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INLEDNING 

Den övergripande frågeställningen i min undersökning berör relationen mellan 
ekonomismens paradigm och de demokratiska idealen. Den offentliga sektorns 
metamorfos under 1900-talets sista decennier inkluderar självfallet också den lilla del 
som utgör folkbiblioteken. Det är bibliotekets brännpunkt jag vill belysa, d.v.s. ett 
bibliotek som exponent för det omgivande samhällets ekonomiska, sociala och 
politiska ambitionsnivå. 
Det nyliberala systemskiftet i svensk offentlig förvaltning kan ses i ljuset av liknande 
förändringar i ett internationellt perspektiv. De utmärkande dragen i förvandlingen är 
gemensamma för de allra flesta industristater och består huvudsakligen i en 
ekonomisk anpassning, oftast kallad globalisering. Marknadsideologiska incitament 
har ersatt mer behovsinriktade politiska avvägningar. 
Statliga bidrag och centralstyrning har upphört i samma takt som avregleringar, 
skattesänkningar och privatiseringar genomsyrat den offentliga sektorn. 
När offentlig förvaltning alltmer betraktar sig själv som ett företag är det således 
företagsekonomiska tänkesätt som kommit att bli dominerande i den kommunala 
servicesektorn. Produktion av tjänster är vid sidan av myndighetsutövning det 
huvudsakliga verksamhetsfältet. 
Detta systemskifte understöddes aktivt av många massmediala opinionsbildare och 
tankesmedjor som bl.a. Timbro. Med starka band till näringslivet såg man som sin 
uppgift att verka för en förändring av samhällsstrukturen i en mer marknadsliberal 
riktning. 
Högeroffensiven kan ses som en reaktion på den expansion av offentlig sektor som 
ägde rum under 50- och 60-talet. Studentrevolter och vänstervridning i det offentliga 
samtalet gjorde att den politiska högerns intresseorganisationer satsade stora summor 
på propaganda och opinionsbildning. 
De viktigaste beståndsdelarna i det marknadsideologiska systemskiftet blev 
skattesänkningar, privatiseringar, konkurrensutsättning, outsourcing och 
decentraliserade resultatenheter. 
Folkbibliotekens traditionella uppgifter – att förmedla värderingar och normer och att 
kostnadsfritt tillhandahålla kunskap, litteratur och förströelse – kan verka svår att 
infoga inom ramarna för ett vinstdrivande företag utsatt för internationell konkurrens. 
Men affärskonceptet har icke desto mindre verkligen kommit att tillämpas i 
biblioteksvärlden. Vid sidan av sjukvård, skola, idrott, barn- och äldreomsorg har 
folkbiblioteken kommit att visa upp just dessa bevekelsegrunder. Konkurrens sker 
internt mellan olika kommunala verksamheter och drivkrafterna för verksamheterna 
definieras i företagstermer såsom vinst, värde och effektivisering. Maximering av 
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tjänsteproduktion är synsätt som vägleder också det lilla stadsdelsbiblioteket. 
Ekonomisering av kommunernas verksamheter har främst inneburit en ny 
verksamhetslogik som kan sammanfattas i parollen ”värde för pengarna”.1 Det 
betyder också att folkbiblioteket måste redovisa resultat och prestationer för att få sin 
resurstilldelning. Ekonomisering är dock inte identiskt med ett ekonomiskt tänkande 
och handlande som nedskärningar, besparingar och ökat budgetansvar. 
Ekonomiseringen går betydlig djupare än så. En normativ idémässig bas utformar mål, 
styrning och utvärdering i enlighet med ”värde för pengar”-logiken.2 
Med andra samhällsvetenskapliga termer kan det kallas paradigmskifte eller ett 
diskursivt brott.3 Längre fram i uppsatsen följer ytterligare förklaringar av begreppet 
diskurs och diskursanalys. 
 

SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 
Vad jag närmare vill undersöka är vilka konsekvenser detta offentliga paradigmskifte 
fått på ett stort folkbibliotek som Stockholms stadsbibliotek. Konkret har studien 
gestaltat sig som en deskriptiv redogörelse för hur delar av den samhälleliga 
diskursen kommit att reflekteras i bibliotekets verksamhet. Tanken var att kombinera 
en teoretisk diskursanalys med kvalitativa intervjuer för att få en uppfattning om 
överensstämmelsen mellan diskursens idealtyp och de faktiska individuella 
upplevelserna. Det skrivna materialet var dock så omfattande att uppsatsens 
tidsramar inte räckte. Tvingad att välja mellan dessa olika typer av källmaterial valde 
jag diskursanalysen och lämnade intervjuerna åt sidan. (Förhoppningsvis kommer 
liknande forskning till stånd i andra sammanhang.) 
Jag har koncentrerat min undersökning på konflikter som kan uppstå då 
ekonomiseringen konfronteras med gamla traditionella biblioteksfunktioner och 
särskilt det demokratiska uppdraget? Hur hanterar biblioteket förändringarna i 
utgångspunkter och identitet, vilka prioriteringar och ställningstaganden gör man? 
Det är enbart bibliotekets egen upplevelse och definition av det demokratiska 
uppdraget som berörs av undersökningen. Materialet spänner över 1990-talet. 
Under dessa 10 år ägde många stora förändringar rum i Stockholms kommun och i 
dess bibliotekssystem. Det handlar om flera omorganisationer och en stor 
genomgripande stadsdelsnämndsreform som sjösattes 1997. 
Några återkommande teman i mitt analysmaterial är förändringen av de 
biblioteksideologiska konnotationerna och hur de avspeglas i program- och 
policydokument. Synen på och benämningen av bibliotekets användare, brukare, 
kunder är en variabel i det sammanhanget. Efterfrågestyrning och inköpspolicy är 
andra. Målstyrning är ytterligare en faktor som signalerar förändring. Frågan om 
entreprenad av biblioteksverksamheten är också aktuell. 

                                                 
1 Widebäck, Göran, (Göteborg 1995) Folkbibliotekets verksamhetslogik, och Stensson, Stina, 
Ekonomisering av folkbibliotek, Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen, (red. Lars 
Höglund) s. 162−193. 
2 Ibid s. 172. 
3 Foucault, Michel, (Stockholm 1993) Diskursens ordning, passim. 
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För att få en djupare uppfattning om förändringens art och grad och dess kopplingar 
till den samhälleliga diskursen har jag i en mycket kortfattad historisk exposé gjort en 
jämförelse med tiden runt sekelskiftet 1900. Hur Stockholms bibliotekssituation 
gestaltade sig då kan vid en jämförelse visa oväntade likheter och skillnader. De 
politiska sammanhangen är helt avgörande för hur folkbiblioteken gestaltar sig. 
Enskilda aktörers betydelse ligger visserligen utanför diskursanalysens 
vetenskapsteoretiska ramar. Men som ett komplement har jag lyft fram en av 
sekelskiftets bibliotekspionjärer Valfrid Palmgren i nästa avsnitt. Att problematisera 
relationen mellan struktur och individ ger förhoppningsvis en förståelse av den helhet 
som både skapar samhälleliga strukturer och formar individer i en dialektisk 
växelverkan. 

ALLMÄN HISTORIK 
Runt sekelskiftet 1900 var kampen för både bröd och bildning som allra mest intensiv 
i arbetarrörelsen och dess olika grenar. Utifrån skilda ideologiska utgångspunkter 
uppstod konsensus rörande folkbildningen och biblioteken mellan den radikala 
socialdemokratin, frisinnade liberaler och småningom också delar av den politiska 
högern. Folkbildningstanken manifesterade sig offensivt och folkbiblioteken blev ett 
medel för folket att höja sig ur okunnighet och andlig misär. 
De underprivilegerade själva ville förbättra sina livsvillkor. Bondesamhällets övergång 
till industrialism krävde en viss utbildningsnivå. Nationalstaten och den nationella 
storindustrin behövde medborgare och arbetskraft som accepterade och behärskade 
det nya samhällets värderingar och spelregler. 
De olika politiska krafterna kompromissade sig samman till stegvisa 
biblioteksreformer och när den allmänna rösträtten infördes hade 
folkbiblioteksrörelsen kommit en bit på väg mot ett samlat biblioteksväsende. 
Fackföreningsrörelsen och den politiska arbetarrörelsen hade sedan 1800-talets 
andra hälft byggt upp egna boksamlingar och små arbetarbibliotek som alternativ till 
de äldre sockenbiblioteken. Den politiska kampen gällde nu att förändra samhället. 
Sockenbiblioteken hade som främsta uppgift att förmedla underdånighet mot Gud 
och överhet och befann sig alltmer överspelade. 
Liberalernas frihetskamp och folkbildningsideal innehöll ambitionen att med borgerlig 
filantropi ovanifrån hjälpa arbetarna att förkovra och förädla sig själva och sin klass. 
Den konservativa högern tvingades under hot om revolution och våld att acceptera 
alltfler anspråk på makt och inflytande över samhällsutvecklingen från de breda 
folklagrens sida. 
Samarbetet mellan ideologiska kontrahenter blev framgångsrikt i 
Folkbildningsförbundet och alldeles särskilt när de gällde kampen för bibliotek. En 
gren koncentrerades kring biblioteken och en särskild kampskrift 
Folkbiblioteksbladet gavs ut mellan 1903 och 1911. 
Påpekas bör givetvis att denna enighet var långt ifrån total. Den växte fram under 
skarpa och dramatiska strider mellan klasser och olika interna fraktioner i respektive 
klass. Biblioteksutvecklingen i Sverige låg lite efter de nordiska grannländerna, men 
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när reformerna väl kom till stånd var de väl så framsynta och efter tidens mått mätt 
radikala. 

VALFRID PALMGREN OCH STOCKHOLM MELLAN TVÅ 

SEKELSKIFTEN 

En av de främsta folkbibliotekspionjärerna Valfrid Palmgren var en kvinna och 
medlem av dåvarande Högerpartiet – Allmänna Valmansförbundet. Det var hon som 
slutgiltigt kom att driva igenom 1912 års reform som innebar ett stort steg på väg mot 
ett skattefinansierat nationellt biblioteksväsende. Hon hade besökt USA på uppdrag 
av Ecklesiastikdepartementet och sett hur public library-idéerna slagit igenom. Hon 
var hänförd av tanken på att införa samma system i Sverige. Hennes relationer till sina 
samtida folkrörelseanknutna biblioteksförespråkare var dock minst sagt ansträngda. 
Liberala och socialistiska folkbiblioteksanhängare hade länge fört en idog kamp för 
att bygga upp och utveckla biblioteken. Valfrid Palmgren ville inte riktigt kännas vid 
dessa ”föreningsbibliotek” och deras ”litterära folkkök för de andliga och materiellt 
lägst stående lagren av befolkningen”.4 Hon ville ha allmänna bibliotek (efter 
amerikansk public library-modell) som i första hand skulle verka folkuppfostrande. 
Hon beklagade öppet att ord som folkbildning och upplysning användes istället för 
folkuppfostran. Hon talade även om ”nationaluppfostran” och avsåg ”hela folket, alla 
stånd och klasser, alla åldrar”. Föreningsbiblioteken hade i hennes ögon en politisk 
slagsida som hon skarpt kritiserade.5 Joacim Hansson karaktäriserar hennes insatser 
på följande sätt: 

Valfrid Palmgren kom inte med några nya idéer. Däremot kom hon i rätt tid och hennes 
förmåga till insikt i och formulerande av de problem som de svenska folkbiblioteken 
brottades med, gjorde att hon också kunde lösa många av dessa med hjälp av de 
instrument som gjorts kända genom olika biblioteksföreträdares kontakter med de 
engelska och amerikanska folkbiblioteken. Hon hade en förmåga att föra över lösningar 
från deras politiska och kulturella kontext till de förhållanden som de svenska 
folkbiblioteken hade att fungera i. På så sätt fick hon många redan kända idéer att se ut 
som nya.6 

1912 presenterades också ett förslag till ett centraliserat stort bibliotek i Stockholm. 
Valfrid Palmgren hade även där ansvaret för ett förslag som var genomtänkt och 
byggde på stor sakkunskap. 
I centralbibliotekskommitéen hade suttit representanter för folkbildningsvärlden som 
hon inte helt ut accepterade. Dessa politiska antagonister var ändå rörande eniga om 
att det behövdes ett centraliserat bibliotek i Stockholm, inte minst av kostnadsskäl. 
De bakomliggande ideologiska motiven varierade som nämnts på en vidsträckt skala. 
                                                 
4 Myrstener, Mats, Stockholms stadsbiblioteks tillkomst: ekonomi, ideologi och kamp om 
framtiden, Svensk biblioteksforskning 1996:4, s. 18. Se även SSH Yttrande till stadsfullmäktiges 
protokoll 1910 (1911) s. 663−664. 
5 W allin, Kerstin E. (Stockholm 2000) Valfrid Palmgren – folkbildare och kvinnosakskvinna, 
Årsbok om folkbildning, Forskning & Utveckling s. 26. 
6 Hansson, Joacim, (Göteborg 1998) Om folkbibliotekens ideologiska identitet, s. 103−104. 
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Socialliberalerna i Folkbildningsförbundet och socialisterna i arbetarrörelsen hade 
drivit frågan aktivt och opinionsmässigt sedan före 1905 då de allra första statliga 
bidragen delades ut till biblioteksverksamhet. Den första motionen om ett stort 
stadsbibliotek i Stockholm framfördes dock via bulvan 1909. Det var Valfrid 
Palmgren som ännu inte blivit invald i fullmäktige och hon använde sig av en 
partikollega för att motionera i frågan. Där hävdades bland annat att ”biblioteksfrågan 
bör uppfattas och ekonomiskt behandlas med samma omsorg som skolväsendet”.7 
Ett av de konservativas skäl till att vilja införa ett kommunalt bibliotek var att detta 
”kunde vara ett sätt för staten att få bättre kontroll över de folkrörelseägda 
biblioteken, där samhällsomstörtande och osedlig litteratur frodades, om man får tro 
en del av dess borgerliga kritiker”.8 
Några år senare, 1909, satt Valfrid Palmgren själv tillsammans med ”kollegor” bland 
folkbibliotekspionjärer av andra politiska kulörer än den egna i stadsfullmäktige. 
Hennes polemik mot folkbildarkretsarna märktes offentligt redan i hennes första tal i 
stadsfullmäktige. Detta var det första i Sverige hållet av en kvinna. Mats Myrstener 
skriver: 

Motsättningarna mellan Palmgren och föreningsbiblioteken skulle bidra till att fördröja 
tillkomsten av ett stadsbibliotek. Allmänhetens bild av biblioteksfrågan blev splittrad när 
enighet behövts och försvårade samarbetet i den kommande 
centralbibliotekskommitéen.9 

Efter många kommunalpolitiska turer skulle det ändå komma att dröja ytterligare 
nästan ett decennium innan ens planeringen av det stora centrala biblioteket kunde 
börja. Valfrid Palmgren hade flyttat till Danmark och nya aktörer kom att fullfölja 
arbetet. Finansieringen av biblioteket blev den stora stötestenen. 
Bankdirektör Knut A. Wallenberg var den som med medel från sin och hustrun 
Alices fond kom att bidra till att det Asplundska huset vid Odenplan till slut ändå 
byggdes. 
1912 års biblioteksreform genomdrevs alltså formellt av en kvinna som inte ens hade 
rösträtt vid tidpunkten. Hon fick sin vilja igenom på de flesta punkter. Ett undantag 
var namnfrågan. Biblioteken kom att fortsättningsvis kallas folkbibliotek. Allmänna 
bibliotek som beteckning på Sveriges bibliotek efter amerikanska public libraries 
vann inte gehör 1912. 

FOLKHEMMETS BIBLIOTEKSEXPANSION 

När rösträttsstriderna resulterade i allmän och lika rösträtt började det demokratiska 
styrelsesättet i modern västerländsk tappning ta form i Sverige. 
Centraliseringsprocessen av biblioteken pågick i takt med att industrisamhället och 
det svenska folkhemmet etablerades. Folkbiblioteken övergick sedan under 50- och 

                                                 
7 Myrstener, Mats, Stockholms stadsbiblioteks tillkomst: ekonomi, ideologi och kamp om 
framtiden, Svensk biblioteksforskning 1996:4 s. 18. 
8 Ibid s. 22. 
 9 Ibid s. 19. 
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60-talet alltmer från att vara folkuppfostrande till att utgöra en demokratisk institution 
som tillförsäkrade alla medborgare gratis tillgång till litteratur. 

Folkbiblioteken var en del av en socialpolitik, som innefattade skolor, bostäder, fattigvård 
och arbetsmarknadspolitik. De blev en inte oviktig del i den stora omvandlingen av 
Sverige, från ett fattigt klassamhälle till ett välståndssamhälle, en omvandling som både 
skulle förändra, men också på många sätt bevara gamla klassmotsättningar.10 

Urvalsprinciper som villkor för samhällsfinansiering hade alltid funnits men först i en 
Litteraturutredning från 1972 formulerades folkbibliotekets funktioner på följande sätt: 
 

Kunskapsförmedling 

Värdering- och normförmedling 

Förströelsefunktion 

Estetisk funktion11 

Expansionen upphörde egentligen inte förrän i slutet av 1970-talet då den 
marknadsideologiska diskursen började ta form och definitivt gjorde sitt inträde på 
den politiska arenan under 1980-talet. 

