hon är dessutom kritisk mot de studier som tjänsteskrivelserna 

bygger på. De är inte tillräckligt underbyggda på ett sätt som ger underlag för 

ett bifall, utan de är högskolearbeten utan kvalitetssäkring 

(Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, s.10). Ytterligare en folkpartist, Susanne 

Berger, beklagar det, i hennes ögon, dåliga underlaget som saknar en 

konsekvensbeskrivning som utreder för- och nackdelar för de olika biblioteken 

(Sammanträdesprotokoll 2006-03-15, s.12). Mattias Qvarsell, socialdemokrat, 

sällar sig till folkpartisternas kritik när han klargör socialdemokraterna 

synpunkter om att tjänsteskrivelserna som argumenterar för ståndpunkten att 

genomföra försöket, är bristfälliga på flera punkter. Det saknas kritik och 

analys av de negativa verkningar som en ändrad ägandeform av biblioteket 

skulle kunna framkalla (Sammanträdesprotokoll 2006-02-15, s.13).  

Socialdemokraten Mattias Qvarsell har varit negativ till 

försöksverksamheten ända från början, han lämnade en interpellation som 

behandlade privatisering av bibliotek till kulturnämndens ordförande, redan 

innan ärendet kommit upp på den politiska dagordningen (Qvarsell, 

Interpellation 2005-12-12). När frågan sedan kom upp på dagordningen 

efterfrågade han ett bättre underlag, han var bland annat intresserad av att veta 

vilka risker som kunde finnas med försöket, han anser dock att han aldrig fick 

några svar. Istället antyder Qvarsell att den politiska ideologin har varit mycket 

starkt bidragande orsak till att förslaget har fått ett, i hans ögon, dåligt underlag. 

Han menar att den politiska majoriteten i Nacka kommun är styrd av Erik 
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Langby (kommunstyrelsens ordförande) och Mats Gerdau (kommunalråd) och 

att de har en ”bra” struktur när det skall väljas tjänstemän:  

Om Langby och Gerdau säger vilket resultat som de vill ha, så kommer skrivelserna att 
vara riktade så, de kommer att vara anpassade för att dras igenom. Vissa politiska beslut 
skall bara igenom av ideologiska skäl, istället för att man tittar på den praktiska 
verkligheten, förslagen går igenom ändå, de bara ska igenom. ” (Qvarsell, intervju 2006-
03-28). 

Enligt Hallgren, Hilborn & Sandström (2001, s.43 f) är det ett problem när det 

politiska förarbetet forceras. Man bör systematiskt pröva vilka verksamheter 

som kommunen skall och bör ansvara för, vilka som kan avvecklas och fundera 

över vilka konsekvenser en entreprenad kan få.  

Det största problemet med hela försöksverksamheten är, enligt Qvarsell 

beslutsunderlaget och att man inte har funderat över vilka risker som finns, 

varken ur personalpolitiskt hänseende eller ur ett medborgarperspektiv. Han 

anser att följden blir att tjänsteskrivelserna känns som ren propaganda och så 

länge underlag är så dåliga, så finns det ingen anledning att rösta igenom ett 

förslag. Ett beslut bör fattas med en övertygelse som bottnar i en ordentlig 

belysning av både risker och förhoppningar (Sammanträdesprotokoll 2006-03-

15, s.11). 

5.5.5 Sekretess 
Vid biblioteksentreprenader kan låntagarna ha ett sämre sekretesskydd än vid 

verksamheter drivna i kommunal regi. Detta beror på att sekretesslagen 

omfattar kommunalt anställd personal, men inte personalen vid entreprenader 

om inte frågan regleras av avtalet (Entreprenad- till vilket pris? 1994, s.8). På 

bibliotek finns det särskilda sekretessbestämmelser som gäller. Enligt kap. 9, § 

22 i Sekretesslagen är det förbjudet att lämna ut uppgifter om en låntagares 

enskilda lån, reservation, eller annan form av beställning. Detta gäller så länge 

det inte är står klart att uppgiften kan röjas utan att låntagaren eller någon 

närstående till honom kan lida skada eller men av uppgiften. En tjänsteman 

som lånar böcker i tjänsten omfattas dock inte (Hallgren, Hilborn & Sandström 

2001, s.186). Denna sekretess avser register, både databaserade och manuella.  

