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1. Inledning 

Ideologi och ekonomi har bidragit till att folkbiblioteket1 genomgått en rad 
förändringar under de drygt hundra år som verksamheten bedrivits. Från början 
skapades folkbiblioteken för att höja de mindre bemedlade gruppernas bildnings- 
och kunskapsnivå. Idag har folkbiblioteket, i takt med att samhället förändrats, en 
rad andra åtaganden med kulturpolitiska, utbildningspolitiska och 
informationspolitiska förtecken. Var tyngdpunkten ligger varierar och beror på 
kommunens resurser och ambitioner med biblioteket.2

Uppsatsen kommer övergripande att handla om hur stat och kommun ser på 
folkbibliotekets roll i samhället. Detta kommer jag undersöka genom att studera 
den statliga och kommunala kulturpolitiken. Fokus kommer att ligga på en 
fallstudie över Botkyrka kommun och dess kultur- och biblioteksverksamhet. 
Intresset för detta fick jag efter att ha noterat det spänningsförhållande som finns 
inom dagens kulturpolitik där den klassiska demokratitanken, som varit 
bibliotekets primära funktion, ställs mot bibliotekets nyttofunktion för 
kommunerna, genom att till exempel serva företag och andra verksamheter där 
kommunerna har ett ekonomiskt intresse. Får biblioteken idag kosta pengar, då 
man främjar möjligheten för människor att delta i ett demokratiskt samhälle, eller 
prioriteras sådana tankar bort? 

Jesper Lindau menar att dagens bibliotek inte fungerar som de borde och att 
det främst beror på pengar. Bibliotekens möjlighet till utveckling är i så hög grad 
beroende av kommunernas ekonomi vilket leder till att verksamheten försämras 
alltmer. Det skärs ned på anslag och biblioteksfilialer läggs ned. Biblioteken 
påverkas starkt av de ekonomiska och politiska beslut som tas i de olika 
kommunerna och för att verksamheten ska få pengar måste biblioteken vara till 
nytta och generera pengar. Folkbildningstanken och kunskapen som något gott i 
sig tycks ha gått förlorad.3    
                                                 
1 Med benämningen folkbibliotek avses de kommunala bibliotek som riktar sin verksamhet mot 
allmänheten, vilket innefattar huvudbibliotek och filialer. I uppsatsen används bibliotek och folkbibliotek 
som synonymer om inget annat anges.  
2 Almerud, Peter, 2002, ”ABM eller A, B och M? Låt innehållet avgöra”, s. 18. 
3 Lindau, Jesper, 2004, ”Befria biblioteket”, s. 7 f. 
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Samtidigt är man bekymrad från statsmaktens håll över att intresset hos 
medborgarna att engagera sig och delta i de offentliga debatterna är så svagt. 
Därför tillsatte man i slutet av 1990-talet en demokratiutredning för att undersöka 
folkstyrets villkor inför 2000-talet. Man ville också ha förslag på hur man skulle 
öka medborgares engagemang och deltagande i den politiska debatten.4 Bo 
Hammarlund menar att det är inom detta område som biblioteken, arkiven och 
museerna bör, och kan, spela en mer aktiv roll. Grundläggande för att vi ska kunna 
delta aktivt i den offentliga debatten och påverka de politiska besluten är att 
allmänna handlingar blir offentliga och att människor får hjälp att nå information 
och kunskap på ett lättillgängligt sätt. Det är kunskap som biblioteken har.5 Han 
efterlyser bland annat fler mötesplatser för de offentliga samtalen, eftersom de är 
en viktig del av det demokratiska samhället. Biblioteket, menar han, skulle kunna 
fungera som en sådan mötesplats.6

Som framgår, har biblioteken med årens lopp breddat sitt uppdrag från att 
fylla en folkbildande roll till att också fylla andra roller. Frågan är vad bibliotekets 
främsta roll bör vara, och detta råder det delade uppfattningar om i dagens 
biblioteksdebatt. De två största rörelserna är den instrumentella, som betonar 
nyttoaspekten, och den demokratiska, som ser biblioteket som ett rum för aktivt 
medborgarskap. 

1.1. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Den övergripande problemformuleringen handlar om vad som händer med 
folkbiblioteken mitt i detta spänningsförhållande mellan kulturpolitikens 
instrumentella funktion, och den demokratiska. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stat och kommun ser på 
folkbibliotekets roll i samhället. Jag gör en fallstudie där jag utgår från Botkyrka 
kommuns folkbibliotek vilket innefattar själva huvudbiblioteket med filialer. 
Uppsatsen delas in i två delar där jag först undersöker hur staten ser på 
bibliotekens roll i samhället genom att studera statliga kulturpolitiska dokument 
som berör folkbiblioteken. Därefter studerar jag kommunens syn på 
folkbibliotekets roll i det lokala samhället genom att studera måldokument, 
verksamhetsplan, dokument från kulturnämnden etcetera. Jag intervjuar även olika 
företrädare för kommunen såsom kulturchef, bibliotekschef samt enhetschefer för 

                                                 
4 ”Demokratiutredningen”, Internetadress: http://www.regeringen.se/sb/d/3808/a/22272, (2005-12-06).  
5 Hammarlund, Bo, 2002, ”Det offentliga samtalet”, s. 47. 
6 Ibid., s. 58 f. 
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de olika biblioteksfilialerna.  
Min målsättning är att besvara följande frågor: 

• Vad anser staten att folkbibliotekens främsta uppgifter är i dagens 
samhälle? 

• Vad är syftet med den kommunala kulturpolitiken? Ses biblioteken som 
en demokratisk institution med ett eget värde eller måste folkbiblioteken 
legitimera sig genom ett nyttoperspektiv?  

• Hur hanteras de statliga kulturpolitiska målen på kommunal nivå? Hur 
överensstämmer de statliga och kommunala målen med hur de olika 
kommunala företrädarna ser på verksamheten? 

• Hur ser bibliotekarier på folkbibliotekens framtida roll? 

1.2. Disposition 
Uppsatsen är upplagd enligt följande: 

I bakgrunden beskriver jag folkbibliotekens framväxt, diskuterar 
kulturbegreppet samt ger en kulturpolitisk bakgrund. Detta görs för att öka 
förståelsen för folkbiblioteken och debatten som förs kring deras funktion. 
Därefter redogör jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkter som består av 
Jürgen Habermas teorier kring offentlighetens framväxt, kulturpolitiska 
modeller samt en diskussion om dagens bibliotek. I forskningsöversikten tar 
jag upp forskningen kring kommunal kulturpolitik och folkbibliotekens roll i 
samhället. Sedan följer metodavsnittet där jag redogör för fallstudie som 
metod, dokumentanalys, urval och avgränsning samt det praktiska 
tillvägagångssättet med dokumenten och intervjuerna. Detta följs av 
undersökningsdelen. Här redogör jag för dagens statliga kulturpolitik och hur 
man ser på folkbibliotekens roll. Därefter går jag ner på kommunnivå och gör 
en fallstudie där jag undersöker Botkyrka kommuns kulturpolitik med 
tyngdpunkt på hur man ser på folkbibliotekets roll. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av själva kommunen. En jämförelse mellan den statliga och 
kommunala kulturpolitiken görs sedan. Denna följs av en diskussion om hur 
framtidens folkbibliotek kan tänkas se ut. Sedan följer analyskapitlet där jag 
analyserar och diskuterar den statliga och kommunala kulturpolitiken och 
knyter an till uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Till sist kommer 
sammanfattning, litteraturförteckning samt bilagor. 
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2. Bakgrund 

För att öka förståelsen för uppsatsens problemområde och sätta den i ett större 
perspektiv presenteras här en bakgrund genom en redogörelse för folkbibliotekens 
framväxt i Sverige samt den kulturpolitiska utvecklingen på statlig och lokal nivå. 
Folkbiblioteket ingår naturligtvis i, och är en viktig del av, kulturpolitiken. 

2.1. Folkbibliotekets framväxt 
En rad olika processer har utvecklat folkbiblioteket till vad det är idag. Det har 
vuxit fram ur rörelser från 1800-talet med sociala och ideologiska skillnader. 
Joacim Hansson gör i sin studie Om folkbibliotekens ideologiska identitet en 
indelning av de folkliga biblioteken under 1800-talet. De tre bibliotekskategorierna 
är sockenbibliotek, studiecirkelbibliotek och arbetarbibliotek.7

Sockenbiblioteken är den äldsta bibliotekstypen och har sin grund i både 
kyrkans vilja att fostra folket till lydnad och i 1700-talets upplysningstankar om att 
bilda de lägre klasserna. Litteraturen var främst av religiös och praktisk karaktär. 
Dock blev sockenbibliotekens konservativa hållning under senare hälften av 1800-
talet allt svårare att hålla fast vid då de inte representerade de ideologiska och 
politiska förändringarna som fanns i det övriga samhället.8 Parallellt med dessa 
växte det fram olika folkrörelsebibliotek som tjänade som alternativ då deras syfte 
och innehåll var annorlunda. Studiecirkelbiblioteken utgår ifrån folkrörelserna. 
Det är främst inom nykterhetsrörelsen, där den största organisationen är 
Godtemplarorden (IOGT), som studiecirkeln var betydelsefull. Studiecirklarna var 
demokratiskt uppbyggda där de själva kom överens om innehållet, vilket krävde 
att medlemmarna var aktiva och engagerade. Genom biblioteket kunde 
medlemmarna få möjlighet förkovra sig inom områden som intresserade dem. 
Folkbiblioteksutredningen från 1911 slog fast att organisationer som IOGT, med 
mer än 20 000 medlemmar, hade rätt till statsbidrag.9

                                                 
7 Hansson, Joacim, 1995, Om folkbibliotekets ideologiska identitet., s. 56. 
8 Ibid., s. 56 ff. 
9 Hansson, 1995, s. 63-68. 
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Arbetarbiblioteken har också sin grund i folkrörelserna, men då 
nykterhetsrörelsen främst hade individens rätt till bildning som mål för sin 
verksamhet fanns det inom arbetarrörelsen ett annat gemensamt mål. Bildningen 
ansågs inte som en privat angelägenhet utan snarare som ett kollektivt medel för 
att uppnå ett socialistiskt samhälle. Dock hade arbetar- och nykterhetsbiblioteken 
gemensamt att de ville stärka sina medlemmars möjligheter att delta i och påverka 
samhällsutvecklingen.10

I början av 1900-talet kom olika organisationer att få stort inflytande på 
samhällsutvecklingen. De processer som tidigare hade ansetts vara privata och 
lokala angelägenheter började nu intressera staten. Att det tidigare privata 
sammansmälter med det offentliga talar också den tyske sociologen Jürgen 
Habermas om. Staten hade till exempel inte tidigare intresserat sig för de folkliga 
biblioteken, men detta ändrades i början av 1900-talet då staten för första gången 
gav biblioteken ett statligt bidrag, om än ett litet sådant.11

En av de främsta folkbibliotekspionjärerna, Valfrid Palmgren, fick i början av 
1900-talet uppdrag att se över statens förhållande till folkbiblioteken. Hon hade 
inspirerats av public library- idéerna, och förespråkade allmänna bibliotek även i 
Sverige. Palmgren ville ha allmänna biblioteket som i första hand skulle ha en 
folkuppfostrande roll. Hon talade hellre om folkuppfostran än om upplysning eller 
folkbildning, eftersom folkuppfostran ingrep ”hela folket, alla stånd och klasser, 
alla åldrar”.12 Biblioteket, menade hon, skulle vara som en länk mellan olika 
samhällsgrupper som skulle överbrygga de politiska spänningarna i samhället. 
Detta var en tanke som tidigare inte varit så synlig.13 Palmgren kom dock inte från 
något traditionellt folkbildarhåll. Hon växte upp i ett överklasshem och blev 1910 
invald i Stockholms stadsfullmäktige för de konservativa.  

Med folkbiblioteksutredningen, som kom 1911, ville hon lämna förslag på hur 
man skulle skapa ett mer sammanhållet allmänt biblioteksväsende i Sverige med 
de amerikanska public libraries som förebild. Detta skulle kunna uppnås med hjälp 
av olika former av offentligt stöd. För Palmgren var det viktigt att biblioteket inte 
var bundet till någon specifik rörelse utan att det var centralt styrt där det statliga 
bidraget skulle garantera enhetlighet. Palmgren har en demokratisk utgångspunkt 
men samtidigt har hon också ett makt- och ansvarsperspektiv, eftersom hon anser 
att biblioteket har en viktig roll att fylla inom ”folkuppfostran”.14

                                                 
10 Ibid., s. 68 ff. 
11 Hansson, Joacim, 1997, ”Folkbibliotekens ideologiska förändring speglad i två statliga utredningar”, s. 72 f. 
12 Wallin, Kerstin E., 2000, ”Valfrid Palmgren – folkbildare och kvinnosakskvinna”, s. 24 ff. 
13 Hansson, 1995, s. 82. 
14 Hansson, 1997, s. 74 ff. 
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Efter 1912 går utvecklingen fort fram för de svenska folkbiblioteken. Den 
dominerande tanken före andra världskriget var att bildning var bibliotekets 
främsta uppgift. Eftersom folkbiblioteken starkt präglades av folkrörelsernas 
inflytande var deras främsta ambition att fostra och bilda stora grupper av 
människor.15 År 1930 antogs en statlig biblioteksförfattning som bidrog till att 
biblioteken snabbt utvecklades.16

Efter andra världskriget läggs fokus på folkbibliotekens viktiga roll för 
demokratins fortlevnad. Verksamheten breddas också, även om bildningstanken 
fanns kvar. I och med folkbibliotekssakkunnigas utredning 1949 blir 
folkbiblioteket en viktig grundsten i det lokala kultur- och bildningsarbetet där det 
poängteras att folkbibliotekets tjänster ska vara gratis. Det var dock först under 
1950- och 1960-talet som folkbiblioteket i modern form skapades. Dess utveckling 
har varit nära förankrad med de genomgripande förändringarna i samhället under 
denna tid. Bland annat skedde kommunsammanslagningar under perioden.17

1960- och 70-talet var två dynamiska årtionden för de svenska folkbiblioteken 
med en kraftigt expanderade verksamhet. Biblioteken blev en central del i 
samhällsutvecklingen och verksamheten vidgades genom att man bland annat 
utökade det sociala arbetet. Biblioteken skulle vara ett levande kulturcentrum.18 
Biblioteket tog samtidigt en alltmer aktiv roll utanför bibliotekets väggar, ute i 
samhället. Det blir under denna period en tydligare skillnad mellan bibliotekets 
kultur- och informationsförmedlande roll. Folkbibliotekets politiska hemvist var 
inom den kulturpolitik som växte fram i början och mitten av 1970-talet och som 
präglas av social och geografisk decentralisering. Kulturen fick en lokal och 
regional förankring.19

Bakslaget kom under 1980-talet då biblioteken upplevde en rad motgångar. 
Utlåningssiffrorna stagnerade och debatten om folkbibliotekens viktiga roll som 
motkraft till den ekonomiska styrningen hamnade i skymundan hos politikerna. I 
och med den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, med kommunernas 
sparkrav som följd, prioriterades biblioteksfrågorna bort. Men under den andra 
hälften av 1990- talet började återigen biblioteken vinna mark tack vare Internets 
genomslag, satsningen på kunskapslyftet och att nya medier köptes in till 
biblioteket såsom videofilmer och cd-skivor.20

                                                 
15 Folkbiblioteksutredningen, 1982, Folkbibliotek i tal och tankar. En faktarapport från 
folkbiblioteksutredningen, s. 17. 
16 Nilsson, Sven, 2003, Kulturens nya vägar. Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s. 170. 
17 Folkbiblioteksutredningen, 1984, Folkbibliotek i Sverige: Betänkande av folkbiblioteksutredningen, s.31. 
18 Folkbiblioteksutredningen, 1982, s. 79. 
19 Ibid., s. 77 ff. 
20 Nilsson, 2003, s. 172 f. 
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Folkbibliotekets roll i dagens samhälle skyddas av bibliotekslagen som trädde 
i kraft 1997 för att värna biblioteken.21 Dess roll definieras också i UNESCOS 
folkbiblioteksmanifest från 1994: 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De 
kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina 
demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna 
deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och 
obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.  

Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt 
lärande, ett självständigt ställningstagande och kulturell utveckling för den enskilde och för 
olika grupper i samhället. 

UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande kraft för 
främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan efter fred 
och andlig utveckling. 

UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivt medverka 
i en utveckling av folkbiblioteksväsendet.22

2.2. Kulturpolitikens framväxt och utveckling 
När de första målen för kulturpolitiken formulerades 1974 fanns ingen definition 
av kulturbegreppet med. Istället avgränsades ett kulturpolitiskt område. När den 
nya kulturutredningen kom 1995 fördes en diskussion om begreppet och där 
användes det beskrivande, inte värderande. Kultur, menar man, ska ses från 
individens ”totala livssituation”, eftersom kunskapen om livssituationer var lika 
viktig som kunskapen om konstens och kulturarvets betydelse. Dock avgränsas 
den praktiska kulturpolitiken till följande områden: konstarter, medier, 
bildningssträvanden och kulturarv.23

Kulturrådet24 menar att kulturpolitik innebär ”[…] en samlad struktur för 
samhällets åtgärder för kulturen”.25 För att kulturpolitiken ska kunna fungera och 
vara effektiv måste det finnas mål, arbetsmetoder, ansvariga politiska och 

                                                 
21 ”Bibliotekslagen”, hämtat från: http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm , (2006-03-15).  
22 ”Unescos Folkbiblioteksmanifest” hämtat från kulturrådets hemsida: 
 http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1544, (2006-02-02).  
23 Kulturutredningen, 1995, Kulturpolitikens inriktning: slutbetänkande av kulturutredningen, s. 37 ff.  
24 Kulturrådet är en statlig myndighet som har till uppgift att realisera de nationella kulturpolitiska målen som 
regeringen och riksdag har fattat beslut om. Myndigheten inrättades 1974 i samband med att riksdagen 
beslutade om den nya kulturpolitiken. I deras uppdrag ingår att stödja folkbiblioteksområdets utveckling. Staten 
ger kulturrådet cirka 76 miljoner kronor som delas på olika projekt inom biblioteksområdet. Dock går ungefär 
hälften av pengarna till inköp av böcker till barn och ungdomar. Bidragen är alltså öronmärkta för olika 
ändamål som har nationellt intresse. ”Kulturrådets uppdrag”, 
 http://www.kulturradet.se/index.php?realm=242, (2006-05-02).  
25 Kulturpolitiken i praktiken: Statliga kulturinsatser: En översikt, 1997, s.7. 
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administrativa organ samt ekonomiska resurser.26

Det var först i början av 1970-talet som kulturpolitiken blev ett självständigt 
område. I kulturpropositionen från 1974 formulerades mål för en samlad 
kulturpolitik och där beskrivs också en ansvarsfördelning mellan stat, landsting 
och kommun.27 Utredningen ansåg att staten inte längre skulle detaljstyra 
kulturverksamheten. Istället skulle beslutfattandet överlämnas åt regionerna. 
Målen var löst formulerade och skulle främst verka som riktlinjer. De berörde 
områden som yttrandefrihet, decentralisering, social förankring och av eget 
skapande. De åtta kulturpolitiska målen finns bifogande i bilaga 1. Målen kom att 
gälla ända fram till 1995 då förslag till nya riktlinjer för kulturpolitiken 
presenterades i kulturutredningen SOU 1995:84. Propositionen beskrev även den 
ansvarsfördelning som fortfarande gäller mellan stat, landsting och kommun. 

Där står det att staten har det allmänna ansvaret för sådant som hela 
kulturområdet berörs av, till exempel målfrågor, viss utredningsverksamhet samt 
information i frågor av gemensamt intresse för staten, landstingen, kommunerna 
och organisationslivet. Vidare ska staten ansvara för de egna och de helt 
statsstödda institutionerna och ge bidrag till kulturverksamheter med anknytning 
till kommun och landsting och andra organisationer som har anknytning till 
kulturområdet. 

Den lokala kulturpolitiken är hörnstenen för de kulturpolitiska åtgärderna i 
samhället och det är kommunerna som ansvarar för det lokala kulturlivet. Eftersom 
man anser att den enskilda kommunen bäst kan bedöma de lokala behoven är det 
kommunerna själva som ställer upp egna mål för sin verksamhet.28 
Kulturverksamheterna skiljer sig åt bland kommunerna vilket beror på att de ser så 
olika ut ifråga om antal invånare, näringsstruktur, roll i regionen och traditioner.29 
Dock styrde den statliga inriktningen av kulturpolitiken de kommunala 
initiativen.30

Landstingen ansvarar för de kulturverksamheter som kommunerna är för små 
för att bedriva. De ska ansvara för det regionala kulturpolitiska insatserna som 
teater-, orkesterverksamhet samt länsmuseer och länsbibliotek. Precis som 
kommunerna fastställer de sina egna mål och riktlinjer för verksamheten. Detta 
skyddas av kommunallagen.31

                                                 
26 Ibid., s.7. 
27 Kulturutredningen, 1995, s. 67. 
28 Nilsson, 2003, s. 242 f. 
29 Kommunerna, staten, och kulturpolitiken, 1984, s. 31. 
30 Lundberg, Kerstin & Viirman, Ants, ”Kommunal kulturpolitik i utveckling”, 1996, s. 16 f. 
31 Nilsson, 2003, s. 243. 
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Ansvarsfördelningen blev lyckad och det fanns, med Sven Nilssons ord, en 
övertygelse ”att man gemensamt höll på att förverkliga ett stort projekt”.32 
Kulturpolitiken utvecklades mot bakgrund av en stark ekonomisk expansion i 
samhället. När de glada dagarna var över i slutet på 1980- och början av 1990-talet 
blev det allt tydligare att det behövdes en förnyelse av kulturpolitiken som kunde 
möta de sämre ekonomiska tiderna. Samarbetet mellan privat och offentligt blev 
inte längre tabubelagt, utan blev nästan en förutsättning.33

Under 1990-talet genomfördes förändringar på den kommunala nivån som 
fick betydelse för kulturpolitiken, det var: ny kommunallag, skolans 
kommunalisering, ansvaret för äldrevården överfördes från landsting till 
kommunerna. Därför tillsattes en ”statsbidragspåse” istället för riktade bidrag. En 
rad olika förändringar skedde inom den kommunala organisationen när 
kommunallagen ändrades som resulterade i att skillnaderna mellan kommunerna 
ökade. Bland annat slogs kulturnämnder samman med fritids eller andra nämnder. 
Kerstin Lundberg från Svenska kommunförbundet lyfter fram tre riktningar som 
hon tycker sig se i den lokala kulturpolitiken under 1990-talet: 

- I takt med att kommunernas ansvar ökat har de byggt upp en egen 
kompetens. Den ökade lokala självkänslan har gjort att 
inblandningen från staten inte längre är lika välkommen. 

- Kulturen har blivit intressant för kommunerna. Kommunerna skaffar 
sig kulturprofiler, möjligen för att ge kommunerna en positiv 
framtoning, men också för att förbättra kommuninvånarnas livsmiljö. 

- Kulturbegreppet har breddats. Kommunerna har haft svårt att definiera 
vad som tillhört kulturområdet. Kulturnämndsperspektivet har blivit 
inaktuellt, vilket lämnar utrymme för nya aktörer inom 
kulturpolitiken.34  

Kommunförbundet menar att kommunernas kulturverksamhet idag ska ha bredare 
mål; det finns ett helhetsperspektiv på det lokala samhället. Det behövs, menar 
man, andra utgångspunkter än den sektorsindelade kulturpolitiken som är 
utmärkande för den statliga kulturpolitiken.35 Därför föreslås att den kommunala 
kulturpolitiken ska breddas och att ett ”kulturellt perspektiv” läggs på all 
verksamhet i kommunen.36

                                                 
32 Ibid., s. 245. 
33 Ibid., s. 246. 
34 Lundberg, & Viirman, 1996, s. 20 ff. 
35 Svensson, Alvar, 2001, Krafter i samspel: Om lokal kultur- och fritidspolitik – erfarenheter 
och slutsatser, s. 73 f. 
36 Svensson, 2001, s. 79 ff. 
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I debattboken Den nya kulturrevolutionen beskriver författarna hur den 
kultursyn som präglade 1960- och 1970-talen som handlade om demokrati, 
yttrandefrihet och jämlikhet, gått förlorad. De menar att dagens kultur handlar om 
ekonomi, eftersom kommuner använder kulturen som lockbete vid 
företagsetableringar och för att realisera andra ekonomiska mål.37 Nyckelorden för 
dagens kulturpolitik är synliggörande och attraktion. Kulturen ska synliggöra 
regionen och därmed göra den mer attraktiv för investeringar. Genom att göra 
nedslag i olika kommuner finner författarna hur kultur och demokrati reduceras till 
ekonomi.38

Som exempel på den nya synen av delaktighet nämner de 
kulturhuvudstadsåret. De finner i riktlinjerna för kulturhuvudstadsåret 1974-års 
mål om att ”stimulera ett ökat deltagande i kulturlivet” men där finns också mål 
om att ”sätta Sverige på kartan”. Deltagande handlar alltså inte längre om att nå ut 
till grupper som normalt inte deltar i kulturlivet, utan snarare till alla som nås av 
markandsföringen och då främst turister.39 Malmö tas upp som ett exempel på en 
kommun som talar om kultur som konkurrenskraft istället för kulturell jämlikhet.40 
I takt med att kulturella jippon tar över blir biblioteken alltmer osynliga då de inte 
är lika attraktiva för sponsorer jämfört med andra större evenemang.41

Författarna vill att kulturen ska satsa pengar på dem som inte har tillgång till 
kulturen för att öka deras bildning.42 Boken kan sägas förespråka en tillbakagång 
till de gamla kulturpolitiska målen. Frågan är bara om det är möjligt, och några 
konkreta förslag ges inte. 

Detta innebär att det tydligt finns krafter som pekar åt olika håll. En del 
menar, som till exempel kommunförbundet, att kulturen ska vara till nytta och 
tillvaratas som en resurs medan andra hävdar att kulturen måste vara det område 
som har ett värde i sig som det inte går att prissätta.  

                                                 
37 Andersson, Pelle & Lindau, Jesper, 1998, Den nya kulturrevolutionen, s.12 ff. 
38 Ibid., s. 121 ff. 
39 Ibid., s. 36 ff. 
40 Ibid., s. 121 ff. 
41 Ibid., s. 77. 
42 Ibid., s. 163. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

För att beskriva folkbibliotekets demokratiska roll i samhället använder jag mig av 
Jürgen Habermas teorier om offentlighetens framväxt. Vidare använder jag mig av 
modeller av kulturpolitikens utveckling för att kunna beskriva och förstå 
folkbibliotekens förändrade roll på ett lokalt och statligt plan. Den teoretiska 
ramen för den kulturpolitiska diskussionen utgår ifrån den danske kultursociologen 
Dorte Skot-Hansen och den norske professorn i biblioteks- och 
informationsvetenskap Geir Vestheim. Den kulturpolitiska utvecklingen har sett 
liknade ut i de nordiska länderna. 

3.1. Habermas och offentligheten 
I Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna 
samhället lägger Habermas fram sina teorier kring offentlighetens framväxt. 
Boken handlar om hur den liberala borgerliga offentligheten har uppstått, 
utvecklats och förändrats. Han går grundligt tillväga när han beskriver hur 
kategorin ”det offentliga”, som står i motsatsförhållande till ”det privata”, vuxit 
fram. Habermas går ända tillbaks till den antika offentligheten i Aten och Rom och 
den feodala offentligheten under medeltiden innan han når fram till ursprunget av 
den borgerliga offentligheten, som finns i fjärrhandelns framväxt under 1500- och 
1600- talen.43 I samband med kapitalismens framväxt började tidskrifterna, som 
tidigare endast använts av kungamakten för att informera om lagar och 
förordningar, att frigöra sig från kungamakten under 1600- och 1700-talet runt om 
i Europa.44

På de nyinrättade offentliga mötesplatserna, såsom salonger och kaffestugor, 
träffades stadsborgarna för att diskutera och kritisera den gällande 
samhällsordningen. Den fria debatten som fördes skedde utan inblandning från 
staten; borgarna möttes för att föra kritiska resonemang om offentliga 

                                                 
43 Dahlkvist, Mats, 1984, ”Jürgen Habermas’ teori om ”privat” och ’offentligt’”, s. i-xi. 
44 Habermas, Jürgen, 1984, Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna 
samhället, s. 33-41. 
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angelägenheter.45  
Från och med 1800-talets slut och under 1900-talet skedde en rad förändringar 

som kom att påverka den borgerliga offentligheten. Dels började arbetarrörelsen 
och andra egendomslösa kräva sin del av offentligheten och vände sig emot de 
borgerliga samhällsgruppernas företräde till offentligheten. Vidare byts 
”konkurrenskapitalismen” ut mot ”monopolkapitalismen”. Staten börjar i högre 
utsträckning ta aktiv del i det ekonomiska livet och dess funktioner sträcker sig nu 
in på det som tidigare tillhörde det privata området. Samtidigt började privata 
intresseorganisationer vinna offentlig makt och blanda sig i statliga 
angelägenheter. Detta innebär att den borgerliga offentlighetens grundpelare, 
separationen mellan stat och samhälle, sakta men säkert gått förlorad.46 Habermas 
kallar detta för ”församhälleligande av staten och förstatligandet av samhället”.47 
Det innebär att också den privata sfären blir allt mindre. Habermas menar att 
familjen blir privatare och arbets- och organisationslivet blir offentligare.48 Den 
offentlighet som fanns under 1700- och 1800-talet försvinner när det som tidigare 
ansågs som privat smälter samman med det offentliga. Sammansmältningen leder 
till ett demokratiskt problem, menar Habermas, då offentligheten inte längre är 
självständig. De diskussioner som fördes i den borgerliga offentligheten och den 
kritik som fördes gentemot staten och som bildade den allmänna opinionen uteblir 
då staten ingriper i en allt större del av det privata.49

Det offentliga rummet blev även ett rum för pengaintressen vilket ledde till att 
området fylldes av kommersiella intressen och reklam. Publiken som nyttjat det 
offentliga rummet för att diskutera kultur och politik blev nu istället konsumenter 
av masskultur. Habermas menar att politiken, som tidigare tillhörde det privata 
området, fördes in i offentligheten när intresseorganisationer för de 
underprivilegierade började använda sig av det offentliga rummet för att kräva 
sociala rättigheter och bättre skydd av staten. Detta var under övergången från 
liberalismen till den moderna välfärdsstaten. Habermas är mycket kritisk till det 
nya samhället som växer fram då det kritiska förhållningssättet gentemot staten 
byts ut mot ett kommersiellt och manipulativt offentligt samhälle, där lättsålda 
sensationsnyheter är det som intresserar. Det blir alltså det omvända, massmedier 
formar medborgarna och utifrån dem bildas den allmänna opinionen, eftersom vi 

                                                 
45 Dahlkvist, 1984, s. xv ff, Habermas, s. 119. 
46 Habermas, 1984, s. 185. 
47 Ibid., s. 196. 
48 Ibid., s. 196 f. 
49 Dahlkvist, 1984, s. xxiv. 
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påverkas i så hög grad av de kommersiella kanalerna.50

Den pessimistiska synen av vår tid som Habermas målar upp reviderar han i 
Faktizität und Geltung. Istället menar han att dagens offentlighet inte bara behöver 
vara ett offer för egenintressen och strategiska handlingar, utan att det också kan 
vara en mötesplats för fri diskussion och ”kommunikativt förnuft”. Dagens 
offentlighet har potential till att vara en arena som värnar yttrandefriheten genom 
att offentligheten kan besitta en kontroll- och övervakningsfunktion. För att kunna 
realisera det krävs emellertid att samhället är överens om de viktiga demokratiska 
principer som upprätthåller rättsstaten. De demokratiska principerna måste även 
stå över de nytto- och effektivitetskrav som finns i dagens offentliga rum, eftersom 
dessa beslut vilar på ett gemensamt samförstånd. Enligt Habermas ska dagens 
offentliga rum vara en plats dit alla medborgare har tillgång och som uppmuntrar 
till debatt. Debatter i det offentliga rummet ska ha en påverkan på de politiska 
beslut som tas.51

Geir Vestheim lyfter fram kritik som riktats mot Habermas teorier kring den 
borgerliga offentligheten. Den idealtyp av borgerlig offentlighet på 1700-talet som 
han framställer var i själva verket exklusiv med elitistiska drag. Vidare har kritik 
riktats mot att han har förbisett den stora betydelsen som arbetarrörelsen och andra 
massrörelser haft sedan slutet av 1800-talet. De har utvecklats från olika 
organisationsformer såsom politiska partier, intresseorganisationer, fackföreningar 
och frivilligorganisationer. I dessa organisationer har sammanhållningen och 
solidariteten inom gruppen varit det primära och alltså inte den enskilda individens 
intressen. Det har också under 1900-talet vuxit fram flera olika offentliga sfärer i 
samhället som har ett komplext förhållande till varandra. Habermas modell 
förbiser med andra ord hur andra typer av organisationsformer, än den borgerliga, 
har format och påverkat offentligheternas oberoende.52  

Habermas teoretisering kring begreppet offentlighet där den borgerliga 
offentligheten är en arena fri från påverkan av stat och ekonomi är användbar för 
denna uppsats. Det ideala i den borgerliga offentligheten är att information ska 
finnas tillgänglig för alla, vilket är betydelsefullt i ett demokratiskt samhälle. 
Folkbiblioteket har en viktig roll i samhället som ett offentligt rum dit alla är 
välkomna och där man fortfarande har möjlighet att hitta bred och fristående 
information. Information är viktig för att den fria oberoende offentliga debatten 

                                                 
50 Vestheim, Geir, 1997, Fornuft, kultur og velferd. Ein historisk-sosiologisk studie av norsk 
folkebibliotekpolitikk, s. 75 f. 
51 Ibid., s. 77 ff. 
52 Ibid., 81. 
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ska fortleva och vara fri ifrån kapitalism och marknadskrafter.  