FORSKNINGSÖVERSIKT 

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA UTBLICKAR 

Nedan följer en kort redovisning av forskning i både statsvetenskap och 
förvaltningsekonomi som belyser processen jag vill beskriva, dock i generella termer 
och inte med någon speciell vinkling av själva biblioteksfältet. Att biblioteket tenderar 
att bli en del av ett kommunalpolitiskt fält med alla de incitament som gäller hela 
delen, är den hypotes som genomsyrar min undersökning. 
Avsikten med denna utvikning är att placera biblioteket i en diskursiv kontext. De 
stycken jag valt att citera relaterar på något sätt till förhållanden som senare får sin 
belysning i Undersökningskapitlet. 
I debattboken Höger om redogör Stefan Koch för hur det svenska folkhemmet 
raserades redan i början av 1990-talet. ”Slaget om språket” hade vunnits av SAF 
och arbetarrörelsen hade tvingats på defensiven. Koch listar i sin bok 32 
organisationer som alla hade verkat för att ”marknadsanpassa” den svenska 
välfärdsstaten. Några exempel är Industriförbundet, Cityuniversitetet, Den Nya 
Välfärden, Företagarnas Riksorganisation, Skattebetalarnas Förening osv.12 

                                                 
10 Ibid s. 22. 
11Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från Folkbiblioteksutredningen (Stockholm 1982) s. 74ff. 
12 Koch, Stefan, (Stockholm 1999) Höger om – En svensk historia 1968−98 Bilaga s. 192−219. 
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Kristina Boreus använder en liknande formulering, Språket som slagfält, i sin 
doktorsavhandling från 1994.13 Där försöker hon klargöra om och hur 
högervridningen i det svenska offentliga samtalet iscensattes. Hon beskriver 
högervågen som ett ”internationellt fenomen” som syftar till en ”omprövning av den 
keynesianska välfärdsstatspolitik som var ett utbrett ideal i den rika västvärlden 
under flera decennier.”14 
Med en kvantitativ genomgång av svenska debattarenor; vill säga olika massmedier 
och riksdagsdebatter ger Boreus en bild av språkliga förskjutningar både vad gäller 
innebörden av vissa begrepp och även vilken ideologisk riktning som dominerar. Hon 
tecknar ingen enkel och entydig bild av ett offentligt paradigmskifte. Men genom 
analyser av bl.a. debattinlägg med uppdelning av personer, respektive 
organisationstillhörighet och uttalad ideologisk hemvist framgår att 
problemformuleringsprivilegiet genomgick en tydlig förskjutning från vänster till höger 
under 80- och 90-talet. Vänster och höger representeras då av arbetarrörelsen, 
socialdemokratin och folkrörelser å ena sidan och å den andra SAF, Timbro och ett 
snabbt växande antal lobbyorganisationer.15 
Försöken att vrida opinionen högerut beskrivs som väl samordnad och organiserad 
även om den inte hade någon formell och centralistisk organisation, utan snarare hölls 
ihop av informella nätverk. Boreus gör en jämförelse med 60-talets vänstervåg, där 
splittringen mellan olika radikala grupper snarast var legio. Men i högerns motoffensiv 
fördelas och organiseras insatserna. Vissa nyckelpersoner finns i olika befattningar i 
olika opinionsbildande sammanhang. Det kan vara kampanjer riktade åt olika håll, 
riksdagen, utbildningsväsende, media och reklambranscher inte minst.16 
Några exempel på värderande språkliga betydelseförskjutningar är när ”skatter” får en 
negativ klang genom att bli ”skattetryck” eller ”skattebörda” och ”offentlig sektor” 
alltmer förknippas med belastande och ”tärande” kostnader. Omvänt blir ”privat 
näringsliv” och ”ägande” helt igenom ”närande” och positivt laddade.17 

MARKNADISERING OCH KOMMUNEN SOM AFFÄR OCH 

FÖRETAG 

Björn Rombach har i en effektstudie från 1997, Den marknadslika kommunen, 
genomfört en empirisk undersökning. Fallstudien granskar de styrinstrument och 
marknadstänkande som överförts från det privata näringslivet till den offentliga 
sektorn. Det är systematiska och omfattande intervjuer och jämförelser med andra 
forskare som ligger till grund för de effekter som Rombach beskriver. Påpekas bör 
förstås att någon generaliserbarhet inte kan tillämpas. Det handlar om dels en enda 
och dels en anonym kommun. Jag bedömer ändå dessa iakttagelser som intressanta 
eftersom de är så väldokumenterade. Relevansen för all kommunal 

                                                 
13 Boreus, Kristina, (Falun 1994) Högervåg – Nyliberalism och kampen om språket i svensk offentlig 
debatt 1969−1989. 
14 Ibid s. 42. 
15 Ibid s. 123−126. 
16 Ibid. 
17 Passim. 
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serviceverksamhet och därmed även folkbiblioteken ligger i att villkoren och 
undersökningsfältet är konkreta och verklighetsbaserade. Effekterna som Rombach 
såg var en förvandling av kommunens hela identitet. Han upptäckte kreativitet och 
stolthet på många håll. Att klara av att efterlikna marknaden gav upphov till en 
självsäkerhet som till viss mån grumlades av en synbart sämre kvalitet i många 
verksamheter.18 

Avstånd och gränser förflyttades. Om samarbetet ökade inom närbesläktade områden 
i kommunen så blev barriärerna desto skarpare mot andra ”konkurrerande” 
verksamheter. De motiv till marknadsreformen som de intervjuade angav var 
ekonomiska, maktrelaterade, ordning och reda samt föreställningar om andra mer 
diffusa motiv. Konkurrens betraktades som odelat positivt utan att någon kunde 
redogöra på vilket sätt den kunde förbättra kommunens verksamhet. ”Det sätt som 
ökad konkurrens presenterades på visar att det snarare var ett fristående motiv 
kopplat till en idévärld än ett motiv som kunde kopplas till en åtgärd”. 
Maktrelationen mellan politiker och tjänstemän ansågs av många som relevant i 
förändringsprocessen. Några påstod att vissa politiker tyckte att tjänstemännen tagit 
för stor plats och man ville omfördela det ”politiska inflytandet”. Rombach 
konstaterade att kopplingen mellan motiv och effekter inte nödvändigtvis skedde i en 
logisk följd. Motiven kunde lika gärna konstrueras för att ”passa effekterna” s.a.s. i 
efterhand. ”Jakten på konsistens i kedjan motiv–åtgärd–effekt” underblåste sådana 
konstruktioner.19 
När marknadsmodellen infördes i kommunen förvandlades vissa tjänstemän till 
”beställarombud”. Det uppstod komplikationer när beställningen egentligen bestod i 
upphandling. Som en metafor för den nya modellen användes en kropp (kommunen) 
med mycket smal midja. 
Övergripande tankar och beslut försiggick högst upp i huvudet på politiker. I den 
smala midjan smältes uppdragen av tjänstemän ner till ”utförar”-planet. Rombach 
hävdar att detta skulle kunna ge tjänstemännen ”extremt stor makt”. Han 
konstaterade dock att mycket få av de intervjuade hade nämnt och utvecklat detta 
perspektiv. Undantagsvis hade det påpekats att ”beställarresurserna” kunde ”strypa 
debatten” och ”sila” information och kunskap till politiker framförallt. Många ansåg 
också att beställar-utförarmodellen bara passade in på direkt produktion och inte alls 
fungerade i sammanhang där det gällde ”samhällsbyggnad”. Där krävs dialog. När 
det gällde projektanställningar och uppdrag kunde problem uppstå med dubbla 
lojaliteter. Rollerna hos de inblandade blev ofta dubbeltydiga och det kunde bli svårt 
att ta ”konflikten” det innebar att inte ge sina korridorkamrater uppdraget. 
En marknad förutsätter att det finns kunder. 

Det var den tidigare kommuninvånaren som efter en tid som brukare nu betraktades som 
kund. Men den kommunala kunden tillskrevs av de intervjuade tjänstemännen flera 
egenskaper som kunder sällan har på andra marknader. Man tänkte sig kunden som en 
välinformerad viljestark kalkylerande lättrörlig nyttomaximerare.20 

                                                 
18 Rombach, Björn, (Göteborg 1997) Den marknadslika kommunen s . 186. 
19 Ibid s. 58. 
20 Ibid s. 121. 
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Rombach liknar den kommunala kunden med en som går runt på en 
grönsaksmarknad och jämför de olika ståndens priser och kvaliteter. Även i den 
konkreta köpsituationen kan det vara svårt att som kund verkligen känna till priser 
och kvalitet. Och han konstaterar med hänvisning till andra undersökningar att 
kunder sällan är rationella och välinformerade. Kunder styrs hellre av vanor och 
rykten än fakta. De ogillar egentligen osäkerhet och valsituationer och egentligen är 
det bara vid första köptillfället som kunden verkligen måste välja. 
Föreställningen att konkurrens med automatik slår ut de sämsta och bevarar de bästa 
alternativen kan − om man tar hänsyn till kunders irrationella och ovan beskrivna 
status – lika gärna leda till att de bästa alternativen slås ut och de sämsta överlever.21 
Ett genomgående tema och motiv i den marknadsstyrda kommunen är jakten på 
minskade kostnader och ekonomismen som högsta och enda norm. I ett särskilt 
kapitel ”Ekonomismen breder ut sig” analyserar Rombach detta fenomen och 
konstaterar vilken effekten blivit på bl.a. professionaliseringen. Också där refererar 
han till andra forskningsresultat än sina egna: 

Intressant är att det sker en avprofessionalisering i den marknadslika kommunen. Det 
betyder att tidigare starka och tydligt urskiljbara yrkesgrupper blir svagare – inte att de 
försvinner. Lättheten att spara illustrerar professionernas svaghet. Verksamheter och 
hela verksamhetsområden försvaras inte längre. Kraven på legitimation för att kunna 
sköta uppgifter minskar. När ”stängningsmekanismer” på detta sätt sätts ur spel förlorar 
professionen sin makt /…/ Mycket tyder också på att kvaliteten på olika verksamheter 
tillåts sjunka eller åtminstone inte förbättras. Utvärderingskriterier som ligger utanför de 
professionella normerna accepteras i allt högre utsträckning.22 

Ovanstående resultat har sin aktualitet i samband med bibliotekarieyrkets strävan att 
höja sin egen status och kompetens. Den egna yrkesidentiteten kan givetvis 
förstärkas av konkurrens och nödvändigheten att motivera sin oumbärlighet på det 
kommunala fältet men som ovan redovisas är det ingen automatik i den mekanismen. 
I undersökningen längre fram finns exempel på just avprofessionalisering på 
kommunala bibliotek. 

DEMOKRATI OCH DECENTRALISERING – MEDEL ELLER MÅL 

För att vidga perspektivet på bibliotekets demokratiska uppgift vill jag koppla ihop 
bibliotekets roll med en mer allmänt hållen diskussion om demokratibegreppet. Men 
för att ändå hålla den inom rimliga gränser har jag valt endast en forskningsreferens, 
Rolf Ejvegård. Eftersom Stockholms stadsbibliotek var föremål för en genomgripande 
decentralisering i och med uppdelningen i mindre stadsdelar 1997 är de rent 
principiella resonemangen relevanta därvidlag. 
I sin bok "Vad är demokrati"  gör Rolf Ejvegård en analytisk vidräkning med gängse 
statsvetenskapliga demokratiteorier. Han menar att Olof Pettersson och andra 
auktoritativa svenska statsvetare återfallit i ofruktbar nypositivism. Man studerar 

                                                 
21 Ibid s. 122. 
22 Ibid s. 170−171. 
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hellre demokratins "former än dess innehåll”. Utifrån semantiska analyser exemplifierar 
han hur begreppsförvirring uppstått främst rörande decentralisering och demokrati. 
Dessa resonemang har påverkat uppläggningen av min undersökning.23 
Ejvegård demonstrerar mångtydigheten i själva begreppet demokrati genom tre 
definitioner: man kan med demokrati beteckna ett utopiskt tillstånd, ett 
styrelseskick eller en mycket konkret statsbildning. Om man blandar ihop dessa 
funktioner uppstår enbart förvirring, menar författaren och härleder diskussionen till 
den mer övergripande skiljelinjen mellan naturrättsliga och rättspositivistiska 
utgångspunkter. Den senare vill beskriva rådande lagar och normer värdeneutralt 
medan naturrätten har normgivande ”axiom” som moraliska ledstjärnor i både 
teoretisk och praktisk verksamhet. Konsekvenserna av ett alltför rättspositivistiskt 
perspektiv kan bli rigida och formalistiska slutsatser. 
Ejvegård tillskriver bl.a. Olof Pettersson misstaget att i sina analyser och utredningar 
av Makten24 alltför lättvindligt sätta likhetstecken mellan ökad decentralisering och 
ökad demokrati.25 Ejvegård hävdar att varken decentralisering, utlokalisering, 
delegering, kommunalisering eller privatisering behöver ha något som helst samband 
med demokratisering. Han argumenterar − i mitt tycke övertygande – för att dessa 
reformer är förändringar i beslutsprocesser som inte behöver beröra de 
demokratiska aspekterna. Det handlar i stället om att beslutsnivåer flyttas och 
mångfaldigas.26 
Ett beslut som tidigare fattades på central nivå förvandlas till fler processer. På regional 
nivå kanske 20 beslut och på kommunal nivå 300. Om beslutet fattas i storstad eller 
glesbygd påverkar inte nämnvärt graden av demokrati. Att privatisera är en 
överflyttning av ägande från ett stort kollektiv (staten eller kommunen) till ett mindre 
kollektiv (bolag, företag) och vilken grad av demokrati och decentralisering som 
skett är högst skiftande och oviss. Är bolaget stort kan en centralisering lika gärna bli 
resultatet.27 
Ejvegårds resonemang understöds av andra forskare, exempelvis Kerstin 
Gynnerstedt. Hon skriver att decentralisering ofta är: 

ett uttryck för ett makthavarperspektiv och inte ett medborgarperspektiv på demokratin. 
Det är alltid högst upp som besluten fattas om vad som ska decentraliseras./…/ 
Decentralisering är inte detsamma som demokrati. En högre grad av decentralisering 
leder inte självklart till en högre grad av politisk demo krati. Decentralisering kan i stället 
leda till att lokala eliter helt monopoliserar beslutsfattandet med resultat att 
maktfördelningen i kommunen blir mycket ojämn. Grundtesen i den parlamentariska 
debatten är emellertid att decentralisering leder till ökad grad av politisk demokrati.28 

                                                 
23 Ejvegård, Rolf, (Stockholm 1991) Vad är demokrati? Demokratiskt bibliotek s. 13−16. 
24 Pettersson, Olof, (Stockholm 1990) Demokrati och makt i Sverige, Makturedningens 
huvudrapport Statens offentliga utredningar 1990:44. 
25 Ejvegård, Rolf, (Stockholm 1991) Vad är demokrati? Demokratiskt bibliotek s. 16−17 passim. 
26 Ibid s. 56−70. 
27 Ibid s. 74−76. 
28 Gynnerstedt, Kerstin, (Lund 2000) Medborgarinflytande och lokal demokrati, Demokrati i 
praktiken (red. Lena Agevall & Torgny Klasson) s. 98. 
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Stadsdelsnämndsreformen i Stockholms stad genomfördes och varade för 
bibliotekens del mellan åren 1997 och 2001. Det har gjorts en del utvärderingar som 
kommenteras i undersökningsavsnittet. 

BIBLIOTEKSRELATERAD FORSKNING 

Inom B&I-forskningen (biblioteks och informationsforskning) har datoriseringens 
betydelse granskats från många vinklar och vrår. Systemtekniska frågor och på senare 
tid också användarundersökningar har dominerat både internationell och nordisk 
B&I-forskning. De samhällsfilosofiska aspekterna är inte lika flitigt penetrerade. 
I Skandinavien finns dock några större undersökningar av de rent ideologiska 
biblioteksfälten. De premisser jag stöder min undersökning på – att folkbiblioteken är 
frukten av en politisk och ideologisk strävan från statsmakter och myndigheter – 
bekräftas av några nordiska avhandlingar. 
Joacim Hansson har i två större studier29 dragit slutsatsen att det i 
folkbiblioteksväsendet finns en institutionaliserad ideologisk diskurs och att denna i 
grunden är konservativ och samhällsbevarande. Två norska forskare Geir Vestheim 
och Ragnar Audunson.30 har båda konstaterat att folkbiblioteken utgör bastioner i det 
socialdemokratiska välfärdsbygget. 
Skillnaderna mellan dessa ovan nämnda utfall är troligen beroende av deras 
respektive tidsperspektiv, metoder och definitioner. Vilket innehåll den 
institutionaliserade ideologin representerar är inte helt koherent i dessa 
forskningsresultat. (Dock inte heller motstridande på något sätt.) Enighet råder 
beträffande grundvalen att biblioteken har ideologiska förtecken i någon form och 
således vill förmedla bestämda värderingar och normer till de befolkningsgrupper som 
använder dem. 
Geir Vestheim har främst undersökt de kulturpolitiska fundament som bar upp 
folkbiblioteken under uppbyggnadsskedet och hela expansionsperioden. Han 
karaktäriserar det dilemma som folkbiblioteken idag står inför på följande sätt: 

Er sporsmålet om dei primaert skal vera institusjonar for kritisk offentlighet, for 
meiningsdannande diskurs i det sivile samfunnet, for demokrati, for personlig danning 
og for samfunnsborgardanning /…/ eller om dei skal vera reiskapar for statlig eller 
kommunal ”policy” på kulturområdet og tene instrumentelle saerinteresser, f.eks. for 
naeringspolitik og kulturturisme.31 

Vestheim menar att folkbibliotek visserligen är en ”offentlig basinstitution” men ändå 
inte har några möjligheter att direkt påverka – till skillnad mot massmedia – 
grundvillkoren för offentligheten som helhet. Därmed blir folkbiblioteken bara en 
spegling av den ”kritiknivå” som för tillfället råder i samhället. Om dessutom 
offentligheten skulle komma att förlora den självreflekterande roll som ursprungligen 
                                                 
29 Hansson, Joacim, (Göteborg 1997) Om folkbibliotekens ideologiska identitet) och Hansson, 
Joacim, (Borås 199) Klassifikation, bibliotek och samhälle. 
30 Vestheim, Geir, (Oslo 1997) Fornuft, kultur og velferd och Audunson, Ragnar, (Oslo 1996) 
Change processes in public library. 
31 Vestheim, Geir, (Oslo 1997) Fornuft, kultur og velferd, s. 444. 
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fanns i offentligheten och därmed förlorar förmågan att ”problematisera sina egna 
förutsättningar” då blir det fritt fram för ”företagsekonomernas semantiska 
imperialism”. Vestheim menar att detta skulle kunna leda till en avhumanisering av 
förhållandet mellan bibliotekarien och den enskilda biblioteksanvändaren.32 
I en debattskrift tar Vestheim hjälp av Aristoteles i sin analys av målrationalitetens 
intåg på folkbiblioteken.33 
Vestheim menar att om kundorientering drivs alltför långt kommer folkbibliotekarien 
att vara en historisk paradox. Den etiska huvudprincipen skulle helt undergrävas av 
alltför stor efterfrågestyrning. De resursstarka och målrationella kunderna skulle 
definiera verksamheten och bibliotekarien − som en förvaltare av ett kulturpolitiskt 
och upplysningspolitiskt uppdrag definierat av samhället − blev ett minne blott. 
I Aristoteles Retoriken förekommer tre begrepp etos, logos och patos som bör styra 
en seriös talare. (Eller kommunikatör i modern tid) Etos innebär en moralisk hållning 
som måste stämma överens med och genomsyra budskapet/logos. När så är fallet bör 
metoden/patos väljas i syfte att påverka mottagaren. Om etos och logos i form av 
facklig kunskap och etisk integritet saknas så anser Aristoteles att patoset är 
demagogiskt och folkförförande. Överfört till en kommunikationsmodell som kan 
tillämpas på en bibliotekaries möte med en målrationell kund – skulle 
kommunikationen bestå i att bibliotekarien inte kan handla etiskt försvarbart i enlighet 
med sin fackkunskap och etiska integritet. Denna har utarbetats genom praxis och 
utbildning och kan tolkas som en facklig, kulturpolitisk och moralisk rätt. Den innebär 
att bibliotekarien har tolkningsföreträdet till vad som ska prioriteras. Den målrationella 
kunden som ”alltid har rätt” kullkastar denna aristoteliska yrkeskod. Den stipulerar 
att bibliotekarien inte kan befrias från fackligt och politiskt ansvar utan måste värdera 
och prioritera innan han/hon börjar konkurrera om ”kunder”. Sammanfattningsvis 
hävdar Vestheim att ett efterfrågestyrt och kundorienterat bibliotek kan resultera i ett 
”bättre bibliotek” men att det inte alls är säkert att så blir fallet.34 
Ragnar Audunson har analyserat många typiska förändringsprocesser som är 
frekventa och gemensamma för de flesta folkbibliotek i västvärlden. Alla bibliotek 
väljer dock inte samma lösningar i samma utsträckning. Det finns stora variationer 
trots att tendenser och metoder är relativt likartade. Audunsons avhandling innehåller 
en komparativ studie av bibliotek i Göteborg, Oslo och Budapest. 
Den gemensamma värdegrund som utmärkte folkbiblioteksinstitutionen under hela 
1900-talet började alltmer ersättas av management- och marknadsinriktade ideal. 
Audunson pekar på några skillnader mellan dessa två principer. Folkbiblioteken 
hävdar jämlikhet i bemärkelsen allas rätt till kunskap och information. 
Decentralisering innehåller per definition en strävan efter variation. Dessutom tvingar 
decentralisering lokala beslutsfattare att prioritera och gradera. Huvudtanken är att 
ansvar för beslut placeras så nära själva verksamheten som möjligt. Audunson drar 

                                                 
32 Ibid s. 447−448. 
33 Biblioteken och framtiden bok 2 (Göteborg 1992) (red/.Lars Seldén), Vestheim, Geir, ”Dei står ved 
disken og krev”. Den målrasjonelle bibliotekbrukaren i eit regionalt utviklingsperspektiv. 
34 Ibid s. 190−192. 
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slutsatsen att just decentralisering av dessa skäl är särskilt problematisk på 
folkbibliotek.35. 
Han har också funnit stöd i annan förvaltningsteoretisk forskning. Den utbredda 
decentraliseringen som tillkom för att skapa flexibilitet i centraliserade och 
byråkratiska organisationer förvandlades på vissa ställen relativt snabbt tillbaka till en 
viss centralisering. När en decentralisering väl genomförts visade det sig ofta att man 
förlorat fördelar som var förknippade med storskalighet.36 
Magnus Torstensson har utrett influenserna från USA och hur det svenska 
biblioteksväsendet i sitt uppbyggnadsskede fått sina absolut avgörande impulser från 
det amerikanska public library-systemet.37 Där uppmärksammar han bl.a. den 
amerikanske forskaren Michael Harris intressanta resultat beträffande begreppet 
"social kontroll". Denne menade att avsikten med biblioteken i USA i mitten av 
1800-talet var att "kontrollera" alla de mängder av immigranter som strömmade till 
den amerikanska östkusten. Tillsammans med folkskolorna verkade biblioteken 
samhällsbevarande. På 1970-talet protesterade många amerikanska bibliotekarier 
mot denna teori. Man ville se folkbiblioteken som en folkbildande, frigörande och 
demokratisk institution.38 
Intressant är att notera hur Joacim Hanssons liknande tankegångar knappast väckt 
någon enda reaktion hos svenska bibliotekarier i slutet av 1990-talet. Återigen 
behöver inte dessa två disparata påståenden helt motsäga varandra. En relativ frihet 
inom ramen för en övergripande kontrollfunktion är ingen orimlig tolkning. 
Mats Myrstener har kartlagt processerna bakom bildandet av Stockholms 
stadsbibliotek under decennierna runt förra sekelskiftet 1900.39 Han visar hur 
föreningsbibliotek och kommersiella läsestugor och kvardröjande 
församlingsbibliotek samlades under samma tak. Ett bibliotek för alla var 
utgångspunkten och särarter och skillnader som tidigare funnits försvann. En 
historisk-ideologisk kompromiss uppnåddes. Socialdemokraterna avstod från att 
forma en egen klassbetonad kulturpolitik men fick istället stort inflytande i den 
kommunala och statliga realpolitiken.40 
De forskningsaspekter jag redovisat anknyter på olika sätt till resultat i min egen 
undersökning och trots en viss spretighet i ämnesområden finns diskursiva fält som 
pekar på en genomgående antagonism som artikuleras i en diskursanalytisk förståelse. 
Se vidare nästa avsnitt om diskursanalysens huvudpelare där dessa begrepp 
förklaras närmare. 