Det råder så kallad stark sekretess för enskild fysisk eller juridisk person, 

vilket innebär att möjligheten att lämna ut uppgifter inte är stora och att ett 

utlämnande förutsätter att man känner till mottagarens identitet och vilket syfte 

han har med hans begäran. Vid kommunal verksamhet så omfattas personalen 

automatiskt av dessa bestämmelser, men om driften är utlagd på entreprenad 
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måste sekretesskyddet tas upp i särskild punkt i avtalet (Entreprenad- till vilket 

pris? 1994, s.19 f). Svenska kommunförbundet rekommenderar följande 

formulering i avtalet:  

Entreprenören skall genom avtal ålägga sin personal handlingssekretess och tystnadsplikt 
som motsvarar den som gäller för kommunens personal i biblioteksverksamhet. 
(Entreprenad- till vilket pris? 1994, s.50) 

När Statens kulturråd (Entreprenad- till vilket pris? 1994, s.41) granskade åtta 

entreprenadbibliotek, kom de fram till att sekretessfrågorna inte 

uppmärksammats i avtalen i något av fallen. Det verkar inte som om 

kommunerna är medvetna om att lagen enbart gäller offentliganställda. Detta 

innebär att låntagarna vid entreprenadbibliotek har ett sämre skydd än låntagare 

vid bibliotek som drivs i kommunal regi.  

Vad gäller Dieselverkstadens bibliotek och avtalet mellan dem och Kultur 

Nacka, har jag inte sett någon punkt rörande sekretess, vilket innebär att de har 

begått samma misstag som de andra kommunerna med bibliotek på 

entreprenad. 

5.5.6 Preliminära iakttagelser 
De stora nackdelarna som finns med en biblioteksentreprenad är enligt 

motståndarna risken för att neutraliteten och demokratin påverkas. Att utbudet 

på biblioteket skall förändras, utgallras eller väljas bort.  

Det har inte förekommit några diskussioner om sekretessen på biblioteket, 

hur låntagarna skall skyddas mot det sämre skydd som finns inom 

biblioteksentreprenader. Inte heller tas detta upp i avtalet mellan entreprenören 

och kommunen. Sekretessproblematiken används dock inte som ett argument 

av motståndarna, vilket kan betyda att de inte heller är insatta i problemet. 

Motståndare till biblioteksentreprenader ser även en risk med att ett av 

kommunens bibliotek läggs ut på entreprenad, det kan medföra att det aktuella 

biblioteket hamnar utanför och blir som en isolerad ö. Nacka kommun har dock 

försökt att motverka detta genom att skriva ett extra avtal, för att därigenom 

säkerställa transport av media mellan Nacka kommuns bibliotek. Det är även 

fastlagt i avtalet vem som äger bokbeståndet, både det gamla och det 

nyförvärvade. 

När försöksverksamheten är till ända kan det uppstå en 

upphandlingssituation. Upphandlingar kan leda till lägre kostnader för 

kommunen, men motståndarna varnar för att det även kan leda till 
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ineffektivitet. Entreprenören kan inte förväntas utföra mer än vad som står i 

avtalet, vilket kräver att avtalet är grundligt gjort. Trots ett grundligt förarbete 

kan det vara svårt att få in alla detaljer i avtalet, och om något skulle saknas går 

det inte att förändra förrän avtalet har löpt tiden ut. Om Nacka kommun skulle 

välja att fortsätta med ett bibliotek utlagt på entreprenad, så finns det inga 

garantier för att det är just Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening 

som vinner kontraktet. Det blir en upphandlingssituation där alla går in med 

samma villkor, även om Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening kan 

ha en fördel av att ha erfarenhet av biblioteksentreprenader och erfarenheter av 

det aktuella biblioteket. Mattias Qvarsell, socialdemokraterna, ser här en risk 

att kommunen kan förlora sin personal. Även Margareta Swanelid, enhetschef 

på Dieselverkstaden, ser denna risk, även om hon i nuläget inte känner av något 

hot från någon annan entreprenör. 

Det som ändå har kritiserats mest av motståndarna till Dieselverkstaden 

entreprenad, är hur ärendet har skötts. Kommunens tjänsteskrivelser har 

utpekats som ”ren propaganda” och ”oseriös” och underlaget har överlag 

kritiserats för att vara dåligt underbyggt. Flera ledamöter i kulturnämnden 

saknar konsekvensbeskrivningar och analyser av vilka risker som finns med 

försöksverksamheten. Mattias Qvarsell anser att så länge underlagen är så 

dåliga, finns det ingen anledning att rösta igenom förslaget. 
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6. Avslutande diskussion 

Denna uppsats behandlar bibliotek på entreprenad och i fokus står 

Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förenings önskan om att få ta över 

driften av Dieselverkstadens bibliotek. Tidpunkten för övertagandet var 

egentligen ganska slumpmässig. Personalen hade ända sedan starten 2002, gått 

och funderat över möjligheten att fungera som ett självstående, självgående 

bibliotek, men det gick inte längre än så. När Nacka kommun startade en 

diskussion om ett nytt finansieringssystem inom kulturområdet, insåg 

personalen att det här var vad de väntat på, dörren hade öppnats på glänt. 