3.1.1. Biblioteket som offentligt rum 
Geir Vestheim diskuterar biblioteket som en institution för offentlighet. Han tar sin 
utgångspunkt från perioden 1700-talets slut och fram till idag. Vestheim ser 
biblioteket som en institution för förmedling av information, kunskap och kultur, 
något som han sammanfattar som att biblioteket är en upplysningsinstitution. 
Uttrycket ”folkbildning” menar Vestheim visar på den demokratiska aspekten av 
upplysning både vad det gäller form och innehåll; det handlar inte bara om att 
förmedla vetenskaplig kunskap och annan kunskap via popularisering, utan också 
att återuppliva och skapa respekt för folkets historia, kultur och språk.53

Biblioteket har stått inför en rad förändringar under de senaste årtiondena på 
grund av de ökade elektroniska medierna samt ljud- och bildmedier. Därmed ökar 
bibliotekets möjligheter, menar Vestheim, men det får inte påverka bibliotekets 
viktiga offentliga funktion. Han anser att det inte är de teknologiska medierna som 
avgör bibliotekets plats i offentligheten, utan snarare är det vilken slags politisk 
funktion biblioteket har. Det är idag en demokratisk institution dit alla har tillträde 
och som förmedlar opartisk och allsidig information, vilket ger medborgare en 
ökad möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om sin omvärld. Han menar att 
det grundläggande i debatten kring bibliotekets demokratiska roll är tillgången och 
tillgängligheten på biblioteken. 

Genom att intresseorganisationer för olika grupper i samhället tryckt på och 
menat att det är varje medborgares demokratiska rättighet att få nyttja biblioteken, 
har kommunerna och staten tagit över ansvaret för biblioteket sedan cirka hundra 
år tillbaka. Att befolkningen är upplyst är en förutsättning för att de ska kunna vara 
med och påverka de politiska besluten. Bildning blev en samhällsfråga som letade 
sig ur den privata sfären dit den tidigare tillhört.54  

Folkbibliotekens offentlighetsfunktion har genom åren ändrats i stor 
utsträckning. Idag är folkbibliotekets främsta funktion att informera, upplysa och 
underhålla. Det som främst har ändrats är att betoningen på underhållning har 
stärkts, vilket också Habermas har poängterat. Men det innebär inte att bibliotekets 
besökare ändrats till att endast bli konsumerande; de klassiska funktionerna som 
att informera och upplysa är fortfarande viktiga. En annan ny funktion är talet om 
rätten att varje medborgare har rätt att fritt vistas i det offentliga rummet. Rätten att 
få tillgång till information och kunskap var ett tidigt demokratiskt krav medan 
                                                 
53 Vestheim, 1997, s. 81 f 
54 Ibid., s. 89. 
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rätten att vistas i offentliga utrymmen är något som tillkommit under senmodern 
tid.55

3.3. Kulturpolitikens förändring 
I ”Kultur til tiden – Strategier i den lokale kulturpolitik” beskriver Dorte Skot-
Hansen den kulturpolitiska utvecklingen i Danmark från 1960-talet och framåt. 
Skeendet har sett liknande ut i övriga Norden. Hennes diskussion påminner om det 
jag redan diskuterat i den kulturpolitiska bakgrunden. Anledningen till att jag 
väljer att ta upp hennes artikel här i teorin är att hennes diskussion kring de olika 
rationaliteterna tjänar som ett viktigt analysredskap vid undersökningen av de 
statliga och kommunala dokumenten. Hon belyser bland annat hur kulturpolitikens 
innehåll har förskjutits från upplysning till upplevelse, där kultur som ett bidrag till 
ett demokratiskt samhälle och bildning alltmer överskuggats av marknadsinriktade 
mål där ekonomisk vinning och upplevelse ses som kulturens primära syfte.56 Hon 
menar att kulturpolitiken generellt har genomgått tre skiften: från en humanistisk 
rationalitet som är baserad på ideologiska/idealistiska argument över till en politisk 
sociologisk rationalitet vidare till en instrumentell rationalitet där de ekonomiska 
argumenten sätts i första rummet.57

I den humanistiskt motiverade kulturpolitiken på 1960-talet ansågs kulturen 
vara en del av en demokratiseringsprocess. Alla medborgare, oavsett geografisk 
hemvist och social tillhörighet, skulle få ta del av en nationell enhetskultur. Det 
skulle främst vara de lokala kulturinstitutionerna, bland annat folkbiblioteket, som 
skulle bryta barriärer och förmedla kultur till befolkningen så att glappet mellan 
den breda befolkningen och konsten skulle minska. Men trots satsningar var det 
fortfarande en liten del av befolkningen som tog del av kulturutbudet. Därför 
ändrades strategin. Med 1970-talets sociologiskt motiverade kulturpolitik ville 
man istället medverka till en frigörelse av samhällets svaga grupper. Kulturell 
demokrati skulle nu genomföras där all kultur ansågs likvärdig. Kulturen blev som 
en process där kulturförmedlaren främst skulle fungera som en igångsättare och 
uppmuntrare. Alla var nu en del av kulturen istället för att kulturen var en produkt 
som alla skulle få ta del av. Kulturell demokrati var snarare ett uttryck för ideologi 
än för en faktisk politik, menar Skot-Hansen.58

Under 1980-talet färgades kulturpolitiken av de instrumentella värderingarna, 
                                                 
55 Vestheim, 1997, s. 91 ff. 
56 Skot-Hansen, Dorte, 1999, ”Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik”, s. 8. 
57 Ibid., s. 11. 
58 Ibid., s. 13 f. 
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där kulturpolitik blev en metod för att uppnå ekonomisk utveckling. En 
marknadsideologi började råda inom kulturpolitiken där man tog till sig 
marknadens språkbruk, istället för att tala om kulturstöd talar man om 
kulturinvestering. Publiken blir kunder och profilering och synliggörande blir 
viktigt. Nu talar man inte längre om att kulturen är till för alla. Istället delas 
människor in efter livsstil och genom att olika typer av kultur profilerar sig når 
man ut till de olika ”kundgrupperna”. En viktig del av profileringen är de olika 
flaggskeppen som kommunerna satsar på för att bygga upp sin image och göra 
dem eftertraktade. Skot-Hansen talar också om ”kulturalisering” vilket innebär 
tendensen att allt blir kultur. Kommunens kulturpolitik breder ut sig till tidigare 
avgränsande områden, eftersom ”med lite kultur över allt blir allt bra”.59

Skot-Hansen poängterar att dessa tre typer av kulturpolitik inte har avlöst 
varandra. Till exempel har de två förstnämnda existerat vid sidan om det 
instrumentella i kommunerna.60 Det finns en längtan hos många, bland annat hos 
författarna till Den nya kulturrevolutionen, att återgå till den humanistiska och 
sociologiska rationaliteten. Dock menar Skot-Hansen att detta inte är möjligt 
eftersom samhället är annorlunda idag. Istället måste de kulturella institutionerna 
kunna balansera mellan lokalt och globalt. Det är viktigt att de också är öppna för 
nya kulturella intryck och inte låter tradition och kulturell kanon förhärska. De 
måste kunna balansera mellan sådant som lockar en större publik, samtidigt som 
det ska finnas utrymme för det smalare.61

Även Geir Vestheim har beskrivit den moderna kulturpolitikens utveckling. 
Han menar att den växt fram i spänningsfältet mellan tre rationalitestyper: 
byråkratisk rationalitet, ekonomisk rationalitet samt humanistisk-social rationalitet. 

Kärnan i den byråkratiska rationaliteten är administration, regelverk, 
förvaltning, översikt, styrning samt ordning. Den byråkratiska rationaliteten har 
under en lång tid varit dominerande. Karaktäristiskt för den ekonomiska 
rationaliteten är ekonomisk ordning, lönsamhet, marknadsanpassning, 
marknadsstyrning och tekniskt effektiv produktion. Den humanistisk-sociala 
rationaliteten handlar om kreativitet och ifrågasättande av det givna. Här spelar 
nyskapande, sökning efter lösningar som överskrider det givna och konventionella, 
produktion av livsmening, reflektion över mänskliga och samhälliga grundvillkor, 
en viktig roll. Denna står ofta i ett motsatsförhållande till de övriga två 
rationaliteterna. Den ekonomiska rationaliteten har dock inte varit lika stark inom 

                                                 
59 Skot-Hansen, 1999, s. 15 f. 
60 Ibid., 1999, s. 17. 
61 Ibid., 1999, s. 19 ff. 
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kulturpolitiken i Norden som den varit i USA, men har fått en allt större plats även 
här, inte minst i samband med genomslaget av nyliberalismen på 1980-talet. Dock 
menar Vestheim att det primära värdet i kulturen finns i den humanistiskt-sociala 
rationaliteten. Emellertid kan detta grundläggande värde inte förmedlas direkt till 
hela folket. Därför finns det två förmedlingssätt att välja på: offentlig eller 
halvoffentlig byråkrati och marknaden. Kulturlivet och kulturpolitiken behöver 
båda dessa kanaler. Politiskt system och ideologisk tradition är det som avgör 
vilken av dem som blir ledande.62

3.4. Dagens biblioteksdebatt 
Både Skot-Hansen och Vestheim menar att kulturpolitiken går mot en ekonomisk 
riktning och detta avspeglas naturligtvis i biblioteksverksamheten.  

Vestheim menar att det optimala är att det finns en balans mellan de tre 
rationaliteterna men i dagens biblioteksdebatt menar Vestheim att det finns två 
ideologiska inriktningar som grundar sig i de rationaliteter beskrivna ovan och 
som existerar sida vid sida - den instrumentella och den demokratibyggande.  

Den demokratibyggande är den mer långsiktiga och klassiska. Där ses 
biblioteket som en institution som värnar det demokratiska uppdraget, och ses som 
en förmedlare av kulturarvet och av aktuella upplysningar i form av ett brett utbud 
av medier till sina kommuninvånare.63

Den instrumentella kunskapssynen menar Vestheim är mer kortsiktig. Här ska 
biblioteket vara till nytta. Folkbiblioteken ska legitimera sig genom att underordna 
sig de utbildningspolitiska och kommunekonomiska kraven och synsätten. Istället 
för att prioritera de kollektiva behoven satsar man på att urskilja och specialisera 
sig där man sätter de individuella behoven främst.64 Vestheim menar att detta är 
problematiskt, eftersom biblioteken ska vara öppna för alla och därmed visa på en 
mångfald. I den moderna offentligheten måste det finnas institutioner som är 
öppna för debatt om både kultur och politik. Detta är grundläggande i 
demokratihänseende. Därför är det viktigt att inte biblioteken bara sysslar med 
sådant som är instrumentellt nyttigt för det kommunala systemet.65 Att hävda 
vikten av medborgares upplysning och kunskap har inte varit något som givit 
pengar. Istället har den instrumentella nyttan varit ett mer effektivt sätt att förvara 

                                                 
62 Vestheim, Geir, 1995, Kulturpolitikk i det moderne Noreg, s.231 ff. 
63 Vestheim, Geir, 1999, ”Ideologi og folkebibliotekpolitikk – eit demokratisporsmål”, s. 190. 
64 Ibid., 192. 
65 Ibid., 192 f. 
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folkbibliotekets budget när kommunernas dåliga ekonomi gjort nedskärningar 
nödvändiga.66 Dock poängterar Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen, i Det 
lokale bibliotek- afvikling eller udvikling från 1994, att den mer idealistiska 
strategin också kan vara av ekonomiskt värde, om än indirekt, eftersom den stödjer 
den sociala integrationen och frigör kreativitet. 

I likhet med Vestheim menar de att den instrumentalisering av kulturen som 
blivit allt vanligare gör det svårt för folkbiblioteken att göra sig hörda inom den 
lokala kulturpolitiken, eftersom de inte är synliga på samma sätt som andra 
kulturbegivenheter. Pengar till kulturen har inte minskat avsevärt men det har skett 
en rad omprioriteringar av pengarna vilket inte har varit till folkbibliotekens 
fördel. Mer pengar har gått till sådant som kan profilera kommunen.67

För att biblioteket ska kunna vara en resurs i samhället menar de att de måste 
prioritera och göra val som baseras på de lokala förutsättningarna. De ställer upp 
en modell där de delar in folkbibliotekets uppgifter i fyra olika områden: 
Kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialcentrum.  Var 
tyngdpunkten ska vara beror på de lokala förutsättningarna, menar de.68

 
Samtliga teorier tjänar som en bakgrund till uppsatsens problemområde, men de 
fungerar också som viktiga analysredskap vid genomgången av mitt 
undersökningsmaterial. Vid analysen av det statliga och kommunala 
kulturpolitiska dokumenten blir Vestheims och Skot-Hansens teorier viktiga. 
Teorierna pekar på den spänning som finns inom kulturpolitiken, och därmed inom 
folkbiblioteken, mellan det instrumentella och demokratiska värdet, där de 
ekonomiska intressena alltmer får styra de kulturella verksamheterna. Vestheim 
knyter också Habermas teorier om offentlighet till folkbiblioteket och diskuterar 
bibliotekets viktiga roll som ett rum med tillgång till fri information. Biblioteket 
kan därmed möjliggöra den fria debatten som är en förutsättning för det 
demokratiska samhället. Detta blir viktigt att ha i åtanke när ekonomiska värden 
och marknadskrafter dominerar alltmer eftersom bibliotekets demokratiska värde 

                                                 
66 I en studie av amerikansk biblioteksideologi, Civic Librarianship, gör biblioteksforskaren Ronald B. McCabe 
en analys som liknar Vestheims. Skillnaden är dock att McCabe har en uttalad ideologisk utgångspunkt. Han 
menar att det klassiska uppdraget att bilda medborgarna har gått förlorad i takt med att instrumentella syften allt 
mer tagit över. Det är inte hållbart menar han, och föreslår att biblioteket ska bevara det som är positivt med det 
gamla biblioteket och kombinera det med nya idéer från ”the community movement”. (s. 39) Det innebär att 
biblioteket ska utvecklas till att vara ett centrum i lokalsamhället där det ska få förnyat förtroende att utöva 
sociala befogenheter. Biblioteket ska återuppta det klassiska uppdraget att bilda medborgarna samt uppmuntra 
till social interaktion, samarbete och offentligt samtal. (s. 77-83) 
67 Andersson, Marianne och Skot-Hansen, Dorte, 1994, Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling, s. 
183 ff. 
68 Ibid., s. 15 ff. 
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därmed kan hotas. Modellen över det lokala biblioteket blir användbar genom att 
den underlättar analysen av hur kommunen ser på folkbibliotekets roll i samhället. 
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4. Forskningsöversikt 

I kapitlet tar jag upp ett urval av den litteratur och forskning som skrivits om 
kommunal kulturpolitik samt om folkbibliotekens olika roller. Anledningen till 
att jag väljer att ta upp den kommunala kulturpolitiken i forskningsläget är att 
folkbiblioteken är en väsentlig del av den och därmed berör forskning om 
kulturpolitiken också folkbibliotekets sfär. Någon studie liknande min har jag 
dock inte funnit.  

