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Sammanfattning 

 
 

Denna uppsats syftar till att se hur Nacka kommun styr sina bibliotek i offentlig och privat 

regi och om det finns en skillnad i synsättet på bibliotekets samhällsuppdrag mellan 

biblioteken som påverkar hur dessa tolkar och implementerar de krav som kommunen ställer.  

En förstudie gjordes i form av en observation på respektive bibliotek samt intervju med en 

ombudsman och en utredare för facket DIK för att få större inblick i ämnet. Intervjuer med 

respondenter från ett bibliotek som drivs i privat regi och ett offentligt bibliotek genomfördes 

samt en intervju med en utvärderingsexpert hos Nacka kommun. Informationen från dessa 

intervjuer analyserades sedan efter de utvalda organisationsteorier som valts ut efter 

uppsatsens syfte. Resultatet av analysen visade på en skillnad i synsättet hos respektive 

bibliotek både på ett organisatoriskt plan och i det utbud bibliotek erbjuder till medborgarna.  

Detta kan ses i relation till en allmän förändring i samhället i synen på bibliotekets 

samhällsuppdrag.  
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1. Inledning 

 

I denna del presenterar vi det fält inom vilken uppsatsen kommer röra sig i samt den debatt 

som varit runt ämnet, för att klarlägga bakgrunden till de frågor som ställs i problemområdet 

som sedan utvecklas till uppsatsens syfte.  
 

1.1 Bakgrund  

Den kommunala styrningen i Sverige har de senaste decennierna präglats av kvalitet och 

effektivitet. Det mest kontroversiella av dessa ord har varit kvalitet och diskussion har ofta 

rört hur man skall definiera detta tillsynes ”mjuka” värde.  Kommunerna sätter upp 

kvalitetsmål för sina verksamheter som är vagt beskrivna det svåra blir att göra dessa vaga 

formuleringar konkreta och mätbara.  

 

 Denna styrningsform kallas New Public Management (som vi i fortsättningen kommer 

benämna NPM). Sedan 1980-talet har NPM varit den dominerande organisationsformen inom 

stat, landsting och kommuner i Sverige. 

 

”NPM har fått stort genomslag under de senaste decennierna det gäller så väl det konceptuella 

planet (dvs hur vi upplever organisationers roller och syften, och därmed hur de bör 

manageras) som på det praktiska planet (dvs hur den faktiska organisationen och managering 

av offentliga organisationen har påverkats och förändrats 1” 

 

Förespråkarna för NPM menar att genom att utsätta offentliga verksamheter för konkurrens är 

ett bra sätt att få ut mer värde för de offentliga medlen och få kostnadseffektiva verksamheter.  

Tanken med att konkurrensutsätta offentliga verksamheter är att om det finns mer än en 

konkurrent om ett servicekontrakt så ökar prestationsförmågan och kvaliteten inom denna 

service. 2 

                                                
1 New Public Management, Almquist. Sid 18 
2 New Public Management, Almquist. Sid 39 
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Nyckelord inom NPM är kvalitet och effektivitet. Dessa formuleras i mål av beställaren i 

kontrakt med utföraren. Hur dessa mål ser ut varierar beroende på verksamhet och hur de 

uppnås är upp till utföraren. Beställaren kontrollerar att målen har uppfyllts genom 

utvärdering av verksamheten.   

   

Folkbiblioteket har sedan länge varit en av samhällets grundläggande institutioner. Den är en 

viktig grundsten i folkbildningen och bevarandet av det demokratiska samhället. På senare år 

har denna institution genomgått förändringar för att anpassa sin verksamhet och sitt utbud till 

de rådande tekniker och teorier om organisation. Detta är en förändring som pågått sedan 

1980-talet. I sin bok Kulturens nya vägar utgiven 2003 skildrar Sven Nilsson kulturpolitikens 

utveckling från mitten av 1800-talet till början av 2000-talet. Där skriver han om de senaste 

decenniernas utveckling:  
 

”Ett antal kommuner har också infört en åtskillnad mellan så kallade beställarnämnder å ena 

sidan och en självständig produktionsorganisation å den andra; krav och önskade prestationer, 

förhandlas och bekräftas i överenskommelse mellan beställare och producenter. Det finns 

privata daghem, förskolor, skolor, bibliotek, musikskolor och sjukhem med mera drivna som 

kooperativ, i föreningsform eller på entreprenad.”3 

 

En av de kommuner som tidigt började göra denna åtskillnad är Nacka kommun. Redan på 

1970-talet började diskussionen bland Nackas politiker ifall kommunen skulle lägga ut 

kommunala verksamheter på entreprenad. Idag drivs bland annat skola samt omsorg på 

entreprenad och den senaste verksamheten i Nacka kommun som skall genomgå denna 

förändring är kommunens folkbibliotek. I Nackas strategiplan för folkbiblioteken står:  

 

”Folkbiblioteken har en viktig funktion som fria, neutrala mötesplatser för gemenskap i 

samhället där medborgarna kostnadsfritt kan låna media och ta del av ett brett informations- 

och kulturutbud på egna villkor, vilket är en av förutsättningarna för en väl fungerande 

demokrati.” 4 

 

                                                
3 Nilsson, S. (2003). Kulturens nya vägar. Sid. 262 
4 http://www.nacka.se/web/kultur/Mal_och_kvalitet/Sidor/default.aspx 
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Målet med att genomföra en upphandling av biblioteken är att uppnå högre kvalité för 

besökarna. Genom konkurrensutsättningen ska utvecklingen av biblioteken öka, då det är den 

anbudsgivaren med bäst utvecklingsidéer som blir utföraren. 

 

Biblioteket är en stark institution i vårt samhälle. Synsättet på ett biblioteks uppdrag är väldigt 

fast förankrad samtidigt som det inte är helt skyddad från påverkan utifrån. I tidigare fall där 

kommunala verksamheter har lagts ut på entreprenad har synsättet på det gemensamma 

ansvaret förändrats, ett tydligt exempel på detta är inom äldreomsorgen där vinst har gått före 

verksamhetens omvårdnadsuppdrag. 

 

1.2 Problemområde 

Efter att Nacka kulturnämnd 2010 framförde förslag om att driften av de fem offentligt drivna 

folkbiblioteken skall upphandlas, startades en stor debatt på kultursidorna i Sveriges 

dagstidningar. Det Svenska författarförbundet organiserade en demonstration i Nacka 17 

februari 2011. Författarförbundets ordförande Mats Söderlund formulerade problemet så här:  
 

"Bibliotekens bestånd av böcker och annat material ska ha relevans över tid och 

ämnesområden, och rikta sig till alla befolkningsgrupper. Detta är inte förenligt med 

vinstmaximering. Det leder till att bibliotekens roll som motvikt till det kommersiella utbudet 

och till marknadens kortsiktiga agerande sätts på spel5” 

 

Beslut om upphandling togs våren 2011 och det många undrar är hur biblioteken i kommunen 

kommer förändras vad gäller utbud, tillgänglighet och påverkan. Ett mål som Nacka kommun 

har är att medborgarna skall kunna påverka kulturverksamheten. Hur denna påverkan kommer 

se ut är ännu oklart. Ett bekymmer som yttrats är att de mer smala böckerna, filmerna och 

musikstilarna kommer försvinna till förmån för mer kommersiella genrens.  

 

I sken av denna kritik och den aktuella debatten tycker vi det vore intressant att titta närmare 

på den situation som Nacka befinner sig i just nu. Då biblioteken står inför en upphandling 

som kommer innebära förändringar i organisationen. Vi vill med studien av de valda 

biblioteken undersöka om det finns en sannolikhet att det kommer påverka det framtida 

                                                
5 http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/forfattare-i-biblioteksprotest  
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utbudet i biblioteken i Nacka och om även synsättet på bibliotekets uppdrag kommer 

förändras. 
 

De frågeställningar som uppsatsen vill undersöka är: 

Hur styr Nacka kommun biblioteken i offentlig och privat regi?  

Finns det en skillnad i synsätt av att bedriva biblioteksverksamhet i dessa bibliotek?  

Speglar denna eventuella skillnad hur biblioteken implementerar och tolkar målen och kan 

detta i sin tur leda till en förändring i utbudet?  

 

1.3 Syfte  
Uppsatsens syfte är att beskriva hur Nacka kommun styr sina bibliotek och om det finns 

någon skillnad mellan ett privat offentligt bibliotek i fråga om tolkning och implementering 

av de krav som kommunen ställer för att få bedriva ett bibliotek. Vidare är uppsatsen syfte att 

undersöka om det är någon skillnad i synsättet på bibliotekens samhällsuppdrag.  

 

1.4 Avgränsningar 
Under år 2010 fanns det ca 1 300 folkbibliotek i Sverige där 290 var huvudbibliotek och 

resterande 1 000 bibliotek var filialer.6 Enligt BiS:s (Bibliotek i Samhället) sammanställning 

från 2007 finns det nitton bibliotek i Sverige som drivs i privat regi, där ibland bibliotek i 

Hällefors, Grythyttan och Dieselverkstadens bibliotek i Nacka.7  

Vi kommer göra en jämförande studie av Dieselverkstadens bibliotek och Biblioteket Nacka 

Forum, för att se hur situationen ser ut innan upphandlingen träder i kraft. Vi har valt dessa 

bibliotek då de har liknande förutsättningar, ligger centralt i direkt anslutning till köpcentrum, 

de är relativt nybyggda och riktar sig till invånarna i Nacka kommun.  

 

Dieselverkstadens bibliotek startades i kommunal regi 2002 i kulturhuset Dieselverkstaden 

men övergick till att drivas i privat regi 2006 i form av ett personalkooperativ. Januari 2010 

bytte biblioteket ännu en gång ägandeform, denna gång till ett aktiebolag. Numera heter 

verksamheten Dieselverkstadens bibliotek AB och det är de sex delägarna och en anställd som 

                                                
6 http://sb.bolder.se/wp-content/uploads/2011/01/Fakta_om_Bibliotek2010.pdf 
7 http://foreningenbis.com/2011/03/09/bibliotek-pa-entreprenad-–-igen/ 
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arbetar på biblioteket.8 Sedan öppnandet har en mängd kulturverksamheter etablerats i 

kulturhuset Dieselverkstaden och runt omkring har det vuxit upp ett köpkvarter och ett 

utbildningscentrum kallad M7 kunskapsgallerian där de har ett samarbete med SFI och 

Mälardalens högskola.  

 

Det var på initiativ av personalen som biblioteket separerades från den kommunala 

driftsformen, då de inte ansåg sig kunna genomföra den sortens arbete de ville utföra eller få 

utlopp för sina idéer om de fortsatte vara en del av en kommunal organisation.9 

 

Biblioteket Nacka forum ligger i gallerian Nacka Forums västra del. Biblioteket byggdes om 

2008 och har fått ett ansiktslyft och moderniserats. Förutom biblioteksverksamheten finns 

även ett café i lokalen som drivs av ett separat företag. Sedan maj 2011 har biblioteket 

minskat personalstyrkan från fjorton till nio anställda. Sju av de nio återstående är 

bibliotekarier och resterande två är biblioteksassistenter. Den nuvarande enhetschefen är 

utbildad ingenjör och har tidigare arbetat inom IT och verksamhetsutveckling. 

Dessa bibliotek är ett representativt urval för modern biblioteksverksamhet, då de har 

liknande förutsättningar men olika driftsformer bör eventuella skillnader vara lätta att 

upptäcka under studiens gång.  

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Verksamhetschef, Dieselverkstadens bibliotek. 
9 http://www.dvbib.se  
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2. Metod  

Under denna rubrik kommer vi redogöra för vårt tillvägagångssätt i insamlande av material. 

För att uppnå syftet med uppsatsen har vi valt följande arbetsmetoder för att hålla en så 

objektiv inställning till ämnet som möjligt och för att uppnå en hög validitet.  
 