                                                 
35 Audunson, Ragnar, (Oslo 1996) Change processes in public libraries s. 48. 
36 Ibid s. 37. 
37 Torstensson, Magnus, (Götebrog 1998) Att analysera genombrottet för de moderna 
biblioteksideerna, exemplet Sverige och några jämförelser med USA. 
38 Ibid s. 31−33. 
39 Myrstener, Mats, (Göteborg 1998) På väg mot ett stadsbibliotek. Folkbiblioteksväsendets framväxt i 
Stockholm t o m. 1927. 
40 Ibid s. 147. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

BOURDIEU OCH FOUCAULT PÅ NORDISKA BIBLIOTEK OCH I 

SVENSKA KOMMUNER 

Pierre Bourdieus terminologi och sociologiska metod underlättar beskrivningen av 
problemställningarna. Ett kulturellt fält utmärks av en viss autonomi, enligt Bourdieu. 
Det är först när inblandade parter på fältet slåss om materiella eller symboliska 
gemensamma tillgångar som man kan tala om fält. Graden av oberoende fältstrukturer 
går egentligen inte att avgöra förrän efter det att man verkligen undersökt relationer 
och maktförhållanden. Någon absolut frihet är det inte fråga om, bara att fältet förmår 
generera egna regler och förhållningssätt.41 
De kulturella fält som innehåller ett ”biblioteksfält” är i många avseenden 
underkastade ekonomiska och politiska fält. Relationerna mellan de olika fälten kan 
visa många olika konstellationer. Begreppet biblioteksfält är av intresse när det gäller 
att avgöra förändringar i just oavhängigheten. Om de dominerande ”kommunala” och 
ekonomiska maktfältens intervention ökar eller minskar och hur biblioteksvärlden 
förhåller sig till omgivande skiftningar och maktförskjutningar är också betydelsefullt. 
Som en teoretisk utgångspunkt finns frågeställningen om och hur ett biblioteksfält 
egentligen gestaltar sig. Stadsdelsnämndsreformen i Stockholm innebar onekligen att 
en sammanhängande organisatorisk struktur upplöstes och varje litet bibliotek 
uppgick i en helt annan kontext. 
Andra värderingar på kollisionskurs med varandra berör det grundläggande 
normsystemet. När målstyrning och ”värde för pengar” etableras antar det gamla 
regelsystemet alltmer karaktär av bromskloss. Det betraktas som trögt och 
byråkratiskt. När de dominerande politiska fälten i omgivningen utsätts för press att 
förändras i riktning mot att flexibilitet värderas högre än regler, rättvisa och trygghet, 
kommer det att återverka på det underordnade kulturella fältet. 
Beträffande Bourdieus teoretiska verktyg kan det vara på sin plats att understryka de 
kulturellt betingade skillnaderna mellan franska och svenska förhållanden. Donald 
Broady har i en doktorsavhandling Sociologi och epistemologi gjort lovvärda 
försök att ”försvenska” Bourdieus nyckelbegrepp. Förutom fält avses också 
begreppen habitus och kulturellt kapital. 
Broady varnar för en ”direktimport av hans tillvägagångssätt”. Det specifikt franska 
kulturella kapitalet har en dominerande ställning baserat på en ”habitus” relaterad till 
fransk överklass och ett utbildningsväsende med tillhörande elitstämpel. På svensk 
botten finns en annan kultur och maktstruktur som utformats på basis av 
medelklasvärderingar och ett tongivande inslag av folkrörelser och 
folkbildningstraditioner. 

Ett svenskt särdrag är att fackförenings- och folkrörelsernas karriärgångar betytt så 
mycket för rekryteringen till maktfältet. Som förberedelse för inträde på de politiska, 

                                                 
41 Broady, Donald, (Stockholm 1989) Kapital, habitus och fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus 
sociologi, UHÄ-Fou arbetsrapport 1989:2. 
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administrativa och fackliga maktfälten tycks studentfackligt arbete eller uppdrag inom 
politiska ungdomsförbund ge minst lika stor utdelning som avklarade tentor. Att 
ackumulera och förmera ”organisationskapital” innebär mycket mer än att bara träna 
sittfläsket. Man måste öva sig att orientera sig i organisations-Sverige, tillägna sig en 
hållning och ett tonläge som omisskännligt utmärker den som gör sig till talesman för sina 
medmänniskor, vänja sig av med novisens benägenhet att bli ivrig och vädja om 
förståelse, för att istället tillägna sig självklarheten hos den som tar för givet att 
omgivningen vill eller måste lyssna, och – vilket är oskiljbart förenat med allt detta – 
skaffa sig ”ett namn” som gör att man blir en som räknas. Sådana talanger är inte 
medfödda utan resultat av mångårigt investeringsarbete.42 

De svenska folkbiblioteken måste betraktas som en utlöpare av det svenska 
folkhemmet och har således en annan mer ”folklig” identitet som inte har samma 
hierarki och maktstruktur som de franska starkt elitistiska kulturella fälten. Hierarkin 
och makten finns givetvis i det svenska samhället men i andra stereotyper. I Sverige 
är det följaktligen inte lika ovanligt att en personlig ”habitus” utanför akademier och 
universitet, funnit ingångar till inflytande och makt. De grundläggande strukturerna i 
Bourdieus verktyg fält, kapital och habitus är ändå kompatibla trots olika skepnader. 
Habitus är ett begrepp som innehåller allt det inlärda, förvärvade och medfödda 
egenskaper, ett ”förkroppsligande” av dispositioner, 

/---/ vilka kan vara objektivt anpassade till sina mål utan att förutsätta någon medveten 
målinriktning, och utan att förmågan att bemästra de operationer som krävs för att nå 
dessa mål behöver vara artikulerad. Dessa system av dispositioner är objektivt ”reglerade 
och de är ”reguljära” utan att alls vara resultatet av att man åtlyder regler. Allt detta gör 
att de är kollektivt orkestrerade utan att vara produkten av en orkesterdirigents 
organiserande handlande.43 

Bourdieus användning av kapitalbegreppet kan upplevas något mindre tillkrånglat. 
Åtminstone är det lätt at förstå vad som avses. Han talar ibland om ”växelkurs” 
mellan olika kapitalarter.44 Det symboliska kapitalet inkluderar de allra flesta former 
av kapital, kulturellt, litterärt, politiskt osv. 
Det reellt ekonomiska kapitalet är det som dominerar alla övriga former av kapital. 
Växelkurserna varierar förstås i tid och rum. I Frankrike står kulturellt kapital i den 
mening som på svenska kunde översättas till ”finkultur” relativt högt i kurs i 
samhällshierarkin och i utbildningsväsendet. En intressant fråga är vilken växelkurs 
svenska kommuner är beredda att använda när folkbibliotekens specifikt kulturella 
kapital ska investeras och förränta sig? Frågan återkommer i avslutningsdelen. 
Det allmänna kulturella kapitalet (kulturarv, olika former av kunskap osv.) 
underkastas i realiteten ett ekonomiskt och politiskt maktfält. Men fältets agenter har 
ändå en begränsad handlingsfrihet. De kan välja att helhjärtat aktivt understödja 

                                                 
42 Broady, Donald, (Stockholm 1990) Sociologi och epistemologi, Om Pierre Bourdieus författarskap 
och den historiska epistemologi s. 303−305. 
43 Broady, Donald, (Stockholm 1989) Kapital, habitus och fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus 
sociologi, UHÄ-Fou arbetsrapport 1989:2 s. 2. 
44 Bourdieu, Pierre , (Uddevalla 1997) Praktiskt förnuft Bidrag till en handlingsteori s. 47. 
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reformer och förändringsprocesser eller de kan mer eller mindre öppet motarbeta 
delar av en reform eller processen i sin helhet. 
Legitimering av den egna institutionen är också en av de viktigaste anledningarna till 
organisationsreformer. Med detta avses att det finns en överensstämmelse mellan de 
interna handlingsnormerna och rådande uppfattningar i det omgivande samhället. 
En studie från 1985 av en kommundelsreform konstaterade att reformer ofta har 
andra symboliska betydelser, även om det inte uttalas explicit eller om det finns 
tydliga konkreta effekter (effektivitet t.ex.) som istället officiellt anges som motiv. 
Omfördelning av makt, viss utbildning, skrämsel- och underhållningsvärde och 
legitimering är några sådana symboliska funktioner.45 

DISKURSANALYSENS HUVUDPELARE 

En teoretisk modell som passar in på det källmaterial jag använt är diskursanalys. 
Nedan följer en redogörelse för de delar som jag funnit användbara. Det bör 
påpekas att min användning är fragmentarisk, men ändå avspeglar just de delar av 
problemställningen jag valt att fokusera på. 
Själva ordet diskurs är inte i sig självklart. Det finns mer eller mindre snäva och vida 
bestämningar. En definition av diskurs lyder ”en form för att definiera världen i 
universaliserande termer, som auktoriseras via upprättandet av nya institutioner som 
delvis tar kyrkans plats”.46 
En teoretisk skillnad mellan diskursanalys och idé/ideologianalys är att 
diskursanalysen inte penetrerar och isolerar enskilda element på samma sätt som en 
fördjupad idéanalys. Diskursstudien vill snarare integrera språk, handling, sociala 
praktiker och inte minst sociala identiteter. Med identitet avses då inte en stabil 
kategori utan en diskursiv konstruktion.47 
I den anglosaxiska, diskursanalytiska teoribildningen finns en del specifika begrepp 
som beskriver väsentliga beståndsdelar i teorin. Med subjektposition menas – som 
påpekats – att de mått och steg som en individ eller aktör vidtar på ett fält visserligen 
emanerar från individens subjektiva kunskapsnivå, men att handlingarna ändå sker 
inom diskursens givna ramar. Subjektets position har strukturella bestämningar (yrke 
eller liknande) och betraktandet av omvärlden filtreras genom subjektpositionen.48 
Antagonism och Identitet är två andra termer som speglar diskursanalysens 
begreppsvärld. Identiteten betraktas alltså inte som en stabil och varaktig faktor. Den 
förutsätts vara konstruerad och hänger intimt samman med konfliktperspektivet och 
antagonismen. Den sistnämnda definierar ”den ständiga kampen kring mening och 
meningsskapande”. Forskaren förutsätts då inriktad på att beskriva motsättningar 
hellre än sammanhållande gemensamma konsensus-diskurser.49 

                                                 
45 Czarniawska-Joerges, Barbara, (Stockholm 1990) Makten att reformera Kommunerna i reformernas 
sagoland s. 216−23. 
46 Thörn, Håkan, Från medvetande till diskurs – Ideologi, utopi och identitet efter den språkliga 
vändningen, Häften för kritiska studier 1996:3 s. 9. 
47 Bergström, Göran & Boreus, Kristina Diskursanalys  (utdrag ur kommande bok om textanalys för 
samhällsvetare), Statsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet s . 4−7. 
50 Ibid s . 7. 
49 Ibid s. 7. 
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Med Artikulering avses den process där diskursen konstrueras och definieras. Den 
innehåller många olika aspekter ”ekonomiska, sociala, politiska och psykologiska” 
och sammantaget bildas en diskurs som varken isolerat utgår från strukturalistiska eller 
materialistiskt ekonomiska premisser. 

En av diskursanalysens viktigaste ambition är att den ”väver samman språk och 
handling”. Språket är ett fundamentalt instrument som ges större betydelser än att 
återspegla verkliga förhållande. I diskursanalysen skapar språket diskurser och 
diskursiva och sociala praktiker.50 

Den anglosaxiska traditionen (Ernesto Laclau och Chantal Mouffe exempelvis) har 
utkristalliserat begreppet nod. Dessa är språkliga uttryck som utgör ”nav i diskursen, 
den centrerar diskursen och alla andra element kan ses röra sig kring denna nod.”. 
Den är uppbyggd kring ”associationsrelationer”, dvs. ett begrepp dominerar 
diskursen och skapar andra som är helt beroende av denna nod. Utan den skulle 
förmodligen diskursen se annorlunda ut.51 
I min studie utgör ”marknadsanpassning” en sådan nod. Det nät av andra termer som 
bygger upp och definierar noden betecknas ibland som mästersignifikanter eller 
flytande signifikanter. Ofta konkurrerar antagonistiska diskurser om vissa termer 
och innebörden varierar då ganska starkt. Betydelsen blir ”flytande”.52 Ett bra 
exempel är ordet demokrati. Vad det egentligen är och om det är bra eller dåligt 
varierar starkt mellan olika tider och grupper. 
Michel Foucault är den mest kände diskursanalytikern och representerar den 
kontinentalt-franska traditionen. Hans maktanalyser har resulterat i åtskilliga 
efterföljare och hans betydelse kan – grovt schematiskt – sammanfattas i att han 
skapat en idéhistorisk forskningsinriktning där maktens olika former dissekeras och 
inventeras. Hans diskursteorier skiljer sig från den anglosaxiska skolan i så måtto att 
han fokuserar mer på maktens kontrollmekanismer, utestängningsmekanismer och 
regelkonstruktioner snarare än kampen mellan olika diskurser. Hans definition av 
diskurs lyder: ”Hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden.”53 
För att motivera min användning av Foucault vill jag återknyta till min inledande 
redogörelse av ”systemskifte” i svenska kommuner och vilken betydelse detta haft på 
folkbiblioteksdiskursen. Det är också intressant att analysera hur den demokratiska 
aspekten i betydelsen informationsfrihet upprätthåll. Michel Foucaults genealogiska 
och arkeologiska metod har fungerat som inspirationskälla.54 
Makt och kunskap är begrepp som har en tydlig relevans för folkbiblioteken. De är 
också förknippade med en speciell relation till sanningsbegreppet. Foucault hävdade 
att begrepp som sant och falskt inte existerar överhuvudtaget. Det går aldrig att tala 
utifrån en position ”utanför diskurserna”. Hans idéer om hur kunskap via ett tydligt 
subjekt förvandlas till maktutövning och omvänt, aktualiserar för mig frågor om hur 

                                                 
50 Ibid s. 1−3. 
51 Ibid s. 8. 
52 Winther Jorgensen Marianne, Phillips Louise, (Lund 2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 
35, s. 37, s. 50, s. 57. 
53 Bergström, Göran & Boreus, Kristina Diskursanalys  (utdrag ur kommande bok om textanalys för 
samhällsvetare) Statsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet. s. 3. 
54 Foucault, Michel, (Staffanstorp 1972) Vetandets arkeologi, passim. 
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förändringar och influenser blir möjliga inom en institution som SSB och dess 
filialsystem. De berörda agenternas attityder och värderingar är av stor betydelse. 
Självbilder och kunskapsnivåer bidrar till att forma bibliotekets status och innehåll vid 
sidan om offentliga direktiv och statsdirigerad kulturpolitik. 
Det fanns i början av 1990-talet många debattskrifter och även instruktiva böcker där 
det konstaterades att biblioteken måste skötas mer som privata företag, följt av långa 
resultattabeller och styrmodeller där demokratin graderades utifrån renodlad 
företagsekonomi. Tyvärr saknades ofta både forskningsteoretiska perspektiv och 
kritiska reflektioner i dessa studier. Särskilt angeläget kan det senare synas eftersom 
en bibliotekslag kom till stånd 1996. Upprinnelsen till denna lag var att säkra 
principen om avgiftsfria lån och tillgången till bibliotek i varje kommun. Det finns alltså 
inte något juridiskt incitament för att folkbibliotek ska se ut precis som andra 
kommunala serviceverksamheter med marknadsanpassning som norm. Sannolikt är 
dessa nya paradigm genomslag av en förändrad ideologisk diskurs. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

VAD ÄR FOLKBIBLIOTEKENS FRÄMSTA FUNKTION(ER) IDAG? 

Folkbildning eller kundtjänst? Samhällsservice eller kulturförmedling? Att upprätthålla 
informationsfrihet och digital allemansrätt? Att utveckla alternativa informationsvägar? 

HUR SKA DESSA MÅL FÖRVERKLIGAS? 

• Traditionell biblioteksideologi eller anpassning till förändringar hos omgivande 
institutioner? 

• Marknadsorientering och efterfrågestyrning eller politisk styrning och 
kulturpolitik? 

• Ska kommunen eller staten ha huvudansvaret för folkbiblioteken? 
• Vilken roll spelar huvudmannaskap och organisation för bibliotekens funktion? 
• Finns det en motsättning mellan institutionell professionalism och anpassning till 

yttre förändringar? 
• Vilken betydelse har bibliotekslagen fått för den konkreta verksamheten? 
• Vilka förändringar har hittills ägt rum? Härstammar dessa från inre eller yttre 

krav? 

VEM HAR MAKTEN ÖVER FRAMTIDEN OCH FÖRÄNDRINGARNA? 

Huvudfrågorna ovan kan delas upp i många mindre. Det jag berör i min undersökning 
är endast en del av det kommunala folkbiblioteksfältet. Relationen mellan politiker 
och tjänstemän är viktig i sammanhanget. I undersökningen framkommer 
svårigheterna att avgöra var den politiska viljan börjar, upphör och där 
tjänstemannapraktik dikterar politiska beslut? 
Vem som har makten över folkbibliotekens framtid är relativt omöjlig att besvara. En 
av poängerna med diskursanalys är att klargöra och definiera hur olika diskurser och 
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diskursordningar avskiljer sig från varandra. Flytande signifikanser är mycket synliga 
just inom folkbiblioteksdiskursen. Motsatsparen folkbildning – kundtjänst exempelvis 
finns knappast renodlad i någon riktning på något enda folkbibliotek. Men i den mån 
två system konkurrerar med varandra idag kan man grovt tala om en 
marknadsdiskurs kontra ett folkbildningspardigm. Hur positionerna i den striden 
utvecklas är en demokratisk kärnfråga. Det har att göra med vilka politiska 
problemformuleringar som fortsättningsvis dominerar den övergripande 
samhällsdiskursen. Detta i sin tur beror på diskursiva praktiker och dessutom hur de 
flesta människor tänker och beter sig vid politiska val inte minst. De krav som ställs 
och den debatt som förs påverkar givetvis politiken. Det är viktigt att understryka 
ömsesidigheten i den diskursiva praktiken. Inte minst har folkbiblioteken själva ett 
ansvar för vilken information och vilken kunskapsnivå man vill tillhandahålla i sitt 
mediebestånd. Frågan om framtiden är således öppen. 