4.1. Kommunal kulturpolitik 
Jenny Johannisson skriver i artikeln ”Lokal kulturpolitik – ett senmodernt 
identitetsprojekt?” om det spänningsförhållande som finns inom svensk 
kulturpolitik och som rör det hon kallar ”kulturpolitik som ett led i ett modernt 
identitetsprojekt och kulturpolitik som ett sent identitetsprojekt”. Skillnaden 
mellan de två perspektiven är att den första har ett ovanifrånperspektiv med 
förankring i den statliga kulturpolitiken som hävdar konstens särart. Med detta 
perspektiv förs kulturpolitiken ut från centrum till övriga landet. Det andra 
perspektivet tar sin utgångspunkt i de individuella behoven och bejakar 
skillnader. Kulturen ses snarare som ett medel än som ett mål i denna 
bemärkelse.69 Genom att studera Göteborgs kulturpolitik vill hon se vilken 
relation Göteborg har till andra platser och strukturer inom den kulturpolitiska 
sfären. De spänningar som finns i kulturpolitiken idag mellan de två 
perspektiven finner hon i Göteborgs kommun, eftersom den kulturpolitiska 
strategin som staden formulerat tar sin utgångspunkt i medborgarnas 
individuella behov och bejakar skillnader och mångfald snarare än det 
ovanifrånperspektiv som staten står för. Samtidigt bekräftar Göteborg den 
statliga kulturpolitiken som en del i ett modernt upplysningsprojekt genom att 
de tydligt delar in kulturpolitiken i en konstdel och en kulturdel.70

I samma antologi skriver kulturgeografen Maria Wikhall om hur kultur 
                                                 
69 Johannisson, Jenny, 2003, ”Lokal kulturpolitik – ett senmodernt identitetsprojekt?”, s. 139 f.   
70 Ibid., s.155. 
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börjar få en viktig roll för regioner när man vill locka till sig företag och 
turister. Wikhall menar att kultur är en viktig näringsgren som kan bidra till 
ekonomisk tillväxt och skapa sysselsättningstillfällen för regioner. 
Undersökningar visar dock att de ekonomiska effekterna av satsningar på 
kulturen är relativt liten. Kulturen tycks spela en mer betydande roll som 
attraktionskraft och för skapandet av positiva bilder av regioner. Detta sker 
genom att kulturen kan bidra till att företag och hushåll väljer att flytta till 
regionen samt att turister får upp ögonen för regionen.71 Undersökningar om 
kulturens roll för regional attraktivitet har inte gjorts i någon större 
utsträckning, men troligtvis kommer dess roll som näringsgren att öka i 
framtiden genom att de högutbildade, som är den mest kulturellt aktiva 
gruppen, ökar.72

Boken Kultur som resurs. Om den lokala kulturpolitikens möjligheter, 
utgiven av Svenska kommunförbundet, är en sammanställning av ett projekt 
från kommunförbundet vars syfte är att visa på kulturens betydelse i den lokala 
och sociala miljön och hur den kan bli en resurs för tillväxt. Skriften lyfter 
fram hur åtta kommuner på olika sätt och med olika förutsättningar satsat på 
det lokala kulturlivet. I ett inledande kapitel tecknas den kommunala 
kulturpolitikens framväxt där författarna menar att det är viktigt att kulturen 
inte isoleras till en särskild sektor, eftersom den påverkas i så hög utsträckning 
av andra områden. Istället bör kulturen, för att vara effektiv, vara en integrerad 
del i kommunens utvecklingsstrategier.73

Boken avslutas med en sammanfattande del av Göran Nylöf, där han lyfter 
fram den lokala kulturpolitikens möjligheter. Han avstår från att diskutera 
kultur som ett redskap för att nå ekonomisk tillväxt. Istället ställer han upp fyra 
aspekter av kultur som resurs i samhällsutvecklingen: Kultur som bildnings- och 
kunskapsresurs, Kultur som kreativitetsresurs, Kultur som gemenskapsresurs och 
identitetsskapare samt Kulturen som mobiliseringsresurs.74

Margareta Klingberg har i sin magisteruppsats gjort en undersökning av 
folkbiblioteksverksamheten i två kommuner, Marks och Trollhättans kommun.75 
Med utgångspunkt från den statliga kulturpolitiken och de allmänna politiska 
målen samt bibliotekslagen har hon jämfört den statliga kulturpolitiken med 

                                                 
71 Wikhall, Maria, 2003, ”Kultur och regional attraktivitet”, s. 99 ff.   
72 Ibid., s. 116. 
73 Lundberg & Viirman, 1996, s. 23.  
74 Nylöf, Göran, 1996, ”Kultur som resurs i samhällsutvecklingen”, s. 174-187. 
75 Klingberg, Margareta, 1999, Folkbibliotek och kulturpolitik. En undersökning av två kommuner från ett 
kulturpolitiskt perspektiv.  
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folkbiblioteksverksamheten. Hon har subjektivt valt ut och koncentrerat sig på 
vissa målgrupper och områden inom folkbibliotekets verksamhet: barn, ungdomar, 
funktionshindrade, invandrare, bokbussar samt filialbibliotek. Studien visar att de 
två kommunerna på olika sätt och i olika utsträckning åskådliggör de statliga 
målen. Kommunerna satsar olika mycket på verksamheterna, vilket de ekonomiska 
nedskärningarna varit en bidragande orsak till. Klingberg finner slutligen att de två 
kommunernas egna mål stämmer väl överens med de statliga målen. Uppsatsen 
saknar forskningsöversikt och en teoretisk grund då författaren endast utgår från 
de politiska målen. Det hade varit intressant att med hjälp av en teori diskutera vad 
till exempel skillnaderna på vilken målgrupp man satsar på har för betydelse för 
demokrati och andra sociala frågor. 

4.2. Folkbibliotekets olika roller 
På uppdrag av Statens kulturråd har Bosse Jonsson gjort en rapport vars syfte 
är att undersöka vad folkbibliotekets uppgift ska vara i framtiden. Han ställer 
de lokalt politiskt ansvariga för kulturen samt bibliotekschefernas synsätt på 
folkbibliotekets uppgifter mot det centrala synsättet. Han finner att synen på 
vad som är folkbibliotekets uppgifter inte skiljer sig mellan de olika 
beslutsfattarna, tjänstemännen och politikerna. Alla anser de att bibliotekets 
primära uppgift är att kostnadsfritt tillhandahålla litteratur och information. 
Alla är överens om att folkbiblioteket har en viktig funktion att fylla i 
samhället. Däremot finns ett problem då folkbibliotekets uppgift motiveras 
utifrån idéer medan många politiker inte tydligt uttrycker idéer om 
verksamheten. Frågan han då ställer sig är vilka som då bestämmer 
bibliotekens uppgift.76

Det empiriska underlaget från rapporten använder Bosse Jonsson till en 
avhandling i pedagogik. Syftet är att undersöka hur lokala beslutsfattare ser på 
folkbibliotekets funktion ”så som den kommer till uttryck i talet om 
folkbibliotek”.77 Som redskap, när han undersöker om det är politikerna eller 
marknaden som ska styra folkbiblioteket, använder han diskursanalys.78

Den pedagogiska diskursen har, enligt Jonsson, två aspekter: 
förhållningssätt och förhoppning. Mellan dessa två finns en spänning. 
Beslutsfattarna betraktar sig som ”passiva påverkare”, vilket innebär de ska 
                                                 
76 Jonsson, Bosse, 1998, Folkbibliotekets tidlöshet: Lokala beslutsfattares synsätt på folkbibliotekets 
uppgifter i nio kommuner, i relation till centrala synsätt. 
77 Jonsson, Bosse, 2003, Medborgaren och marknaden. Pedagogisk diskurs för folkbibliotek, s. 17. 
78 Ibid., s. 17. 
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vara passiva eftersom biblioteket ska styras av efterfrågan, det vill säga vara 
marknadsanpassat. Det innebär att det är besökarna som ska bestämma vilken 
typ av media som ska finnas och hur biblioteksverksamhetens ska se ut. 
Samtidigt uttrycker beslutsfattarna en förhoppning om att 
biblioteksanvändandet ska stimulera till ett ökat deltagande i det demokratiska 
samhället. Genom bildning ska besökarna bidra till samhällets förändring. 
Viktig är dock att brukarna inte, som i det klassiska folkbildandet, aktivt styrs i 
någon riktning. Beslutsfattarna har inte kvar den klassiska synen på vad 
folkbildning är, de vill inte aktivt uppmuntra till deltagande.79 Det Jonsson gör 
är att jämföra folkbibliotekets diskurs med en butiksdiskurs, och upptäcker då 
att det finns flera likheter mellan dessa två diskurser. Jonsson menar att detta 
inte är en tillfällighet utan snarare är ett uttryck för de förändringar som den 
offentliga sektorn genomgått. 

Ragnar Andreas Audunson har undersökt hur politiker, bibliotekarier och 
användare ser på folkbibliotekets roll i dagens samhälle. En rad 
samhällsförändringar har gjort att bibliotekens uppgifter idag skiljer sig åt mot 
vad de sysslade med förr. Audunson menar att ju större och snabbare det sker 
förändringar runt en organisation, desto större är sannolikheten att också 
spänningen mellan värden inom och runt organisationen ökar. Dock visar hans 
undersökning att det råder en stark enighet mellan de tre olika grupperna om 
vad som är folkbibliotekets främsta uppdrag. Bibliotekets primära uppgift kan 
sägas vara att fungera som kunskapscenter och bistå med litteraturförmedling.80 
Störst oenighet var det mellan bibliotekarier och användare kring frågor som 
rör efterfrågan och bibliotekets instrumentella roll där användarna tillmätte 
dessa roller större betydelse än bibliotekarierna.81

Peter Enström diskuterar folkbibliotekets identitet i relation till 
förändringar där han menar att ”krav på besparingar och neddragningar 
uppträder samtidigt med en snabb teknisk utveckling och ifrågasättanden av 
traditionella tillvägagångssätt inom folkbibliotek.”82 Vid förändringar söker 
man ofta trygghet i gamla identiteter vilket kan vara problematiskt då 
folkbibliotekets identitet inte är entydig. Enström ställer upp ett antal 
uppgiftskategorier, som är baserade på biblioteksforskaren Anders Øroms 

                                                 
79 Jonsson, 2003, s. 115 ff. 
80 Audunson, Ragnar Andreas, 2001, ”Folkebibliotekens rolle i en digital framtid: Publikums, 
politikernes og bibliotekarenes bilder” s. 208 ff. 
81 Ibid., s. 222. 
82 Enström, Peter, 1995, ”Folkbibliotek i förändring. Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet”. s. 
206. 
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kategorisering, och som beskriver folkbibliotekets olika identiteter. De 
identiteter han talar om är: folkbildningsidentiteten, kulturförmedlaridentiteten, 
fackkunskapsförmedlare, katalogidentitet och socialarbetaridentiteten. Till 
dessa identiteter har också nya tillkommit såsom informationsorganiseraren 
och kunskapsmäklaren. Vidare menar Enström att 
folkbiblioteketsbenämningen ”samhällets vardagsrum” snarare bör bytas ut till 
”samhällets mediala marknadsplats”, eftersom biblioteken måste anpassa sig 
till det allt större upplevelse- och informationsbehov som finns idag.83

Göran Widebäck menar att folkbiblioteket blivit ”samhällets vardagsrum” 
som sysslar med lite allt möjligt, vilket gör att det är svårt att definiera vad ett 
folkbibliotek är och gör. I uppsatsen väljer Widebäck ett företagsekonomiskt 
perspektiv när han studerar folkbibliotekets verksamhetslogik.84 Biblioteken är 
en del av den kommunala verksamheten och under senare år har den 
kommunala ekonomin gått från en ”givande ekonomi” till en 
”prestationsorienterad ekonomi”, vilket innebär att verksamheterna alltmer får 
pengar efter hur mycket de kan redovisa att de presterar. Det blir en konkurrens 
om pengarna mellan de kommunala verksamheterna vilket inte folkbiblioteken 
varit vana med tidigare. Detta i kombination med att folkbiblioteken ingår i 
gemensamma förvaltningar med till exempel skola eller fritid gör att 
ansvarfördelningen mellan de olika verksamheterna måste göras tydliga. 
Widebäck menar att folkbiblioteken då får problem om de ska göra ”allt för 
alla”. Folkbiblioteken måste därför, med ekonomiska termer, differentiera och 
integrera verksamheten mer.85  

Skriften Biblioteken och tillväxten utgiven av Svensk biblioteksförening, 
DIK, Kulturrådet och Bibliotekstjänst, riktar sig till Sveriges kommunalråd. 
Här lyfter man fram vilka möjligheter som folkbiblioteken ute i kommunerna 
har att bidra till kommunens tillväxt. Biblioteken är viktiga för integrationen, 
invånarnas hälsa, lärandet och den kommunala utvecklingen. Man menar också 
att biblioteken kan fördjupa samarbetet med företag genom att ge 
företagsservice och öka samarbetet med lärocentra. Bibliotekets demokratiska 
roll lyfts också fram. Slutligen konstateras att ett bibliotek som inte används 
fullt ut är ett dyrt bibliotek; därför bör biblioteken öka sitt samarbete med fler 
aktörer.86      

                                                 
83 Enström, Peter, 1995, s. 208 ff. 
84 Widebäck, Göran, 1995, ”Folkbibliotekens verksamhetslogik”, s. 163 f.  
85 Ibid., s. 168 f. 
86 Biblioteken och tillväxten, en skrift utgiven av BTJ m.fl., 2004. 
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I antologin Bibliotek – mötesplats i tid och rum utgiven av Bibliotekstjänst 
skriver Dala-Demokratens chefsredaktör Göran Greider om folkbibliotekens 
viktiga roll för demokratin. Folkbibliotekens främsta uppgift menar han är att 
verka för att demokratin upprätthålls i samhället genom att biblioteken ska 
garantera mångfald. Han målar upp två starka krafter i dagens biblioteksdebatt 
som från varsitt håll hotar mångfalden: den nyliberala och den 
kulturkonservativa. Den nyliberala hotar mångfalden genom att biblioteken ska 
sätta kundens önskemål i främsta rummet och den kulturkonservativa genom 
att den fokuserar för mycket på den klassiska litteraturen och har en elitistisk 
kultursyn. Han menar att ingen av de två riktningarna är relevanta för 
biblioteken då dess primära uppgift ska vara att tjäna demokratin som 
mötesplatser dit alla är välkomna samt att erbjuda ett brett litteratursortiment.87

Lena Frändberg diskuterar i sin magisteruppsats vilken betydelse 
folkbiblioteken har för demokratin. Genom att biblioteken gör allsidig 
information tillgänglig bidrar de till ett ökat skydd för informations- och 
yttrandefriheten samt ökar förutsättningarna för aktivt deltagande då bildning 
och information blir mer jämlikt fördelade i samhället. Bibliotekets utjämnande 
roll är viktig eftersom det, förutom beträffande avgiftsfriheten och den 
professionella vägledningen, ger alla möjlighet att få tillgång till 
informationsteknik. Informationsteknikens utveckling har bidragit till att 
många inte behöver biblioteket i samma utsträckning. Samtidigt betonar 
Frändberg att bibliotekets funktion som utjämnare här blir viktig, eftersom alla 
inte har likvärdig tillgång till den nya tekniken. Hon framhåller att biblioteket 
har förutsättningar att fungera som både ett offentligt rum för politiska samtal 
och som en del i ett kommunikationssystem mellan medborgare och deras 
ombud.88

Som framgår ovan finns en del skrivet om kommunal kulturpolitik och 
folkbibliotekens roll i det svenska samhället. Däremot saknas undersökningar 
utifrån ett jämförande perspektiv där de statliga och kommunala 
biblioteksmålen ställs mot de lokala bibliotekariernas uppfattning om 
bibliotekens roll i kulturpolitiken. Det är i detta forskningssammanhang som 
föreliggande studie ska ses. 

                                                 
87 Greider, Göran, 2000, ”Biblioteket, demokratin och kulturen”, s. 90-98.  
88 Frändberg, Lena, 1999, Folkbibliotek och demokrati. Ett försök att beskriva folkbibliotekets 
demokratiska funktion, s. 42-47. 
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5. Metod och material 

Kapitlet kommer att redovisa val av undersökningsmetoder, urval av informanter, 
dokumenturval samt en redogörelse för praktiskt tillvägagångssätt för arbetet med 
analysen. 

5.1. Fallstudie 
Den kvalitativa fallstudien definieras av att det är en beskrivning och analys av en 
enda företeelse eller enhet.89 Eftersom jag vill se hur stat och kommun ser på 
folkbibliotekets roll, har jag valt ut en kommun, Botkyrka, som får utgöra ”fallet”. 
Jag har valt Botkyrka kommun på grund av dess geografiska läge genom närheten 
till Stockholm, dess mångkulturella karaktär samt aktiva kulturliv. Varje år 
arrangeras till exempel kulturmånaden då kommunen erbjuder ett stort 
kulturutbud. 

Fallstudiemetoden används när man vill skaffa sig mer djupgående insikter 
om en viss situation eller företeelse när fokus ligger på process och förståelse 
mer än på att bevisa. Även om studien gäller en viss situation kan den ändå 
användas för att belysa ett generellt problem. Jag hoppas därmed att kunna nå 
fram till generella slutsatser genom att jämföra resultaten med andra studier 
och litteratur, samtidigt som särskiljande drag som är specifikt för Botkyrka 
kommun också kan belysas.90 Fallstudier kan vara beskrivande, tolkande eller 
värderande. Jag kommer att använda mig av den tolkande, eftersom den 
används för att belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska antaganden som 
ansetts riktiga innan insamlingen av undersökningsmaterial gjordes.  

Fallstudier lämpar sig bra när det som eftersöks inte är en ”sann” eller riktig 
bild av en företeelse utan att det snarare handlar om att få fram åsikter och 
synsätt.91 Att genomföra fallstudier är naturligtvis inte oproblematiskt, eftersom 
det finns en risk att studien förenklar eller överdriver vissa företeelser och därmed 

                                                 
89 Merriam, Sharan B, 1994, Fallstudien som forskningsmetod, s. 24. 
90 Ibid., s. 9 och 27. 
91 Ibid., s. 41 ff. 
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ger en felaktig bild av hur det egentligen förhåller sig. Fallstudien kan också ha en 
tendens att få läsaren att tro att det är en heltäckande redogörelse av något medan 
det i själva verket endast utgör en del av verkligheten.92

Det material jag använder i fallstudien består av dokument, texter och 
kvalitativa intervjuer. Med intervjuerna har jag en förhoppning om att klargöra 
saker som står i dokumenten, men jag vill också öka förståelsen för hur människor 
som arbetar inom verksamheten förhåller sig och uppfattar de kommunala och 
statliga riktlinjerna samt vad de anser vara det primära i verksamheten. Tonvikten 
ska ligga på informantens upplevelse av frågorna. Informanternas olika positioner 
i organisationen speglar troligtvis deras uppfattning om bibliotekets verksamhet. 