Från kommunens sida kom förslaget från Dieselverkstadens biblioteks 

ekonomiska förening oväntat, men det var inte ovälkommet. Enligt 

kommunens majoritetsprogram skall konkurrens användas som ett medel i all 

verksamhet och kommunen skall även uppmuntra anställda som vill ta över sin 

egen verksamhet. Den politiska majoriteten i kommunen hade därmed 

ideologiska motiv för att genomföra en försöksverksamhet, likväl som den 

politiska minoriteten hade ideologiska skäl för att inte vilja genomföra det.  

Att inte genomföra en försöksverksamhet när det finns ett 

majoritetsprogram som kommunens politiker har fastslagit vore 

anmärkningsvärt. Ett år på försök innebär inte att det måste bli en fortsättning. 

Efter ett år finns det möjligheter att utvärdera beslutet och även att se vilka 

konsekvenser som entreprenaden har fått på kommunens övriga bibliotek. 

Precis som flera politiker har påpekat, så vore erfarenheten värdefull för 

kommunen, om de nu har tänkt sig att ta in nya aktörer inom kulturområdet. 

Detta innebär att kommunen har flera motiv till att genomföra 

försöksverksamheten, både ideologiska och erfarenhetsmässiga. De 

ekonomiska motiven framkommer inte lika tydligt i tjänsteskrivelser, men de 

finns där. Förhoppningen är att få ett mer effektivt bibliotek med en 

entreprenad och som tidigare konstaterats så skulle inte personalen ha uppfattat 

möjligheten om inte finansieringssystemet var på väg att ses över. 

När det handlar om vilka fördelar som används som argument kommer 

effektiviseringen högst upp. Både Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska 
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förening och de positiva politikerna hävdar att beslutsvägarna kommer att 

kortas i och med en entreprenad, men frågan är hur väl detta stämmer? Mattias 

Qvarsell, socialdemokraterna har en poäng när han varnar för att det finns en 

risk för att det kommer att ta tid att åtgärda fel som inte står upptagna i 

kontraktet. Enligt John D. Donahue har man som entreprenör inte någon 

skyldighet att göra saker som inte står upptagna i avtalet. Samtidigt är det 

viktigt att tänka på att om man inte försöker att göra något åt klagomål och 

problem som kanske inte regleras i avtalet, så är risken att man förlorar 

kontraktet vid nästa upphandling. I det aktuella fallet rör det sig dessutom om 

en försöksverksamhet på ett år, vilket innebär att personalen bara har ett år på 

sig att visa vad man går för och därför inte har råd med några misstag om man 

vill få en möjlighet att förlänga kontraktet. Jag tror att effektiviseringen istället 

kommer att bestå av att bibliotekspersonalen kommer att känna sig mer fria och 

ansvariga för verksamheten, vilket i förlängningen möjligtvis kan leda till en 

effektivisering på golvet. Att slippa använda kommunens inköpsvägar kommer 

troligen att effektivisera utförandet av tjänsten och öka kundernas tillgång till 

mediebeståndet. Effektiviseringen kommer också att öka kundernas 

tillgänglighet till biblioteket genom att Dieselverkstadens biblioteks 

ekonomiska förening förhoppningsvis kommer att kunna rätta personalens 

arbetstider efter behovet som finns och därmed öka flexibiliteten.  

Entreprenaden av Dieselverkstaden bibliotek kommer inte att leda till 

besparingar under det första försöksåret, budgeten är densamma som tidigare 

år. Vid en upphandlingssituation finns det dock möjligheter till det, men även 

här finns naturligtvis två sidor. Kommunen hoppas att en effektivisering skall 

leda till att biblioteket skall bli billigare i drift, men Dieselverkstadens 

biblioteks ekonomiska förening hoppas att de skall bli mer effektiva vilket skall 

leda till att de i slutändan får mer pengar av kommunen, tack vare att de 

producerar så mycket. Dessa två sidor är inte helt kompatibla och frågan är vem 

som tjänar på det i slutändan. Om kvaliteten höjs märkbart finns det en 

möjlighet att kommunen kan vilja satsa mer pengar på biblioteket, men om det 

istället är ekonomin som är den viktigaste aspekten, så är kvalitetshöjningen 

mindre viktig. Då finns det en risk för att kommunen väljer att skriva kontrakt 

med en entreprenör som, för att använda Marc A. Levins uttryck, kapar hörnen.  