METOD OCH KÄLLMATERIAL 
Det är språkliga förändringar som uttryck för en förändrad ideologisk diskurs som 
varit det huvudsakliga målet i studien. Det material som jag använt är 
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser från Stockholms kulturförvaltning för 
åren 1999, 2000 och 2001, en aktivitetsplan från 1999, ett målsättningsdokument från 
1990 och en budget- och tre- årsplan från 1991–1993. Dessutom har jag gjort 
jämförelser mellan de olika stadsdelsbibliotekens verksamhetsplaner. Jag har också 
kompletterat undersökningen med referat från offentliga utvärderingar av 
stadsdelsnämndsreformen. 
Den diskursanalytiska metoden växte fram sedan jag läst igenom dessa handlingar 
och ställde frågor till materialet som sådant. Diskursanalysen var ingen utgångspunkt. 
Tillsammans med ovan nämnda källdokument, ett antal platsannonser och några 
sambindningslistor från Bibliotekstjänst hade jag ett material som sökte sin metod. Till 
diskursanalysens fördelar hör möjligheterna att kombinera olika metoder, ett 
mångperspektiviskt synsätt.55 Det blev mer eller mindre nödvändigt att tillfoga det 
korta historiska avsnittet med ett perifert fokus på en enskild individ. Diskursanalysen 
kunde annars få karaktären av ett vingligt skelett utan några som helst mjukdelar eller 
”kött på benen”. 
Synen på sanning var också avgörande. Dokumenten avspeglade en sådan relativism 
och ideologisk laddning utan att på något sätt vara agitatoriskt eller öppet politiskt 
ställningstagande. Det anonyma opersonliga tilltalet som genomsyrar officiella 
program kan ändå uppvisa totalt olika diskurser inom loppet av en tioårsperiod. 
Makten som fenomen och kulturpolitisk yttring gav sitt tydliga eko åt diskursernas 
ordning. 
När jag påbörjade arbetet med uppsatsen var min avsikt att granska 
stadsdelsnämndsreformens betydelse för biblioteken ur ett demokratiperspektiv. 
Under arbetets gång försköts detta perspektiv. Dels hade hela reformen blivit 
överspelad för bibliotekens vidkommande genom att biblioteksorganisationen 

                                                 
55 Ibid s. 141−142. 
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återgick till den centrala kulturnämnden och dels uppstod en del metodologiska 
problem. 
De senaste decenniets alla omorganisationer i Stockholms kommun och inom 
kulturförvaltningen och SSB har uppenbarligen stökat till i arkiven ordentligt. Stora 
omfattande omorganisationer och sammanslagningar av vissa facknämnder har gjort 
det svårt för nuvarande tjänstemän att veta var arkiverade handlingar finns. Det tog 
mycket lång tid att hitta ett lämpligt och användbart skriftligt källmaterial. Efter några 
genomförda intervjuer insåg jag också svårigheterna med att ställa de rätta 
intervjufrågorna i relation till det skriftliga materialet. Det teoretiska samhälleliga 
diskursiva perspektivet var svårt att applicera på fältets ”golv” där människor kämpat 
med nedskärningar, hot om nedläggningar, ständiga och drastiskt krympande 
resurser. Så mycket tid att reflektera över bakomliggande övergripande 
samhällsperspektiv gives knappast när det handlar om att rätt och slätt överleva som 
institution. Jag övergick på ett tidigt stadium till att analysera skrivna, opersonliga 
dokument där ingen i intervjuform skulle känna sig tvungen att svara på obekväma 
frågor. 

BAKGRUND 

Eftersom folkhemmet började krackelera under 1980- och 90-talen kan det vara på 
sin plats att memorera de historiska förutsättningarna. Någon närmare redogörelse för 
de olika politiska krafternas och idéernas betydelse finns det inte utrymme för här. 
Men som ett ”kuriosum” i sammanhanget kan nämnas att den allmänt bedrivna 
centraliseringsprocessen (som beskrevs i Historikavsnittet) från seklets början 
förbyttes i sin motsats vid seklets slut. Då rådde en i stora drag liknande konsensus 
beträffande värdet av att decentralisera. Stadsdelsnämndsreformen innebar en 
splittring av Stockholms sammanhängande biblioteksstruktur. Valfrid Palmgrens 
sentida borgerliga politikerkollegor avviker i ett avseende väldigt skarpt från hennes 
synsätt. Det handlar då om föreningsbiblioteken. De aktuella strävandena att införa 
entreprenad på biblioteksverksamheten skulle innebära att föreningar, studieförbund 
och eventuellt hugade privatpersoner övertog ansvaret för folkbiblioteken. Så som 
skedde vid 1900-talets början och 1800-talets slut innan Valfrid Palmgren med 
politisk skicklighet såg till att detta beroende upphörde och ersattes av 
skattefinansierad politisk styrning. 
Folkbibliotekens beroende av politiska diskurser berörs av Ragnar Audunson: 

The problems we face today carry with them some peculiar problems, at least when com-
pared to the processes of change in the decades behind us, problems which it is impor-
tant to analyze also from the perspective of public librarianship. In many respects we 
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have moved from a situation where change was a synonym for expansion into a situation 
where change is regarded as a necessity to stop stagnation.56 

Marknadsanpassning, målstyrning, resultatmätning och tydligare administrativt 
ledarskap är några sätt som folkbiblioteken själva valt som medel att förhindra denna 
stagnation med, hävdar Audunson.57 

UNDERSÖKNINGEN 

INLEDNING 
Längs med trappan på en husgavel från Sveavägen upp till Stockholms stadsbiblioteks 
huvudbibliotek står med stora bokstäver STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK 
PUBLIC LIBRARAY. 
Huset invigdes 1928. Men texten på väggen tillkom så sent som 1996 i samband med 
att huset K-märktes och genomgick en viss renovering. 
Det är inte utan att Valfrid Palmgrens ande vilar någonstans i bokstäverna på väggen. 
Hon hade ju kämpat för att biblioteken skulle kallas allmänna bibliotek och inte 
folkbibliotek. 
Det hade varit en lång process att få till stånd det nya biblioteket. Bokbestånden 
samlades ihop från de flesta förenings- och församlingsbibliotek runt hela Stockholm. 
Även läsestugor som Folkbildningsförbundet ansvarade för och Stockholms 
läsesalong – en ”kvarleva” från sjuttonhundratalets kommersiella lånebibliotek – 
bidrog till det nya folkbiblioteket.58 
68 år senare 1997 förvandlades den sammanhållna organisationen. Det stora huset vid 
Odenplan kallades inte längre huvudbibliotek utan råkade bara vara det största 
biblioteket och blev det enda som förvaltades direkt av kulturnämnd och 
kulturförvaltning. De andra 38 filialerna blev nu fristående stadsdelsbibliotek och en 
del av en bred "allmänkommunal" service istället för att vara en del av en 
sammanhängande biblioteksstruktur. 
Motivet till denna reform var huvudsakligen två: effektivitet och demokrati. Man 
ville genom decentralisering effektivisera den kommunala förvaltningen och föra 
beslutsfattandet närmare medborgarna. 

                                                 
56 Audunson, Ragnar, ”The call for institutional leadership: The processes of change in public 
libraries: a comparative project” Norsk tidskrift for biblioteksforskning, 1995:1 s. 7−8. 
57 Ibid s. 7−36. 
58 Myrstener, Mats, (Göteborg 1998) På väg mot ett stadsbibliotek, Folkbiblioteksväsendets framväxt i 
Stockholm t.o.m. 1927 s. 11−12. 
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För bibliotekens del upphörde utlokaliseringen under stadsdelsnämnden den första 
januari 2001. Då återgick biblioteksförvaltningen till att vara en samlad organisation 
under den politiskt tillsatta Kulturnämnden. 
Under de 5 år som reformen varade för bibliotekets del fungerade det mesta utåt sett 
som det alltid gjort. Kärnverksamheterna gentemot besökarna – utlån av böcker och 
ett gemensamt datasystem samt förmedling av böcker mellan filialerna – fortsatte på 
samma sätt som tidigare. Det som förändrades var strukturen på organisationen, 
attityder från huvudmännen, inriktningen och interna arbetsmetoder. Möjligen 
förändrades bibliotekets egen definition av sin uppgift i en kommersiell riktning. Inga 
av dessa förändringar var egentligen synliga, plötsliga eller tydliga. De hade försiggått i 
det tysta under en längre tidsperiod. Men förändringar är det onekligen fråga om. 

DISKURSANALYS AV VERKSAMHETSPLANER 
Officiella dokument som verksamhetsberättelser och planer har förstås sina 
begränsningar därför att de sällan avspeglar verklighetens konkreta praxis och inte 
heller hur de inblandade agenterna (tjänstemän, politiker och allmänhet) upplever och 
implementerar de påbud och de styrmekanismer som dokumenten öppet vill 
förmedla. Men inget kan å andra sidan bättre spegla vilka politiska, sociala och 
moraliska värderingar som är förhärskande i samhället. Texterna ger särskilt vid 
grundliga och upprepade genomläsningar en tydlig bild av den intellektuella 
ambitionsnivån hos dels makthavarna själva och inte minst deras syn på de 
”underordnade” som förväntas reagera och styras respektive styra utifrån de 
språkliga direktiven. Luddigheten, de ofta diffusa och svepande formuleringarna kan 
vid närmare betraktande ha både motsägande men också direkt imperativa förtecken. 
Inte minst tydligt blir detta när kulturella mål och ideal blandas med ekonomiska 
kalkyler och budgetramar. 

BIBLIOTEKENS MÅL OCH MEDEL 

I de övergripande verksamhetsplanerna och målbeskrivningarna som styr alla 
Stockholms kulturinstitutioner betonas tre saker framför andra: Frihet, kvalitet och 
mångfald. Om dessa utgör de viktigaste politiska målen, så är medlen att uppnå detta 
konkurrensutsättning, upphandling och ”kvalitetssäkring”. 
Påpekas bör förstås att detta i särskilt hög utsträckning gäller de tre senaste åren 
1999, 2000 och 2001 och att den politiska majoriteten i kulturnämnden då bestått av 
en borgerlig koalition med moderaterna som största parti. Folkpartiet tilldelades 
kulturrådsposten. Kristdemokraterna ingick med flera mandat och Stockholmspartiet 
med minst antal röster kom att inta vågmästarrollen i koalitionen. Därmed inte sagt att 
denna utveckling påbörjades först 1999. Förskjutningen mot marknadsanpassad 
politik började som nämnts långt tidigare och gällde inte särskilt kulturpolitiken. 
Möjligen kan man säga att kulturpolitiken varit ett område där hindren och motståndet 
mot marknadstänkande varit stort och där speciella omständigheter gjort att 
marknadsprocessen varit trög. 
Systemskiftet som den borgerliga koalitionen i Stockholm genomför har dock varit 
genomgripande och kommit att framstå som mönsterbildande för andra borgerligt 
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styrda kommuner i hela landet. Mest omfattande har förvandlingen varit beträffande 
bildandet av friskolor, utförsäljning av allmännyttiga hyreshus och privatisering av 
äldrevård och socialtjänst. 
Biblioteken var under en period konkurrensutsatta och utlagda till upphandling. Då 
ingen av de anställda eller utomstående visade intresse för att driva något av 
biblioteken i egenregi återkallades upphandlingen av det ansvariga kulturborgarrådet. I 
de politiska direktiven står dock att ”om lämplig entreprenör visar intresse kan frågan 
aktualiseras.”59 
Jag har valt att jämföra två dokument med varandra. MÅLSÄTTNING För 
Stockholms stadsbibliotek antagen av Biblioteksnämnden 1990-02-05.60 och 
Verksamhetsplan 2001 för kulturnämnden/kulturförvaltningen.61 I det sistnämnda 
dokumentet finns målbeskrivningar inbakade i andra resonemang främst kring budget, 
kvantitativa mätningar och utvärderingar. 
Även om benämningarna varierar efter många omorganisationer är funktionerna 
desamma. Förvaltningen formulerar dokumenten på uppdrag av den politiska 
nämnden. Det är alltså tjänstemän och inte politiker som formulerat texterna. 
Politikerna ska i sin tur godkänna det som tjänstemännen skrivit. 
Nedanstående hänvisningar och citat sker inte i någon strikt kronologi utan tematiskt 
och korsvis associativt. De två dokumenten är ungefär lika långa, dvs. 3 A4-sidor och 
det skiljer tio år mellan dem. Det mest frapperande är att detaljstyrningen ökat i det 
senaste ”yngsta” dokumentet. 
1990 nöjde sig nämnden med att definiera två huvudsakliga roller för biblioteket. 
Man skulle fullgöra en kulturuppgift och en informationsuppgift. Det står att 
biblioteket är ett uttryck för ”demokratiska värderingar” och att SSB ska: 

bidra till att engagera medborgarna i den demokratiska processen. Stadsbiblioteket skall 
arbeta för att vidga människors grund för inlevelse, utveckling och insikt. Det skall 
medverka till en aktiv opinionsbildning och vara ett led i strävandena efter jämlikhet.62 

Ett annat mål skulle vara ”att söka minska klyftan mellan oinformerade och 
välinformerade” samt ”värna yttrandefriheten”.63 
År 2001 används överhuvudtaget varken ordet demokrati eller jämlikhet i 
verksamhetsplanen. Man nämner visserligen på en punkt att alla ska ha lika ”tillgång 
till bibliotekets resurser, där människor med funktionshinder har särskilda 
rättigheter”.64 Men de mest frekventa orden är frihet, mångfald och kvalitet. ”Fritt 
tänkande” ”tankeutbyte” nämns vid något tillfälle, men aldrig yttrandefrihet, 
informationsklyftor, segregering eller folkbildning. 

                                                 
59 http://www.stockholm.se/politik/dokument/00/budget01/kun2001/index.htm (2001-02-27). 
60 Se bilaga 1. 
61 Finns hos Stockholms kulturförvaltning och hos uppsatsförfattaren. 
62 Målsättning för Stockholms stadsbibliotek antagen av Biblioteksnämnden 1990-02-05 s. 3. 
63 Ibid s. 2. 
64 Kun 2000-11-07 Nr 5, Verksamhetsplan 2001 för kulturnämnden/kulturförvaltningen. 
Tjänsteutlåtande Dnr: 101/465/2000 s. 28. 
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I de mer preciserade och detaljreglerande delarna talar man däremot gärna om 
kostnader. Som en förklaring till rubriken Uppföljning och utvärdering står att 
inriktningsmålen ska konkretiseras i ”mätbara mål och åtaganden”. Varje enhet ska 
följa upp sina bokslut med fyra aspekter i varje avstämning. Vad som då måste 
undersökas är: 

• besökarens förväntningar och upplevelser. 
• organisationens kvalitet (personal, lokal, media, teknik etc.) 
• resursutnyttjandets effektivitet inom givna ramar. 
• pågående utveckling.65 

Men riktigt hur ”effektivt resursutnyttjande” och ”mätbara mål och åtaganden” ska 
appliceras på kulturella och litterära upplevelser förklaras dock inte. 

KULTUREN TILL SALU 

I 1999 års budget fastställdes att alla Stockholms politiska nämnder ska låta sina 
verksamheter upphandlas. Ökad valfrihet, kostnadsminskningar och kvali-tetssäkring 
ska vara ledstjärnor för upphandlingsarbetet. 
I sin Aktivitetsplan för Kvalitetsupphandling66 skriver kulturförvaltningen till 
kulturnämnden och försöker definiera och utföra sitt uppdrag i samma andetag som 
man försöker förklara att det egentligen inte är vare sig rimligt eller möjligt att 
betrakta kulturell verksamhet på det sätt som kommunfullmäktige stipulerat. 
Skrivelsen är en verbal och stilistisk balansakt. 

I den första sammanfattningen presenterar man inriktningen och en ”aktivitetsplan i 
enlighet med kommuncentrala anvisningar, så långt dessa är tillämpliga på 
kulturnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen räknar med att inom tre år kunna 
implementera merparten av föreliggande plan”. 

Under rubriken Kulturpolitiken och kvalitetsupphandling67 slår man fast 
utgångspunkten för förvaltningens ”principiella inställning till 
kvalitetsupphandling/konkurrensutsättning och mångfald på kulturområdet”. 
Kundnytta är huvudmål och kundbegreppet delas i två delar. 

För förvaltningens verksamheter gäller två primära kundbegrepp, nämligen kulturnämnden 
och den enskilde kunden. Nämndens visioner och långsiktiga strategi styr inte bara 
principiellt utan även praktiskt förvaltningens verksamhet på både kort och lång sikt. 
Kulturnämnden är därför den ”kund” som företräder samhällsintresset i kulturpolitiken. 
Den enskilde kunden är alla dem som står i en direkt kundrelation till själva 
verksamheten.68 

Vad som slås fast i dessa märkliga rader är alltså – annorlunda uttryckt – att nämnden 
är kund till sig själv. Plus att det också finns andra kunder. Förvaltningen behöver lång 
                                                 
65 Ibid s. 29. 
66 KuN 1999-09-28 Nr. 7, Tjänsteutlåtande 1999-09-14 Dnr: 016/386/99 s. 8−11. 
67 Ibid s. 2. 
68 Ibid s. 3. 
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tid på sig att rätt uttolka och förverkliga nämndens uppdrag till nämnden, som i sin tur 
ska utformas av förvaltningen. Förvaltningen säger att inom tre år ska man 
förmodligen lyckas förverkliga något som varken är möjligt eller önskvärt. Det är 
förvirrande formuleringar och uttryckssätt. 
Det genomgående draget i skrivelsen är onekligen försöket att förena två olika 
synsätt. En tänkbar tolkning är att man från skrivande tjänstemäns håll vill förhala och i 
möjligaste mån dämpa avknoppningen av kommunens egna kulturinstitutioner. Man 
skriver ofta i klartext: ”Det är synnerligen viktigt att dessa frågor får avhandlas i lugna 
och konstruktiva former”. Man betonar vikten av att de anställda skall ”känna sig 
välinformerade och kunna ges en möjlighet att påverka sin situation för att dämpa den 
oro som uppstår vid allt förändringsarbete”. Vidare berättar man att ”Förvaltningens 
avsikt är att inom områden som konkurrensutsätts i flera fall utarbeta egenregianbud”. 
Inför detta faktum bekänner man att det finns stora administrativa problem. Att sköta 
anbudsgivningens alla delar och samtidigt själva delta i densamma säger man sig 
sakna resurser till. Det förekommer också många hänvisningar till arbetsrättsliga 
regelverk, EU-direktiv och diverse juridiska oklarheter som indirekt påstås försvåra 
och dämpa takten på avknoppningen.69 
Generellt sett gör man skarpa distinktioner mellan s.k. kärnverksamheter och andra 
tekniska och servicebetonade komplement till kärnverksamheten. Beträffande 
huvudbiblioteket säger man ifrån och vill explicit ha kvar biblioteket som ”nämnd och 
förvaltningsstyrd kommunal verksamhet, dvs. med politiskt direktinflytande och 
kulturpolitiska riktlinjer som styrinstrument. Den bör alltså inte 
konkurrensutsättas.”70 (Min kursivering.) Däremot kan man tänka sig låta sysslor 
som bokuppsättning, inläsningstjänst och dataverksamhet övertas av externa 
entreprenörer. 
Som skäl mot all konkurrensutsättning av bibliotekets kärnverksamheter anför man 
behovet av ”opartiskhet, neutralitet, och mångfald vad gäller bokbestånd och andra 
informationskällor”.71 
Bibliotekslagen från 1996 som förbjuder avgifter gör också att några ekonomiska 
vinstmotiv inte kan motivera spekulanter på verksamheten.. Andra praktiska 
osäkerhetsmoment i driften, t.ex. oklarheter i regelverk beträffande tillgång till 
nationella nätverk som fjärrlånekedjor och databaser motiverar också fortsatt 
kommunal egenregi, enligt förvaltningens uttryckliga mening. 
Kulturförvaltningen föreslår istället att två andra kommunala kulturverksamheter 
upphandlas, nämligen Kulturskolan och Vår-teaterverksamhet på Östermalm.72 

FACKLIGA OCH POLITISKA REAKTIONER 

Med ovanstående dokument har Stockholms kulturförvaltning lyckats att på olika sätt 
tillfredställa alla berörda politiska och fackliga intressenter. 