Jag har gjort två intervjumallar: en till kulturchefen och en till 
bibliotekschefen och enhetscheferna (se bilaga 2). Många av frågorna är desamma 
men jag har försökt att anpassa dem till informantens position i organisationen. 
Till exempel anser jag att en del frågor till enhetscheferna inte lämpar sig att ställa 
till kulturchefen.93 Intervjumallen har endast varit en utgångspunkt och därför har 
spontana följdfrågor ibland ställts medan vissa frågor i mallen har tagits bort då de 
inte alltid känts relevanta eller då jag redan fått ett tillräckligt svar vid ett tidigare 
tillfälle. 

5.2. Dokumentanalys 
Eftersom undersökningen bland annat innefattar kommunala och statliga 
dokument använder jag Alan Brymans teori om dokumentanalys. Han delar upp 
dokument i personliga dokument, officiella dokument från statliga myndigheter 
samt officiella dokument från privata källor, massmediedokument samt virtuella 
dokument. För min uppsats är det främst officiella dokument från statliga 
myndigheter som är relevant. Jag utgår från hans kriterier när jag undersöker både 
de statliga och de kommunala dokumenten. För att avgöra ett dokuments kvalitet 
ställer han upp fyra kriterier som han hämtat från J. Scott: 

• Autencitet, vilket innebär att man säkerställer materialets ursprung och att 
det är äkta. 

• Trovärdighet. Man undersöker att materialet inte innehåller felaktigheter 
och förvrängningar. 

• Representativitet innebär att materialet är typiskt för den kategori det 
tillhör. 

                                                 
92 Merriam, 1994, s. 47. 
93 Det kan till exempel handla om frågor rörande folkbibliotekets inriktning och omfattning. 

 28



• Meningsfullhet. Är materialet tydligt och begripligt?94 

Autenciteten hos officiella dokument från statliga myndigheter kan anses vara 
tillförlitlig och de kan också anses meningsfulla. Dock behöver dokumentens 
innehåll inte alltid vara trovärdigt i det avseende att det neutralt beskriver 
verkligheten. Frågor kring dokumentets representativitet är inte helt lätta, 
eftersom det unika och intressanta hos dokumenten är att de just är officiella.95

5.3. Urval och avgränsning 
Eftersom det inte går att intervjua alla och samla in allt material som kan tänkas 
vara användbart krävs det att det görs någon form av urval. Sharan B Merriam 
menar att lämpligaste urvalsstrategin vid en kvalitativ fallstudie är ”icke- 
sannolikhetsurval”, vilket innebär att informanterna medvetet valts ut, alltså inte 
slumpmässigt, beroende av den position eller kunskap som de har.96 Denna 
urvalsmetod använde jag mig av då jag valde ut informanter. Jag ville att de skulle 
ha en god inblick i den kommunala verksamheten; därför valde jag ut 
bibliotekschefen, kulturchefen och samtliga fyra enhetschefer på de olika 
biblioteksfilialerna. Sammanlagt sex informanter. Alla utom kulturchefen var 
bibliotekarier i grunden, och fyra av fem har varit verksamma sedan 1970-talet 
eller tidigt 80-tal. En av enhetscheferna hade endast varit bibliotekarie i ungefär tre 
år, men hade arbetat som biblioteksassistent sedan slutet av 1960-talet. Detta 
målinriktade urval grundar sig i att man vill upptäcka, förstå och få insikt och 
därför ska urvalet göras med tanke på att man ska lära sig så mycket som möjligt.97

När jag bestämt mig för vilka jag ville intervjua kontaktades samtliga via e-
post. Orsaken till detta var att jag ville presentera vad uppsatsen handlade om och 
vad intervjufrågorna skulle komma att röra sig kring. Ett mejl innebar att de i lugn 
och ro kunde ta ställning till om de ville delta. Tre av informanterna svarade på 
mitt mejl, varav två svarade att de gärna ställde upp. Den tredje hänvisade mig till 
den vikarierande enhetschefen som jag då ringde upp. När en till två veckor 
förlupit kontaktade jag de övriga tre via telefon och alla svarade då ja till att 
medverka. 

Eftersom jag undersöker hur det ser ut idag, har jag begränsat mig till de mest 
aktuella dokumenten som rör folkbibliotek. De valda statliga dokumenten som jag 
                                                 
94 Bryman, Alan, 2002, ”Dokument som datakälla”, s. 357. 
95 Ibid., s. 361 f. 
96 Merriam, 1994, s. 61. 
97 Ibid., s. 61. 
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valt ut för analysen är: 
• Bibliotekslag (SFS 1996:1596) Ändring införd t.o.m. SFS 2004:1261  
• Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23) 
• Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) 
• Kulturpolitik (Regeringens proposition 1996/97:3) 

De kommunala dokumenten för Botkyrka kommun som jag valt är: 
• Ettårsplan 2006 – med nämndernas åtaganden 2006  
• Flerårsplan för 2006-2009 
• Flerårsplanens övergripande mål för Botkyrka kommun98 
• Kunskap och upplevelse. Förslag till strategisk biblioteksplan för 

Botkyrka kommun (del 1) 
• Kunskap och upplevelse. Förslag till biblioteksutveckling 2005-2010 i 

Botkyrka kommun (del 2) 
• Långsiktiga mål för kultur och fritidsnämnden i Botkyrka  

Bibliotekslagen anser jag är svår att ifrågasätta utifrån Brymans fyra kriterier 
eftersom det handlar om en lag som antas först efter stora övervägningar. Vid 
undersökningen av SOU rapporterna bör man ta vissa av kriterierna i 
beaktande. Till exempel kan dokumentens representativitet diskuteras. 
Utredningarna är skrivna av politiskt tillsatta kommittéer till vilka man knutit 
sakkunniga och experter. Detta gör att autenciteten och trovärdigheten är hög, 
men representativitet kan ifrågasättas eftersom politiska åsikter och 
ställningstaganden kan ha påverkat utförandet. Samma sak gäller propositionen 
eftersom det är en socialdemokratisk regering som lagt fram förslagen. Även 
autenciteten kan påverkas av detta, medan man får anta att trovärdigheten är hög 
då det handlar om ett officiellt politiskt dokument.  

Samtliga kommunala dokument går att få tag på via kommunens hemsida. 
Ettårsplanens och flerårsplanens trovärdighet kan ifrågasättas, eftersom de är 
framtagna av en politisk majoritet vilket i det här fallet är socialdemokratisk. 
Samma sak gäller de långsiktiga målen för kultur och fritidsnämnden, eftersom 
en nämnd är partipolitiskt sammansatt efter storlek i kommunfullmäktige. 
Biblioteksplanens två delars trovärdighet kan ifrågasättas eftersom de i likhet 
med de andra kommunala dokumenten är framtagna av nämnder samt 
sakkunniga som kan ha styrt resultatet. Även representativitet kan ifrågasättas 

                                                 
98 Flerårsplanens övergripande mål är bifogat längst bak i Ettårsplanen för 2006. 
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eftersom exempelvis underlag till planen kan försvinna eller undanhållas. 

5.4. Praktiskt tillvägagångssätt: Intervju- och 
dokumentanalys 
Alla intervjuer har genomförts på informantens arbetsplats vilket innebär att fyra 
gjordes på de olika folkbiblioteken samt två i Botkyrkas kommunhus i Tumba. De 
gjordes på lugna platser, kontor och sammanträdesrum, och varade någonstans 
mellan 30-70 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare 
efter att informanterna innan tillfrågats om det gick bra. Ljudkvaliteten har varierat 
i de olika intervjuerna, men överlag har det gått bra att lyssna av dem. Samtliga 
intervjuer har transkriberats, men då intervjun hamnat alltför långt utanför det 
aktuella ämnet har jag tagit mig rätten att inte transkribera det. Det kan till 
exempel handla om planer för ombyggnad av bibliotekslokalen. Instämmande ord 
som ”mm” eller liknande har inte heller tagits med.  

Vid analysen av intervjuerna ställde jag upp ett antal teman som rörde mina 
frågeställningar. Därefter gick jag igenom intervjuerna och tematiserade dem 
under olika rubriker jag ställt upp. Detta fick således till följd att en hel del av 
intervjuerna skalades bort då jag inte ansåg det vara relevant för min 
undersökning.  

De fem intervjuade bibliotekarierna är i undersökningsdelen anonyma; istället 
är de presenterade som informant A, B, C, D och E. Jag är medveten om att detta 
kan uppfattas som märkligt då informanternas namn är presenterade i 
litteraturlistan. Anledningen till att jag valt att presentera det på detta sätt är att 
deras svar i stor utsträckning är subjektiva och skiljer sig åt från varandra och går 
ibland emot de kommunala dokumenten. Detta kan uppfattas som känsligt och 
därför vill jag inte peka ut exakt vem som sagt vad. Dock har jag valt att sätta ut 
deras namn i litteraturlistan, eftersom samtliga intervjuade är enhetschefer samt 
bibliotekschefen. Kulturchefen har jag valt att inte göra anonym eftersom hon var 
den enda representanten för kulturdelen. Hon gav mest information om kulturen 
och personliga värderingar kom inte fram i samma utsträckning.   

Vid dokumentanalysen var steg ett att samla in och läsa så mycket material 
som möjligt, både statliga dokument och Botkyrkas kommunala dokument, för 
att jag skulle kunna bilda mig en uppfattning om vad för slags material som 
finns. Därefter valde jag ut de dokument som jag ansåg vara relevanta för mina 
frågeställningar och försökte att tematisera dem. Nästa steg blev att jämföra 
dem med varandra, om de sade emot varandra eller om de hade gemensamma 
nämnare. Tidningsartiklar förekommer endast sekundärt och dessa används 
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uteslutande för att belysa något speciellt i diskussionen. De primära 
dokumenten är de officiella dokumenten. 
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6. Den statliga kulturpolitiken 

Här presenteras och diskuteras statliga kulturpolitiska dokument. 
Folkbiblioteken är en del av kultursektorn. Verksamhetens uppgifter och 
funktioner beskrivs främst i statliga utredningar som en del i den nationella 
kulturpolitiken. Samtidigt har kulturpolitiken en stark lokal förankring, 
eftersom den är kraftigt decentraliserad.99 De delar jag väljer att ta upp är de 
som främst rör folkbiblioteken; därmed vill jag påpeka att undersökningens 
syfte inte är att göra en heltäckande analys av den statliga kulturpolitiken.  

6.1. Ny kulturpolitisk översyn 
De kulturpolitiska målen från 1974 kvarlåg till mitten av 1990- talet då det gjordes 
en ny översyn av den statliga kulturpolitiken. Det resulterade i Kulturpolitikens 
inriktning (SOU 1995:84) där statens syn på folkbibliotekens roll i samhället 
presenterades samt Kulturpolitik (regeringens proposition 1996/1997:3) där förslag 
till nya mål framlades. De slutliga målen presenterades i Kulturutskottets 
betänkande 1996/97 :Kr:U1.  

I kulturpolitikens inriktning står det att dess uppdrag ”har varit att precisera 
statens ansvar för kulturpolitiken och att ge förslag till åtgärder som främjar 
positiv utveckling av kulturen”.100 Sven Nilsson menar att 1995 års kulturutredning 
lämnar den politiska och ideologiska laddningen som fanns i 1974 års utredning 
och som Skot Hansen benämner som sociologisk rationalitet. Den samlade 
strategin för kulturen, som var så viktig under 1970-talet, har försvunnit då 
utredningen istället behandlar varje kulturområde var för sig.101 Dock anser 
utredningen att det fortfarande ska finnas övergripande mål liknade dem från 
1974.102

Utredningen diskuterar vad kulturen betyder för samhället i stort samt går 

                                                 
99 Hansson, Joacim och Zetterlund Angela, 1997, ”Folkbibliotekens förändring. Tidigare forskning om 
folkbiblioteken och teorier om förändringens natur”, s. 46.  
100 Kulturutredningen, 1995, s.11. 
101 Nilsson, 2003, s. 247 f. 
102 Kulturutredningen, 1995, s. 85. 
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igenom de olika områdena som omfattas av kulturpolitiken och lägger också 
förslag på hur dessa ska stödjas.103 I kapitel 27 ”Litteratur och bibliotek” behandlas 
biblioteken i Sverige. Här framhävs bland annat folkbibliotekets viktiga roll som 
läsfrämjare, förmedlare och tillgängliggörare av fri information samt som en 
mötesplats för alla. Detta bidrar till ”att garantera yttrandefrihet och 
yttrandemöjligheter, fri åsiktsbildning och kunskapsförmedling”.104 Utredningen 
uppmärksammar också de problem som präglat folkbiblioteken med 
besparingskrav som gjort att flera delar av verksamheten försvagats och att 
avgiftsfriheten, som setts som grundläggande, därmed har ifrågasatts. Därför 
lägger utredningen ett förslag på att en bibliotekslag ska införas för att bland annat 
garantera avgiftsfriheten.105  

Utredningen visar tydligt att staten anser att folkbibliotekets främsta roll är 
den demokratiska. Detta tar sig uttryck dels genom att utredningen pekar på 
bibliotekets uppgift att verka för jämlikhet genom att ge alla människor tillgång till 
litteratur avgiftsfritt. Den demokratiska aspekten innefattar också allas rätt till 
information, som är en förutsättning för att det ska finnas en öppen debatt och 
opinionsbildning.106 Biblioteken ska vara ideologiskt, politiskt och religiöst 
neutrala.107 För att garantera avgiftsfriheten föreslås alltså att det ska införas en 
bibliotekslag, vilket främst påverkar kommunerna. Utredningen poängterar att 
kommuners dåliga ekonomi inte ska påverka folkbibliotekens resurser, men hur 
verksamheten ska bedrivas ska även fortsättningsvis vara en kommunal 
angelägenhet och ska därmed inte lagstiftas. Även om allt som bibliotekens 
verksamhet bör omfattas av inte finns med i lagen, menar utredningen ändå att 
biblioteken måste ”[…] även i fortsättningen vara föregångare när det gäller att ge 
medborgarna kulturella upplevelser, kunskap och information”.108

Den förändrade situationen för folkbiblioteken är något som också berörs i 
utredningen, vilket bland annat handlar om att vissa kommuner förändrat sin 
organisation och i samband med det ”prövar alternativa driftformer”.109 John Erik 
Forslund konstaterar att i och med att man lagstadgade avgiftsfriheten så 
avstannade diskussionerna om att lägga ut folkbiblioteken på entreprenad.110 
Således kan det alltså konstateras att staten gjorde en tydlig markering mot att 

                                                 
103 Hansson, 1997, s. 77. 
104 Kulturutredningen, 1995, s. 467. 
105 Ibid., s. 467 ff. 
106 Ibid., s. 468 f. 
107 Ibid., s. 474. 
108 Ibid., s. 473. 
109 Ibid., s. 468. 
110 Forslund, John Erik, 2003, Om biblioteksverksamheterna: PM, s. 16. 
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ekonomiska krafter ska styra verksamheten. 
Joacim Hansson menar att folkbiblioteket har två övergripande uppgifter i 

utredningen: folkbiblioteket är en institution med kulturpolitiskt egenvärde samt 
en av de institutioner som utvecklar den statliga litteraturpolitiken.111 
Litteraturpolitiken prioriterar främst barn och ungdomar genom att kulturrådet ger 
bidrag till inköp av litteratur till dessa målgrupper samt genom läsfrämjande 
insatser för samma grupper.112  De instrumentella värdena som bland annat 
Vestheim talar om återfinns inte i de delar som behandlar folkbibliotekens 
samhällsroll. 

6.2. 1996 års kulturpolitiska mål 
I Kulturpolitik korrigeras de mål som diskuterats i Kulturpolitikens inriktning. 
Målen formulerades här i fem punkter som rör yttrandefriheten, mångfalden, 
kulturarvet och internationaliseringen. 

Med Yttrandefrihetsmålet vill man ”värna yttrandefrihet och skapa reella 
förutsättningar för alla att använda den”.113 Det poängteras att yttrandefriheten är 
grundläggande för demokratin, men också för att garantera en bredd i kulturlivet.  
Yttrandefriheten är också grundlagsfäst och därmed ses den som det viktigaste 
målet för den nationella kulturpolitiken. Vidare lyfts den nya informationstekniken 
fram som ett viktigt medel för yttrandefriheten, men då krävs också att den 
tillgängliggörs för så många som möjligt. Vikten av att det finns offentliga arenor 
dit alla medborgare, oavsett kön, etnicitet, social bakgrund, geografisk belägenhet 
eller funktionshinder, har tillgång tas också upp.  

Jämställdhetsmålet vill ”verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och 
eget skapande”.114 Detta innebär att geografisk belägenhet inte ska påverka 
människors möjlighet att ta del av och utöva kultur. Kulturinstitutionerna måste 
också bredda sin verksamhet för att fånga upp de grupper som inte är bekanta med 
verksamheterna och ge dem möjlighet att delta. Vidare är det viktigt att kulturen 
når ut till de unga för att uppnå kulturell jämlikhet. 