 

2.1 Fallstudie 
Fallstudie kännetecknas av en avgränsning av det som ingår i fallet, vad som ligger utanför 

fallet samt en ingående beskrivning av fallet. För forskarna är det viktigt att få fram det 

säregna och det väsentligt i fallet. Det är viktigt att samla ihop mycket information om fallet. 

Fallstudier är ingen egen metod utan forskningsstrategi som både innehåller kvalitativa 

ansatser (t ex observationer och intervjuer) och kvantitativa ansatser (t ex befintlig statistik 

och undersökningar). Fallstudier brukar delas upp i enkel- och flerfalls studier, i enkel tittar 

man på ett fall. Flerfall är indelat i ett huvudfall och flera jämförande fall som man sedan 

jämför med huvudfallet.  

Vi har valt att göra en jämförande fallstudie mellan Dieselverkstadens bibliotek som drivs i 

privat regi och Bibliotek Nacka Forums som drivs i offentlig regi. Vi har valt denna form av 

undersökning då andra undersökningsformer som enkäter och mångfallsstudier inte skulle ge 

en djupare information om ämnet och då dessa undersökningsformer inte ligger i linje med 

uppsatsen syfte.10  

De intervjuformer vi använde oss av var samtal-, telefon- och mailintervju. Innan de 

intervjuerna i samtalsform skedde, fick respondenterna en intervjuguide (se bilaga 4 och 5) 

med de frågor, som skulle tas upp under intervjun. I telefon- och mailintervjuerna så skickade 

vi ut frågeformuläret som bestod av öppna frågor med samma tema som de första intervjuerna 

(se bilaga 6). 

 

Att båda biblioteken befinner sig i Nacka kommun, riktar sig främst till kommunens invånare, 

är centralt belägna i köpcentrum och är båda relativt nybyggda, ger biblioteken liknande 

förutsättningar som gynnar deras jämförbarhet då avvikelser mellan dem blir lättare att 
                                                
10 Denscombe M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom   

samhällsvetenskaperna. Sid. 59. 
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upptäcka. En jämförande fallstudie är ett bra tillvägagångssätt för att se om det finns 

skillnader mellan bibliotekens utbud och synen på bibliotekets uppdrag i samhället. Studien 

genomfördes mellan 10 november och 17 november 2011 i Nacka kommun, kompletterande 

intervjuer gjordes mellan den 19 mars och 30 mars.   

 

 

2.2 Datainsamling  
 

När man ska samla in data kan man använda sig av en kvalitativ ansats eller/och en 

kvantitativ ansats. Man bör använda sig av en kvalitativ ansats om man vill studera ”mjuka 

värden”, de arbetsmetoder som används för att få fram mjuka värden är intervjuer och 

observationer. Om man är ute efter ”hårda data” som siffror och information som kan mätas 

konkret i siffror bör man använda sig av en kvantitativ ansats. En kvalitativ ansats går mer på 

djupet och ger forskaren större helhets förståelse för intervju objektet.  

 

Då vårt syfte med uppsatsen är att beskriva hur kommunen styr sina bibliotek och om det 

finns någon skillnad mellan ett privat och ett kommunalt bibliotek i fråga om tolkning och 

implementering av kraven och målen, har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt i vårt 

insamlande av data. De metoder vi har använt oss av är intervjuer, observationer samt 

litteraturstudier av valda teorier och handlingar som rör Nacka kommun.  

 

I vårt inledande arbete gjorde vi sökningar i sökmotorn Google på sökord som bibliotek, 

Nacka kommun, upphandling av bibliotek, Dieselverkstaden, UNESCO:s biblioteksmanifest, 

bibliotekslagen och kulturpolitik. Detta ledde oss vidare till att göra en förstudie i form av två 

observerande studiebesök hos vardera bibliotek samt en intervju med en utredare och en 

ombudsman på akademikerfacket DIK (Dokumentation, Information och Kultur). Inom DIK 

finns bibliotekarieförbundet som arbetar med frågor som rör bibliotekarieyrket och dem yrken 

med anknytning till biblioteks- och informationsvetenskap. Vårt syfte med intervjun var att få 

en övergripande bild på hur bibliotekarier ser på sitt arbete. Frågeområden vi var intresserade 

av att få en djupare inblick i var: vad fackförbundets medlemmar anser är kvalitativ 

biblioteksverksamhet och om det finns någon skillnad i arbetsprocessen mellan privat och 

kommunal regi.  
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Observationerna av biblioteken utfördes för att få en inblick i deras utbud av böcker, medier 

och aktiviteter och för att bilda en egen uppfattning av hur biblioteken är uppbyggda. 

Observationen gjordes för att registrera de aspekter som i förhand ansågs relevanta för studien 

för att få en högre reliabilitet och validitet. Observationen fick en naturalistisk inriktning med 

strukturerade inslag, då vi observerade en kontrollerad miljö utan att på något sätt påverka 

situationen. Anteckningar fördes under besöken.  

 

2.2.1 Sekundärdata 
Sekundär data är information som är tidigare publicerad i olika former såsom böcker, artiklar, 

statistik och information publicerad på hemsidor.  

I syfte att få en övergripande uppfattning av fältet har vi studerat dokument rörande bibliotek 

och kulturpolitik. Såsom UNESCO:s biblioteksmanifest, de nationella kulturpolitiska Målen, 

bibliotekslagen och den regionala biblioteksplanen för Stockholms län.  

 

Studier gjordes av den information som fanns tillgänglig på Nacka kommuns hemsida i form 

av olika kommunala handlingar så som strategiplan för folkbiblioteken, biblioteksutredning, 

resultat från medborgarundersökningar och dokument rörande Nackas kommunala styrning. 

Vi satte oss in kommunens struktur och de övergripande mål kommunledningen har satt upp 

för hela kommunen. Bland dessa valde vi att fördjupa oss i strategiplanen för biblioteken 

antagen 20 juni 2010 av Nackas kulturnämnd som anger de kvalitetsmål som sätts upp för 

biblioteken. Vi studerade även bibliotekens hemsida för att få en uppfattning om deras profil 

och samla relevant information som öppettider och sökfunktioner.  

 

För att inhämta information om de valda teorierna har vi sökt i ExLibris, sökmotor för 

vetenskapliga tidskrifter och bibliotekskatalogen miks tillgängliga via Södertörns Högskolas 

hemsida. I våra sökningar i bibliotekskatalogen användes vi oss av sökorden: new public 

management, institutionell teori, målstyrning, upphandling och kommunal styrning. Detta gav 

ett resultat i form av artiklar och böcker som fördjupade oss i ämnena och vi fick därmed en 

bredare teoretisk kunskap att utgå ifrån. 
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2.2.2 Primärdata 
Primärdata är information som inte är tidigare publicerad och som samlats direkt på fältet  

från källan exempelvis via en intervju.  

Intervjuerna i samtalsform som valdes var delvis strukturerad med en lista med teman och 

generella frågor (Se bilaga 1, 2, 3, 4, 5 och 6). Frågorna formulerades efter olika teman och 

följdfrågor ställdes kontinuerligt under samtalsintervjun beroende på respondentens svar. 

Intervjufrågorna skickades ut några dagar innan intervjutillfället för att ge de respondenterna 

tid att fundera över deras svar. 

 

Samtalen utfördes i bibliotekens lokaler innan ordinarie öppettider. Anteckningar fördes under 

intervjuerna och samtalet spelades även in för att ingen information skulle missas. 

Mailintervjuerna utfördes på följande sätt, frågorna mailades ut och respondenterna fick själva 

ta ställningen till om de ville genomföra en intervju eller svara skriftligt direkt i 

frågeformuläret. Telefonintervjun utfördes på det sätt att respondent fick ange tid då 

intervjuaren ringde upp och ställa frågorna, anteckningar gjordes under tiden. Transkriptioner 

från intervjuerna mailades senare till respondenterna för att ge dem möjlighet att lägga till 

eventuell information, klargöra något som var otydligt och för att öka uppsatsens validitet.  

 

Då biblioteken i Nacka är under upphandling var det viktigt att respondenterna inte kände sig 

pressade under intervjun och frågorna formulerades för att få ett så objektivt svar som möjligt 

utan politiska förtecken.11 

 

2.2.2.1 Urval 

Intervjuerna genomfördes med verksamhetschefen på Dieselverkstadens bibliotek och med 

enhetschefen på Bibliotek Nacka Forum. Dessa respondenter valdes då de har en 

övergripande blick och yttersta ansvaret över arbetet på respektive bibliotek.  

För att få medarbetarnas syn på styrningen och implementeringen av kvalitetsmålen i det 

dagliga arbetet gjordes telefon- och mailintervjuer med två medarbetare på respektive 

bibliotek. Dessa respondenter valdes ut i samråd med enhet- respektive verksamhetschefen på 

biblioteken, de såg till att vi fick information från medarbetare som har bra insyn i 

verksamheten. 

                                                
11 Johannesen, A. & Tufte, P-A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Sid. 18. 
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Vi valde även att intervjua en utvärderingsexpert i kultur- och utbildningsfrågor hos Nacka 

kommun, för att få en djupare inblick i hur Nacka kommun styr och utvärderar biblioteken.  

 

 

2.3 Validitet 
För att befästa studien validitet har vi använt oss av forskningshandböcker (som Introduktion 

till samhällsvetenskaplig metod och Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna Denscombe) samt den kunskap vi tagit till oss från 

metodkurserna från Företagsekonomi A, B och C på Södertörnshögskola. Validiteten styrks 

också av de två opponeringar uppsatsen gått igenom samt den feedback vi fått från 

handledningstillfällena. För att ytterligare öka validiteten har respondenterna fått ta del av 

intervjufrågorna innan intervjutillfället samt har respondenterna fått ta del av transkriberingen 

så att inga feltolkningar uppstår. Då intervjuerna skett vid två olika tidpunkter och tre olika 

intervjuformer kan detta ha en viss påverkan på validiteten. Då samtalsintervjuerna har skett 

genom samtal under sociala inramningar, kan det inte uteslutas att detta kan ha påverkat 

respondenternas svar. Då de andra intervjuformerna har skett närmare ombildning samt utan 

den sociala inramningen, kan inte uteslutas att detta kan ha påverkat respondenterna svar. 

 

Studiens validitet är inte en generaliserbar representation av fenomenet, skillnad i drift mellan 

ett privat och ett offentligt bibliotek, då alla kommuner i Sverige har olika förutsättningar. 

Dock är studien relevant för den kommande upphandlingen i Nacka kommun, för att belysa 

den förändring i utbud som upphandlingen kan leda till.  
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3. Teoretisk referensram 

Under denna rubrik kommer vi ge en utförlig beskrivning våra valda teorier: New Public 

Management, Målstyrning samt Institutionell teori. Vi har valt dessa teorier då de har många 

överensstämmelser med den verksamhet vi har valt att undersöka. New Public Management 

visar på en förändring i synsättet på hur organisationer styrs och målstyrning visar mer 

detaljerat vad denna förändring innebär i praktiken för dessa organisationer. Institutionell 

teori berör synen på bibliotek och kommun som institutioner i samhället.  
 

 

3.1 New Public Management 
New Public Management är ett begrepp som används för att karaktärisera de förändringar som 

har varit dominerande inom stat, landsting och kommuner under 1980-talet och framåt. NPM 

har ingen entydig definition utan består av många idéer som skapats av forskarsamhället (inte 

av praktiker) och ses som en rörelse.  