                                                 
69 Ibid s. 6. 
70 Ibid s. 8. 
71 Ibid. 
72 Ibid s. 2−10. 
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Samtliga fackliga organisationer yttrade sig i ärendet om upphandlingsplanen. Det rör 
sig om SKTF, Lärarförbundet och SACO. Man är bara delvis missnöjd med 
förvaltningens formuleringar. Det är i första hand de politiska direktiven som facken 
opponerar sig mot. Den enda upphandling facken godkänner är de som berör 
verksamheter som ännu inte etablerats. 
De enda skrivningar som facken inte delar är förvaltningens åtskillnad mellan 
kärnverksamheter och icke-kärnverksamheter. De tre fackförbunden säger sig värna 
om sin egen professionalism och uttalar enhälligt stöd för den förvaltningsstyrda 
”demokratiskt valda” ägandeformen.73 Kvalitetsupphandling och 
konkurrensutsättning upplevs som hot och som en kränkning av den egna 
professionen. Det betonas istället att besparingar och nedskärningar är orsaken till 
den egna personalens tillkortakommanden och att ökade resurser är det enda som 
kan ”kvalitetssäkra” verksamheterna. Talet om konkurrensutsatta 
kvalitetsupphandlingar avfärdas indirekt som lösning på ekonomiska problem och de 
upplevs dessutom direkt kränkande för de anställda. SKTF skriver: ”Alla kan förstå 
vilket moraliskt dilemma stadens tjänstemän sätts i när man får uppdraget att 
konkurrensutsätta sina verksamheter, på något sätt är detta som att ”hitta en ny man åt 
sin fru”. Vidare hävdar man att uppdraget från nämnden är ideologiskt och politiskt. 

Därför vore det ärligare, som vi ser det, om de politiska partiernas tjänstemän utredde 
verksamheterna och deklarerade vilka delar av offentlig kultur man vill göra sig av med. 
Det är detta uppdrag man har gentemot stockholmaren, att klart och tydligt deklarera 
vilken sorts kulturpolitik man vill föra och varför. Därpå får medborgaren säga sitt, i 
kommande kommunalval. Att istället be stadens tjänstemän utföra detta uppdrag tyder på 
både dålig arbetsgivaretik och brist på politiskt mod.74 

Den politiska majoriteten biföll i huvudsak förvaltningens förslag. Man uppmanade 
dock förvaltningen att ”snarast” återkomma med förslag till upphandlingsunderlag 
plan för utförsäljningen av Kulturskolan. Förvaltningen uppmanades att varje år 
återkomma med upphandlingsplaner och kompletteringar till dessa. Majoriteten 
visade att man inte tagit något intryck av fackets synpunkter eller andra reservationer 
mot utförsäljning, snarare ville man skynda på och skrev i tillägg till förvaltningens plan 
att ”Målet med kvalitetsupphandling i Stockholm är att öka eller bibehålla kvaliteten i 
servicen till den ekonomiskt mest fördelaktiga kostnaden”.75 
Den politiska oppositionen biföll inte planen, och bestred de upphandlingsdelar som 
majoriteten ansåg otillräckliga. Däremot betraktade man förvaltningens argumentation 
mot konkurrensutsättning av kärnverksamheter som rimlig. Man hävdade också att 
om delar av icke-kärnverksamheten säljs ut så ökar den krångliga byråkratin och 
detaljstyrningen genom att politiska beslut ersätter tidigare delegering och 
målstyrning.76  

                                                 
73 Ibid s. 23−26, bilagor till ärende nr. 7. 
74 Ibid, Tillhör ärende Nr 7 Pierre Gräff, SKTF:s yttrande angående ”Aktivitetsplan för 
kulturnämnden avseende kulturförvaltningen. 
75 Protokoll nr 9/1999 s . 2. 
76 Bilaga C2 (§139), Tillhör ärende nr 7. 
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Sammanfattningsvis har ändå förvaltningen lyckats med konststycket att göra alla till 
lags. På de punkter som inte politikens majoritet är riktigt nöjda applåderar 
oppositionen och vice versa. De fackliga organisationerna reagerar ömsom med och 
ömsom mot förvaltningen. Pusslandet hamnar i slutändan i en komplett konsensus – 
kompromiss där så lite som möjligt eller om man så vill så mycket som det är möjligt 
förändras. En dragkamp med eviga turer fram och tillbaka eller ett spel för gallerierna 
är det intryck som förmedlas till läsaren av dessa rader. Hur förvaltningen av en 
kulturinstitution skulle kunna vara annorlunda och samtidigt sortera under ett 
demokratiskt och parlamentariskt system är svårare att göra sig en föreställning om. 
Det ligger ändå nära till hands att betrakta kampen om makten som en tämligen 
passiv, formalistisk och rutinmässig kommunal rutin. 
Några större skiljelinjer i bibliotekspolitikens innehåll syns inte heller i skrivelserna. 
Det skiljaktigheterna handlar om är ägandeformen i första hand. Vänsteroppositionen 
värnar förstås om en fortsatt skattefinansierad offentlig sektor och motsätter sig – 
åtminstone verbalt – varje försök att föra verksamheterna utanför politikens 
ekonomiska kontroll. Men beträffande bibliotekens roll och innehåll uppvisas inga 
synpunkter. En faktor i det sammanhanget kan möjligen vara att det inte finns några 
diskussionsprotokoll i Stockholms kommun. 

KULTURPOLITIK OCH PARTIPOLITIK 

Precis som den politiska kulturnämnden begärt återkommer förvaltningen med 
verksamhetsplaner både år 2000 och 2001. 
År 2000 refererar man i Inledningsavsnittet till den statliga kulturpolitikens mål som de 
skrevs 1996.77 Man vill också arbeta i FN:s barnkonventions anda och man har även 
bakat in den egna aktivitetsplanen som innehöll kvalitetsupphandling i konkurrens. 
Sedan hänvisar man till den lokala politiken där frihet, mångfald, kvalitet samt även 
tillgänglighet blivit ledande honnörsord.78 
Den statliga kulturpolitiken är inte något som den politiska majoriteten i Stockholms 
stadshus och kulturnämnden ställer sig bakom. Statsmakten består inte av en 
borgerlig koalition som i Stockholm utan av den socialdemokratiska 
riksdagsmajoriteten. 1996 tillkom t.ex. bibliotekslagen som förbjuder 
avgiftsbeläggning på låneverksamheten. Den lagen omfattas inte av den borgerliga 
kulturpolitiken. Tvärtom är åtminstone det största och dominerande partiet i 
koalitionen, moderata samlingspartiet, inriktade på att låta även biblioteken drivas på 
kommersiell basis. 
När tjänstemännen på Stockholms kulturförvaltning lyckas förena FN:s 
barnkonvention samt både socialdemokratisk och borgerlig kulturpolitik så stöter det 
egentligen inte på några större problem. Många skrivningar överensstämmer helt och 
hållet: exv. ”främja människors bildningssträvanden”, ”främja kulturell mångfald, 
kvalitet, förnyelse.”79 Dessa mål är helt okontroversiella. 

                                                 
77 KuN 1999-12−14, Tjänsteutlåtande Dnr 101/211/00, Verksamhetsplan 2000 för 
kulturnämnden/kulturförvaltningen s. 3. 
78 Ibid s. 3−5. 
79 Ibid. 
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Den enda punkt där inriktningarna divergerar är de kommersiella inslagen. I statens 
kulturpolitik har man kvar den välkända formuleringen om att kulturpolitiken ska 
”motverka kommersialismens negativa verkningar”. Den borgerliga koalitionen i 
Stockholm nämner inte kommersialism som eftersträvansvärt i sig, men det uttalade 
målet för alla nämnder, också kulturnämnden, är kvalitet, upphandling och 
konkurrens. 
Förvaltningens explicita ordval är att ”All verksamhet inom kulturförvaltningen 
relaterar generellt sett till den statliga kulturpolitiken som den är formulerad i 1996 års 
måldokument.”80 
För Stockholms kulturförvaltning går det utmärkt att ”motverka kommersialismens 
negativa verkningar” samtidigt som man genom konkurrensutsättning vill ”öka eller 
bibehålla kvaliteten i servicen till den ekonomiskt mest fördelaktiga kostnaden.”81 

MÅL, INRIKTNING OCH EFFEKTER ÅTERIGEN 

Under punkten Strategiska frågor förklarar förvaltningen närmare hur man avser att 
förverkliga sina åtagande om kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring i 
kulturverksamheterna. 

Åtagandena skall säkras genom tydligt beskrivna arbetssätt. För att säkerställa en 
ständig förbättring skall verksamheterna arbeta systematiskt med utveckling av 
arbetssätt och åtaganden baserat på systematisk uppföljning. En strategisk del i denna 
uppföljning är att skapa metoder och rutiner för att ta reda på och tillgodogöra sig 
medborgarnas/brukarnas förbättringsförslag, synpunkter och klagomål. Uppföljning på 
olika nivåer syftar till att identifiera utvecklingsområden och att vidta åtgärder i ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete.82 

Vad som avses är kanske att bibliotekens personal ska prata med de människor som 
besöker biblioteken. Förmodligen har detta skett sedan urminnes tider och sker 
framledes. Kanske kan man tänka sig att inrätta brevlådor där allmänheten får komma 
med förslag, kritik och synpunkter? Sådana brevlådor har länge funnits på de allra 
flesta bibliotek. Den defensiva attityden gentemot omvärlden stipulerar dock att 
förvaltningen lägger ribban lågt, vid en elementär nivå. Kraven förväntas komma 
utifrån. 
Även om de är lätt att raljera med kulturbyråkraters språkbruk och föreställningar är 
det viktigt att inte glömma bort de grundläggande frågeställningarna. Vilken funktion 
ska dagens folkbibliotek ha? Vem utövar makten att utforma hur biblioteket gestaltar 
sig? 
En naturlig fråga efter ovanstående redogörelse är förstås om det är tjänstemän eller 
politiker som har det avgörande inflytandet över kulturpolitiken? Eller råder en 
oskiljbar symbios mellan dessa två kategorier av makthavare? 

                                                 
80 Ibid. 
81 Ibid s. 2. Se not 78. 
82 Ibid s. 4. 
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Målbeskrivningen har delats upp på flera delar i verksamhetsplanen för 2000. 
Inriktningsmål, effektmål och uppföljning är de medel som ska utveckla och säkra 
kvaliteten på biblioteksverksamheten. Inriktningsmålen innehåller fyra punkter. I 
korthet ska SSB vara ett modernt folkbibliotek, låna ut böcker och annat material, 
särskilt prioritera barns och ungdomars behov och förbättra servicen genom 
automatisering.83 Idel gamla beprövade aktiviteter. 
Men med effektmålbeskrivningen har man lyckats hitta något som biblioteket inte 
använt i någon större utsträckning. Man stipulerar att utlåningen på huvudbiblioteket 
ska öka från drygt 1 miljon till 1,5 miljoner. Besöken ska öka från 1,05 miljoner till 
1,2 miljoner. Inköpen av litteratur särskilt för barn och ungdom ska öka, men man 
anger ingen siffra på den punkten. Och antalet brukaravtal vid enheten för 
uppsökande verksamhet ska öka med 8 procent. Ett sista effektmål är att katalogen 
ska läggas ut på Internet för att öka servicen.84 
Uppföljningen av alla dessa effektmål ska ske med sedvanlig mätning av lån och 
besök (såsom man alltid gjort) Dessutom ska man göra enkätundersökningar bland 
biblioteksbesökarna. 
I verksamhetsberättelsen ett år senare konstateras att man inte lyckats nå något av 
effektmålen, utom det som gäller antalet brukaravtal.85 Dessa ökade med precis 8 
procent som man angav i effektmålet. Att man inte lyckats öka besökar- och 
utlånssiffrorna som föreskrivits, förklaras med att de virtuella besöken istället ökat när 
man gjorde hela mediebeståndet tillgängligt via Internet. 
Men med dessa effektmål har förvaltningen onekligen fullföljt uppdraget att 
konkretisera inriktningsmålen i ”mätbara mål och åtaganden”. 
Samtidigt infinner sig frågan på vilket sätt kvantitativa mått kan uttrycka kulturell 
kvalitet. Risken finns att personalen upplever en press och stress som kan få andra 
negativa effekter. Om endast ökade utlån och besökssiffror räknas som värdefullt, 
kan andra mål bli åsidosatta. Det kan t.ex. handla om fördjupning och reflektion och 
litterära upplevelser som inte har några mätbara riktmärken men som ändå måste 
räknas in under de övergripande målen mångfald och kvalitet. 

DE SMÅ BIBLIOTEKENS VERKSAMHETSPLANER 

Det som kännetecknar den kommunikativa handlingen är att den uppstår som en naturlig 
dialog mellan likvärdiga parter. De tjänar inga utanförliggande syften. Motsatsen – den 
målrationella handlingen – har ofta andra motiv och mål. De målrationella handlingarna kan 
öppna för manipulation.86 

                                                 
83 Ibid s. 4. 
84 Ibid. 
85 KuN 2001-02-22 ,Verksamhetsberättelse 2000 för kulturnämnden/kulturförvaltningen, Dnr: 
123/729/2000, s. 27. 
86 Vestheim, Geir, (Oslo 1992) Folkebibliotek i forvandling s. 111 (min översättning). 
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Alla de små och medelstora stadsdelsbiblioteken har gjort sin egen 
verksamhetsplan.87 De är mer eller mindre inspirerade av den centrala 
verksamhetsplanen ovan. Men skillnader finns. Bland de 30 bibliotek vars 
verksamhetsplaner jag granskat går det att spåra en tydlig tendens och styrning. Man 
har gått mer eller mindre långt i marknadstänkandet. I olika grad har man anpassat 
terminologin till förhärskande trender. Det finns några få – endast tre − bibliotek som 
fortfarande nämnt ordet folkbildning i sina målbeskrivningar. Beträffande synen på 
målgrupperna är låntagare, användare och brukare fortfarande de vanligaste 
beteckningarna men fem bibliotek har fullt ut börjat kalla sina besökare för kunder. 
Vanligt är att man använder olika namn beroende på i vilket sammanhang man 
beskriver sin målgrupp. Det förefaller snarare vara de som dokumenten är riktade till 
(överordnade och politiker) som avgör vilken term man använder än synen på 
besökaren/kunden. Många garderar sig och varierar beteckningen. 
Bland de bibliotek som konsekvent använder beteckningen kund ligger de allra flesta 
i norrförort. I Kista och Husby är man allra mest kundinriktad. Akalla använder 
visserligen ordet biblioteksbesökare, men går å andra sidan absolut längst i 
efterfrågestyrning. Man vill ”tillhandahålla de mest uppmärksammade och populära 
titlarna ur mediautgivningen” och förbinder sig att ”vara lyhörd för 
biblioteksbesökarens önskemål om inköp av böcker och tidskrifter samt i den mån 
det är möjligt köpa in de föreslagna titlarna”.88 
I verksamhetsplanen från Tensta bibliotek är själva anslaget annorlunda. I den 
övergripande målbeskrivningen gör man hänvisningar till bibliotekslagen och FN:s 
barnkonvention och när man närmare redogör för sina åtagande och effektmål är 
tonen mera återhållsam än hos de som utan vidare anger exakt hur mycket lån och 
besök förväntas öka. De s.k. effektmålen kopplas i Tensta samman med större 
samhälleliga mål som exempelvis ”integration”, ”att merparten av våra brukare ska 
uppleva att de får allt bättre service” och ”att våra besökare känner att på biblioteket 
tycker man att olika språklig och kulturell bakgrund är en tillgång” är formuleringar för 
att uttrycka önskade effekter.89 
Rinkeby biblioteks verksamhetsplan ger ett mer självsäkert intryck där man 
preciserar att minst 130 000 böcker ska lånas ut, ”varav 60 000 barnlån och 70 000 
vuxenlån.” Besöken ska uppgå till 170 000 och 90 procent av ”besökarna skall vara 
nöjda med biblioteket.” Dessa måluppfyllelser ska mätas genom registrering och 
enkäter.90 Man betonar det nära samarbetet med stadsdelsförvaltningen och när det 
gäller kvalitetsutveckling och klagomålshantering sorterar biblioteket under samma 
metodik som hela Stockholms kommun och i en skrivning riktad direkt till kunden 
fastställer man: 

Du som är kund på biblioteket är välkommen att ge oss synpunkter på hur vi kan förbättra 
och utveckla verksamheten. Du kan naturligtvis alltid diskutera direkt med oss, men du 

                                                 
87 Kun 00-11-07 Bilaga 11. Sammanställning över verksamhetsplan år 2001 för 
stadsdelsbiblioteken. 
88 Ibid. s. 3. 
89 Ibid. s. 13−17. 
90 Ibid. s. 7−8. 
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har också möjlighet att lämna dina synpunkter med hjälp av Rinkebys servicekort som 
finns på biblioteket. 

Vi besvarar alltid inlämnade servicekort som berör biblioteket, muntligt, skriftligt eller 
anonymt anslaget på anslagstavla. 

Vi gör en bedömning av klagomålet/önskemålet för att se vad som kan åtgärdas inom 
våra ekonomiska och andra ramar. All vår personal har delegation att göra rättelser, och 
därför kan må nga felaktigheter rättas till snabbt. 

En gång per år genomför vi en enkät där du har möjlighet att lämna synpunkter. Vi är 
mycket glada om du vill ta dig tid att fylla i den, eftersom det hjälper oss att göra 
biblioteket ännu bättre. 

Vi ändrar våra rutiner när det behövs. Vi tar varje klagomål på allvar. 
Arbetsrutiner har skapats för varje åtagande och säkerställande finns tillgängligt på 

biblioteket.91 

Det är uppenbart att man från bibliotekets sida lagt ner mycket arbete på att berätta 
för sina besökare att klagomål tas på allvar, att det finns färdiga blanketter, att 
klagomål därigenom i någon mån måste vara förväntade. Hos mig som ”kund” infinner 
sig frågan varför detta måste påpekas? Har det inte alltid varit en självklarhet? Hur 
mycket arbete läggs egentligen ner på att instrumentalisera något som rimligtvis borde 
vara en naturlig del av vardagslivet på ett bibliotek? 
Dessa tänkesätt är direkt hämtade från Stockholms kommuns centrala kundpolicy. 
Tid och energi läggs ner på att förebereda och hantera istället för att som ansvarig 
personal förebygga dessa klagomål. Vilka ekonomiska och psykologiska mekanismer 
som ligger bakom dessa strategier inbjuder till spekulation. Anser man att brister som 
ingen klagar på inte behöver någon åtgärd och hoppas man därigenom kunna spara 
pengar? Genom att utarbeta en färdig, kundvänlig approach lägger man i en 
bemärkelse allt ansvar på ”kunden” på samma gång som framtoningen är inbjudande 
(till klagomål) och därför avväpnande. 
Tillbaka till Tensta där man håller tilltalet mindre svulstigt och mer lågmält nöjer sig 
med att göra sitt bästa. Som effektmål anges ambitioner i stil med att: 
 
• Merparten av våra brukare ska uppleva att de får allt bättre service. 
• Förbättringar av arbetsmiljön leder till ökad kvalitet i verksamheten. 
 