Genom att ”motverka kommersialismens negativa verkningar och främja 
                                                 
111 Hansson, 1997, s. 77 f. 
112 Det är kulturrådet som ger statliga pengar till folkbiblioteken. De ger bidrag till inköp av barn- och 
ungdomslitteratur samt till läsfrämjande insatser på området. De ger också bidrag till länsbibliotek, 
eftersom de kompenserar folkbibliotekets medieförsörjning och verkar därmed utjämnande. Vidare 
stödjer man verksamhetsutveckling av folkbibliotek som ett i att verka standardutjämnande.  Bidrag ges 
också till projekt som stödjer vuxnas lärande. (”Vad gör kulturrådet på biblioteksområdet?”, 
www.kulturradet.se/index.php?pid=1293, 2006-05-08). 
113 Regeringens proposition 1996/97:3:Kulturpolitik, 1996, s. 28. 
114 Ibid., s. 27. 
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kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet” vill man uppnå 
mångfaldsmålet.115 För att bredda mångfalden och skapa ett rikt kulturliv vill man 
motverka negativa verkningar inom kulturområdet såsom kommersialismens 
likriktning, förytligande och centralisering. Vidare vill man motverka att klyftorna 
ökar mellan människor och grupper. 

Kulturarvsmålet innebär ”att bevara och bruka kulturarvet”. Kulturarvet är en 
inte helt lätt term, eftersom den innehåller individuella värderingar; den innefattar 
olika saker för olika människor. Den nationella kulturpolitiken ska motverka att 
kulturarvsbegreppet inte missbrukas i diskriminerade syften. Med kulturarv menas 
här den fysiska kulturmiljön och de konstnärliga uttrycksformerna samt språket. 
Man anser att kulturarvet kan vara en viktig tillgång i dagens föränderliga 
samhälle, då det ger kunskap om historien och det egna kulturarvet. Hansson 
noterar dock att folkbiblioteket till skillnad från andra kulturinstitutioner, inte ges 
något ansvar för det bokliga kulturarvet i det avsnitt som behandlar biblioteken i 
kulturutredningen.116

Med internationaliseringsmålet främjas ”internationellt kulturutbyte och 
möten mellan olika kulturer inom landet”.117 Att bekämpa rasism och stimulera 
integrationen är en viktig kulturpolitisk uppgift. Kulturpolitiken behöver värna och 
ta till vara det mångkulturella samhälle som dagens Sverige är, eftersom det 
berikar och förnyar kulturlivet. Sverige behöver också ett intensivare 
internationellt kulturellt utbyte för att bidra till förnyelse men också konkurrera 
med andra länders kulturutbud.118

Dessa mål blev dock inte de slutgiltiga, utan när kulturutskottet behandlar 
regeringens förslag lägger de till ytterligare två mål: Självständighetsmålet samt 
Bildningsmålet.119 Självständighetsmålet var ett av målförslagen som 
kulturutredningen gav och innebär att kulturen ska ges ”förutsättningar att vara 
dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället” alltså konsten ska vara fri 
och finnas till efter sina egna förutsättningar.120 Bildningsmålet anses viktigt 
eftersom bildning ger orientering i tillvaron. Ett individperspektiv och ett 
samhällsperspektiv kan läggas till detta genom den personliga utvecklingen samt 
att bildning bidrar till samhällsutvecklingen, eftersom kompetenta medborgare är 
en förutsättning för utveckling.121

                                                 

 

115 Regeringens proposition 1996/97:3:Kulturpolitik, 1996, s. 27. 
116 Hansson, 1997, s. 97. 
117 Regeringens proposition 1996/97:3:Kulturpolitik, 1996, s.27. 
118 Ibid., s. 30.  
119 Kulturpolitik i praktiken, 1997, s.12 f. 
120 Kulturutredningen, 1995, s. 89. 
121 ”Riksdagen: Betänkande 1996:97 krU1”, 
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Stor tyngd ligger på kultur som en viktig demokratisk funktion i de statliga 
kulturpolitiska målen. Målen är strikt avgränsade och handlar främst om ett 
professionellt kulturskapande. Sven Nilsson menar att avgränsningarna inte 
speglar den dynamik som finns inom kulturområdet, utan att staten snarare slår 
vakt om kulturpolitiken som en självständig sektor.122 Dock menar som bekant 
både Vestheim och Skot-Hansen att detta inte avspeglar verkligheten, eftersom ett 
mer instrumentellt synsätt genomsyrar kulturen idag där marknaden får ett allt 
större inflyttande i den offentliga kulturpolitiken. 

6.3. Folkbiblioteken i kulturpolitiken 
I början av 1980-talet tillsattes en folkbiblioteksutredning som resulterade i 
slutbetänkandet ”Folkbibliotek i Sverige” (SOU 1984:23). Detta är den senaste 
folkbiblioteksutredningen. Dess uppgift var att utreda frågor kring verksamheten 
på folkbiblioteken. Mycket har dock hänt sedan dess: Internet, utbildningssystemet 
har förändrats, globalisering etcetera. 

Även här är det de demokratiska aspekterna av verksamheten som framträder. 
Det poängteras att folkbiblioteken har en stor betydelse för att 1974 års 
kulturpolitiska mål ska kunna konkretiseras.123 Det är främst två övergripande 
uppgifter som utredningen tar upp. Folkbiblioteket, menar man, har dels en 
kulturuppgift, och dels en informationsuppgift. Kärnan i kulturuppgiften är ansvar 
för böcker och läsning även om uppgiften med åren har utvidgats till att också 
innefatta nya typer av media, program och verksamheter. Informationsuppgiften 
innebär att tillgängliggöra ett allsidigt mediebestånd till alla medborgare.124

I utredningen står det att det är upp till varje kommun att avgöra hur 
folkbibliotekets resurser ska användas, men om det finns en gemensam syn på vad 
som är folkbibliotekets uppgifter och synsätt kan dess tillgångar utnyttjas i högre 
utsträckning.  Genom att ställa upp mål för hur framtidens folkbibliotek ska arbeta 
vill man öka helhetssynen på folkbiblioteket. Målen bör, enligt 
folkbiblioteksutredningen, formuleras så här för att därmed också bli en del av det 
fortsatta folkbildningsarbetet i vårt samhälle: 

 
Folkbiblioteken är vår viktigaste kulturinstitution och det ska spela en aktiv roll som 
initiativtagare och samarbetspartner i det lokala kulturlivet. De skall ha ett allsidigt 

 
    http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=1996/97&bet=KrU1#binh, (2006-04-19).  
122 Nilsson, 2003, s. 254. 
123 Folkbiblioteksutredningen, 1984, s. 37. 
124 Ibid., s. 41 ff. 
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mediebestånd, stå öppet för alla och erbjuda sina tjänster utan kostnad för den enskilde. 
Folkbiblioteket ska stimulera människor att söka kunskap och kulturupplevelser och arbeta 

målmedvetet för att nå ut med verksamheten till allt fler. Det ska bidra till en ökad 
medvetenhet och till ett engagemang i den demokratiska processen. Folkbiblioteket skall visa 
respekt för den enskildes önskemål och behov men alltid främja god kvalitet vid val av medier 
och aktiviteter.125

Folkbiblioteksutredningen framtog också förslag på att bibliotekspolitiken 
skulle samordnas bättre genom att statens uppgifter skulle preciseras mer 
utförligt och att berörda myndigheters verksamhet skulle samordnas bättre.126 
Dock genomfördes aldrig dessa förslag på en bättre nationell sammanhållen 
bibliotekspolitik.127

6.4. Bibliotekslagen 
Kommunal verksamhet omsluts vanligtvis av en rad föreskrifter och regleringar 
för att säkerställa verksamheten. Folkbiblioteken var en institution som före 1997 
inte varit lagstadgad och som därmed i princip varit frivillig för kommunerna. Det 
var också folkbiblioteken som stod i fokus när bibliotekslagen diskuterades, 
eftersom hänsyn måste tas till den grundlagsfästa kommunala självstyrningen. 
Dock finns det ingen preciserad gräns mellan vad som kommunerna själva får 
bestämma om, och vad som ska bestämmas i lag.128 Regeringen poängterar i sin 
proposition att biblioteken är en central del av kulturpolitiken och att det är viktigt 
att samhället tar ett tydligt ansvar för biblioteken. Biblioteken menar man, 
garanterar att alla människor runt om i landet har möjlighet att ta del av ett stort 
utbud av kvalitetslitteratur. Därför menar de i likhet med kulturutredningen att en 
bibliotekslag ska införas.129

När bibliotekslagen trädde i kraft 1997 blev biblioteken således en 
obligatorisk uppgift för kommunerna där det fastslogs att de ansvarar för folk- 
och skolbiblioteksverksamheten. I bibliotekslagen fastställs bland annat att 
varje kommun ska ha ett folkbibliotek, vilket kan sägas vara viktigt efter 
många nedskärningar och nedläggningar av filialer runt om i landet: 

2§ Till främjandet av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 

                                                 
125 Folkbiblioteksutredningen, 1984, s. 38. 
126 Ibid., 1984, s. 23 f. 
127 Stenquist, Bjarne, 2003, Är det på efterkälken Sverige åker?: Folkbiblioteken behöver ett nationellt 
uppdrag!, s. 74.  
128 Kulturutredningen, 1995, s. 471 ff. 
129Regeringens proposition 1996/97:3:Kulturpolitik, 1996, s. 46 ff. 
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folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig 
för alla medborgare. Varje kommun skall ha ett folkbibliotek.130

I denna inledande paragraf framgår det vad staten anser att folkbibliotekets 
samhällsroll bör vara: de har en läsfrämjande-, kulturell-, utbildnings-, och 
informationsroll. Lagen slår också fast att lånen av litteratur ska vara 
avgiftsfria.131 Vidare ska folkbiblioteken prioritera grupper som funktions- 
hindrade, invandrare och barn och ungdom genom att anpassa medier efter 
deras behov.132 Av detta kan påstås att det övergripande uppdraget är ett 
demokratiuppdrag genom att biblioteket ska vara tillgängligt för alla, alla ska 
få möjlighet att nå information samt att de ska de stimulera till läsning vilket är 
en förutsättning för att kunna delta aktivt i samhället. Vid årsskiftet 2005 
trädde ett tillägg i bibliotekslagen i kraft där det slogs fast att alla kommuner 
måste anta och genomföra en biblioteksplan för sin verksamhet, samt att en 
samverkan ska ske mellan bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 
allmänna biblioteksväsendet.133

Bibliotekslagen har sedan den instiftades kritiserats för att vara tandlös, men 
det var först sommaren 2005 som lagen prövades rättsligt. Det var när biblioteket i 
Högsby tvingades flytta efter att Migrationsverket valt att flytta sin verksamhet till 
kommunen. Detta inbringar naturligtvis pengar till den kommunala kassan. När 
migrationsverket flyttade in i bibliotekets gamla lokaler tvingades biblioteket dela 
upp sin verksamhet i två olika lokaler, eftersom det inte fanns någon lokal som 
räckte till för hela biblioteket. Vuxenavdelningen fick flytta till en 50 kvm stor 
hörsal medan barn och ungdomsverksamheten fick husera i en liten del av 
turistbyrån. All vuxenmedia ryms inte i de nya lokalerna och biblioteket kan inte 
erbjuda läsplatser. Beslutet överklagades, med hänvisning till bibliotekslagen, först 
till länsrätten och sedan till kammarrätten utan resultat, eftersom kommunen trots 
allt tillhandahåller ett folkbibliotek och databaser. Därför har många menat att 
lagen borde säga något om verksamheten och dess roll och inte bara slå fast att det 
måste finnas ett bibliotek då det uppenbarligen kan se ut hur som helst.134

                                                 
130 ”Bibliotekslagen”, http://www.kb.se/Notiser/bibliotekslagen.htm, (2006-03-15).  
131 Ibid., 3§. 
132 Ibid., 8§ och 9§. 
133 Ibid., 7a§. 
134 Rabe, Annina, 2005, ”Biblioteket i Högsby. Lagen vägdes och befanns för lätt”, s. 11-12. 
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7. Botkyrka kommun 

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har ca 75.000 invånare (2005). 
Tumba är kommunens centralort. Sedan 1960-talet har invånarantalet ökat med 
två tredjedelar vilket främst beror på de nya bostadsområdena som byggdes 
upp i Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg i början av 1970-talet. Med cirka 
100 nationaliteter representerade har kommunen en mångkulturell karaktär där 
33 procent av befolkningen är födda utanför Sverige.135 Kommunen styrs av 
socialdemokraterna i samarbete med miljöpartiet de gröna.136

7.1. Den kommunala kulturpolitiken 
För att studera kulturpolitiken och biblioteken i Botkyrka kommun har jag 
använt mig av olika dokument som på olika sätt berör biblioteken. Botkyrka 
har satt upp mål för hela den kommunala verksamheten som varje nämnd sedan 
har fått bryta ned och tolka efter vad som är aktuellt för just deras område. Det 
finns också andra målbeskrivningar för kommunen. Det som är aktuellt i det 
här fallet är de långsiktiga målen för kultur- och fritidsnämnden. Andra viktiga 
dokument för biblioteken är biblioteksplanen för Botkyrka kommun som 
antogs i juni 2005. 

7.1.1. Organisation och omfattning 
Biblioteken i Botkyrka ligger under kultur- och fritidsförvaltningen137 vars 
uppgift är att förverkliga de mål som kultur- och fritidsnämnden satt upp.138 
Förvaltningens arbete är uppdelat i tre avdelningar: Fritiden i Botkyrka, 
Kulturen i Botkyrka samt Biblioteken i Botkyrka. Det finns en chef för hela 
kultur- och fritidsförvaltningen och varje avdelning har varsin 
                                                 
135 Nationalencyklopedin, ”Botkyrka kommun”, (2006-03-14).  
136 ”Mandatfördelning - Botkyrka kommun”, 
 http://www.botkyrka.se/demokrati/demokrati-dialog/sastyrsbotkyrka/mandatfordelning/, (2005-03-14). 
137 Kultur- och fritidsförvaltningen ska realisera de mål som kultur- och fritidsnämnden beslutat om. En 
förvaltning leds av en förvaltningschef som har olika tjänstemän under sig.  
138 En nämnd är partipolitiskt sammansatt efter sin storlek i kommunalfullmäktige. Det är alltså nämnden 
som har beslutanderätt.  
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verksamhetschef.139 I Botkyrka finns det fyra biblioteksenheter och varje enhet 
har en chef. 

Botkyrkas kultur- och fritidsnämnds verksamhet omfattar sex 
folkbibliotek, ett virtuellt 24-timmarsbibliotek, service till förskolor och skolor, 
en bokbuss samt ”Boken-kommer”-verksamhet. Det finns också inom 
kulturverksamheten en kulturskola, kulturpedagogik, konst-, media- och 
cirkusverksamhet, kulturprogram samt kulturhistorisk verksamhet. 
Fritidsverksamheten består bland annat av kommunens idrotts- och 
fritidsanläggningar och Ungdomens Hus. Vidare ger nämnden bland annat 
bidrag till fritidsgårdsverksamhet samt fördelar förenings- och 
studieförbundsbidrag.140

7.1.2. Kulturpolitiska mål för Botkyrka 
De kommunala dokument som främst ligger till grund för Botkyrkas 
kulturpolitik är flerårsplanen med dess övergripande mål, ettårsplanen och 
långsiktiga mål för kultur och fritidsnämnden.  De två förstnämnda innehåller 
de gemensamma mål som Botkyrka satt upp för all verksamhet och som alltså 
gäller för hela kommunen inte bara kultur- och fritid eller biblioteken. De 
övergripande målen är uppdelade efter huvudområdena: Hållbar verksamhet, 
Medborgaren i centrum, Brukaren i fokus och Samhälle i utveckling.141 Varje 
nämnd bryter ned målen så att de ska passa respektive verksamhet.142 Detta blir 
naturligtvis problematiskt, eftersom de passar de olika verksamhetsområdena i 
varierande utsträckning och risken finns att verksamheter inte är med i mål där 
de verkligen kan bidra, samtidigt som de kan bli tvungna att pressa sig in där 
de inte riktigt hör hemma. Mycket av det en verksamhet gör kan också hamna 
utanför målen. I ettårsplanen för 2006 där åtagandena för de olika nämnderna 
är presenterade, finns till exempel inte målet med Samhälle i utveckling med i 
kultur- och fritidsförvaltningens åtaganden. I kultur- och fritidsnämndens mål 
står det bland annat: 

Hållbar utveckling innebär till exempel att arbetsmiljöarbetet ska 
                                                 
139 ”Kultur och fritidsförvaltningen - Botkyrka kommun”, 
  http://www.botkyrka.se/omkommunen/organisation/374.html, (2006-03-14). 
140 Ettårsplan 2006 – med nämndernas åtaganden 2006, finns som pdf-fil: 
  http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=32897, (2006-03-15), 
s. 105. 
141 Flerårsplan 2006-2009, hämtas via: 
 http://www.botkyrka.se/omkommunen/ekonomi/flerarsplan20062009/, 2006-04-20), s. 4.  
142 Ettårsplan 2006 – med nämndernas åtaganden 2006, finns som pdf-fil: 
 http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=32897, (2006-03-15), 
s. 189. 
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utvecklas, bättre inflyttande för personalen på de enheter som har lågt resultat i 
medarbetarenkäten, minska sjukfrånvaron med hjälp av olika insatser, följa de 
riktlinjer för jämställdhet och mångfald vid rekrytering av ny personal 
etcetera.143

 Medborgaren i centrum har bland annat som mål att ”År 2008 ska minst 
94 % av invånarna uppleva att Botkyrka är en bra kommun att bo, leva och 
verka i.”144 För bibliotekens del innebär det att de ska utvecklas enligt de 
intentioner som biblioteksplanen presenterar. Vidare ska brukarna uppleva att 
de kan påverka den verksamhet de berörs av. Inom biblioteken kan det 
innebära att de kan påverka litteraturinköp. Viktigt är också att besökarna blir 
väl bemötta.145

Brukaren i fokus innebär för bibliotekens del att bibliotekens 
ungdomsverksamhet stärks, bland annat genom en särskild ungdomssida på 
bibliotekets hemsida och att en planering av ett ungdomsbibliotek påbörjas 
2006.146 Samtidigt finns ett övergripande mål för kommunen som kultur- och 
fritidsnämnden inte brutit ned och det är ”I förskola och förskoleklasser ska 
minst 82% av barnen ha rimligt god förmåga att uttrycka sig i olika situationer 
år 2009”.147 Det kan tyckas märkligt då alla företrädare för biblioteken, samt 
också de statliga målen, framhåller just vikten av läsfrämjande insatser för barn 
och ungdom som en grundläggande nyckel till språket. 