 

NPM kan ses utifrån två ideal. Ett företagsorienterat ideal, där NPM kan ses som en 

uppsättning idéer med föreställningar om att förändra sättet att styra och organisera inom den 

offentliga sektorn, mot ett sätt mer lik den privata sektorn.12 NPM kan även ses utifrån ett 

marknadsorienterat ideal där marknaden och mångfald av aktörer är grundidén.13 

Förespråkare som menar att grundidén i NPM är marknadsorienterad, menar att genom att 

utsätta den offentliga verksamheten för konkurrens, får man ut mer värde för de offentliga 

medlen och leder till kostnadseffektiva verksamheter 

 

En uppfattning menar att NPM uppstod som ett resultat av högerliberala idéer, där den 

byråkratiska hierarkin ska ersättas med företagstänkande, där den offentliga sektorn ska 

minska sin produktion och istället skapa kvasi marknader och beställar-/utförarmodeller. En 

annan uppfattning är att skattebetalarnas intressen och talan är utgångspunkten. NPM:s syfte 

skulle därmed vara att skapa ett sätt att kunna redovisa för medborgarna hur skattepengarna 

                                                
12 Power, M. (1997). The Audit society: Rituals of verification. 
13 Almquist, R. (2006). New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Sid. 25. 
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spenderas och gagnar dem.14 En annan förklaring skulle vara att NPM är en del av en allmän 

individualiseringsutveckling som var starkt sammankopplad till Human Resource 

Management-rörelsen. (Hur man hanterar ett företags mänskliga resurser, så som utbildning, 

färdigheter, talang och kompetens). Den sista uppfattningen är att NPM är en 

förändringsutveckling av sättet att se på styrning, uppföljning och redovisning. Hood menar 

att NPM är ett doktrinskifte av den offentliga sektorns ”accountability”, där reformidén inte är 

att förändra varor och tjänster som produceras i den offentliga sektorn, utan att förändra 

aktörerna i den offentliga sektorns sätt att managera, kontrollera och redovisa varor och 

tjänster. 

 

Förespråkarna för företagsorienterat ideal, kritiserar det traditionella sättet att utöva styrning 

och förvaltning i den offentliga sektorn15 och menar genom att förändra styrningen i den 

offentliga verksamheten ökar effektiviteten och medborgarna får mer värde för 

skattepengarna. Metoder för att uppnå dessa idealtillstånd är t ex genom att implementera 

decentralisering, målstyrning, konkurrensutsättning, beställar- och utförarmodeller, kundval, 

brukarstyrning, bolagisering och kontraktstyrning i den offentliga verksamheten. 16 

 

Christopher Hood menar att NPM handlar om ett skifte från processansvar till resultatansvar, 

fokus läggs på att mäta och kontrollera resultaten istället för att mäta och kontrollera 

processen.17 Med detta skifte följer centralisering och decentralisering. Mer makt ges åt 

politikerna då det är de som ska bestämma över tjänstemännen och förvaltningen, genom att 

formulera mål och utvärdera måluppfyllelsen och resultat. Men det bidrar även till 

decentralisering då verksamhetscheferna ges handlingsfrihet för att planera arbetet så att 

målen uppnås. 

 

I sin artikel ”The Cult of Modernity” 18 menar Barbara Townely dock att detta skifte har lett 

till att organisationen inte längre leds av professioner utan istället av professionella managers. 

                                                
14 Almquist, R. (2006). New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Sid. 22 
15 http://www.fek.su.se/sv/IKE-start/Forskningsomraden/New-Public-Management/  
16 Almquist, R. (2006). New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. 
17 Hood, C. (1995). ”The New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme”, Accounting, 

Organizations and Society. 
18 Townley, B. (2001). ”The cult of modernity”, Financial Accountability & Management. 
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Denna utveckling kallar hon ”abstract management” där ledaren ses som universell och 

sammanhangsoberoende. Managern besitter inte någon kunskap eller erfarenhet om 

verksamheten eller verksamhetsområdet, utan är expert på olika tekniker för att leda och styra 

och kan därmed leda vilken typ av organisation som helst. Manargens uppgift är att skapa 

mätbara miljöer och göra resurser mätbara och maximera utnyttjandet av dem på ett effektivt 

sätt. Dock menar Townely att denna typ av management kan leda till att verksamheten kan 

förlora sitt egentliga syfte då det som är mätbart inte är det relevanta i verksamheten. 

 

3.2 Målstyrning 
Målstyrning har länge använts inom den privata sektorn och introducerades under 80-talet i 

den offentliga sektorn. Begreppet är tvetydigt men i stor utsträckning innebär styrformen om 

att ange mål, övergripande- och delmål, för verksamheten, göra uppföljning av mål och ge 

handlingsfrihet till utförarna.19 Målstyrning handlar om en strävan mot decentralisering och 

flexibilitet.20 

 

Tre grundstenar i målstyrning är: målformulering, dialog och resultatuppföljning.21  

 

3.2.1 Målformulering 

Vid formulering av mål finns det några krav, målen måste vara tydliga och mätbara, annars 

kan det uppstå förvirring om vad som ska uppnås och om målen har uppnåtts. Målen måste 

vara realistiska och utmanande för att ge personalen som ska uppnå målen förhoppning om att 

målen kan uppnås inom rimlig tidsperiod.22 

Det finns tre olika typer av mål inom begreppet målstyrning: inriktningsmål, effektmål och 

produktionsmål. Inriktningsmål är överblickande mål som anger verksamhetens inriktning 

och grundläggande värdering. Om man konkretiserar och kvantifierar och tidsbestämmer de 

övergripande målen har man ett effektmål, som blir som ett delmål. Ett produktionsmål är 

                                                
19 Svensson, A. (1997). Målstyrning i praktiken. Sid. 16 
20 Pilhgren, G. & Svensson A. (1992). Målstyrning -90-talets ledningsform för offentlig verksamhet. Sid. 38. 
21 Pilhgren, G. & Svensson A. (1992). Målstyrning -90-talets ledningsform för offentlig verksamhet. Sid. 39. 
22 Pilhgren, G. & Svensson A. (1992). Målstyrning -90-talets ledningsform för offentlig verksamhet. Sid. 42. 
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som ett undermål och anger vad som ska göras och kan formuleras i forma av kvantitet som 

ska uppnås under en viss tid. 23 

 

3.2.2 Dialog 

Målstyrning förutsätter en dialog, då målkedjan måste hänga ihop, från politiker till 

verksamhetsansvarig. De övergripande målen måste vara väl förankrade i den verksamhet de 

anställda verkar i och kräver därför att de övergripande målen, formuleras om till delmål och 

undermål. 24  

 
Figur 1. Målstyrningsprocess 25 

 

I målstyrningsprocessen är det effekterna (resultatet) som räknas, inte hur processen går till.26 

Men för att få processen att fungera väl, bör tre principer följas. Alla inblandade i alla nivåer 

bör engageras i processen. De måste förstå helheten och vad den enskilde bidrar till 

måluppfyllelsen. För det andra måste reglerna och förutsättningarna vara tydliga och givna. 

                                                
23 Pilhgren, G. & Svensson A. (1992). Målstyrning -90-talets ledningsform för offentlig verksamhet. Sid. 44. 
24 Svensson, A. (1997). Målstyrning i praktiken. Sid. 18. 
25 Svensson, A. (1997). Målstyrning i praktiken. Sid. 103. 
26 Pilhgren, G. & Svensson A. (1992). Målstyrning -90-talets ledningsform för offentlig verksamhet Sid. 65. 
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Slutligen måste processen ha en enhetlig begreppsapparat så kommunikationen kan 

underlättas. 27 

 

3.2.3 Uppföljning 

En förutsättning för att styra en verksamhet efter mål, är att man mäter de uppnådda resultaten 

och utvärderar dem. Utformningen av uppföljningen beror på uppföljningens syfte och 

användningsområde. Uppföljning kan utföras i syfte till att kontrollera mål tillfredställelsen, 

ge information till andra intressenter och jämföra med tidigare år eller med liknande 

verksamheter.  

 

 

 Bakåt Framåt 

Politiker/ledning - Kontrollera 

måluppfyllelse och 

resursanvändning 

- Jämföra med andra 

kommuner/verksamheter 

- Information till kunder 

och skattebetalare 

- Underlag för fortsatt 

planering 

- Underlag för att sätta 

nya mål 

- Underlag för   

omprioriteringar 

Personal -Återkoppling 

- Erkännande/beröm 

- Underlag för 

resultatlön/annan 

belöning 

- Sanktioner 

- Lära av positiva 

negativa erfarenheter 

- Utveckla 

arbetsmetoderna 

- Motivationshöjande 

Tabell 1. Tabellen beskriver vilken nytta resultat av uppföljning och utvärdering kan ge för 

politiker, ledning samt personalen både framåt och bakåt i tiden.28 

 

 

 

 
                                                
27 Pilhgren, G. & Svensson A. (1992). Målstyrning -90-talets ledningsform för offentlig verksamhet Sid. 65. 
28 Svensson, A. (1997). Målstyrning i praktiken. Sid. 73. 
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3.3 Institutionell teori 
Institutionell teori fick mer utrymme i slutet av 1970-talet då forskare började ifrågasätta idén 

om att organisationen är ett rationellt verktyg för att producera varor och tjänster. Forskarna 

argumenterade istället för att organisationer är institutionaliserade, vilket innebär att det är 

omgivningen och hur saker har gjorts tidigare som påverkar hur organisationen ser ut.29 

 

Institution är ett begrepp som används inom många vetenskapliga discipliner, inom 

organisationsteori kan det förstås som ett mönster för kollektiv handling. Även om 

institutioner är en produkt av mänskligt handlande så innebär det inte att de är medvetet 

utformade. Douglass North beskriver utvecklingen på följande sätt:  

 

”Institutioner kan tillskapas, såsom fallet med Förenta staternas konstitution men de kan 

också helt enkelt utvecklas efter hand i likhet med sedvanerätten.” 30 

  

Människors handlande bygger på antaganden och känslor som de lärt sig från kulturella 

normer och sociala objektsformer. Detta gör att människans handlande inte enbart är 

rationellt. Vi skapar institutioner för att begränsa det irrationella handlande Douglass North 

beskriver intuitioner på följande sätt:  

 

”Institutioner är detsamma som spelreglerna i ett samhälle eller, mer formellt uttryckt, de 

restriktioner som människor sätter upp för att ange formerna för mänsklig samverkan. Dessa 

institutioner anger följaktligen det sätt på vilket samhället utvecklas under tidens lopp och 

utgör därför nyckeln till förståelse av historisk förändring.” 31 

 

Mer enkelt uttryckt: 

”Institutioner är ett resultat av vårt behov av att skapa mönster i vårt sätt att handla.”32 

 

                                                
29 Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Styhre, A. (2006). Organisation och organisering. Sid. 280 
30 North, D. (1990). Institutionerna, tillväxten och välståndet. Sid. 17. 
31 North, D. (1990). Institutionerna, tillväxten och välståndet. Sid 16. 
32 Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Styhre, A. (2006). Organisation och organisering. Sid 282. 
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Människor och organisationer anpassar sig till det mest lämpliga beteendet för att undvika 

kaos. En institution blir kollektiv, långvarig och en normativ förklaring som kan åberopas vid 

behov. Genom detta förhållningssätt bland institutionens medlemmar bidrar institutionen med 

ordning, stabilitet och förutsägbarhet men även flexibilitet och förmåga till anpassning.  De 

vanligaste former av kollektiva institutioner i Sverige är riksdag, landsting och kommuner. 

Institutionen hjälper oss skapa ordning i vår omvärld så att vi kan förstå och kontrollera den. 

Samtidigt som institutioner hjälper individen att hantera den osäkra omvärlden begränsar de 

dennes möjligheter till tolkningar av omvärlden. Institutionen tenderar att göra det mänskliga 

beteendet konformt. Kunskap som går emot det som gäller inom institutionen omformas inom 

ramen för institutionen. 

 

Samtidigt så både reagerar och skapar institutioner sin omgivning. Institutioner påverkar hur 

individer och grupper handlar inom och utom dess ramar. De förändrar ställningen bland 

politiska intressen, de skapar ekonomiska resurser, lagar/regler, nya aktörer och identiteter.  