Man betonar sitt eget särskilda ansvar och hoppas att effekterna ska bli att 
besökarna upplever biblioteket som välkomnande och ”lyhörda till förslag och kritik” 
med tydliga regler och ”snabb och professionell hjälp”.92 
Betoningen av vad som är viktigt är densamma men tonen är ändå annorlunda. 
Påpekas bör då att Tensta har erhållit tidsbegränsade extra projektmedel från 
regeringens storstadssatsning och således inte varit enbart beroende av den 
kommunala ekonomin via stadsdelsnämnden. Om detta har haft någon betydelse för 
att man visat en lite mer självständig och avvikande hållning i språkbruket låter jag vara 
osagt, eftersom det är svårt att belägga. 

                                                 
91 Ibid. s. 10. 
92 Ibid. s. 16. 
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DETALJSTYRNING OCH MÅLRATIONALITET 

I verksamhetsplanen på Medborgarplatsens bibliotek 2001 går man så långt i 
detaljreglering att det tom. beskrivs hur personalen ska förhålla sig i relation till sina 
besökare rent fysiskt. Punktvis slås det under rubriken Åtagande och Arbetssätt fast 
att personalen när besökare ställer frågor skall: 

 
• Lyssna förutsättningslöst, behålla ögonkontakten och använda lämpligt röstläge. 
• Ge besökaren rimlig tid att redogöra för hela sin frågeställning. 
• Bekräfta att man förstått frågan. 
• Använda terminologi som besökaren förstår och undvika yrkesjargong.93 
 
Efter detta följer en redogörelse för hur sökprocessen ska ske. Tonen vittnar om att 
samtliga tilltalade – både personal och besökare – förutsätts befinna sig på en något 
debil nivå. Varje läsare av dessa rader måste rimligtvis fråga sig hur biblioteket 
någonsin kan komma på tanken att anställa personal för vilka ovanstående saker inte 
är självklara och överflödiga att påpeka. Apropå sista punkten ovan om att ”använda 
terminologi som besökaren förstår och undvika yrkesjargong” så uppstår frågan om 
vilka intervjuer som måste äga rum innan respektive part har klart för sig vilken 
förståelsenivå den andre har. Tonen i tilltalet skulle för en normalbegåvad besökare 
kunna uppfattas kränkande. Den som vänder sig till en referensdisk på ett bibliotek 
förväntar sig oftast att få svar på sina frågor så korrekt som möjligt. Ögonkontakt, 
röstläge och bekräftelse på att man blivit förstådd är förmodligen rätt sekundärt såvida 
det inte tar sig extrema former. Men återigen borde den risken kunna minimeras med 
en insiktsfull personalpolitik. Säkert är det så att olika besökare kan klara av 
bibliotekariers yrkesjargong mer eller mindre bra, men det finns ju alltid möjlighet att 
fråga när man inte förstår. Själva utgångspunkten i ”styrningen” förutsätter att både 
besökare och personal är okunniga och rentav dumma. 
Det kommunikativa inslaget i relationen mellan besökare/kund och bibliotekarie/ 
personal har tydligt blivit reducerat till en beställare kontra utförarefunktion. Det 
mödosamma arbetet ligger på ytan och inskränks till att rätt förstå och utföra en 
beställning. Det ifrågasätts med inslag av förakt om respektive part kan ”förstå” 
varandra. Den mer eller mindre uttalade strävan är att undvika alla inslag av 
komplikation, intellektuella såväl som praktiska. 

SPRÅKET FÖR TIO ÅR SEDAN 

I början av 1990-talet var SSB indelat i regioner. De låg inte alltid i omedelbar 
geografisk närhet till varandra. Men det fanns ett större s.k. regionbibliotek som de 
medelstora och mindre förortsbiblioteken sorterade under. Det var snarare 
kommunikationsmedel och infrastruktur som avgjorde regionindelningen. Region 2 
med Medborgarplatsen bibliotek som bas bestod av bland andra biblioteken i 
Farsta, Rågsved, Bagarmossen, Hökarängen och Sköndal. 

                                                 
93 Ibid. s. 49−50. 
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I ett gemensamt program från 1991–199394 som innehåller 30 sidor utförlig 
beskrivning av verksamheter och målsättningar kommer man ingenstans i närheten av 
den detaljstyrning som utmärker Medborgarplatsens verksamhetsplan från år 2001. 
Där fanns radikalt annorlunda uttryck och ordval också i de övergripande 
målbeskrivningarna. Ordet demokrati förekom fortfarande. Under rubriken 
målsättning och inriktning står att ”Bibliotekens krav på stöd från det allmänna vilar på 
dess roll i arbetet på att bibehålla, stärka och utveckla ett demokratiskt samhälle” 
(min kursivering).95 
Beträffande urvalet av medier står explicit ”Bibliotekens mediebestånd har ett vidare 
och djupare syfte än bokhandelns. De får inte enbart spegla en populär efterfrågan.”96 
En sådan formulering förekommer ingenstans i dagsaktuella dokument. 
På Hornstulls bibliotek (som hörde till samma stadsdelsnämnd Maria – Gamla Stan 
och Medborgarplatsen.) t.ex. utlovades under punkten Åtaganden och Arbetssätt i 
verksamhetsplanen för 2001 att man ska göra en ordentlig genomgång ”för att bättre 
kunna anpassa bibliotekets mediabestånd efter kundernas behov”. Denna genomgång 
ska ske med tanke på ”proportioner mellan avdelningar, gammalt och nytt och 
efterfrågan”(min kursivering). Man utlovar också en översyn av inköpsställen för att 
så ”snabbt som möjligt få fram efterfrågad litteratur”. Detta arbete ska ske i samarbete 
mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter för att ”bättre kunna ta tillvara de båda 
yrkesgruppernas specialkompetenser”.97 
Om arbetet alltmer fokuseras på efterfrågad litteratur så undrar man varför det är så 
nödvändigt med ”specialkompetenser”? Är de möjligen symptomatiskt att ju större 
avprofessionalisering som äger rum ju viktigare blir det att manipulera med begrepp 
som ”kvalitetssäkring” ”kompetens” osv.? Som ”övrigt delmål” anger Hornstulls 
bibliotek att ”Informationsdisken och expeditionen kommer att vara bemannad med 
utbildad personal, som kan vägleda allmänheten. Vi kommer att se över 
bokbeståndet och utbilda personalen i IT.98 
Om detta är ett delmål så måste det betyda att det idag inte är fallet att dessa diskar är 
bemannade med utbildad personal? Då skulle det ju inte behöva vara något mål 
överhuvudtaget. Samtidigt kan man undra vilken grad av utbildning som erfordras för 
att vägleda kunder när utbudet alltmer ska styras av kundens egen efterfrågan? Att på 
kundens begäran beställa bästsäljare från bokhandeln kan rimligtvis inte kräva någon 
avancerad akademisk examen, vilket Hornstulls bibliotek indirekt indikerar 
I programdokumentet från region 2 år 1991 står: 

Folkbiblioteken är de enda institutionerna som ger alla tillgång till den mänskliga 
kulturens alla skriftliga vittnesbörd. De ger alla möjlighet att få tillgång till information, 
kunskap och konstnärliga upplevelser, förr ett privilegium för ekonomiskt och kulturellt 

                                                 
94 Förslag till budget 1990 och 3-årsprogram 1991−1993 Stockholms Stadsbibliotek Länsbibliotek 
– Lånecentral Region 2, Maggie Säll. 
95 Ibid s. 2(30). 
96 Ibid. 
97 Kun 00-11-07 Bilaga 11. Sammanställning över verksamhetsplan år 2001 för 
stadsdelsbiblioteken, s. 53−54. 
98 Ibid s. 54. 
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välbeställda. Den enskilde skall sedan fritt få välja om möjligheterna skall utnyttjas eller 
ej.99 

Åtta år senare kan man läsa att medianslaget minskat med 24 procent under en 
tvåårsperiod på Medborgarplatsens bibliotek.100 Det är ju möjligt att detta faktum har 
en betydelse för ordval och generellt språkbruk. Ambitionen att ge ”alla tillgång till 
den mänskliga kulturens alla skriftliga vittnesbörd” kostar givetvis pengar. Det är 
naturligtvis mindre kostnadskrävande att minska den rent kulturella och intellektuella 
ambitionsnivån genom minskat och populariserat utbud. Givetvis måste en sådan 
nedbantning också avspeglas i språkbruket. Variationerna har blivit mindre. En verbal 
utarmning syns i de senare årens policydokument. Likriktningen i formuleringar och 
beskrivningar har blivit större. 
Sammanfattningsvis kan sägas att på det rent språkliga planet har inte mångfald, 
allsidighet och kvalitet ökat. Mitt begränsade källmaterial ger ändå vid handen att det 
formella språkbruket snarare blivit alltmer fattigt och ensartat. Paradoxalt nog har 
detta skett samtidigt med decentraliseringen som öppet syftade till att sprida och 
diversifiera ansvar och makt. När de små stadsdelsbiblioteken blev självständiga blev 
deras språk alltmer likartat. 
Som en kommentar till detta är det ju viktigt påpeka att språket i programskrifter 
sällan och kanske aldrig helt stämmer med de faktiska reella förhållandena som de 
upplevs och gestaltar sig direkt på fältet. Därmed inte sagt att det inte kan finnas stora 
likheter mellan teori och praktik. 

EFFEKTER AV EFTERFRÅGESTYRNING 

Hur ser då alla de bibliotek ut där efterfrågan är avgörande för urval och inköp? För 
att illustrera några av dessa konsekvenser har jag jämfört Liza Marklunds 
försäljningssucce Sprängaren med en mycket snarlik bok som heter I stadshusets 
skugga och är skriven av Margareta Grape. Den sistnämnda boken är inte på långa 
vägar så välkänd och omskriven som den förstnämnda. Men om man jämför 
recensionerna i BTJ:s sambindningslistor, vilket är bibliotekens huvudsakliga 
inköpsreferens, så finner man att böckerna mycket väl kan betecknas som helt 
likvärdiga avseende litterär status. Recensenten av Marklunds bok är möjligen något 
mindre kritisk. Men båda böckerna tillskrivs vissa brister som också de är snarlika. 

Även om psykologiskt trovärdiga personporträtt inte är författarinnans starkaste sida 
och schablonerna ibland tar överhanden och gör intrigen mindre trovärdig, fångas man 
av Annikas kamp att klara tillvaron som kvinnlig chef, som yrkesarbetande hustru och 
mor, och inte minst som orädd reporter på jakt efter en mördare.101 

                                                 
99 Förslag till budget 1990 och 3-årsprogram 1991 – 1993, Stockholms Stadsbibliotek 
Länsbibliotek – Lånecentral Region 2, M. Säll. 
100 Kun. 00-11-07 Bilaga 11, Sammanställning över verksamhetsplan år 2001 för 
stadsdelsbiblioteken s. 53. 
101 Bibliotekstjänst sambindningslista 1998:22 s. 62. 
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Grapes bok som utkom 1999, ett år senare blir i BTJ-recensionen jämförd med just 
Marklunds Sprängaren. 

Det som först slår en är likheterna med Liza Marklunds succéthriller Sprängaren 
/…/Stockholm är staden, händelserna utspelas i en inte alltför avlägsen framtid – mord 
begås. Grape har även hon en rapp stil och kan onekligen den politiska miljön. /…/Men 
någon riktig spänning vill aldrig infinna sig. /…/kunskap och språkligt handlag uppväger 
inte alltid en bristande gestaltning.102 

Visst är entusiasmen hos BTJ:s lektör betydlig större inför Liza Marklunds bok. Men 
det är uppenbart att det är sådana moment som spänningsskapande som skiljer sig. 
Med tanke på övriga förtjänster hos den andra boken, kunskap och språkligt handlag 
exempelvis, kan det vara svårt att med detta motivera den stora skillnaden i inköp. 
Sammanlagt finns i mars 2001 i hela SSB-systemet 292 inköpta exemplar av 
Sprängaren. Den andra boken I stadshusets skugga finns i sammanlagt 6 
exemplar. Av dessa 6 är det bara fyra bibliotek som köpt in boken på eget initiativ. 
De övriga två biblioteken har fått den som gåva. 
Proportionen på denna stora skillnad står inte riktigt i relation till den rent litterära 
kvalitetsskillnaden som BTJ-recensionerna ger vid handen. 
Vid en rundringning till de sex bibliotek som faktiskt köpt in I stadshusets skugga 
framgick att samtliga sex exemplar varit flitigt utlånade efter ankomstdatum. Föga 
förvånande kanske då den handlar om politiken i den egna staden. De sex filialer som 
förvärvat den är Kungsholmen, Gamla stan, Östermalm, Hornstull, Skärholmen och 
Bagarmossen. På Hornstulls och Gamla stans bibliotek påfördes den efter att någon 
skänkt den som gåva. De övriga fyra kunde inte riktigt säkert säga om den beställts 
direkt från BTJ efter den egna personalens omdöme eller om någon efterfrågat den. 
Formuleringen från 1991−1993: ”Bibliotekens mediebestånd har ett vidare och 
djupare syfte än bokhandelns. De får inte enbart spegla en populär efterfrågan” har 
uppenbarligen förlorat all relevans. 
Nu handlar det närmast om att konkurrera eller utgöra filial till bokhandel och 
Pressbyrå. Liza Marklunds böcker finns i vartenda varuhus och i varenda 
pressbyråkiosk. Margareta Grapes bok kan rimligen inte efterfrågas eftersom den inte 
fått någon massmedial uppmärksamhet och väldigt få människor känner till att den 
överhuvudtaget existerar. 
Med bibliotekets gamla ”koncept” där kulturuppgiften och informationsuppgiften 
var bärande innebar uppdraget att upplysa också om det som inte är välkänt, omtalat 
och kommersiellt gångbart. Att tillhandahålla böcker och övrig information som 
användarna inte känner till var bibliotekets unika uppgift. Att göra detta kostnadsfritt 
var ett ytterligare unikt inslag som radikalt särskiljt biblioteket från alla andra 
kulturförmedlande instanser på kommersiell bas. 
Om nu biblioteket på eget initiativ upphäver den unika funktionen och istället anpassar 
sitt utbud till efterfrågan och i allt väsentligt närmar sig och samtidigt just därför 
konkurrerar med bokhandel och pressbyrån måste det finnas ett starkt skäl. Att den 

                                                 
102 Bibliotekstjänst sambindningslista 1999:24 s. 74. 



36 (69)  

samlade bibliotekariekåren inom loppet av några decennier blivit så förslöad att man 
inte längre vill befatta sig med något annat material än det uppmärksammade, 
efterfrågade och opportuna vore en så grov förenkling och förolämpning att den måste 
avfärdas. I den mån tendensen att medvetet ”ge folk vad de frågar efter” blivit legio 
måste den i sin tur ha orsaker som knappast kan individualiseras eller tillskrivas 
bibliotekariekåren. 
Den mest sannolika förklaringen är den politiska legitimiteten. Pressen att dagligen 
bevisa sitt existensberättigande under ständigt krympande anslag, att till varje pris 
öka utlånings- och besökssiffror utan att det kan motiveras med intäkter, är den 
faktor som logiskt kan förklara trenden och den förändrade inriktningen. I 
uppsatsens avslutande diskussionsdel följer vidare resonemang kring dessa frågor. 

FÖRÄNDRING AV SÖKPROFILER I PLATSANNONSER 

Ett annat mått på diskursordningar, ambitioner och inriktningar kan platsannonser 
utgöra. En komparation av tre annonser från december 2000, september 1999 och 
juni 1994103 visar på en drastisk omvandling av sökprofiler och tilltal mellan speciellt år 
1999–2000. Layout och innehåll är ganska identiskt mellan annonsen från 1994 och 
1999.104 Även om det är andra befattningar som sökes i annonsen från år 2000 så är 
det svårt att föreställa sig att annonsen skulle vara likadan som 1999 och 1994 även 
om det vore en stadsbibliotekarie som söktes. Något har förändrats. Till att börja 
med har omfång och utrymme blivit tilltaget trots att tjänsterna som de två första 
annonserna avser är underställda stadsbibliotekarietjänsten. Mellan 1994 och 1999 
hände inte mycket beträffande utformningen av annonser. Läsarna – potentiella 
sökande till tjänsten som stadsbibliotekarie förväntas utan vidare kapabla till ”finstilt 
läsning”. De upplysningar som anses nödvändiga är sparsmakade och avspeglar en 
traditionell syn på arbetet. Samma mall förefaller ha plockats fram ur byrålådan. En 
viss omstuvning har dock ägt rum. 1994 nämns förekomsten av ”visioner och idéer” 
allra först i texten som önskvärda tillgångar på den blivande chefen. En formulering 
som ”gedigna kunskaper” och ”god inblick både i svenskt och internationellt 
biblioteksväsende” rankas därefter högt upp i annonsens inledande blickfång. Först 
därefter får läsarna veta att den blivande chefen är ”underställd” förvaltningschef och 
ska ingå i en ledningsgrupp för Kultur Stockholm. Det är uppenbart att den sökande 
ska ingå i en organisationsstruktur, i ett kollektivt sammanhang. Men man är mycket 
noga med att poängtera vikten av ”såväl självständigt arbete som samarbete.” 
Beskrivningen av ansvar och arbetsuppgifter är relativt noggrann och specificerad. 
I annonsen fem år senare 1999 syns en liten tendens till individualisering och ökat 
personligt ansvar. Meningen om att chefen är ”underställd” en annan chef, 
förvaltningschefen, finns inte kvar. Första upplysningen som lämnas är istället den om 
ansvarområdet, ”fullt budget- och personalansvar liksom arbetsmiljöansvar”. Listan 
på önskvärda personliga egenskaper har utökats från de som nämns ovan till att också 
omfatta att ”vara initiativrik, kunna entusiasmera medarbetare och skapa ett positivt 
utvecklings- och arbetsklimat.” 
                                                 
103 Se bilaga 2 och 3. 
104 Se bilaga 2. 
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Dessa förskjutningar mot en ökad individualisering kan inte enbart förklaras med att 
chefskapet i den första annonsen från 1994 omfattar en större organisation på väg att 
decentraliseras. 1999 avsåg tjänsten visserligen enbart huvudbiblioteket men 
samordningen av ”stadens nätverk av stadsdelsbibliotek” ingår i ansvaret och borde i 
praktiken tarva samma förmåga till samarbete som tidigare. 
Den hierarkiska organisationen håller på att ersättas av den ”platta”, där ansvaret 
alltmer koncentreras till en chefsperson, som förväntas förverkliga det som tidigare 
vilade på en större grupp, ett kollektiv och ytterst hänfördes till den samhällsdiskurs 
som dominerar debatt och allmänt medvetande. 
Att ”marketization of discourse”105 fullständig slagit igenom blir helt tydligt i 
annonsen från 2001.106 En viss försiktighet och oklarhet blandas i den annonsen med 
den offensiva affärsmässiga framtoningen. Layout och struktur vittnar om att man 
bemödar sig om läsarens uppmärksamhet och vill göra innehållet mer lättillgängligt. 
Radavstånd och feta rubriker ska underlätta tillägnandet av innehållet. 
Annonsen består ju egentligen av två tjänster. Det finns en klar interdiskursivitet107 
som skiljer även innehållspresentationen av de båda tjänsterna åt. Tjänsten på 
annonsens vänstra sida som Verksamhetscontroller/biträdande stadsbibliotekarie 
har inte samma typ av anrop som den efterlysta Marknadschefen på annonsens 
högra sida, även om dispositionen är likadan. Tjänstetitel och dess relation till 
Stockholms stadsbibliotek, en organisation stadd i drastisk förändring och utveckling, 
är det första påståendet som läsaren blir varse. Vad ”Uppdraget” konkret består 
följer därefter och sist vad ”Vi söker” med många detaljerade beskrivningar som helt 
uteslutande är individ- och personlighetsfokuserat. 
I den vänstra tjänsten tilltalas den sökande i tredje person. ”Vi söker en utvecklare 
och strateg so/.../”. Ordet ”som” återkommer i en opersonlig konnotation till skillnad 
mot vad fallet är till höger beträffande den efterfrågade Marknadschefen. Där är 
”Du” det frekventa inledande ordet som börjar varje beskrivning av efterfrågat 
personligt kulturellt kapital och habitus för att återknyta till Bourdieus begrepp. 