Biblioteken är inte omnämnda speciellt mycket i dessa mål även om det 
framhålls att de ska utvecklas enligt biblioteksplanen. Det fjärde huvudområdet 
Samhälle i utveckling finns inte med i kultur- och fritidsnämndens åtagande för 
2006 och här skulle biblioteken kunna spela en roll. Målen med samhälle i 
utveckling är bland annat att få fler elever i kommunen att börja studera på 
universitet och högskola samt att öka integrationen genom möjlighet till utbyte 
av kultur, värderingar och normer.148 Inom dessa områden spelar biblioteken i 
verkligheten en aktiv roll genom att biblioteket är en demokratisk institution 
som bidrar till samhällsutvecklingen. Vad nämnden anser att bibliotekens 

                                                 
143 Ettårsplanen 2006 – med nämndernas åtaganden 2006, finns som pdf-fil: 
 http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=32897, (2006-03-15), 
s. 108 f. 
144 Ibid., s. 110. 
145 Informant B. 
146 Ettårsplan 2006 – med nämndernas åtaganden 2006, finns som pdf-fil: 
 http://www.botkyrka.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=32897, (2006-03-15), 
s. 111 f. 
147 Ibid., s. 190. 
148 Flerårsplan 2006-2009, http://www.botkyrka.se/omkommunen/ekonomi/flerarsplan20062009/, (2006-
04-20), s.28.  
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funktion är och vad de kan göra är svårt att svara på, men möjligen inser de 
inte fullt ut vilken roll biblioteken kan spela i samhället. 

Den röda tråden för kultur och fritidsförvaltningen är:  

• Kultur- och fritidsverksamheten i Botkyrka kommun utgår ifrån alla 
människors grundläggande behov av kultur, upplevelser, möten, 
kunskap, fysisk aktivitet och hälsa. 

• Kultur- och fritidsverksamheten skall stimulera såväl fantasi och 
kreativitet som kunskaper, insikt och bildning. 

• Kultur- och fritidsverksamheten skall ge goda förutsättningar för barns 
och ungdomars eget skapande, för aktivitet och lust och rörelse. 

• Kultur- och fritidsverksamheten skall stimulera delaktighet och 
engagemang i samhällsutvecklingen. 

• Kultur- och fritidsverksamheten skall verka för demokrati, 
yttrandefrihet och människors lika värde.149 

 

Kultur och fritidsnämndens långsiktiga  mål 
Kultur- och fritidsnämnden har också, som nämndes inledningsvis, egna 
långsiktiga mål för sin verksamhet som nämnden själva beslutat om. Där står 
det att ”Botkyrka är en framträdande kulturkommun. Vår målsättning är att 
Botkyrka ytterligare ska utvecklas till en expansiv och spännande 
framtidskommun – att bo, arbeta och vara företagare i – genom fortsatta 
satsningar på kultur, idrott, fritidsaktiviteter och upplevelser.”150

De långsiktiga målen innefattar en demokratisk målsättning där bland 
annat vikten av kultursatsningar anses ha stor betydelse för hur demokratin 
fungerar i samhället. Detta genom att kultur gynnar det offentliga samtalet i 
bland annat böcker och film, samt att demokrati endast kan fungera i ett 
samhälle där människor är aktiva och kan och vill påverka. Målbeskrivningen 
poängterar att en primär uppgift är att nå ut till de människor som känner sig 
främmande inför kulturlivet och aktiviteter inom fritidslivet genom att bredda 
verksamheten och skapa ”oväntade möten” mellan kultur och idrott. Detta för 
att öka människors deltagande i samhället.151

                                                 
149  ”Åtaganden ettårsplan 2006”, s. 1. 
150 Långsiktiga mål för kultur- och fritidsnämnden, http://www.botkyrka.se/kultur-
fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-04-20), klicka på ”bilagor”, s.1 
151 Ibid., s. 1.   
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Förutom den viktiga demokratiska aspekten av kulturverksamheten 
poängteras dess instrumentella värde: ”Det finns andra aspekter på varför 
satsningar på kultur är mycket lönsamma både för individer, företag och 
offentliga institutioner” genom att kulturlivet bland annat bidrar till bättre 
hälsa.152 De ekonomiska aspekterna av ett rikt kulturliv framträder också i talet 
om mångfalden där man menar att kommunens mångkulturella karaktär bidrar 
till en ökad mångfald på kulturområdet och, menar man, ”[…] ger 
förutsättningar för att vara en mycket attraktiv kommun för företagare, 
kulturskapare, kulturutövare m.fl. som vill arbeta/bo i inspirerande miljöer”.153

I målen står det också att Botkyrka offensivt vill satsa på: 
• Att Botkyrkas invånare ska få ett större utbud av kultur och upplevelser 

samt ökade möjligheter till eget skapande och en aktiv fritid. 
• Att göra kommunen till en attraktivare etableringskommun för företag 

och organisationer inom kultur- och upplevelsesektorn. 
• Att kulturskapare och andra ska välja att bo kvar i eller flytta till 

Botkyrka. 
• Att de som nu står utanför ska kunna bli delaktiga i kultur- och 

fritidslivet.154 
Här framträder både ett demokratiskt och ett instrumentellt perspektiv av 

kulturen. Kulturen tillmäts bland annat en viktig uppgift för att öka 
företagsetableringen i kommunen samtidigt som man vill verka för att alla 
människor ska få tillgång till kultur. 

7.1.3. Kulturen i Botkyrka 
Botkyrka satsar på kulturen genom en rad olika verksamheter och precis som 
målen beskriver riktas främst verksamheten mot barn och ungdomar. Kulturen 
arrangerar bland annat kulturläger och kulturmånad. Verksamheten innefattar 
också Botkyrka konsthall och järnåldersbyn Hogslaby.155 Kommunen 
marknadsför sig också som en ”upplevelsekommun”. Kultur- och 
fritidsnämnden är en del av Botkyrka kommuns upplevelsesatsning, vars mål är 
att ”kreativitet och upplevelser ska genomsyra alla verksamheter.”156 Detta 

                                                 
152 Långsiktiga mål för kultur- och fritidsnämnden, http://www.botkyrka.se/kultur-
fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-04-20), klicka på ”bilagor”, s. 
2.   
153 Ibid., s. 2.   
154 Ibid., s. 1.   
155 ”Nytt från Kulturen i Botkyrka – Botkyrka kommun”, http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/kultur/, 
(2006-05-12). 
156 ”Åtaganden ettårsplan 2006”, s. 1. 
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stämmer väl överens med det som kommunförbundet förespråkade: att kulturen 
ska genomsyra alla verksamheter i kommunen och att man ska lämna det 
sektorstänkande statliga synsättet som dominerat den kommunala 
kulturpolitiken från 1970-talet. Upplevelsesatsningen beskrivs som en slags 
strategi för att ta tillvara kommunens positiva sidor och göra den till en 
tillväxtfaktor. Det område som det handlar om är den så kallade 
upplevelseindustrin.157

Satsningen kom till för några år sedan efter att kommunen kämpade med 
en bild av Botkyrka som en problemkommun. Företrädare för kommunen 
började då identifiera andra, mer positiva, bilder av kommunen. Kommunen är 
till exempel ung, har en mångkulturell karaktär, det finns bra utbildningar i 
kommunen och det finns ett aktivt kulturområde. De positivare bilderna har 
paketerats till en strategi för att förändra synen på kommunen. I och med detta 
har kulturen blivit väldigt starkt imageskapande i sin helhet för kommunen.158

Upplevelsesatsningen består av olika delar. Dels finns det en kulturell 
verksamhet som kommunen står för och som organisationer bidrar till. Den 
består också av att det satsas på utbildningar inom området. Det finns också 
estetiskt program och medieprogram på gymnasienivå samt cirkusutbildning. 
Kulturchefen menar att detta i sin tur kan leda till eftergymnasiala utbildningar 
eller att man kan bilda företag. Genom detta kan aktiva stärka sina villkor i de 
aktuella branscherna som ofta är svåra, rent ekonomiskt, att verka inom. 
Konstnärer och kulturarbetare kan hitta nya marknader i och med detta, 
eftersom det skapas kontakter och de kommer in i kommunen. De i sin tur 
tillför nya kompetenser genom att de tillför nya sätt att se på saker och ting.159 
De delar som samspelar kan sägas vara kultur, utbildning och näringsliv. Basen 
för upplevelsesatsningen är kulturhuset Subtopia där näringsliv, kommunal 
verksamhet och fristående kulturaktörer sammanförs.160

Kulturchefen menar att Botkyrka förstått vikten av kulturen och därför har 
man satsat på den. Genom satsningar på kulturen har bilden av Botkyrka 
förändrats. Under 1990-talet, då kommunerna hade det svårt ekonomiskt, 
satsade ändå Botkyrka kommun på kulturen genom investeringar i nytt 
bibliotek, ny konsthall, Subtopia och på att Cirkus Cirkör skulle komma till 
kommunen, man förstärkte den kulturpedagogiska verksamheten med nya 

                                                 
157 ”Upplevelsesatsningen – Botkyrka kommun”,  
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/kultur/upplevelsesatsning/, (2006-03-31). 
158 Jansson, Eva, Kulturchef Botkyrka kommun, intervju 2006-03-23. 
159 Ibid. 
160 ”Subtopia – Botkyrka Kommun”, http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/kultur/subtopia/, (2006-03-31). 
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tjänster samt satsade på mångkulturellt centrum. Idag satsas det på film 
samtidigt som man arbetar med frågan om att skapa en nationalscen för 
nycirkus.161

I reklamtidning Kraft från Botkyrka kommun står det i inledningen: 

Det gäller att hitta Botkyrkas styrkor och göra dem till tillväxtfaktorer. Ett bra exempel är 
kommunens satsningar på en av de stora tillväxtbranscherna – upplevelsenäringen. 162

Botkyrka har verkligen använt kulturen som en lokaliseringsfaktor och en 
ekonomisk faktor. Det instrumentella språkbruket blir tydligt här genom att 
kulturen blir en metod för att uppnå ekonomisk utveckling. Kulturchefen 
menar också att Botkyrka arbetar för att lyfta fram kulturens roll inte bara som 
något som är viktigt för individen och den personliga utvecklingen. De 
försöker också att sätta den i ett större sammanhang: ”Du kan koppla den 
kulturella basen till tillväxtfrågan, näringsfrågan och det har vi gjort här”.163 
Detta resonemang skiljer sig från den statliga kulturpolitiken. 

Botkyrka menar att upplevelsesatsningen är en framtidsbransch som skapar 
arbetstillfällen och ekonomisk lönsamhet.164 Genom upplevelsesatsningen vill 
alltså kommunen få en positiv image samtidigt som den också vill generera 
ekonomisk tillväxt och sysselsättningstillfällen. Går man in på kommunens 
hemsida finner man upplevelsesatsningen under både kultur- och 
näringslivsavdelningen. Kulturgeografen Maria Wikhall pekar dock på att 
studier visat att kultur fungerar bättre som imageskapare för en region än vad 
det genererar arbetstillfällen och andra ekonomiska effekter.165

En av de intervjuade bibliotekarierna anser att det är bra att kulturen 
används i profileringssyfte, som det görs med upplevelsesatsningen, och menar 
att det vore bra om även biblioteken kunde användas på samma sätt. Problemet 
är att biblioteken är mer förankrade i vardagen och inte lika synliga som 
kulturen, trots att färre människor egentligen berörs av kulturen jämfört med 
biblioteken.166 Flera av de intervjuade menar att biblioteken kommer en aning i 
skymundan av kulturen även om det blivit bättre de senaste åren. En av dem 
menar att biblioteken ibland saknar uppskattning och att fokus nu främst ligger 

                                                 
161 Jansson, intervju, 2006-03-23.  
162 Kraft, tidning från Botkyrka kommun. 
163 Jansson, intervju, 2006-03-23. 
164 ”Vad är upplevelseindustrin? – Botkyrka kommun”,  
 http://www.botkyrka.se/naringslivet/naringslivibotkyrka/upplevelsesatsningen/2067.html, (2006-04-26). 
165 Wikhall, 2003, s. 106. 
166 Informant A. 
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på upplevelsedelen.167 En annan menar att kulturdelen utvecklats mycket mer 
än biblioteken och att den märks mera. De är lite mer ”spektakulära”, som 
bibliotekarien uttrycker det.168 För att motverka att komma i skymundan menar 
de intervjuade bibliotekarierna att biblioteken behöver marknadsföra sig bättre. 

Uppenbart är att Botkyrka försökt att använda kulturen i ett 
profileringssyfte, något som Skot-Hansen menar kännetecknar den 
instrumentella rationaliteten. Botkyrka har flera så kallade flaggskepp såsom 
kulturhuset Subtopia och nycirkusgruppen Cirkus Cirkör, som framhävs i 
många sammanhang. Tendensen till ”kulturaliseringen”, det vill säga att allt 
blir kultur, finns också i Botkyrka genom att kulturen ska genomsyra alla 
verksamheter. Samtidigt värnar kulturpolitiken de demokratiska aspekterna 
genom att man vill nå ut med kulturen till alla grupper, även de som normalt 
inte känner sig hemma på kulturområdet. Precis som Skot-Hansen poängterar 
så existerar de tre rationaliteterna sida vid sida, även om den instrumentella är 
den som syns mest utåt och som kommunen möjligen prioriterar extra, 
eftersom det finns pengar att hämta där. 

7.2. Biblioteken i den kommunala kulturpolitiken 

7.2.1. Historik kring biblioteken i Botkyrka 
En biblioteksutredning, Kultur i Botkyrka- riktlinjer för kulturverksamheten, 
gjordes 1978 i Botkyrka kommun och mål sattes upp för kommunens 
kulturverksamhet. Målen vilade i hög utsträckning på de statliga målen från 
1974, vilket därmed innebar att biblioteken spreds till samtliga kommundelar. 
De statliga målen betonade, som tidigare nämnts, decentralisering och 
jämlikhet. Viktiga målgrupper är barn, invandrare och andra grupper med 
särskilda behov. Satsningen på böcker på utländska språk blev viktig, eftersom 
det skedde en stor inflyttning av människor från olika länder till Botkyrka. 
Biblioteken var under 1970-talet tänkta som lokala kulturcentra och 
biblioteken och bibliotekarierna engagerade sig i bland annat dockteater och 
sagostunder. 

Precis som i övriga landet drabbades biblioteken i Botkyrka av stora 
besparingar i början av 1990-talet. Den biblioteksförvaltning som tidigare 
funnits gick nu upp i en gemensam kultur- och fritidsförvaltning med en 
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gemensam kultur- och fritidschef. Biblioteken omorganiserades i enheter som 
fick större självständighet och eget ansvar. Den centrala 
biblioteksadministrationen upphörde helt då tjänsten inte återinsattes när 
bibliotekschefen slutade. Det resulterade bland annat i att resurserna blev 
splittrade, svårigheter uppstod med att utveckla och förnya verksamheten. Det 
hävdas att verksamheten har kännetecknats av ett brett men ”tunt” utbud, vilket 
kan ha att göra med den decentraliseringstanke som de statliga målen 
förespråkade. Därför återinfördes tjänsten som bibliotekschef igen 2003 med 
uppdrag att bland annat utarbeta en biblioteksplan för biblioteken i Botkyrka.169

Idag finns det sex folkbibliotek, fördelade på fyra enheter, i kommunen. 
Dessa är: Alby, Fittja, Hallunda, Tumba, Tullinge och Vårsta. Tumba bibliotek 
är det största och räknas som huvudbibliotek. Verksamheterna i Botkyrka är i 
stor utsträckning decentraliserade. De olika filialerna har dock olika 
ansvarsområden. 