 

Denna påverkan som institutionerna har på sin omgivning är bunden till deras legitimitet. 

Institutionerna skapar kriterier för framgång och misslyckande genom att konstruera regler 

(sociala och juridiska) för det mest lämpliga beteendet och till sist genom att förse vissa 

individer med auktoritet och ekonomiska resurser. Detta leder i sin tur till att institutionerna 

förändrar organisationerna i sin omgivning. 

 

I sin artikel ”Staten och managementrörelserna” beskriver Hasselbladh hur staten, den mest 

grundläggande institutionen i Sverige, har börjat dra sig tillbaka från den svenska modellen 

där stat, arbetsgivare och arbetstagare samarbetade. Hasselbladh menar att 

managementrörelsen har tagit över den administrativa driften av statliga och kommunala 

verksamheter men det är fortfarande staten som möjliggör den organiserade verksamheten, 

genom sin definitionsmakt. Att se statsmakten som en kontrollcentral avskild från resten av 

samhället är dock problematiskt, menar Hasselbladh. I dagens samhälle med komplexa stater 

organiserade både på central nivå och i decentraliserade nivåer som ofta är sammankopplade i 

olika beroende förhållanden.  
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4. Empiri 

I empiridelen kommer vi göra en kortfattad presentation av Nacka kommun, därefter 

beskriver vi hur Nacka kommun styrs och hur detta styrsätt i sin tur påverkar styret av 

folkbiblioteken, även den information presenteras som vi har fått ut av intervjun med 

utvärderingsexperten i Kultur- och utbildningsfrågor hos Nacka kommun. I detta avsnitt 

kommer även den information vi har fått fram från intervjuerna med respondenterna från 

Bibliotek Nacka Forum och Dieselverkstadens bibliotek. 
 

 

4.1 Förstudie: Intervju med Akademikerförbundet för 

Dokumentation, Information och Kultur 
 

Enligt DIK finns det en generell uppfattning bland deras medlemmar att ”det ska ha hänt 

något i knoppen på biblioteksbesökaren” när denne lämnar biblioteket, då har biblioteket gjort 

sitt jobb. Om denna förändring kan definieras som bildning, lärande eller kulturupplevelse är 

svårt att säga, men denna ”händelse i knoppen” är det som anses vara ett resultat av ett 

kvalitativt arbete. Detta är svårt att mäta i statistiska former på samma sätt som man gör med 

besökare och utlånsstatistiken menar DIKs utredare. Alternativa ekonomiska mätningar finns 

och de skulle vara välkomna i det här sammanhanget. DIK refererar bland annat till en 

uppsats av Svanhild Aabø med titeln Valuing the benefits of public libraries33 vid Oslo 

universitet som undersökte norska medborgares ”Willingnes to Pay” och ”Willingness to 

Accept” i relation till deras värdering av de lokala folkbiblioteken.  

 

Vad gäller driftsformen har DIK inget emot att bibliotek drivs på entreprenad så länge 

kommunen har det yttersta ansvaret. De har inte heller något emot profilering av bibliotek då 

detta kan skapa en bred och ett djup bland kommunens bibliotek och anpassa dem till 

lokalbefolkningens behov och intressen. Men det är viktigt att behålla samarbete mellan 

biblioteken så att medier kan beställas in från ett annat bibliotek om det fattas på det egna 

                                                
33 Åabo, S. (2004). ”Valuing the Benefits of Public Libraries.” 
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biblioteket. Det är viktigt att detta kommunala nätverk som detta skapar fortfarande är en del 

av ett nationellt biblioteksnätverk.  

 

Bibliotekens demokratiska funktion i samhället förstås bäst av personal utbildad inom 

biblioteks- och informationsvetenskap. Dessa har en större förståelse för det nationella 

biblioteksnätverket. DIK menar inte att andra kompetenser inte behövs inom verksamheten 

men grundkompetensen bör vara inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

   

Vad gäller rättigheter och skyldigheter för den anställde ser dem skillnader mellan den 

verksamhet som läggs ut på entreprenad och den verksamhet som fortsätter vara kommunal.  

 

Vad gäller de anställda så finns det inom den upphandlade verksamhet ofta 

konkurrensklausuler och liknande i arbetskontraktet som begränsar den anställdes 

meddelarfrihet. Inom det kommunala omfattas arbetet av offentlighetsprincipen och det gör 

det enklare för den anställde att påpeka när saker är fel.  

Inom den upphandlade verksamheten saknas det ofta kollektivavtal vilket gör att företag inte 

automatiskt betalar in tjänstepension för sina anställda.  

 

Många bibliotekarier drivs av ett socialt patos och när man hamnar som anställd i ett företag 

krockar ofta den egna självbilden med arbetsgivarens önskemål, vilket i sin tur kan leda till 

frustration hos den anställde.  

 

4.2 Nacka kommun 
Nacka kommun tillhör Stockholms län och ligger ca fem kilometer öster om Stockholm 

innerstad. År 1971 grundades Nacka kommun och består i dag av Sickla ön, Boo, Älta och 

Saltsjöbaden.34 Ända sedan starten har de borgerliga partierna styrt i kommunen. Nacka är år 

2010 den kommun i Stockholms län som har den tredje största befolkningstillväxten och har 

den fjärde största befolkningstillväxten i riket.35 Detta beror på att fler flyttar till än från 

kommunen och genomsnittet på barnafödande är högre än genomsnittet i landet.   

 

                                                
34 http://sv.wikipedia.org/wiki/Nacka_kommun 
35 http://www.nacka.se/underwebbar/Journalist/fakta_om_nacka/befolkning/Sidor/default.aspx 
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Kommunens vision är öppenhet och mångfald. Kommunfullmäktiges arbete grundar sig på 

kommunens värderingar: ”Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga 

– samt för deras vilja att ta ansvar”.36 

 

4.3 Hur Nacka kommun styrs 
Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och av nio olika 

nämnder som beslutar om mål och fördelningen av resurser inom respektive 

produktionsverksamheter. Produktionsverksamheterna ses som resultatenheter och verkar 

under konkurrens. Myndighets- och huvudmannaorganisationens uppdrag är att beställa, 

utveckla och följa upp de olika produktionsverksamheterna.37 

 

4.3.1 Åtta övergripande mål 
Kommunen har sammanställt åtta övergripande mål38 som ska leda till att visionen öppenhet 

och mångfald uppnås i den kommunala organisationens verksamheter. Målen är: 

-‐ God kommunal service 

-‐ Effektivt resursutnyttjande 

-‐ Starkt medborgarinflytande 

-‐ Stor valfrihet 

-‐ Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter 

-‐ Kommunal ekonomi i balans 

-‐ God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling 

-‐ Trygg och säker kommun 

 

 

 

                                                
36 http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/Sidor/Vision.aspx 
37 http://www.nacka.se/web/politik_organisation/organisation/Sidor/Organisationsskiss.aspx 
38http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/mal_resultat/Sidor/Åttaövergripandemå
l.aspx 
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4.4 Hur Nacka kommun styr folkbiblioteken i kommunen  

Nackas kulturnämnd är den nämnd som har ansvar för mål, finansiering, information och 

uppföljning av folkbiblioteken. 

 

4.4.1 Strategiplan för folkbiblioteken 
Biblioteken i kommunen styrs utifrån en strategiplan, antagen av Nacka kommunfullmäktige 

20 juni 2011, och är det styrdokument som är dominerade i kombination med varje biblioteks 

separata avtal.  

 

Bibliotekstrategins mål utgår från de åtta övergripande målen Nacka kommun har satt för hela 

kommunen och Kulturnämndens strategiska mål för kommunens kulturverksamhet.  

Kulturnämndens strategiska mål är: 

• Medborgarna ska ha tillgång till en kvalitativ kulturverksamhet 

• Medborgarna ska ha tillgång till ett lokalt kulturutbud av god kvalitet 

• Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet 

• Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna. 

De strategiska målen utvecklas sedan till separata mål för biblioteken i kommunen. Målen för 

folkbiblioteken i kommunen är följande:  

 

Öppenhet: ”Målet innebär att biblioteken ska erbjuda lättillgängliga bibliotekstjänster, 

fysiskt och virtuellt, i takt med samtiden för alla medborgare. I detta arbete ingår att medverka 

till att den regionala biblioteksplanen uppfylls. Bibliotekens öppettider ska vara generösa 

utifrån kundernas behov. Utbudet och tjänsterna ska vara väl kända bland medborgarna och 

kommunens anordnare och verksamheter. Kunderna ska ha ett reellt inflytande över 

biblioteksverksamheten. Biblioteken ska vara öppna för kunskapsutbyten och föra en dialog 

med kommunens anordnare och övriga aktörer om deras behov av bibliotekens tjänster. 

Biblioteken ska vara en del av kommunens medborgarinformation. För detta uppdrag utgår 

särskild ersättning till respektive biblioteksanordnare enligt avtal med kommunen.” 

Lust: ”Målet innebär att biblioteken ska erbjuda medier och aktiviteter som speglar kulturarv 

och samtid. Verksamheten ska stimulera medborgarna till läsande, språkutveckling, 

berättande och bildning. Biblioteken ska vara välkomnande och inspirerande miljöer, såväl 
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fysiskt som virtuellt, och stimulera till möten, idéer, debatt och samtal. De ska även vara 

variationsrika scener för konst och kultur. Biblioteken ska fungera som ”dörröppnare eller 

guider” till nya världar för kunderna.” 

Mening: ”Målet innebär att biblioteken ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande och 

individuell utveckling för medborgarna. Biblioteken ska bidra till en digital jämlikhet och ge 

förutsättningar för fri åsiktsbildning. De ska medverka till att medborgarna får en god tillgång 

till information och förutsättningar för källkritiskt tänkande. Biblioteken ska ha riktade 

bibliotekstjänster till förskoleverksamhet och verksamheter inom omsorg för 

funktionshindrade. Biblioteken ska vara funktionella mötesplatser utifrån kundernas behov 

och förutsättningar, med särskilt fokus på de prioriterade målgrupperna.”  

De prioriterade målgrupperna som nämns i sista meningen är barn inom förskoleverksamhet, 

barn och unga på deras fritid, funktionshindrade, invandrare, personer med svenska som 

andraspråk och vuxenstuderande. 

Utifrån strategiplanen ska biblioteken skapa en handlingsplan som gör det möjligt för dem att 

utveckla verksamheten och på ett bättre sätt nå målen. 

 

4.4.2 Finansieringssystem  
Utvärderingsexperten berättade att år 2006 la kulturnämnden fram ett nytt finansieringssystem 

för biblioteksverksamheten, kallad ”Kulturlyftet” där ersättning beror på prestation. 

Kommunen baserar ersättningen på statistiken på tre parametrar: bibliotekens antal besökare, 

utlån och öppettider. I tidigare finansieringsmodell betalades ett fast belopp ut till alla 

bibliotek, men enligt utvärderingsexperten ska biblioteken stimuleras till ökad volym, 

mångfald och kvalitet genom att sätta ersättningen i relation till prestation.  

 

I avtalen mellan kommunen och varje enskilt bibliotek skrivs de krav och mål som sätts för 

biblioteket in. I dessa avtal får biblioteken göra en uppskattning av vilket antal besökare och 

antal utlån de kommer göra under avtalsperioden. Dessa uppskattningar i kombination med 

den bokförda statistiken ligger till grund för ersättningen. Kommunen sätter dock en övre 

gräns så att kostnaderna inte far iväg.  
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4.4.3 Utvärdering  
Nacka kommun utför regelbundet uppföljning och utvärdering av biblioteken i kommunen, 

för att se om fastställda mål följs samt om biblioteken utvecklas mot högre måluppfyllelse. 

Uppföljningen och utvärderingen fungerar även som ett underlag för bibliotekens 

kvalitetsarbete.   