Diskursordningen är summan av alla de genrer och diskurser som används inom en 
social institution eller en social domän. Diskursordningen är framför allt en form av 
system som både formar och formas av specifika fall av språkbruk. Den är därmed både 
struktur och språkbruk. Bruket av diskurser och genrer som resurser i kommunikationen 
styrs av diskursordningen, eftersom diskursordningen utgör de resurser (diskurser och 
genrer) som står till förfogande. Detta lägger restriktioner på vad man kan säga. Men 
samtidigt har språkbrukare också möjlighet att förändra diskursordningen om de utnyttjar 
diskurser och genrer på nya sätt eller diskurser och genrer från andra diskursordningar. 
Diskursordningar är i särskild grad öppna för förändring när det införs diskurser och 
genrer som tillhör en annan diskursordning.108 

                                                 
105 Winther Jorgensen, Marianne, Phillips Louise, (Lund 2000) Diskursanalys som teori och metod, 
s. 91 och s. 77. Referens till Fairclough’s tes att ”marknadsdiskurser håller på att kolonisera 
offentliga instituioners diskursiva praktiker (Fairclough 1992a, 1993, 1998). 
106 Se bilaga 3. 
107 Winther Jorgensen, Marianne, Phillips Louise, (Lund 2000) Diskursanalys som teori och metod, 
s. 77. 
108 Ibid s. 76. 
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Två olika diskursordningar samsas sida vid sida i denna annons. 
Verksamhetscontrollern hör till den gamla traditionella diskursen där det handlar om 
att inte vara ”chef över bibliotekscheferna, utan en rådgivare i strategiska frågor”. 
Vad som söks är underförstått en ledare men även om ordet ”underordnad” inte 
förekommer förstås ändå att uppdrag och egenskaper ändå är förknippat med att 
”företräda stadsbibliotekets ledning /…/ verksamhetsidén ur ett 
helhetsperspektiv”…. 
Utvecklaren och strategen bör se ”att helheten är större än delarna, som ändå förstår 
att det är delarna som utgör helheten”. Det personliga och offensiva är starkt 
nedtonat till förmån för ”helhet.” 
”Marknadschefen” däremot tilltalas med 9 upprepade stora Du-satser som allihopa 
innehåller egenskaper och meriter som ändå ställs något i skuggan av det inledande 
”Du-et.” Det är glasklart att Individen ställs framför arbetskollektivet. I 
Uppdragsdeklarationen nämns i förbigående att ”din chef är stadsbibliotekarien” och 
att ”till din hjälp har du en informationsassistent” och också stöd av en 
”informationssekreterare som finns i den gemensamma kulturförvaltningens stab.” 
Men eftersom ”Du kommer att bryta ny mark i vår organisation och formar i stor 
utsträckning själv hur du löser ditt uppdrag” lämnas alla detaljer och funktioner 
onämnda. (till skillnad mot verksamhetscontrollern som fick en viss precisering av 
arbetsuppgifter) Den läsande ges intryck av en tämligen obegränsad frihet i 
”marknadsföringen” och ”profileringen” av ”vårt varumärke.” Det privata 
näringslivets målstyrning har utan tvekan varit förebilden i formuleringarna. Mellan 
raderna lyser en viss valhänthet igenom trots den konsekventa individualiseringen. 
Den som någon gång besökt Stockholms stads huvudbibliotek och försökt hitta en 
sittplats, väntat i kö vid sökterminaler och utlåningsdisk kan möjligen förundra sig 
över första meningen i beskrivningen av tilltänkt ”kreativ kommunikatör”. Efter att ha 
identifierats som ”idérik och handlingskraftig” fastslås att ”Du anser inte att uppdraget 
är slutfört förrän kunden har kommit –och återkommit”. 
För en flitig besökare är det ibland plågsamt uppenbart att förekomsten av kunder 
inte är något större problem på SSB. Snarare är kundantalet större än själva lokal- 
och andra resurser medger. 
Den som känner till dessa förhållanden kan lätt få intrycket att diskursordningen inte är 
helt förankrad i verkligheten som den upplevs utifrån. Det kan vara fråga om att lägga 
en mall över två olika sorters verksamheter som inte är jämförbara. Vad syftet med 
att locka fler människor−kunder till en byggnad som redan är överfull skulle vara är 
annars tämligen obegripligt. Möjligen kan det förstås i ljuset av målbeskrivningarna från 
den centrala verksamhetsplanen.109 
Effektmål och ”mätbara mål och åtaganden” som den centrala verksamhetsplanen 
förordade kan vara del av en förnyad diskurs som utlovas och kanske är det fråga 
om att ännu en gång uppfylla både det egna gamla institutionella och beprövade 
arbetssättet på samma gång som man utlovar ”ny mark” som en eftergift åt den 
allmänna förhärskande marknadsmodellen hos huvudmannen kommunen? 

                                                 
109 Se ovan. 
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Visioner är en tillgång som saknas helt och hållet i allra senaste upplagan av 
sökprofilen. I den gamla diskursen hade visioner hög prioritet. Om uteslutandet av 
visioner skett överlagt eller mera som en lapsusförlust är svårt att avgöra. 
Här finns möjligen exempel på flytande signifikans som innebär att olika diskurser 
mer eller mindre konkurrerar om ett begrepps innebörd. Visioner kan per se skifta 
och motsäga varandra. Önskvärda och mindre önskvärda visioner är relaterade till 
diskursens övriga beståndsdelar. 

BIBLIOTEKSLAG OCH DEBATT 

Under hela 1900-talet gjordes många försök att lagstifta om tillgången till bibliotek. 
Men först 1996 fanns det majoritet i riksdagen för en sådan lag. 
Biblioteksnedläggningar under 1980- och 90-tal gjorde det möjligt att uppnå en 
riksdagsmajoritet för en sådan lagstiftning. Marknadsanpassningen medförde också 
hot om avgiftsbeläggning och lagen slår fast att lån på bibliotek skall vara gratis och att 
varje kommun är skyldig att bedriva biblioteksverksamhet. För närvarande håller 
lagen på att omarbetas. Många intressenter – inte minst bibliotekariernas fackliga 
organ – betraktade lagen som alltför ”tandlös”. Man önskar skarpare markeringar 
bland annat vad gäller professionaliteten i biblioteksverksamheten, biblioteksplaner 
och andra standardnormer på de kommunala folkbiblioteken.110 
Den massmediala uppmärksamhet som ägnats biblioteken har nästan uteslutande 
handlat om nedläggningar, drastiska och påtagliga nedskärningar. En 
uppmärksammad polemik ägde rum i Svenska Dagbladet 1999.111 
Bibliotekarieyrkets professionalism koncentrerades då kring ett metaforiskt ”Tant 
Brun”-ideal där det personliga engagemanget idealiserades i opposition mot ett 
instrumentaliserat förhållningssätt med tydliga anspråk och gränser. Tyvärr 
fördjupades inte den debatten till att handla om de politiska och ideologiska 
grundvalarna för folkbiblioteksväsendet. Schabloner och ytliga resonemang lyckades 
uppröra många sinnen men skymde sikten för de väsentliga frågorna som förblev 
outtalade. 

UTVÄRDERING AV STADSDELSNÄMNDSREFORMEN 

I en forskningsrapport från EFI – the economic research institute112 – har man gjort en 
utvärdering av den ekonomiska styrningen före och efter stadsdelsnämndsreformen. 
Studien baserar sig på intervjuer och enkäter med enhetschefer. Det är främst hur 
effektiviteten förändrades i samband med reformen som var målet för rapporten. 
Mätvariablerna var många. Organisation, Styrning och budget, decentralisering och 

                                                 
110Odelblad, Karin, ”Mera klös i bibliotekslagen nyttigt för demokratin” Norrköpings Tidningar 
Östergötlands Dagblad 010502. 
111 Lönnroth, Lars Jakobson, Lars, ”Låt inte tant Brun härja på biblioteken Svd 990413 respektive 
990429. 
Boman, Jan, Hargefjäll, Rudolf, Tant Brun drabbar största folkbiblioteket Svd 990420 respektive 
990505. 
112 Berg-Suurwee, Ulrika, Styrning före och efter stadsdelsnämndsreform inom kultur och fritid – 
Resultat från intervjuer och enkät, EFI – RESEARCH REPORT, ISBN NR 91-7258-537-4. 
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befogenheter, målstyrning och uppföljning är de som refereras här. För 
bibliotekschefernas del har stadsdelsnämndsreformen (sdn-reformen) varit positiv i 
flera bemärkelser. Det lokala inflytandet har ökat. Då menas att respondenterna 
själva – 80 procent – anser att de fått mer att säga till om efter sdn-reformen.113 Det 
kan dock ifrågasättas om det verkligen är fråga om en decentralisering. I rapporten 
definieras decentralisering som en kombination av lokalt inflytande och central 
styrning Vad som omvittnas i rapporten kan egentligen vara fråga om delegering. Det 
är vanligt att dessa företeelser förväxlas. ”Begreppen kan sägas vara varandras 
motsatser då det vid en delegering handlar om att precisera vad den lokala enheten får 
besluta om medan man vid decentralisering preciserar vad man inte får besluta om”. 
Dessutom vittnar de flesta tillfrågade om att de lokala politikerna blandar sig i och att 
detaljstyrningen ökat. Detta gör att decentraliseringen bara blivit en tom formalitet. I 
realiteten har det lokala inflytandet minskat pga. detaljstyrningen.114 
Beträffande organisationen upplevs inte några större skillnader efter reformen. 
Budgetstyrningen har kommit att dominera och enhetlig central samverkan saknas 
helt. Målstyrningen har blivit mycket tydligare. Men de flesta saknar kvalitativa 
mätmetoder. Uppföljningen av mål och budgetstyrningen upplevs också som mycket 
bristfällig. Men samtliga dessa faktorer kan inte entydigt sägas ha något samband med 
sdn-reformen. Både positiva och negativa effekter skulle kunna uppstått utan 
stadsdelsindelningen. En sak som dock otvetydigt är relaterad till sdn-reformen är 
det faktum att samverkan ökat mellan olika verksamhetsområden inom en stadsdel, 
medan den minskat och stundtals helt upphört mellan olika stadsdelar.115 
En annan uppföljning från IKE – Institutet för kommunal ekonomi vid Stockholms 
universitet – konstaterar att ”produktiviteten” minskat i biblioteksverksamheten. 
Detta har skett samtidigt som ”produktionen mätt som antal besök eller antal lån har 
visserligen ökat klart under perioden 1996–1999”. Antal besök har ökat med drygt 
20 procent och antalet lån med 15 procent. Det påstås att produktiviteten ändå 
minskat genom att kostnaderna stigit ändå mer. Bruttokostnaden per besök har stigit 
med 15 procent och per lån med 17 procent. ”En samlad bedömning av utvecklingen 
av produktiviteten inom biblioteken är därför svår att göra”.116 
Detta ”ekonomistiska” resonemang kan upplevas provocerande okänsligt, okunnigt 
och rentav ”obildat” för alla de intressenter som i biblioteken ser helt andra värden 
än procenttal och produktivitetsvaribler. Kränkningen av bibliotekspersonalen är 
tämligen uppenbar och leder tankarna till den forskning som refererades i avsnittet 
om teoretiska utgångspunkter.117 Det förefaller mest troligt att kostnadsberäkningarna 
och uttryckssätten har symboliska betydelser. Om man förändrar mått och 
beräkningsgrunder och dessutom definierar vilka faktorer som ska inkluderas i 

                                                 
113 Ibid s. 7. 
114 Ibid s. 39. 
115 Ibid s. 43. 
116 Charpentier; Claes, "Uppföljning av kultur- och fritidsförvaltningen efter SDN-reformen", EFI 
Research report http://www.usk.stockholm.se/internet/publ/utr_rapp/ike45.htm 2001 (2001-03-
15). 
117 Se not 47 s. 19. 
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begreppet ”produktivitet” blir utfallet i en vetenskaplig mening ointressant. Det kan 
knappast handla om något annat än manipulation. 
Överhuvudtaget blir det alltmer angeläget att granska utvärderingarnas avsikter och 
metodik lite närmare. I diskursanalysen av verksamhetsplaner framgick att 
utvärdering kommit att utgöra en väsentlig del av målstyrningen. Utvärderingar har 
alltid bestämda syften. De är lika lite som diskurser baserade på en objektivt mätbar 
sanning. 

OM MOTIV OCH KONSEKVENSER AV UTVÄRDERINGAR 

Man kan tänka sig många olika drivkrafter bakom behovet att utvärdera 
verksamheter. Kommunernas önskan att efterlikna det privata näringslivet är en. Det 
finns givetvis fler och mer mångfacetterade orsaker. I en licentiatavhandling från 
Göteborgs universitet har Angela Zetterlund ”utvärderat” utvärderingen som metod 
för folkbibliotekens förändringsarbete.118 
Zetterlund skriver att utvärderingar ingår i en ”samhällspolitisk diskurs där 
omdaningen av den traditionella offentliga sektorn står i fokus. Utvärderingar 
sker i regel i situationer där man har styrproblem, vilka är vanliga i offentliga 
beslutsprocesser”.119 
Bland tänkbara motiv finns kontrollmotiv, främjandemotiv, upplysningsmotiv och 
dolda eller oklara motiv. Bland de sistnämnda kan finnas sådana element som att man 
vill ”vinna tid” eller ”visa upp en fasad av rationalitet”. Det kan också vara fråga 
om att ”genomdriva förändringar och legitimera kontroversiella beslut”. Hon 
skriver också att bland de motiv som tycks vara 

mer underförstådda eller rentav dolda i våra biblioteksprojekt finns önskan att via 
utvärdering avblåsa en debatt, bryta ner internt eller externt förändringsmotstånd, få 
insyn och indirekt kontroll i en verksamhet som inte utvecklas i enlighet med egna 
önskemål eller skapa sig en plattform för den egna forskarkarriären.120 

Påpekas bör givetvis att utvärderingar kan användas utan manipulativa avsikter. Att 
metoden kan användas fullständig legitimt med enda syftet att förbättra och utveckla 
den utvärderade verksamheten. För detta fordras dock en genomtänkt strategi och 
analys av själva utvärderingens syfte och metod. Inom ramen för denna uppsats har 
avsikten endast varit att visa hur de manipulativa och mindre seriösa funktionerna i en 
utvärderingsmetodik kan vara uppenbara. Se exemplet med 
produktivitetsberäkningen ovan. En grundlig och systematisk utvärdering av 
folkbiblioteksverksamhet – som inkluderade aspekter som inte går att mäta och 
uttrycka i procenttal – skulle sannolikt summera och värdera annorlunda. I 
kombination med låt säga, en strävan efter ett offentligt och demokratiskt samtal 

                                                 
118 Zetterlund, Angela , (Göteborg 1997) Utvärdering och folkbibliotek – En studie av utvärderingens 
teori och praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt, Skrifter från 
Valfrid Nr 14, Uppsatser från Avdelningen för biblioteks - och informationsvetenskap, nr 2. 
119 Ibid s. 37. 
120 Ibid s. 136. 
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kunde utvärderingar vara mycket fruktbara. Med demokratisk avses då möjlighet att 
uttrycka avvikande och obekväma uppfattningar utan att riskera repressalier eller 
exklusion. 

SLUTANALYS 

Analysen av diskursens inre dynamik (som givetvis aldrig helt kan skiljas från dess yttre 
villkor) måste fokusera dess motsättningar och ambivalenser eftersom dessa utgör 
grundvillkoren och drivkrafterna för konstruktionen av utsagor. Analysen av en diskurs 
blir då ett slags rekonstruktionsprocess som synliggör struktureringsprinciper och regler 
för diskursens utsagor. Vad som sägs måste förstås som: Vad är möjligt att säga och hur 
kan det sägas? Vilka tids- och rumsprinciper inbegriper en serie utsagor? Vem får tala? 
Vad? När (i vilka situationer)? Vilka är de möjliga positionerna inom ramarna för en 
diskurs vid ett givet historiskt tillfället?121 

Det vore missvisande om undersökningens slutsatser stannade vid ett 
allmänkverulantiskt konstaterande att ”allt var bättre förr”. Möjligen krävs det stort 
mod för att våga ifrågasätta om varje förändring är en förbättring? Den viktigaste 
granskningen i denna undersökning har varit den om nödvändig förändring och 
utveckling av en institution är betjänt av att sådana ideologiska grundvalar som 
demokrati och jämlikhet byts ut mot marknadsmässig frihet? Kanske det vore lika 
möjligt att vidareutveckla just de demokratiska och antikommersiella grundvalarna 
för folkbiblioteken? En sådan inriktning har rimligtvis lika stora möjligheter att 
förstärka legitimiteten hos institutionen som sådan. Det mest väsentliga är ändå att 
förändringarna – vilka det än är − äger rum i fullt medvetande och under aktivt 
demokratiskt deltagande. Agenterna som agerar borde rimligtvis också vara betjänta 
av att delta i utformandet av nya diskurser. Att bibliotekspersonal ”tillåts” delta i en 
ideologisk diskussion om biblioteksideologi kan ses som ett minimikrav. Foucaults 
maktanalys tillför analysen av dessa ”tillåtande-mekanismer” en hel del. Det är inte 
fråga om några explicita förbud. Men exklusionen av icke önskvärda synsätt fungerar 
enligt vissa mönster och regler som inte varit föremål för närmare studium i denna 
uppsats. Förhoppningsvis har det mellan raderna i källmaterial och resonemang ändå 
tonat fram några av de språksystem som artikulerar diskurserna. 
En av uppsatsens teoretiska utgångspunkter var frågan om det existerar ett 
självständigt folkbiblioteksfält i ”bourdieusk” mening i Stockholms kommun. Med 
utgångspunkt från mitt källmaterial måste svaret på den frågan bli nej. Huruvida det 

                                                 
121 Thörn, Håkan, Från medvetande till diskurs – Ideologi, utopi och identitet efter den språkliga 
vändningen, Häften för kritiska studier 1996:3, s. 10. 
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fanns ett sådant fält innan stadsdelsnämndsreformen infördes och allmän 
marknadsanpassning blev normerande är lite svårare att avgöra. Det faktum att 
bibliotekscheferna i utvärderingen från EFI samstämmigt vittnar om att sdn-reformen 
innebar att de blev mindre centralstyrda än tidigare motsäger kanske mitt påstående 
om att det inte existerar ett självständigt fält. Men en enda grupp – även om 
bibliotekschefer har stor makt över ”sitt” bibliotek – kan inte utgöra fältet som 
sådant. Dessa bibliotekschefer hamnade under ett annat större fält. De blev knutna till 
stadsdelen och hade att samarbeta och konkurrera med andra ganska väsenskilda 
verksamheter. Att enhetschefer uppskattar större makt och inflytande säger inte 
någonting om fältets nivå för övrigt. Cheferna är ju inte identiska med verksamheten. 
Det ligger nära till hands att anta att ett ”centraliserat” biblioteksfält i större 
utsträckning skulle kunna värna kompetens och sakkunskap. Reformer och 
utveckling i form av ”utplattade” hierarkier och andra djupgående förändringar på 
själva sakområdet vore ju fullt möjliga att genomföra inom ramen för ett 
sammanhängande fält. En viktig faktor är att agenterna på fältet har kunskap och 
intresse om fältets sakfrågor. Så är inte fallet med biblioteken i stadsdelarna. Trots att 
det finns goda exempel med stadsdelsdirektörer som värnat ”sina” bibliotek är detta 
mer slumpartat än generellt. 