Dieselverkstadens bibliotek ligger i framkant vad gäller ny teknik och har 

skaffat sig ett brett kontaktnät utanför kommunen, samarbetar med förläggare 

och andra kommersiella aktörer. Som entreprenör finns det möjligheter att 

utveckla dessa samarbeten, vilket tidigare inte fungerat som en del av en 

kommunal verksamhet. Nu finns det möjligheter att själva bestämma vilka 
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projekt som biblioteket skall medverka i och vilka aktörer man skall samverka 

med.  

Enligt Statens kulturråd bör entreprenader användas på områden där det 

finns vinster att inhämta, biblioteksverksamheter är inte ett sådant område. 

Även Margareta Swanelid, Dieselverkstadens biblioteks enhetschef instämmer 

när det gäller omöjligheten att tjäna pengar på ett bibliotek på entreprenad. 

Personalens poäng är istället att de skall producera så pass mycket att de blir 

förtjänta av en bonus som sedan skall hamna i företaget för att verksamheten 

skall bli ännu bättre. Då återkommer diskussionen som handlar om att 

kommunen vill ha en entreprenad för att om möjligt spara pengar, vilket går 

stick i stäv med Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förenings önskan om 

att få ut mer pengar som entreprenör än som kommunal verksamhet. 

Nackdelarna och riskerna som förs fram inom Nacka kommun i 

diskussioner om Dieselverkstadens bibliotek på entreprenad handlar om en 

rädsla för att biblioteket skall förlora sin neutralitet och inte längre vara en 

opartisk demokratisk resurs. Mattias Qvarsell, socialdemokrat i Nackas 

kulturnämnd, varnar för att utbudet på biblioteken kan förändras till det sämre. 

Han påpekar att det finns en risk att medieutbudet kan bli snävare. Om 

kommunen märker att entreprenören klarar sig med mindre pengar för att 

kunna köpa in medier, så kommer de att minska sitt bidrag, om biblioteket 

sedan av någon anledning, stöter på problem, exempelvis förlorar sina 

möjligheter till att göra bra avtal med leverantörer och behöver mer pengar av 

kommunen för att kunna köpa in medier, så kommer inte kommunen att betala 

detta. Denna risk hör återigen ihop med de ekonomiska motiven för en 

entreprenad. Är de ekonomiska motiven starkast, eller är det viktigare med 

kvalitet? 

 Argumenten som motståndarna för fram grundar sig i mångt och mycket 

på en sak. Det politiska underlaget. När kulturnämnden första gången tog upp 

ärendet återremitterades det, till nästa möte producerades en tjänsteskrivelse. I 

denna tjänsteskrivelse framkommer många positiva följder som en entreprenad 

kan ge upphov till, så som effektivisering, kortare beslutsvägar och inte minst 

erfarenhetsmässiga fördelar för kommunen. Skrivelsen kritiserades för att vara 

partisk, ren propaganda och sakna konsekvensbeskrivningar. Till nästa möte 

tillkom en ny skrivelse, men i realiteten var det var ingen större skillnad på 

denna och den tidigare, vilket återigen kritiserades av den politiska minoriteten. 

När det underlaget uppvisar dessa misstag är det svårt att förankra förslaget hos 

de politiker som skall ta ett beslut i frågan och det är troligen en av 

anledningarna till att ärendet åkte som en jojo mellan de politiska instanserna. 
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Ärendet borde ur ett ideologiskt perspektiv leda till ett enkelt beslut redan vid 

första mötet i kulturnämnden, ett beslut om en försöksverksamhet hade varit 

förankrat i majoritetsprogrammet som de borgerliga partierna tillsammans 

kommit överens om. Istället levde frågan vidare då folkpartiets ledamöter inte 

ville stödja moderaterna och kristdemokraterna på grund av ett dåligt underlag.  

Till slut går det att konstatera att försöksverksamheten är i gång och skall 

pågå under ett år. Det skall utvärderas och sedan skall politikerna i 

kulturnämnden fatta ett beslut om biblioteket även i fortsättningen skall drivas 

av en entreprenör eller om verksamheten skall återgå i kommunal regi. Hur det 

kommer att sluta är svårt att kunna förutspå. Det kan dock konstateras att om 

majoriteten av politikerna i kulturnämnden återigen anser att underlagen är lika 

undermåliga denna gång, kommer frågan förmodligen att snurra lika många 

varv igen. Ifall beslutet om en entreprenad sedan går igenom trots underlagen, 

kan man konstatera att de ideologiska motiven är det som betytt mest för att 

genomföra en entreprenad av Dieselverkstadens bibliotek i Nacka kommun.  