 

Enligt den Strategiska biblioteksplanen ska uppföljningen och utvärderingen av 

folkbiblioteken utgår från de kommunala och de nationella målen. Utvärderingens frågor rör 

sammanfattningsvis tillfredställelse av bibliotekens utbud, möjlighet att påverka och 

biblioteket som helhet. (Se bilaga 1 för att se alla frågor från frågeformuläret.) 

Utvärderingarna utförs genom medborgarundersökningar som skickas via post ut till 

medborgarna, där både besökande och icke besökande medborgare får ge synpunkter om 

verksamheten. Kundundersökningar som utförs i biblioteken, samt nyckeltal och 

kvalitetsredovisning som sammanställs av bibliotekens bokförda statistik från året som gått. 

Utvärderingsexperten menar att det är mycket viktigt att biblioteken får ta del av resultaten, 

för att öka måluppfyllelsen därför återkopplas resultaten från kundutvärderingarna till 

biblioteken. Kulturnämnden har även återkommande träffar med bibliotekscheferna i syfte att 

diskutera resultat och för att ha en kontinuerlig dialog om verksamheten och måluppfyllelsen. 

Resultaten av kundundersökningarna publiceras även på kommuns hemsida så att kommunens 

invånare lätt kan ta del av dem. 

 

Inför den framtida upphandlingen diskuterar Kulturnämnden att utveckla fler 

utvärderingsmetoder för att skapa kontrollmekanismer för att säkra att biblioteken uppfyller 

kraven och målen som ställs på dem. Den alternativa metod som diskuteras just nu är 

observationer på plats i biblioteken, en metod som tidigare använts för att kontrollera kvalitet 

inom skolor och musikskolor. Om denna metod antas av kulturnämnden kommer 

observatörerna vara bibliotekarier från andra kommuner.  
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4.5 Biblioteken 
4.5.1 Intervjuer: Bibliotek Nacka Forum 

Enhetschefen  
Enligt enhetschefen ställer kommunen tydliga mål på hur de vill att kommunens bibliotek ska 

se ut och Bibliotek Nacka Forum utgår från Biblioteksstrategin vid utformande av arbetet i 

verksamheten. Enhetschefen refererar även till bibliotekslagen och UNESCO:s 

biblioteksmanifest som biblioteket måste följa och arbeta efter. Enhetschefens menar att 

bibliotekets syfte är att hjälpa kommunen skapa självständiga, självförsörjande, 

skattebetalande medborgare. Detta gör biblioteket genom att hjälpa medborgarna att hitta 

kunskap, t ex vid olika val så som val av skola.  

 

De externa målen implementeras i det dagliga arbetet genom att jobba mot de prioriterade 

grupperna: barn på förskola, barn och unga på deras fritid, funktionshindrade, invandrare och 

medborgare med svenska som andra språk. Bibliotek Nacka Forum har ett samarbete med 

organisationer som hjälper nyanlända. Biblioteket hjälper till genom att introducera dem till 

hur biblioteket fungerar, så som att skaffa lånekort, boka datorer etc. Ett sätt att prioritera 

förskolebarn och barn som besöker dem på fritiden är att de anordnar sagostunder. 

Bibliotekets arbete med dem äldre är mer uppsökande till sin karaktär då de har en filial i ett 

äldreboende i Ektorp, som de lånar ut böcker till. Många av de aktiviteter som anordnas är 

riktade till en äldre besökargrupp. 

 

På grund av omorganisering har biblioteket i skrivandets stund inga formulerade och 

dokumenterade interna mål. De mål man strävar efter är dem som kommunen har satt upp. 

Enhetschefen har för närvarade bara jobbat som enhetschef i sex månader och hon vill börja 

utforma interna mål och en processkarta som definiera vem som har ansvar för vad och var 

besluten tas. Enhetschefen har inte funnit några tidigare tydliga interna mål och medel för att 

mäta och följa upp, men hon menar att arbetsprocesserna fungera ändå på grund av den höga 

kunskapsnivån hos personalen. De kan sina rutiner men i längden kommer inte detta hålla om 

t ex ny personal kommer in i verksamheten menar enhetschefen. 

 

Biblioteken har en rad samarbetspartners: SeniorNet, en förening som anordnar kurser i 

datorkunskap för äldre, Bibliotekets Vänner en stödförening som anordnar författarträffar och 
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olika events, Svenska Kyrkan och kommunen som bidrar med samhällsinformation. De har 

även ett samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås i form av att de tar emot praktikanter, 

detta ger dem även möjlighet att få in mer utbildad personal. Samarbeten är väldigt viktigt för 

biblioteket speciellt vid större event då deras ordinarie personals tid inte räcker till då den 

främst går år till de dagliga arbetsuppgifterna så som inköp av material, sortering av 

inlämnade böcker och att ge service till besökarna.   

 

Aktiviteterna som biblioteket har marknadsförs både internt inom biblioteket och externt via 

veckoannonser i Nacka Värmdö Posten och bibliotekets hemsida. Internt sker 

marknadsföringen genom skyltar vid bibliotekets entré. Bibliotekets hemsida är väldigt styrd 

av kommunen och ligger under kommunens egen hemsida och biblioteket har svårt att 

förändra och lägga in ny information. Dock har de en egen blogg som drivs av 

bibliotekarierna där de tipsar om nya böcker, aktiviteter, film, lyrik, kurslitteratur med mera.  

 

Besökarna har möjlighet att påverka aktiviteterna i biblioteket och många förslag på nya 

aktiviteter lämnas in. Enhetschefen vill utveckla en speciell blankett där besökarna kan 

komma med förslag, så de kan fånga upp vad besökarna vill ha. Vad gäller utbudet av böcker, 

filmer etc. har besökarna idag möjlighet att påverka inköpa av media. Biblioteket vill gärna ha 

en bättre dialog med besökarna så att biblioteken kan tillgodose behov och önskningar genom 

att till exempel gör de inköp som de efterfrågar.  

 

Bibliotekets inköp begränsas av en budgetram som kommunen sätter, kommunen sätter inga 

riktlinjer för vad som ska köpas in, utan det är upp till biblioteket.  

Fördelningen av inköpen sker efter de brister de ser i statistiken av till exempel utlån inom 

vissa områden t ex historia. Vem som har ansvar för specifika inköpsområden är idag oklart, 

men enhetschefen tror att en utformad processkarta kan tydliggöra ansvarsfördelningen.  

 

För de som inte kan utnyttja det vanliga utbudet så som äldre, funktionshindrade, personer 

med läshandikapp och medborgare med utländsk härkomst finns ett alternativ utbud. Förutom 

biblioteksfilialen i Ektorp erbjuder biblioteket böcker med stor skrift för de äldre besökarna. 

Den så kallade Äppelhyllan riktar sig mot barn med funktionshinder och erbjuder böcker på 

teckenspråk och blindskrift, för vuxna med läshandikapp finns Daisy-spelare. För barn med 

problem med språkutveckling finns ett så kallat ”Språkotek” som består av hjälpmedel för 
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stimulans av barnets skriv och läsutveckling. Biblioteket har även ett stort utbud av böcker på 

olika språk för medborgare med utländsk härkomst. 

 

För att uppnå strategiplanens mål att vara en mötesplats öppet för dialog, debatt och 

kunskapsutbyte försöker biblioteket skapa mötes möjligheter för medborgare t ex gruppmöten 

inom olika intresseområden t ex stöd för läxläsning. Ett annat medel som biblioteket använder 

sig av för att väcka besökarnas intressen är genom att på bibliotekets ”torg vägg”, som är 

placerad i mitten av biblioteket, visa bildspel med hjälp av en projektor. Bildspelen består av 

teman som rör olika samhällsämnen för att väcka intresse, debatt och diskussion. Biblioteket 

anordnar också debatter, event som Äldredagarna där olika generationer kan mötas och 

sagostunder för barn med efterföljande diskussion.  

 

Bibliotekarie 1 

I och med upphandlingsprocessen under året har bibliotekarierna försökt att sätta sig in i 

kommunens krav och mål. Respondenten uppfattar dessa som inte särskilt tydliga. Som 

exempel nämner respondenten att det är svårt att få ihop kravet på ”högre kvalitet” med ett 

ekonomiskt system som premierar antalet utlån. Däremot arbetar bibliotekarierna aktivt med 

de prioriterade grupperna förskolebarn, barn på sin fritid, invandrare, funktionshindrade och 

vuxenstuderande. Detta syns i mediebeståndet, genom riktade aktiviteter och i den fysiska 

lokalen. Ett av de prioriterade interna målen är hög kompetens, personalutveckling och 

uppdatering på ny teknikpersonalen. Detta bidrar också till bättre service för besökarna.  

Seniornet använder bibliotekets lokaler två gånger i veckan, och biblioteket hjälper till med 

annonsering om aktiviteterna. Tidigare lånade Seniornet även laptops av biblioteket, men nu 

har de skaffat egna. Biblioteket upplåter även lokaler åt juridisk rådgivning, 

innovationsrådgivning och volontärverksamhet. Tillsammans med Bibliotekets vänner i 

Nacka samarbetar dem med att anordna författarsamtal och andra litteraturarrangemang.  

Andra aktiviteter som erbjuds besökarna är sagostund för mindre barn. Bokprat för 

skolklasser. En musikpedagog kommer dit en gång i månaden och leder övningar i sång, 

rörelse, rytmik.  

Eftersom ”mötesplats” är centralt i profilen för biblioteket så har bibliotekarierna arbetat 

ganska mycket med det. De erbjuder ett stort utbud av lokaltidningar och tidsskrifter i 
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anslutning till bibliotekscaféet, vilket kan uppmuntra till samtal och möten. Det finns också 

flera tv-apparater och datorer samt många öppna ytor. Allt detta innebär att biblioteket får 

funktioner som sträcker sig bortom den fysiska boksamlingen. Man får även äta mat i hela 

lokalen, vilket gör biblioteket mer tillåtande och en öppnare plats att umgås på. 

För de som inte kan utnyttja det vanliga utbudet som äldre, funktionshindrade och 

medborgare erbjuds talböcker (även för direkt nedladdning från internet, en tjänst som fler 

och fler synskadade och dyslektiker börjat använda), böcker med stor stil, lättlästa böcker, 

språkkurser och skönlitteratur på flera olika språk. Äppelhyllan som vänder sig till barn med 

funktionsnedsättningar. 

Bibliotekarierna välkomnar inköpsförslag, vilket många besökare också utnyttjar. 

 

Bibliotekarie 2  

I det stora hela känner respondenten till de krav/mål som Nacka kommun ställer för att driva 

bibliotek. Målen har sin utgångspunkt i demokratiska värderingar med yttrandefrihet som 

främsta grund. Där alla ska ha tillgång till och möjlighet att få delta i kulturlivet.  

Respondenten påpekar dock att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de prioriterade 

grupperna som barn och unga, invandrare, nyanlända samt vuxenstuderande och 

handikappade.  

Det finns även mer övergripande nationella mål samt EU:s åtta nyckelkompetenser för 

folkbiblioteken, som även Nacka kommun står bakom som respondenten inte riktigt har klart 

för sig i detalj. Respondenten tycker att krav/mål som kommunen ställer är tydliga och de 

krav som bottnar i de demokratiska värderingarna eftersträvas i det dagliga arbetet, främst då 

vad gäller de prioriterade grupperna. 

 

Verksamhetens interna mål är att främja de prioriterade grupperna samt att så långt det är 

möjligt tillmötesgå besökarna i deras önskemål och vara en mötesplats i världen, det vill säga 

finnas till för alla och att ha en tillåtande miljö. 