DEMOKRATISKT LÄRANDE? 
Eftersom marknadsanpassning varit den röda tråden genom undersökningen har 
resonemangen om de demokratiska uppdragen inte blivit lika tydliga. Men i 
uppsatsen har marknadsanpassningen endast haft sitt intresse i relation till hur den 
påverkat den faktiska och den rent teoretiska demokratifunktionen. För att knyta an 
till inledningens beskrivning av syfte och metod vill jag utifrån mitt källmaterial koppla 
ihop dessa två ledmotiv. 
(Intervjuerna som var avsedda att komplettera dokumenten på den punkten visade 
tidigt att diskussionen om de demokratiska uppdragen inte hör till den aktuella 
dagordningen. I efterföljande diskussionskapitel redovisas en del hypoteser som 
berör just det förhållandet.) 
 Mitt källmaterial visar dock en klar tendens att i allt mindre utsträckning använda 
ordet demokrati i mål- och policydokument. Av den flitiga hänvisningen till efterfrågan 
ligger det nära till hands att tro att efterfrågestyrningen ersatt eller anses likvärdig med 
demokratitanken. Att ge människor vad de mest frågar efter kan naturligtvis 
betecknas som en form av demokrati. Men detta synsätt förutsätter att man definitivt 
kastat begreppet folkbildning överbord. Det kan alltid misskrediteras som historiskt 
belastat och bytas ut mot ”livslångt lärande”. Ordet folk och bildning har 
betydelseassociationer som är mer bestämda om än inte exakta. Folkbildning är 
oupplösligt förbunden med demokratitanken i alla dess former.122 Det demokratiska 
samhället som parlamentariskt styrelseskick och statsbildning betraktat skapades 
med hjälp av, till följd av folkrörelsernas kamp och en mycket väsentlig kampmetod 
var just folkbildningen. Oavsett hur folkbildningens olika riktningar divergerade 
ideologiskt var strävan efter allmän och lika rösträtt oavsett kön och klass 
                                                 
122 Se Ejvegård, Rolf, kapitlet Forskningsöversikt s. 11. 
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gemensam.123 Rätten till bildning som i sig eftersträvansvärt och själva motorn till 
folkbibliotekens framväxt är också oomtvistlig. 
Det livslånga lärandet är ett mer diffust begrepp. Det finns visserligen inga uppenbara 
bestämningar till vad som bör eller måste läras. Ett underförstått budskap skymtar 
dock i ordvalet. Att lärandet ska vara livslångt implicerar att det gäller att kunna ”lära 
om”, att inget man en gång lärt sig inte ska gå att ompröva. Ord som flexibilitet ligger 
nära till hands. Den människosyn som skymtar bakom det livslånga lärandet är den 
som betraktar människan som anpassbar utan att ange någon närmare norm, ideologi 
eller allmän livshållning bakom. Möjligen kan man skymta en strävan efter normlöshet 
eller principlöshet i uttrycket. Att ”livslångt” och ”lärande” definitionsmässigt måste bli 
ständig omprövning och öppenhet kan givetvis verka framsynt, odogmatiskt och 
positivt. En något mer illvillig tolkning kan ge manipulationen stort utrymme. Varje 
förändring är positiv bara den är ”livslång” och ”lärande”. Det går att lära om i så 
måtto att ”demokrati” inte längre är något viktigt mål som bör uttalas i ett 
folkbiblioteks programskrivningar och verksamhetsplaner!? Den ultimata demokratin 
kan istället anses vara det bibliotek som ger ”folk” vad de frågar efter och inte tillåter 
sig att ”mästra” individernas personliga smak. Om den enskilde individen reduceras 
till ”kund” och ständigt sätts i centrum så kan denna förvandling kallas för 
”kvalitetssäkring”, utan några besvärande definitioner av vad kvalitet egentligen är. 
Bibliotekarien har därmed abdikerat från sitt demokratiska uppdrag som det 
formulerades tidigare, nämligen att tillhandahålla också sådant material som kunden − 
individen inte känner till och av den enkla anledningen inte kan efterfråga. 
 Om denna eftergivenhet är resultat av en intellektuell slapphet eller bara handlar om 
”krass överlevnad” i nedrustnings- och besparingstider måste jag låta vara osagt. 
Oavsett vilken anledningen är bör konsekvenserna mana till både eftertanke och 
diskussion. 
Om anpassningen av språkbruket mot allt större marknadstänkande skulle vara 
uttryck för en taktik, så finns risken att det taktiska elementet övergår i en reell effekt 
som inte var helt avsedd eller önskad. Tystnaden och avsaknad av debatt skulle 
kunna tala för att man ute på det påtagliga fältet försöker ”tiga ihjäl” alla officiella 
diskurser och bara övervintra så smärtfritt som möjligt. 1990-talets alla 
biblioteksnedläggningar kan vara motiv nog för en sådan mer eller mindre medveten 
strategi. Man avvaktar och hoppas att kommunala folkbibliotek blir nödvändiga och 
opportuna hos tongivande beslutsfattare igen. Stödet från allmänheten finns alltid 
tämligen konstant. Under tiden gör man vissa nödvändiga eftergifter till marknadens 
ekonomism och besparingsiver. Men risken att en sådan taktik ganska snart blir 
självuppfyllande är överhängande. Det går knappast att alltmer konkurrera med 
Pressbyrån utan att själv verkligen bli en ”filial” till Pressbyrån. 
Kvantitetstänkandet, tvånget att uppvisa ”mätbara resultat” är en annan plausibel 
förklaring till varför ”nytänkande” och ”förändring” löper så stor risk att bli en lätt 
genomskådad försämring, åtminstone i de avseenden som min undersökning kan visa. 

                                                 
123 Se avsnitt Allmän historik s. 3. 
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Diskursordningarnas exklusionsmekanismer124 kan skrämma människor till mer än 
acceptans. Det kan bli en tvingande nödvändighet att med hull och hår tillägna sig de 
synsätt som makten och rådande diskurser anger. Som mitt källmaterial indikerar 
råder ändå i Stockholms kommunala biblioteksvärld en ganska kluven inställning till 
diskurserna. Det nya marknadstänkandet förefaller existera sida vid sida med 
institutionella normer och rutiner. 
Det är svårt att hitta exempel på diskussioner kring detta tema. Det faktum att jag inte 
lyckats hitta något sådant material – varken internt eller externt − behöver förstås inte 
betyda att det inte finns. Men om det fördes en debatt internt eller officiellt om 
bibliotekets demokratiska funktioner och vägval borde detta rimligtvis finnas i en 
tillgänglig dokumentation? 

BIBLIOTEKSLAGENS MÖJLIGHETER 
Bibliotekslagen har inte påverkat marknadsdiskursen i så måtto att kravet på ständig 
kvantitativ tillväxt och efterfrågestyrning dämpats. Blotta faktum att man nästan 
omedelbart ville skärpa lagen är naturligtvis i sig ett tecken på att respekten och 
tilltron till den juridiska makten är väldigt låg. Om berörda parter menade att 
”bibliotekslagens anda” hade stor giltighet behövde inte biblioteken vara så styrda av 
effektmål och ständigt ökande utlåne- och besökssiffror. Det kunde ha varit möjligt att 
bedriva biblioteksverksamhet i trygg förvissning om att utlåningsstatistik och andra 
mätbara resultat kunde få minska eller upphöra att öka utan att bibliotekens 
existensberättigande ifrågasattes. Folkbibliotekens identitet genomgår onekligen en 
legitimitetskris. Tillkomsten av bibliotekslagen vittnar dock om ett visst 
parlamentariskt motstånd mot marknadsdiskursen. Det vore åtminstone teoretiskt 
möjligt och tänkbart att upprätthålla andra kriterier än efterfrågan, att bedriva ett 
offensivt förändringsarbete som inte nödvändigtvis och i första hand syftar till 
marknadsanpassning. Det vore fullt möjligt att även fortsättningsvis betona kulturella 
och demokratiska värden. Situationen för de flesta kommunala folkbibliotek är så 
paradoxal att det finns en lag som förbjuder marknadsdiskursens fundamenta, 
nämligen att ta avgifter i syfte att göra vinst alternativt vara tillräckligt lönsam. 
Samtidigt finns det ingen som helst lag eller ens tvingande påbud om att verkligen 
anpassa sig till marknadsmekanismer. Vad som då skett och sker är ändå just en 
sådan anpassning. I Stockholm ser SSB:s verksamhetsplaner ut precis som alla andra 
kommunala verksamhetsbeskrivningar. Det är effektmål och inriktningsmål varvade 
med löften om kvalitetssäkring, konkurrensutsättning och upphandling. Målen 
mångfald, kvalitet och frihet har inte reproducerats i verksamhetsberättelsernas 
språkliga uttryck. Diskursernas makt däremot illustreras av dessa faktum. 
Syftar likriktningen och marknadsanpassningen till att bereda väg för avgiftsbelagda 
och privatägda bibliotek? Även sponsring av biblioteksverksamhet banar 

                                                 
124 Hörnqvist, Magnus, (Stockholm 1996) Foucaults maktanalys, Passim. Hörnqvists analys och 
redogörelse förklarar hur relationer konstrueras med exempelvis inbördes jämförelser och 
differentieringar, rangordning, homogenisering och uteslutning. Individualisering används 
också ofta tillsammans med homogenisering för att kunna kontrollera och styra större grupper av 
människor. Makttekniker löper samman med normaliseringsimperativ, s. 177−200. 
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förmodligen väg mot en sådan utveckling. Krympande kommunala biblioteksbudgetar 
skapar också alltmer eftergifter åt marknaden. De politiska motkrafterna har bortsett 
från genomdrivandet av bibliotekslagen varit defensiva. Berörda agenter, politiker, 
tjänstemän, användare, låntagare, brukare, kunder, skattebetalare, ”meccenater” och 
folk i största allmänhet borde ha ett gemensamt intresse av att omvandlingen av 
folkbiblioteken som en samhällelig institution inte äger rum i smyg. Kanske det vore 
önskvärt att ett demokratiskt samtal får ske så att färdriktningarna kan klargöras och 
diskuteras. 
Med tanke på det kulturella kapital som varje folkbibliotek innehåller och den 
potentiella och symboliska makt som är förknippat med kunskap vore det synd om 
inrättningen urholkades eller förändrades i en riktning som mycket få önskar. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Den enda individ som nämns med namn i min undersökning är bibliotekspionjären 
Valfrid Palmgren. Det finns flera skäl till detta. Ett är att problematisera 
diskursanalysen som metod. Ett annat är att hon onekligen hade stor betydelse för 
folkbibliotekens diskursiva ordningar. Det är idag möjligt att se på henne med distans 
och ett visst historiskt facit. 
Den individualism hon företrädde visar i sak ganska få likheter med den globala 
”individuella” upplösning av välfärdsstaternas sammanhållande trygghetssystem som 
dagens nyliberalism åstadkommit. Hon ville bidra till uppbyggnaden av en 
konkurrenskraftig nationalstat med rätt ”fostrade” medborgare och ett demokratiskt 
biblioteksväsende såg hon som en garant för den önskade utvecklingen. 
Hennes betydelse och insats visar dels på hur en enskild individ med åtminstone ett 
odds emot sig (det faktum att hon var kvinna) ändå förmår agera och bidra till 
utformningen av en diskurs. Olikheter och konflikter kan formera sig till gemensamma 
kluster på ett diskursivt fält som för övrigt rymmer många motstridande krafter. Det 
går också att se intradiskursiva förvandlingar inom den borgerliga högerpolitiken 
under hela 1900-talet. Detta perspektiv säger en del om diskursanalysens fördelar. 
Ett knappt sekel visar att en politisk diskurs (i detta fall en konservativ högerideologi) 
i sak byter ståndpunkter. 1911 arbetade Valfrid Palmgren hängivet för ett 
centraliserat nationellt biblioteksväsende istället för ideologiskt belastade små 
föreningsbibliotek. I dagens globaliserade och avreglerade svenska samhälle vill 
borgerliga politiker ”entreprenadisera” och konkurrensutsätta biblioteksverksamhet 
på ett sätt som principiellt skulle återföra biblioteksväsendet till situationen vid 
sekelskiftet. innan reformerna genomfördes. Vilka politiska ståndpunkter hade Valfrid 
Palmgren intagit idag månne? Frågan infinner sig och inbjuder till spekulativa fantasier. 
Även om den diskursanalytiska metoden inte intresserar sig för enskilda aktörers 
personligheter illustrerar hon ändå vilken betydelse och vilket beroende en enskild 
individ kan manifestera i sin subjektsposition. Genom sin medfödda habitus (hon var 
ju högerpolitiker och tillhörde den tidens bättre bemedlade borgerlighet) och sitt 
därigenom förvärvade symboliska kapital förmådde hon med rätt ”tajming” driva 
igenom reformer som folkrörelsernas ”eldsjälar” slitit ett halvt sekel för. De 
ideologiska antagonismerna kan också byta skepnad alltefter omständigheterna. 
Demokratin var dock ett gemensamt projekt på den tiden. 
Bland de nutida stridsfrågorna i Stockholms kommun som de gestaltat sig i 
källmaterialet har inte demokratin varit prioriterad. Även om decentraliseringen i form 
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av stadsdelsstyrning betonade just demokratin och effektiviteten. visar alla offentliga 
utvärderingar att reformen inte gav önskat resultat vad demokratin beträffar.125 
Givet folkbibliotekens historiska uppgift har den nuvarande identitetskrisen sannolikt 
att göra med devalveringen av demokratin som bärande princip. En effektiv 
målstyrning är kanske inte alls möjlig att förena med vissa demokratiska principer? 
Den medborgare som vill tillägna sig litteratur, information eller överhuvudtaget 
material som inte är uppmärksammat och omskrivet bidrar inte till att uppfylla 
effektmål som syftar till kvantitativt mätbara resultat? Det är knappast uteslutet att 
obekväma medborgare som önskar obekväma medier kan bidra till att sabotera 
kundnyttan som den beskrivs i ”ekonomistiska” termer. Demokrati kan förmodligen 
aldrig generera vinst med en ekonomisk måttstock eller annan ”värde för pengar”-
logik. Förmodligen kostar demokratin − ur en samhällsekonomisk synvinkel − 
skattepengar, utan någon möjlig kvantitativ redovisning. Andra värden – 
humanistiska, estetiska, intellektuella – som kan legitimera folkbibliotekens fortsatta 
existens har inte getts någon som helst prioritet i Stockholms kommuns 
verksamhetsplaner. 
En överföring av folkbiblioteken från kommunen till staten kunde möjligen stärka 
folkbibliotekens demokratiska identitet och lättare garantera acceptabla nivåer på 
folkbiblioteken. Men detta förutsätter förstås tillräcklig politisk parlamentarisk 
konsensus om nödvändigheten av en folkbiblioteksverksamhet där målet är att värna 
demokratiska rättigheter. Marknadsdiskursens utbredning kan mycket väl innebära 
att de demokratiska funktionerna betraktas som fullt förenliga med avgiftsbeläggning 
och privatägda bibliotek. En sådant paradigmskifte kommer knappast att äga rum 
utan protester. Ytterst sorterar den kampen under den globaliserade världens stora 
kraftmätningar. Den stora stridsfrågan är förmodligen hur mycket skatt ett 
välfärdssamhälle får kosta? Hur mycket får ett demokratiskt bibliotek kosta? 

                                                 
125 http://www.usk.stockholm.se/internet/publ/utr_rapp/ike51.htm. 



49 (69)  

SAMMANFATTNING 

Stockholms stadsbibliotek har under 1990-talets två sista decennier varit föremål för 
en omfattande organisationsförändring. Ända från öppnandet 1928 hade det funnits 
en sammanhängande struktur med ett stort huvudbibliotek och filialer indelade i 
regioner och basområden. Nu splittrades denna organisation och varje bibliotek blev 
sitt eget stadsdelsbibliotek. Detta skedde i och med införandet av stadsdelsnämnder i 
Stockholms kommun 1997. Det stora huvudbiblioteket förblev under den centrala 
kulturnämnden och tanken var att ett nätverk skulle bevara samverkan mellan 
biblioteken. Utåt sett märktes inte så mycket av denna omorganisation. Basfunktioner 
och kärnverksamheter fungerade som förut med gemensamma rutiner och 
lånesystem. 
Denna utveckling ägde rum samtidigt som den ekonomiska krisen förorsakade 
kraftiga besparingar i samhällsekonomin och den svenska välfärdsstaten började 
nedmonteras. Det råder förstås ingen enighet om att krisen enbart eller ens i grunden 
var ekonomisk. Däremot är det obestridligt att krisen hade ideologiska förtecken. En 
nyliberal globaliserad världsordning hade inget utrymme för höga skatter, vilket enligt 
keynesianskt mönster alltid varit en förutsättning för välfärd och trygghetssystem. 
Marknadslösningar blev istället nyckelordet globalt såväl som lokalt. 
Skattesänkningar, marknadsanpassning i form av privatisering och 
konkurrensutsättning av kommunal service var faktorer som kom att upplösa det 
svenska folkhemmet i den form som det vuxit fram under 1900-talet. 
Kommunerna utsattes för stora besparingskrav och folkbiblioteken som varit en 
kommunal angelägenhet drabbades av en märkbar identitets- och legitimitetskris. 
I takt med att offentlig sektor alltmer attackerades ideologiskt blev 
marknadsmodeller lösningen också i serviceverksamheter med små förutsättningar att 
vara vinstdrivande, som exempelvis folkbiblioteken. En bibliotekslag – som explicit 
förbjuder avgifter och fastslår att varje kommun har skyldighet att ha minst ett 
bibliotek – infördes i mitten av 1990-talet efter många biblioteksnedläggningar, försök 
att avgiftsbelägga bibliotekstjänster och införa entreprenader. 
Trots denna lag har biblioteken ändå genomgått en avsevärd anpassning till 
marknadsmekanismer. En diskursanalytisk studie av SSB:s verksamhetsplaner för år 
2001 och en jämförelse med motsvarande programskrifter från år 1991−1993 visar 
tydliga språkliga förändringar i främst målbestämningar. Biblioteksverksamheten 
beskrivs utifrån samma premisser och redovisningsmallar som privatiserade 
kommunala serviceverksamheter. Ytterst är tänkesätten importerade från det privata 
näringslivet. Ökad produktivitet är främsta drivkraften. Denna produktivitet mäts i 
utlån och besök. Biblioteksbesökare kallas i allt större utsträckning för kunder i stället 
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för låntagare eller brukare. Denna utveckling har inneburit att ordet demokrati nästan 
helt försvunnit från programdokumenten. Informationsuppgift och kulturuppgift 
som tidigare var folkbibliotekens unika uppdrag har ersatts av frihet, mångfald, 
kvalitet och konkurrensutsättning på exakt samma sätt som andra kommunala 
verksamheter. 
Stockholms kommun har under borgerligt kommunalt styre genomfört ett massivt 
politiskt systemskifte sedan valet 1998. Eftersom varken bibliotekspersonalen eller 
utomstående spekulanter visat intresse för att överta driften av något enda bibliotek 
har den politiska upphandlingen avbrutits tillfälligt. Om lämplig entreprenör dyker upp 
kan upphandlingen komma att återinföras. 
Utvärderingar visar att demokratimålen med sdn-reformen inte blivit uppfyllda. 
Symptomatiskt för diskursen eller en tillfällighet? Överhuvudtaget präglas SSB av en 
kluvenhet som avspeglas i verksamhetsplaner och även i andra handlingar som 
platsannonser och inköpspolitik. En strävan att förena etablerade synsätt med en ny 
marknadsdiskurs kan avläsas. Någon öppen redovisning av eventuella konflikter och 
debatter har inte förekommit, varken på ett allmänt kommunalpolitiskt eller internt 
”läckande” plan. Om någon diskussion förs så är den noga dold för omvärlden. Vad 
detta ytterst innebär är vanskligt att göra några säkra konklusioner om. Dock visar 
undersökningen att demokrati som övergripande mål eller medel inte längre är det 
primära i biblioteksverksamheten på Stockholms stadsbibliotek. 
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