Det vore intressant att återkomma till detta ärende när försöksverksamheten 

i Nacka kommun är till ända för att undersöka hur det har gått, om 

förväntningarna, såväl de positiva som de negativa, gick i uppfyllelse och även 

om kritikerna eller förespråkarna har ändrat åsikt, eller den tidigare förstärkts. 

Debatten om biblioteksentreprenader är inte avslutad i Nacka kommun. 
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7. Sammanfattning 

Dieselverkstadens biblioteks personal lämnade under hösten 2005 in ett förslag 

till Nacka kommun om att själva driva biblioteket på försök i ett år, genom 

Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening. Syftet med uppsatsen är att 

studera vilka argument som används som för- och nackdelar vid entreprenad, 

där min speciella fallstudie är Dieselverkstadens bibliotek. Uppsatsen besvarar 

även frågan hur det kommer sig att Dieselverkstadens biblioteks personal och 

majoriteten av Nacka kommuns politiker vill förändra bibliotekets driftsform. 

Jag har använt mig av Habermas teori om privat och offentligt, hans teser 

rörande vilken roll och plats det offentliga har i samhällets helhet och hur 

denna roll har förändrats över tid. För att förstå privatiseringens för- och 

nackdelar har jag använt mig av John D. Donahue, som har analyserat 

privatiseringens för- och nackdelar. Undersökningen består av kvalitativa 

intervjuer med Dieselverkstadens enhetschef Margareta Swanelid och Mattias 

Qvarsell, socialdemokratisk ledamot i Nackas kulturnämnd samt politiska 

dokument som rör Dieselverkstadens situation, så som tjänsteskrivelser och 

sammanträdesprotokoll. 

Ekonomiska orsaker är grunden till att försöksverksamheten togs upp till 

diskussion i Nacka kommun. Förslaget kom under hösten 2005 då 

statsledningskontoret fick i uppdrag att se över finansieringssystemet för 

kommunens kulturverksamhet. Personalen på Dieselverkstadens bibliotek 

reagerade och agerade. Kommunens borgerliga majoritet hade ideologiska 

motiv, enligt majoritetsprogrammet för kommunen skall konkurrens användas 

som ett medel för all verksamhet. Syftet är att skapa bästa möjliga kvalitet till 

lägsta möjliga kostnad, anställda som vill ta över den egna verksamheten skall 

uppmuntras. Även motståndare till försöksverksamheten hävdar att det är 

ideologiska skäl som ligger bakom entreprenaden. De menar att det egentligen 

är det enda motivet och att kommunen inte bryr sig om konsekvenserna av 

beslutet.  

Dieselverkstadens personals främsta argument för en försöksverksamhet är 

att de vill effektivisera verksamheten genom att förkorta beslutsvägarna och få 
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större möjligheter att själva bestämma hur resurserna skall utnyttjas. Dessutom 

skulle det innebära att biblioteket får en möjlighet att samarbeta med externa 

aktörer. Kommunen poängterar effektiviseringsvinster, men huvudargumentet 

är att man borde dra nytta av den erfarenhet som denna möjlighet kan ge, att se 

hur konkurrens kan användas inom ett område som inte tidigare funnits utanför 

den kommunala produktionen.  

Motståndarna till försöksverksamheten framhåller risken att bibliotekets 

neutralitet och demokrati påverkas genom att utbudet förändras, utgallras eller 

väljas bort. Det varnas även för ineffektivitet efter en upphandling, då en 

entreprenör inte kan förväntas göra mer än det som avtalet säger. Uppstår 

missnöje, kan inga förändringar förväntas förrän det blir en ny 

upphandlingssituation. Huvudargumentet mot försöksverksamheten har handlat 

om den dåliga beredningen av ärendet. Kritikernas främsta argument har 

handlat om ofullständiga tjänsteskrivelser som ensidigt har propagerat för en 

entreprenad, utan att påvisa risker eller konsekvenser. 

Att makthavarna inom Nacka kommun valde att rösta igenom förslaget om 

en biblioteksverksamhet på entreprenad är inte förvånande med tanke på det 

majoritetsprogram som antagits, vid ett avslag hade de gått mot sin egen 

avtalade politik. 
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