För att sammanfatta vad Nacka Forum Bibliotek strävar efter citerar bibliotekarien Nacka 

Forums biblioteks hemsida: ”Biblioteket är en plats som du kan vara på utan att någon frågar 

om ditt ärende. Det kostar inget att vara på biblioteket och du behöver inte köpa något. Du 

kan sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta”.  
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Biblioteket samarbetar med Seniornet och skolor. Seniornet nyttjar bibliotekets lokaler med 

sina grupper och håller föredrag för dessa. Bibliotekets lokaler lånas även ut till 

innovationsrådgivning samt en advokat som kommer gratis till biblioteket en gång i veckan. 

Biblioteket marknadsför dessa aktiviteter på sina informationskanaler som webb samt i 

lokalpressen. Biblioteket har aktivitet för olika åldrar, datautbildning för äldre, sagostunder 

och sångsamling för yngre barn, bokprat barn och ungdomar. På helgerna hålls varierande 

programverksamhet. 

För att skapa en mötesplats för besökarna försöker de anställda göra biblioteket så öppet och 

välkomnande som möjligt. Att ge god service är viktigt. 

 

För besökare som inte kan utnyttja det vanliga utbudet erbjuder biblioteket material anpassat 

för dem. Biblioteket har lättläst litteratur speciellt anpassad för nyanlända svenskar, både 

skönlitteratur samt fackböcker.  

Det finns även tidningar samt tidskrifter på övriga språk, dock begränsat utbud beroende på 

efterfrågan. Till funktionshindrade, synskadade och övrigt handikapp finns Daisyskivor, 

nedladdning av densamma samt hemskick av daisyskivor.  

 

Låntagare/ besökare kan ge inköpsförslag via webben eller direkt till biblioteket på speciell 

blankett eller direkt till personalen. 

Besökare påverkar utbudet dagligdags och personalen på biblioteket är mycket lyhörda för 

deras önskemål. 

 

 

4.5.2 Intervjuer: Dieselverkstadens Bibliotek 

Verksamhetschefen 
Verksamhetschefen menar att de externa målen i Dieselverkstadens bibliotek (hädanefter 

förkortat DVB) utgörs av avtalet mellan kommunen och biblioteket. I avtalet regleras den 

statistik som gäller antal besök, lån och öppettider som är grundläggande för 

ersättningssystemet och klargör vilka grupper som skall prioriteras: barn på förskola, barn och 

unga på deras fritid, funktionshindrade, invandrare och medborgare med svenska som andra 

språk. Siffrorna för antal besök, lån och öppettider får inte understiga föregående års statistik, 
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och utgör en definition på kvalité, då målet är att förbättra verksamheten genom att ständigt 

höja lån, besök och öppettider. Informationen kommer från biblioteksdatasystemet som 

registrerar antal lån, låntagare och nya låntagare. Systemet visar också flödet av böcker 

genom DVB men också flödet från andra bibliotek in i DVB via så kallade fjärrlån.  

 

De externa målen implementeras i den dagliga verksamheten genom att kontrollera 

biblioteksdatasystemet och besöksräknaren, där statistiken jämförs med föregående års 

statistik för att se att man inte understiger föregående års siffror.  

 

Den ekonomiska ersättningen som kommunen betalar ut till DVB, disponerar de anställda på 

biblioteket på det som de ”känner för” menar verksamhetschefen. De satsar mycket på digital 

teknik som att skapa en bra hemsida, köpa in iPads och skapa en speciell ”nedladdningsbar” 

där besökare kan ladda ned information och ljudböcker. DVB strävar efter att skapa en digital 

jämlikhet och ser det som ett sätt att folkbilda. Verksamhetschefen menar att folkbildning ser 

ut på ett annat sätt idag än det gjorde för några år sedan. Det finns en ny kunskapsnivå hos det 

svenska folket. Ett exempel på denna nya kunskapsnivå är en fråga som verksamhetschefen 

fått från en besökare där besökaren undrade vad som var skillnaden mellan en iPad och en 

iPhone, detta menar verksamhetschefen visar på att den nya tekniken kräver ny kunskap.  

 

DVB arbetar inte efter några nedskrivna interna mål för verksamheten. En av anledningarna 

till att de vill gå över till privat regi var att slippa all den dokumentation som då var ett krav 

inom den kommunala verksamheten som verksamhetschefen tidigare haft erfarenhet av. 

Istället för nedskrivna interna mål pågår en ständig dialog mellan de anställda om hur 

verksamheten skall bli bättre i syfte för att öka besöken och utlånen. 

 

Verksamhetschefen förklarar att DVB arbetar utan hierarkier och uppdelade ansvarsområden, 

där alla har ansvar för allt. Interna mål är inte något behov bland personalen då det pågår en 

ständig dialog mellan dem om vad som behövs göras för uppnå de övergripande målen. Det är 

verksamhetschefen som har det yttersta ekonomiska ansvaret, men det är väldigt fritt för 

personalen att ta beslut inom de ekonomiska ramar biblioteket har. Alla hjälps åt och är fria 

att göra de inköp de anser är nödvändiga.  
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Bibliotekarieutbildning är inget som i första hand efterfrågas i rekryteringsprocessen. De 

anställda är rekryterade efter kompetens inom vissa intresseområden som till exempel film, 

skräcklitteratur och liknande.  

 

I den dagliga verksamheten och med anordnade aktiviteterna samarbetar DVB med de olika 

aktörer, företag och föreningar. De bedriver ett samarbete med tre teknikföretag för skötseln 

av nedladdningsbaren, bibliotekssystemet och hemsidan. De samarbetar också med 

Akademibokhandeln och Science fiction bokhandeln där de anordnar författarträffar och 

materialinköp i syfte öka mediebestånd. De har också samarbeten med olika föreningar som 

vill skapa event i biblioteket och enskilda individer som har också möjlighet att använda 

lokalerna till olika aktiviteter t ex stickcafé och språkcafé. Besökarna kan påverka både 

aktiviteter och utbud via deras förslagslåda. 

 

Aktiviteter riktar sig främst till ungdomar och barn. Bland aktiviteterna för ungdomar finns 

skrivarkurser och föreläsningsserier på teman som Genus och Boken som förändrade mitt liv. 

De anordnar även spelturneringar i samarbete med spelhobbyförbundet Sverok. Äldre erbjuds 

datakurser som DVB anordnar själva. Biblioteket har även ett samarbete med SFI-

utbildningen i den närliggande M7 kunskapsgallerian och ger deras medlemmar en 

introduktion till bibliotekets verksamhet.  

 

För dem som inte kan utnyttja det vanliga utbudet i biblioteket finns det möjlighet för 

synskadade och läshandikappade att få en talbok nedladdad åt sig eller göra en beställning på 

en inläsning av en bok. Övriga besökare försöker DVB att lotsa till andra kunskapsresurser på 

andra platser. Om en besökare frågar efter en bok i en smal genre eller ämne görs ett fjärrlån 

och detsamma gäller när besökare efterfrågar böcker på andra språk än svenska och engelska.  

 

Ett sätt som DVB arbetar med att skapa en mötesplats öppen för dialog, debatt och 

kunskapsutbyte mellan besökarna, är att personalen rör sig fritt i biblioteket för att skapa en 

öppen relation med besökarna. Verksamhetschefen menar att genom att inte ha en traditionellt 

bemannad informationsdisk med schemalagd arbetstid och genom att uppmana personalen att 

vara sig själva, skapas en avslappnad atmosfär och öppenhet gentemot kunderna.  
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Medarbetare 1 
Respondenten känner till de krav och mål Nacka kommun ställer på sina bibliotek men tycker 

att de inte är så ingående eller detaljerade. De anställda har varit på fokusdagar hos 

kommunen där dessa har tagits upp. Målen handlar om kvalitet och demokrati 

Då målen inte är så jättetydliga gör det dem fria att tolka menar respondenten. Man kan säga 

att dem genomsyrar verksamheten. Dieselverkstadens bibliotek jobbar jämt för kvalitet. De 

har ett stort kundfokus vilket inte har varit vanligt att man säger inom biblioteksverksamhet. 

De försöker att jobba för öppenhet, mångfald och att DVB ska vara tillgängligt för alla oavsett 

ålder, härkomst. I vid mening skapar detta det offentliga rummet menar bibliotekarien 

Det ständiga interna målet för verksamheten är att bli bättre och ständigt förbättra biblioteket. 

De anställda är lyhörda för besökarnas behov. Är något svårt att hitta ställer de om så att det 

blir enklare att hitta.  Bibliotekets anställda har inte så många organiserade möte. De har 

istället en ständig diskussion kring saker som går att förbättra så organiserade möten behövs 

inte berättar respondenten.  

 

De anställda jobbar efter tre parametrar: Utlån, öppettider, besök. Alla parametrar ska vara 

höga. Respondenten tycker att det är ett bra system med bra kriterierna och att dessa blev 

tydligare efter Kulturlyftet. Respondenten anser att det är intressant för allas intresse att 

biblioteket har många besök och lån. Det visar att pengarna förvaltas väl för medborgarna och 

kommunen.  

Under det senaste året har de inte haft lika mycket tid till samarbetsprojekt då mycket tid har 

gått åt till upphandlingsprocessen. DVB har samarbetat med Serieteket och kommer vara med 

på Small Press Expo-serietidningsmässan. De har arrangerat rollspel i samarbete med Sverok.  

De har också haft aktiviteter som författarbesök, bebissång, biblioteksundervisning för 

gymnasieklasser, bokprat och klassvisningar. 

Under lördagseftermiddagarna har de även haft såkallad Music Lounge där olika band har 

spelat i biblioteket. Musicloungen hör till de mer ovanliga aktiviteterna medan författarkvällar 

och bokprat kan ses som en förlängning av den vanliga verksamheten.   

Aktiviteterna är ett sätt att skapa en mötesplats. De blir ett sätt att få in nya grupper i 

biblioteket menar respondenten. Som exempel anger han Music Loungen som drar dit folk 

som annars inte skulle gå dit och ger dem en chans att upptäcka biblioteket. Författarkvällar 

kan ses som en förlängning av verksamheten. Bokprat hör till det vanliga och Music Lounge 

hör till det ovanliga. 
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Eftersom DVB är privata slipper de kraven runt offentlig upphandling som gäller för 

kommunala verksamheter och kan samarbeta med de företag som ger dem bäst pris. 

Respondenten beskriver det som att det inte är det klassiska kommunala sättet utan att det är 

mer ett utbyte av tjänster. Inte det klassiska kommunala sättet. Som exempel anger 

respondenten olika teknikföretag som får de låna saker av att testa i biblioteket. 

 

För de som inte kan utnyttja det vanliga utbudet som äldre, funktionshindrade och 

medborgare med utländsk härkomst finns olika tjänster.  För läshandikappade finns ”vanliga” 

ljudböcker på cd och mp3. För dyslektiker och andra med särskilda behov finns möjlighet att 

få såkallade Daisy-böcker och talböcker brända på mp3 via TPB-Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket. De registrerar också besökare så att de själva kan ladda ned talböcker 

via TPB:s mobilapp.  Respondenten berättar att de bränner mer skivor än beställer in Daisy-

material. 

Biblioteket har bara böcker på svenska och engelska för det är mer aktuellt i det område de 

ligger, eventuellt skulle material på spanska skulle kunna vara aktuellt. Från den närliggande 

SFI-skolan kommer ofta elever för att låna svenska böcker på sitt eget språk. DVB lånar vid 

dessa tillfällen böcker på andra språk från andra bibliotek i Nacka kommun.  

DVB har också lättlästa böcker även dessa finns på engelska. De har inget speciellt utbud för 

äldre då de anser att de inte har något annorlunda kulturbehov.  

För funktionshindrade har DVB försökt göra en användarvänlig miljö med inslag som höj och 

sänkbara diskar. 

 

Personalen försöker att vara ständigt närvarande och tillhands för besökarna. Som exempel 

nämner respondenten att de anställda försöker vara två i disken hela tiden.  

Besökarna har möjligt att påverka det utbud som finns på DVB men många förstår inte att de 

har den möjligheten. Dessutom kanske besökarna bara ser det utbud som finns och kanske 

inte förstår att delar är utlånat. Besökarna kan komma fram och fråga, maila eller lägga en 

lapp i förslagslådan. De anställda försöker vara tillmötesgående och köpa in allt som föreslås. 

Inköpen av nytt material går snabbt, de köper på nätet och det tar några dagar. 

Respondenten menar att kritikerna fördummar människor, de vill inte ha tvåhundra exemplar 

av Camilla Läckberg, då dem kan köpa de böckerna på COOP menar han. Ofta frågar 
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besökarna efter ”insnöade, nördiga grejer” som t ex böcker om ett legendariskt lopp på 70-

talet. De som frågar blir ofta glada när önskan tillmötesgås.  

 

Medarbetare 2 
Respondenten känner till det övergripande mål som Nacka Kommun ställer för att få bedriva 

bibliotek, bibliotekslagen samt visionen "Bibliotek Nacka- det öppna biblioteket". 

Respondenten menar att de driver ett bibliotek för alla, som skall vara lustfullt med en 

mångsidig och kvalitativ kulturverksamhet med god kvalitet. Detta nås genom en mix av de 

allra bästa ur medieutbudet från populärkultur till senaste fackböckerna, tidningar, it och 

digitala böcker. Från stickcafe till, hiphop workshop till föredrag om att stärka unga tjejers 

villkor till traditionella författarkvällar. Generösa öppentider och välkomnade attityd, 

samarbete med övriga bibliotek samt gemensam biblioteks katalog. 

De interna målen i verksamheten är att höja kompetensen hos personalen samt arbeta för att 

hela tiden utveckla verksamheten och kvalitén. 

 

Dieselverkstadens bibliotek samarbetar med ett antal företag och föreningar för utveckling av 

verksamheten. Medieinköp och kulturaktiviteter har bland annat blivit möjligt genom att 

biblioteket drivs som eget företag. Aktivitet i biblioteket är allt från författarbesök, bokprat, 

föredrag, workshops, stickcafe, språkcafe, seniorsurfning och musik konserter. 

Personalen arbetar för att ha en sådan inbjudande, välkomnade atmosfär som möjligt, med 

gott om sittplaster och "vardagsrumskänsla" för att skapa en mötesplats för besökarna. 

Biblioteket skall kännas som ett vardagsrum där alla är välkomna med så lite förbud och 

hinder som möjligt. 

 

Biblioteket erbjuder inget speciellt för funktionshindrade, förutom höj och sänkbara 

utlåningsdiskar. Respondenten menar att biblioteket satsar mycket på ljudböcker, daisy som 

ett alternativ till böcker för de som har lässvårigheter samt att biblioteket köper in mycket 

lättläst på svenska och engelska. Respondenten menar att det inte finns någon större förfrågan 

efter böcker på andra språk, men det går att beställa från övriga bibliotek vid efterfråga. Dock 

satsar biblioteket på språkkurser och t ex körkortsboken på olika språk. För de äldre erbjuder 

biblioteket seniorsurfning/ datakurs. 

Besökarna påverkar bibliotekets utbud hela tiden genom förslagslådan, mail och kommunens 

service mätningar. Vi får mail och förfrågningar från besökare varje dag. 



 34 

5. Analys 

I nedanstående avsnitt kommer vi analysera det material utifrån de teorier som vi har valt.  

 

 

5.1 New Public Management  
Utifrån den information vi har fått ut av intervjun med utvärderingsexperten och hemsidan ser 

vi tydligt att Nacka kommun är en kombination av de två idealen inom NPM, ett 

företagsorienterat och ett marknadsorienterat ideal. Det sättet kommunen styr sina bibliotek 

liknar mer den privata sektorn, då kommunen använder sig av målstyrning och 

decentralisering. Att kommunen har beslutat att lägga sina folkbibliotek på entreprenad, 

styrker det marknadsorienterade idealet, då syftet med entreprenaden är att öka kvalitén 

genom en konkurrensutsättning och beställar- utförarmodeller. 

 

Individualisering och decentralisering är tydliga inom NPM och är den styrform som är 

gällande i Nacka kommun. Nackas vision för kommunen: ”förtroende och respekt för 

människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar”, har stora likheter 

med uppfattningarna om individualiseringsprocessen inom NPM. Detta förverkligar 

kommunen genom att styra sina verksamheter efter resultatansvar istället processansvar, där 

folkbiblioteken ges en stor handlingsfrihet inom de ekonomiska ramar som kommunen har 

satt upp. Dock det är fortfarande kommunen som har det yttersta ansvaret att se till att 

folkbiblioteken bedrivs efter och följer de krav och mål som kommunen formulerat.  

 

5.2 Målstyrning 
Kulturnämnden formulerar inriktningsmål i form av bibliotekens strategiplan, som är det 

styrande dokument för det båda verksamheterna.  I våra intervjuer var det dock bara 

respondenterna från Bibliotek Nacka Forum som refererade till detta som ett dominerande 

styrdokument. Biblioteken har krav att inte understiga föregående års statistik i fråga om lån, 

besökare och öppettider, detta tolkar vi som effektmål. Vi tolkar ytterligare att de tre 

kriterierna lån, besök och öppettider som utgör grunden för finansieringen av biblioteken blir 

dominerande i arbetsprocessen och styr deras arbete för att uppnå dessa krav.  
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Vi kan inte se att varken Bibliotek Nacka Forum eller DVB har några produktionsmål, då de 

inte har några definierade och dokumenterade interna mål, utan utgår ifrån strategiplanens 

mål. En av anledningarna till att personalen på Dieselverkstadens bibliotek ville bryta sig loss 

från den kommunala driften av bibliotek, var för att slippa en hierarkisk och byråkratisk 

organisationsform som innebär mycket tidskrävande dokumentation, däribland interna mål. 

Biblioteket strävar efter en innovativ organisation utan en klar auktoritetshierarki och 

decentraliserad beslutsmakt. Då personalen skapar tillfälliga lösningar när de ser problem, 

som t ex när de ser att lånen sjunker och besökarna har svårt att hitta, försöker de skylta om 

och skapa en mer läslust betonad miljö. Detta tolkar vi som att biblioteket agerar med hjälp av 

ad hoc-lösningar. Även personalen i Bibliotek Nacka Forum jobbar utan interna mål, våra 

intervjuer med bibliotekarierna visar att de kommunala målen är väl kända bland personalen, 

blir de interna målen överflödiga. Vi tror även att då verksamhetens personalstyrka består av 

utbildade bibliotekarier så har dem redan den kunskap som krävs för att utföra arbetet och 

behöver inte i lika stor grad interna mål för att styra den dagliga verksamheten.  

    

Trots denna informella ordning vill enhetschefen på Bibliotek Nacka Forum införa mer 

ordning och ansvarsfördelning genom att sätta upp interna mål via en processkarta. Då hennes 

roll i verksamheten inte är att vara en bibliotekarie utan en manager som ska skapa ordning 

och se till att resurserna används effektivt påminner hennes roll om den abstrakta manager 

som Townley beskriver i sin artikel ”The Cult of Modernity”. Enhetschefen besitter inte 

någon kunskap eller erfarenhet av biblioteksverksamheten, utan är anställd för att göra 

verksamheten mätbar och effektiv.  

 

Nacka kommun använder sig av flera former av uppföljning och utvärdering: 

medborgarenkäter, kundutvärderingar, nyckeltal och kvalitetsredovisning. Dessa mätmetoder 

är viktiga verktyg för att styra verksamheterna mot de mål som kommunen sätter upp för dem. 

Vi har kunnat se att den utvärderingsmetod som nu används inte ger tillfredställande resultat, 

pga att de frågor som tas upp i formulärets i bara ytligt berör de uppställda målen för 

biblioteksverksamheten. De prioriterade grupperna berörs inte på något sätt i utvärderingen 

och det kan därmed bli svårt att se om deras behov tillfredsställs.  
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Vi tror att det kan finnas ett glapp mellan vad medborgaren anser vara ett kvalitativt bibliotek 

och de kvalitetsmål kommunen ställer på ett bibliotek som grundläggande samhällsinstitution. 

Vi uppfattar det som kommunen i mycket överlåter definitionsmakten på kunden, som är i 

linje med NPM:s syn på att sätta kunden i centrum. Dock tror vi att detta kan leda till att 

bibliotekets demokratiska samhällsuppdrag kan påverkas negativt då det kunden kanske vill 

ha, går emot den grundläggande idén om vad ett bibliotek ska vara. Det vill man vill ha är 

kanske inte samma ska som man behöver. 

 

Med de alternativa mätmetoder som DIK nämner som komplement till nuvarande 

kundundersökningar skulle de resultat som tas fram få ett annat djup, går mer i linje med 

bibliotekets egentliga uppdrag och även se om de mål kommunen ställer uppnås. Vi ser att 

Nacka kommun har börjat undersöka andra utvärderingsmetoder så som observation av 

utomstående bibliotekarier och mer precisa utvärderingsfrågor, detta anser vi kan vara ett bra 

sätt att börja komplettera nuvarande undersökningsmetoder.  

 

5.3 Institutionell teori 
 

I inledningen till den här uppsatsen konstaterades att biblioteken är en av samhällets 

grundläggande institutioner. I ljuset från institutionell teori kan vi se att biblioteken är 

kollektiva, långvariga och normativa i sådana sammanhang som rör sådana viktiga 

samhälleliga begrepp som folkbildning, demokrati och läslust. I detta fungerar kommunen 

som en ytterligare en institution som har definitionsmakten över de kriterier som definierar ett 

kvalitativt bibliotek. Målen blir en form av norm för biblioteken och visar vad som är en 

lämplig hållning för att uppnå de kriterier som ger utökade resurser och i förlängningen den 

auktoritet som ett kvalitativt bibliotek behöver för att förmedla sitt demokratiska uppdrag till 

kommuninvånarna. 

 

Samtidigt kan vi se hur biblioteken i sin tur påverkar kommunens uppfattning av vad ett 

bibliotek behöver då de har möjlighet att påverka utformningen av frågorna i 

kundundersökningen, samt att de har en kontinuerlig dialog om verksamheten med 

kommunen. Detta är ett exempel på hur institutioner påverkar och omformar varandra inom 

de ramar som finns för varje institution.   
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Vi kan också se att biblioteken omformas av förändringar i sin omvärld. I våra intervjuer med 

respondenterna från DVB kom det fram att den nya digitala tekniken håller på att utvidga 

begreppet folkbildning. I sin uppgift att hjälpa medborgarna ta till sig ny kunskap finns nu nya 

medier att använda och det blir bibliotekens uppgift att dels ta till sig den kunskap dessa 

medier kräver för att sedan kunna förmedla den vidare till sina besökare. Denna nya teknik 

förändrar dels kunskapsspridningen dels den traditionella bilden av bibliotek som en 

bokbaserade kunskapsinstitution. Vi kan även se en till omvärldsfaktor att medborgarna har 

möjlighet att påverka biblioteken i de kundundersökningar som kommunen gör. 

 

I studien av dessa bibliotek har vi sett en skillnad mellan dem i synsättet på bibliotekets 

samhällsuppdrag. Nacka Forum ser bibliotekets uppgift att hjälpa medborgarna hitta kunskap 

som kan hjälpa dem utvecklas till självständiga medborgare medan DVB ser sin uppgift att 

forma verksamheten efter besökarnas behov. Bibliotek Nacka Forum riktar sig till en bred 

befolkningsgrupp då dem erbjuder ett större sortiment för de prioriterade grupperna. DVB har 

valt att fokusera på en smalare grupp, främst barn och ungdomar. Vi kan också se en skillnad i 

sättet som de vill upprätta en dialog med medborgarna. DVB har en öppen filosofi och platt 

organisation där personalen ska finnas på plats för medborgarna ute på golvet. Nacka Forum 

jobbar mer organiserat och strukturerat med samhällsinriktade aktiviteter som debatter och 

gruppmöten. 

 

I stort kan vi se två olika synsätt i biblioteken, där Nacka Forum har ett mer formellt 

förhållningssätt och Dieselverkstaden har ett mer informell förhållningssätt till bibliotekets 

uppdrag i samhället. Detta kan vi ses i deras sätt att organisera den dagliga verksamheten och 

även i deras utbud av aktiviteter och medier. Bibliotek Nacka Forums aktiviteter har ett mer 

bildande syfte, medan DVB:s aktiviteter har en mer social karaktär. Detta kan bero på val av 

samarbetsparters som anordnar aktiviteter i biblioteken. Hos DVB samarbetar man t ex med 

Akademibokhandeln och Sverok- spelhobbyförbundet, medan Nacka Forum samarbetar bland 

annat med kommunen och Bibliotekets vänner.  
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Bibliotek Nacka Forum skiljer sig från Dieselverkstadens bibliotek i utbud för de prioriterade 

grupperna, där biblioteket har ett stort utbud för att täcka dessa gruppers individuella behov. 

Dieselverkstadens bibliotek har fokuserat på barn och ungdomar som är två av de prioriterade 

grupperna och erbjuder dem ett stort utbud. Dock saknar biblioteket ett eget utbud för de 

övriga prioriterade grupperna som invandrare, medborgare med svenska som andra språk och 

vuxenstuderande. Sedan den första intervjun med verksamhetschefen DVB november 2011, 

verkar biblioteket fått ett utbud för läshandikappade, i intervjuerna med medarbetarna från 

samma bibliotek mars 2012, framkom det att Daisyspelaren har blivit en del av utbudet. 

 

Vi kan se en likhet mellan biblioteken i hur finansieringssystemets parametrar utlån, besök 

och öppettider blir styrande för det dagliga arbetet och det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Vi 

kan även se detta speglas i bibliotekens synsätt på sin roll i samhället och hur detta synsätt i 

sin tur påverkar det dagliga arbetet och utbudet av medier. Såsom Dieselverkstadens fria 

organisation och avslappnade attityd gentemot besökarna och profilering gentemot barn och 

ungdomar och Bibliotek Nacka Forums fokus på samhällsinformation och rika utbud av 

medier till äldre, läshandikappade, invandrare och vuxenstuderande.  
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6. Slutsats 

 Här avslutar vi analysen med den slutsats som vi kommit fram till. 
 

 

De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen var att beskriva hur Nacka kommun 

styr sina bibliotek, både i offentlig och privat regi. Vi ville även se om det finns någon 

skillnad i synsätt av att bedriva bibliotek i ett privat och offentligt bibliotek och hur detta i sin 

tur påverkar implementeringen och tolkningen av målen från kommunen. 

 

Nacka kommun har under lång tid arbetat i NPM:s anda, där kommunen tidigt har gått från 

processansvar till resultatansvar. Detta har resulterat i att verksamheter har fått frihet att 

utforma driften ut efter de mål och krav som kommunen har satt. Kommunens styrningssätt 

syftar till att ge medborgarna inflytande och inblick de kommunala verksamheterna samt göra 

deras val av kommunal service så enkelt som möjligt. Tanken är att medborgarna själva skall 

välja det alternativ de anser vara mest kvalitativt.  

 

Vad vi har kunnat se är att Nacka kommun styr sina bibliotek efter målstyrning, kommunen 

formulerar övergripande mål som sedan tolkas av kulturnämnden till deras kulturstrategiska 

mål, vilka i sin tur utformas till en strategiplan specifikt för biblioteken. Vi ser att denna 

målkedja är påverkad av faktorer utanför kommunen så som de Nationella Kulturpolitiska 

målen, Biblioteksslagen och UNESCO:s Biblioteksmanifest. 

 

Vi har kunnat se en skillnad i synsättet på bibliotekets uppdrag i samhället. Detta kan sättas i 

kontext med institutionella teorins syn på institutionens, i det här fallet bibliotekets, förmåga 

att dels påverka sin omgivning, dels bli påverkad av sin omgivning. I det här fallet måste 

biblioteket ses som en institution som är beroende av en annan högre institution, kommunen, 

för att få sin legitimitet och ekonomiska resurser. Kommunen i sig är en institution som 

bjuder in till yttrepåverkan från medborgarna genom att utföra sina kund undersökningar. 

Som vet från studier i samhällsvetenskaplig metod så kan kundundersökningar vara en 
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bristfällig utvärderingsmetod, därför bör kommunen se över sin utvärderingsmetod för att öka 

kvalitén och kontroll. 

 

Vi ser hur detta påverkar bibliotekens tolkning och implementering av de krav och mål som 

ställs som i tur påverkar det dagliga arbetet. Skillnaden i utbud kan även vara ett resultat av en 

bristfällig utvärdering från kommunens sida.  

 

Vi anar också en förändring i allmänhetens inställning till biblioteket. Vi kan se att biblioteket 

som institution är i en början av en förändring. Biblioteket håller på att förändras, från att vara 

en tyst och stillsamt samhällsrum baserad på böcker, till att vara en öppen mötesplats för fri 

diskussion med tillgänglighet till modern teknologi. Biblioteket håller på att gå från att vara 

ett kunskapscentrum i riktning mot att bli ett ”vardagsrum” som medborgarna kan använda 

lite som de vill. Frågan är om detta är specifikt för biblioteken eller om det är en del av en 

större samhällsförändring i synen på kunskap och bildning?  

 

 

7. Förslag till framtida forskning 

 
Som förslag på framtida forskning föreslår vi att en liknande studie görs, med syfte att se hur 

organisationen har förändrats efter att biblioteken har lagts ut på entreprenad. Detta för att 

undersöka om det skett andra förändringar i organiseringen av den kommunala 

biblioteksverksamheten och om synsättet på bibliotekets uppdrag har förändrats efter slutförd 

upphandling. 
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Bilaga 1 
Frågor från Nacka kommuns kundundersökning för 

biblioteksverksamhet i kommunen år 2010.  
 

Fråga 1: Öppettiderna passar mig 

Fråga 2: Personalen är kunnig 

Fråga 3: Personalen hjälper gärna till 

Fråga 4: Det finns ett bra utbud av böcker 

Fråga 5: Det finns bra utbud av tidningar och tidskrifter 

Fråga 6: Det finns ett bra utbud av musik och filmer 

Fråga 7: Det är lätt att få tillgång till en dator 

Fråga 8: Biblioteket erbjuder bra program 

Fråga 9: Det finns möjlighet att påverka inköp och verksamhet 

Fråga 10: Jag känner mig välkommen på det här biblioteket 

Fråga 11: Jag är nöjd med det här biblioteket 

 

 
Källa: http://www.nacka.se/web/kultur/bibliotek/Sidor/Redovisningperbibliotek2010.aspx 
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Bilaga 2 
Intervjuguide: Utredare och ombudsman, Dokumentation, 

Information och Kultur. 
 

• Hur ser fackförbundet DIK på att Dieselverkstaden inte anställer bibliotekarieutbildad 

personal? 

• Hur ser ni på profileringen av vissa bibliotek i kommunen, kan det ge konsekvenser i 

fråga om utbud? 

• Finns det någon skillnad i arbetet mellan de som jobbar i privat och kommunal 

biblioteksverksamhet? 

• Hur är inställningen bland bibliotekarierna till att biblioteken i kommunen skall läggas 

ut på entreprenad? 

• Vad anser fackförbundens medlemmar är kvalitativ biblioteksverksamhet? 

 

Bilaga 3 
Intervjuguide: Utvärderingsexpert, Nacka Kommun 
 

• Hur länge har Nacka Kommun arbetat med kundutvärderingar? 

• Hur utvärderar ni biblioteken i fråga om krav-/måluppfyllelse, är det endast genom 

brukarundersökningar? 

• Ser ni några brister i utvärderingen? 

• Funderar ni på ytterligare utvärderingsmetoder förutom brukarundersökningarna, nu 

när de övriga biblioteken i kommunen ska ombildas?  

• Återkopplar ni resultaten av utvärderingarna till biblioteken?  

• Vad har ni fått för feedback från biblioteken angående utvärderingarna? 

• Uppfyller Dieselverkstadens bibliotek bättre kvalitetsmålen än ett kommunalt 

bibliotek?  

 



 iii 

Bilaga 4  
Intervjuguide: Enhetschef, Bibliotek Nacka Forum  
 

Externa och interna mål 
• Vilka krav/mål ställer Nacka kommun för driften av biblioteket? 

• Hur implementerar ni de externa målen i den dagliga verksamheten? 

• Vilka interna mål har ni? 

Aktiviteter och samarbeten 
• Vilka aktörer/föreningar/företag samarbetar ni med? På vilket sätt?  

• Vad har ni för slags aktiviteter? 

• Hur många kommer på aktiviteterna?  

• Gör ni något för att marknadsföra dessa aktiviteter i sådana fall hur?  

• Kan besökarna påverka aktivitetsutbudet? 

• Hur arbetar ni för att skapa en mötesplats där det är öppet för dialog, debatt och 

kunskapsutbytet för era besökare? 

Bibliotekets utbud 

• Vad erbjuder ni för utbud till de som inte kan utnyttja det vanliga utbudet så som 

äldre, funktionshindrade, medborgare med utländsk härkomst?  

• Hur kan besökarna påverka bibliotekens utbud och i hur stor utsträckning gör 

besökarna det idag?  

 

Profil: Mötesplats mitt i världen 
• Hur arbetar ni för att göra er profil Mötesplats mitt i världen tydlig? 
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Bilaga 5 
Intervjuguide: Verksamhetschef, Dieselverkstadens bibliotek. 
 

Externa och interna mål 
• Vilka krav/mål ställer Nacka Kommun på Dieselverkstaden för att driva biblioteket? 

•  Hur implementerar ni de externa målen i den dagliga verksamheten? 

• Vilka interna mål har ni? 

• Har avtalet med kommunen och Dieselverkstadens bibliotek förändrats när 

företagsformen förändrats från ekonomisk förening till aktiebolag?  

Aktiviteter och samarbeten 
• Vilka aktörer/föreningar/företag samarbetar ni med? På vilket sätt?  

• Vad har ni för slags aktiviteter?  

• Hur många kommer på aktiviteterna?  

• Gör ni något för att marknadsföra dessa aktiviteter i sådana fall hur?  

• Kan besökarna påverka aktivitetsutbudet? 

• Hur arbetar ni för att skapa en mötesplats där det är öppet för dialog, debatt och 

kunskapsutbytet för era besökare? 

Dieselverkstadens utbud  
• Vad erbjuder ni för tjänster till de som inte kan utnyttja det vanliga utbudet?  

• Hur kan besökarna påverka bibliotekens utbud och i hur stor utsträckning gör 

besökarna det idag?  
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Bilaga 6 
 

Frågeformulär/intervjuguide: Medarbetare på biblioteken 
 

Externa och interna mål 
• Känner ni till de krav/mål Nacka kommun ställer för att driva bibliotek? 

•  Är dessa krav/mål tydliga och hur implementerar ni dem i den dagliga verksamheten? 

• Vilka interna mål har ni på arbetsplatsen? 

Aktiviteter och samarbeten 
• Vilka aktörer/föreningar/företag samarbetar ni med? På vilket sätt?  

• Vad har ni för slags aktiviteter? 

• Hur arbetar ni för att skapa en mötesplats för era besökare? 

Bibliotekets utbud 

• Vad erbjuder ni för utbud till de som inte kan utnyttja det vanliga utbudet så som 

äldre, funktionshindrade, medborgare med utländsk härkomst?  

• Hur kan besökarna påverka bibliotekets utbud och i hur stor utsträckning märker ni att 

besökarna gör det idag?  

 

 