7.2.2. Biblioteksplan 
Enligt ett tillägg i bibliotekslagen, paragraf 7a, måste alla kommuner senast i 
januari 2005 ha antagit en biblioteksplan. Dock har en majoritet av 
kommunerna inte realiserat detta.170 Biblioteksplanen ska vara ett instrument 
för att ta till vara på den ofta spridda och splittrade biblioteksverksamheten. 
Genom planen kan organisationen bli mer samlad och effektiv. Det är viktigt, 
eftersom folkbiblioteken genom åren genomgått en rad förändringar och 
neddragningar. Biblioteksfrågorna är idag spridda på olika nämnder och 
förvaltningar inom den kommunala sektorn. Biblioteksfrågorna finns inom 
kultur, fritid, skola, vård, omsorg och näringsliv. Biblioteksplanen ska alltså 
skapa en överblick och ge en helhetsbild av verksamheter som rör biblioteken. 
Det är politikerna i kommunen som ska ta initiativet till biblioteksplanen. 
Biblioteksplanerna skiljer sig åt mellan kommunerna, eftersom de ska ta 
hänsyn till de förutsättningar och behov som finns i den enskilda kommunen. 
Som grund vid utformandet av biblioteksplanen är Unescos 
folkbiblioteksmanifest, Unescos skolbiblioteksmanifest samt bibliotekslagen.171 
Upprättandet av biblioteksplaner ”[…] är ett sätt att ta ett helhetsgrepp kring 

                                                 
169 Bibliotekshistorik,http://www.botkyrka.se/kultur-
fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-04-20), klicka på ”bilagor”, s. 
1ff. 
170 Andersson, Karolina, 2005-12-23, ”Kommunerna följer inte bibliotekslagen”, s. 91. 
171 Belfrage, Joneta, 2001, ”Biblioteksplaner – för vad och för vem?”, s. 7 ff. 
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biblioteksbehovet och att se bibliotekets roll i det demokratiska samhället”.172

7.2.3. Botkyrka kommuns biblioteksplan 
Botkyrka kommun tillhör den minoritet av kommuner som antagit en 
biblioteksplan. 2004 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över 
biblioteksverksamheten i kommunen samt att ta fram en biblioteksplan. De 
direktiv som gavs var att biblioteksplanen  

[…] ska innehålla en analys av behov av biblioteksservice hos olika grupper av 
medborgare, precisera uppdrag och inriktning för olika sorters bibliotek, fastställa 
ansvarsfördelning mellan nämnder och verksamheter samt föreslå en geografisk struktur 
och inriktning för framtiden för kommunens bibliotek.173  

Tillsammans med bibliotekschefen och kultur- och fritidsförvaltningen 
arbetade en styrgrupp sammansatt av politiker från alla partier i 
kommunstyrelsen fram ett förslag till biblioteksplan för Botkyrka kommun. 
Dessutom hölls en medborgardialog för att tillvarata kommuninvånarnas 
önskemål kring biblioteken. I juni 2005 fattades beslut om biblioteksplanen. 
Planen heter passande nog Kunskap och upplevelse och består av samanlagt två 
delar: Förslag till biblioteksplan för Botkyrka kommun och Förslag till 
biblioteksutveckling 2005-2010 i Botkyrka kommun. Till detta följer också en 
del med bilagor. 

De styrdokument som använts vid utformandet av biblioteksplanen är 
bibliotekslagen, Unesco:s Folkbiblioteksmanifest 1994 samt Unesco:s 
skolbiblioteksmanifest 1999, Övergripande mål för Botkyrka kommun samt de 
långsiktiga målen för kultur och fritidsnämnden i Botkyrka 2003.174 Således 
kan sägas att hänsyn tagits till statliga riktlinjer. 

Planen poängterar i sin inledning att det är viktigt att kommunens bibliotek 
utvecklas i samma takt som sin omvärld så att de även fortsättningsvis är 
intressanta och angelägna i brukarnas ögon. Biblioteksplanen ska alltså genom 
att peka på viktiga prioriteringar visa åt vilken riktning verksamheten ska gå. 
Planen ska som det står ”skapa förutsättningar för bibliotek som är 
stimulerande och lustfyllda mötesplatser för kunskap och upplevelse”.175 Själva 

                                                 
172 Ibid., s. 9. 
173 ”Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s. 4.  
174 Ibid., s.5. 
175 Ibid., s.5. 

 49

http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//


grundtanken är att de sex biblioteken i Botkyrka ska bli ”ett” bibliotek, vilket 
innebär att de sex biblioteken ska profilera sig på olika sätt så att allt ska finnas 
men att det inte behöver finnas på alla bibliotek. Planen menar att om inte 
biblioteken kan motsvara besökarnas efterfrågan så kommer besökarna att 
försvinna. Genom undersökningar har det visat sig att dagens besökare vill ha 
ett brett utbud av tjänster, mer individualisering och ökade interaktiva 
tjänster.176 Detta stämmer väl överens med det som Vestheim talar om då han 
menar att biblioteken idag snarare försöker att specialisera sig mot vissa 
grupper och sätter de individuella behoven i främsta rummet. Samtidigt så 
eftersträvar planen ändå att biblioteken ska rymma allt trots att varje filial ska 
specialisera sig. 

För att nå fram till målen för biblioteksverksamheten ska en lokalöversyn 
göras för att biblioteken ska kunna vara öppna mötesplatser med attraktiva 
lägen. IKT (Information, Kommunikation, Teknik) ska utvecklas genom att 
införa mer automatisering och effektivisering. Biblioteken kommer även att 
genomgå en ”differentiering och profilering” för att uppnå en högre kvalitet.177 
Det är också det här ekonomiska språket som Göran Widebäck använder när 
han menar att biblioteken inte kan göra allt för alla om de ska kunna motivera 
sin verksamhet i kommunekonomiska sammanhang. Han menar att bibliotekets 
ansvarsområden måste definieras bättre; det gör Botkyrkas biblioteksplan 
genom att man slår fast en ansvarsfördelning av biblioteksverksamheten mellan 
de berörda nämnderna.178 Vidare fastställs en biblioteksstruktur för 
folkbiblioteken; av de sex biblioteken vill man att två ska vara allsidiga och 
fungera som resurscentra, medan de andra ska profilera sig genom att de 
anpassar sig till sin kommundel och målgrupp. Man vill även ha ett 
ungdomsbibliotek som riktar sig mot ung kultur och unga medier. Förutom 
biblioteken vill man satsa på bibliotekets hemsida och på att nå ut med böcker 
och läsning genom att samarbeta med andra verksamheter såsom skolor och 
kulturpedagoger.179

Visioner om biblioteket 
Planen, som snarare kan sägas vara mer visionär än konkret, innehåller även ett 
antal framtidsscenarion bestående av drygt tio citat som ska ge inblick i vad 
                                                 
176 ”Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s.11. 
177 Ibid., s. 22 ff. 
178 Ibid., s. 20. 
179 Ibid., s. 25. 

 50

http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//


biblioteken i Botkyrka ska kunna hjälpa sina besökare med. Det är stor bredd 
på vad bibliotekens roll ska vara där det demokratiska uppdraget visualiseras i 
bland annat dessa citat: 

Hassan stannar upp i det nya Biblioteket intill Medborgarkontoret i sitt centrum. Han får 
hjälp att söka en reparationshandbok på nätet. Hans gamla bil har börjat krångla. Artiklar 
och utdrag från nätet får han med sig direkt. En handbok i bil-elteknik visar sig finnas 
inne i Tumba bibliotek. Hassan ska hämta den i sitt bibliotek i morgon. Han passar på att 
låna en lättläst svensk bok och ett par barnböcker i automaten och frågar efter en film. 
Den finns inne i Rotemannens filmbibliotek.  Han beställer den och kan hämta den nästa 
dag. 

Sirkka har slagit sig ner i bibliotekets Upplevelsehörna. I de sköna fåtöljerna med dämpad 
belysning har hon funnit en oas i vardagen. Alltid hittar hon något spännande i det 
personliga urval bokfavoriter som bibliotekspersonalen lägger fram. Ofta deltar hon också 
i författarträffar och bokcirkelsamtal i Upplevelsehörnan som finns på vart och ett av de 
större biblioteken i Botkyrka. […].    

Det instrumentella perspektivet finns också representerat i flera av citaten, 
exempelvis detta: 

Hans är småföretagare. Han har nyligen prövat bibliotekets informationstjänster för 
företagare. Han kan äntligen hålla sig à jour med vad som händer i hans bransch. Det 
kostar visserligen litet men har visat sig vara väl värt pengarna. Grannpojken Olov som 
funderar på att starta eget, har han rått att anmäla sig till bibliotekets kurs för 
nyföretagare.180  

Tydligt är att man vill bort från den klassiska bilden av biblioteket. Ingen av 
visionerna innehåller något om en person som går till det fysiska biblioteket för 
att låna en vanlig pappersbok bara för att denne tycker om att läsa. Det finns 
både instrumentella målsättningar som bland annat omfattar individualiserade 
tjänster som kan ses om ett sätt att legitimera bibliotekets existens även i 
framtiden. Dock har det demokratiska tankarna fortfarande en viktig funktion. 
Detta visar man på genom att de nya medierna, som till exempel ljudböcker, 
kan bidra till att fler kan nå läsningen, samt biblioteket som ett slags kreativt 
rum för medborgarskapet. Det är viktigt att hitta nya kanaler för att nå ut men 
en fråga som kan ställas är hur långt ramarna för bibliotekets verksamhet kan 
tänjas för att den demokratiska kärnan fortfarande ska kunna finnas kvar. 

                                                 
180 ”Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s. 10. 
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7.2.4. Folkbibliotekets samhällsfunktion och kärnverksamhet 
Både i de kommunala dokumenten som rör folkbiblioteket och i intervjuerna 
framgår det tydligt att folkbiblioteket har en viktig samhällsfunktion att fylla. 
Den demokratiska uppgiften är något som genomgående framhävs och ses som 
en övergripande uppgift. Den innefattar flera funktioner och det som lyfts fram 
i sammanhanget är att biblioteken bidrar till att utjämna informationsklyftorna 
genom att erbjuda publika datorer. Användarundervisning och att lära ut 
informationskompetens är också en viktig del, eftersom det motverkar det 
”digitala klassamhället”.181 Allas möjlighet att få tillgång till böcker är också en 
demokratisk funktion som biblioteken står för genom gratisprincipen. En 
informant påpekar att det är just detta som är bibliotekets grundläggande idé: 
att via biblioteket få tillgång till information, kunskap och upplevelser och att 
biblioteken hjälper till att finna det. Det är här som bibliotekens viktiga 
kompetens kommer fram.182

För att överblicka och underlätta struktureringen av mitt material över 
vilken roll i samhället folkbiblioteket har och vad dess kärnverksamhet bör 
vara i Botkyrka använder jag mig av Marianne Anderssons och Dorte Skot-
Hansens modell över det lokala biblioteket. De har delat in bibliotekets roller i 
fyra huvudområden: Kulturcentrum, Kunskapscentrum, Informationscentrum 
och Socialcentrum.183 Dessa roller är olika stora beroende på var biblioteket är 
beläget. De olika rollerna påverkas av både inre och yttre faktorer och därför är 
det svårt att veta var gränsen mellan dem går, men jag använder mig ändå av 
deras uppdelning för att få en bättre överblick av de olika rollerna och var 
Botkyrka lägger sin vikt vid. 

Kulturcentrum  
Kulturcentrum innefattar enligt modellen att det ska fungera som en plats för 
kulturella upplevelser. Bibliotekens kulturella uppgift råder det delade 
meningar om bland de intervjuade bibliotekarierna. Någon menar att 
biblioteken främst bör ägna sig åt medieförmedling och 
informationsförmedling och att andra får ta hand om kulturdelen: 

[…] jag personligen lägger mera vikt vid biblioteksarbetet, på det som kallas 
medieförmedling och informationsförmedling och inte så mycket på kulturen. Jag tycker 

                                                 
181 ”Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun”, hämtat från 
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att bibliotekets uppgift mera är dels att väcka läslust och hjälpa till att söka information, 
hjälpa folk med litteratur. Jag tror att ett bibliotek ute i landet, om vi säger Nybro eller 
Vilhelmina, att där har biblioteken en större kulturbetydelse. Här drar storstaden.184

Dock anser flera att kulturverksamheten är viktig för biblioteken. En 
bibliotekarie menar att kulturen är en viktig kärnverksamhet, att det gärna får 
finnas utställningsmöjligheter, författarbesök etcetera.185 En annan menar att: 
”sedan kan man ju undra över om man ska har programverksamhet och jag tror 
att man ska ha det för att visa på möjligheter och ge idéer och lust”.186  

I biblioteksplanen understryks också att biblioteken bör stärka sin roll i det 
lokala kulturlivet och i upplevelsesatsningen genom att vidga den egna rollen 
och ge plats för kulturprogram. Idag har biblioteken inget direkt aktivt 
kulturellt utbud, utan det sträcker sig främst till att något bibliotek har 
sagostunder och ett annat anordnar författarträffar samt mindre projekt med 
kommunens kulturpedagoger.187 Att öka de kulturella engagemangen måste 
bygga på fri vilja, och om inte bibliotekarierna anser att det är en relevant 
uppgift kan det bli svårt att genomföra. Avsaknaden av ekonomiska resurser 
och tid anser en bibliotekarie vara anledningen till att det inte finns fler 
kulturella engagemang på biblioteken.188 Hur mycket som bör satsas på 
kulturdelen beror antagligen också på regionen. Botkyrka tillhör en 
storstadsregion där ett brett utbud av kultur finns runt hörnet, vilket säkerligen 
bidrar till att somliga tycker att det är överflödigt. 

En annan viktig samhällsuppgift för biblioteken är det kulturpolitiska 
uppdraget som de läsfrämjande insatserna innebär. Detta framhålls i 
kommunens målbeskrivningar och i biblioteksplanen. Botkyrka prioriterar barn 
och ungdom och läsfrämjandet är en viktig del i den satsningen, vilket de 
intervjuade också framhåller. Läsförståelse är en viktig del för att aktivt kunna 
vara med i samhället och det är därmed en demokratisk fråga. Utan att kunna 
läsa och ta till sig kunskap är det svårt att vara med i samhället och påverka 
och därför är det viktigt att i tidig ålder satsa på läsfrämjande insatser.189  

                                                 
184 Informant B. 
185 Informant C. 
186 Informant A. 
187 ”Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s. 19. 
188 Informant D. 
189 Informant B. 
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Kunskapscentrum 
Här under ryms utbildningssektorn men även det informella lärandet som 
folkbildningen handlar om. Det finns olika åsikter om hur pass viktig del av 
biblioteksverksamheten som de studerande är. De intervjuade menar att de 
naturligtvis är välkomna och att det är viktigt att stötta dem, men att det är 
svårt att veta hur mycket litteratur som ska köpas in för deras räkning. 
Botkyrka ligger i en storstadsregion där många studerar. Södertörns högskola 
ligger också nära och många studenter vänder sig till närmsta bibliotek, som 
ofta är folkbiblioteket, för att nå litteratur: 

Ja, förr studerade man på ett annat sätt ”man låg i Lund och läste på universitetet där”, 
men nu är det ju universitet och högskolor på väldigt många ställen och folk vill inte resa 
så mycket. När man säger att den finns i frescatibiblioteket [Stockholms 
universitetsbibliotek] så vill man inte resa härifrån till Frescati utan biblioteken går i 
varandra mera, folkbiblioteket och universitetsbiblioteket.190

 

Biblioteksplanen menar att bibliotekens speciellt ska vara med och stödja 
vuxenstuderande, eftersom det är en framtidssatsning för kommunen genom att 
utbildningsnivån i kommunen höjs.191 Samtidigt får inte biblioteken några extra 
ekonomiska resurser från staten för att kunna ta emot de många 
vuxenstuderande som vänder sig till folkbiblioteken.192

Alla människors möjlighet att nå information och kunskap är något som 
alla understryker: 

[…] sedan att man ska ha tillgång till kunskap, alltså, kunskap är makt. Så är det och allt 
det där blir ju väldigt stora ord men verkligheten handlar ju om det tycker jag. Det tycker 
jag absolut är folkbibliotekets primära uppgift. Både att ge möjlighet till det där växandet 
som gör att man kan ta för sig men också erbjuda möjligheten och hjälpen till den som 
aldrig ens tar till sig liksom och det är väl vår roll att tala om det. Att medverka till att 
människor får de redskapen, utan en viss kunskapsbas är man ganska såld i samhället.193

 

Dock anser flera av bibliotekarierna att den klassiska folkbildningstanken, som 
varit centralt sedan folkbibliotekens start, är förlegad: 

Folkbildning tycker jag känns som ett gammaldags ord för mig. Jag tänker då på Harry 
Martinsson eller Vilhelm Moberg som satt i sina läsecirklar. Det är kanske fel, för folk 
håller ju på att utbildar sig nu men kanske inte bildar sig så mycket. Bildning, då tänker 

                                                 
190 Informant B.  
191 ”Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s. 19. 
192 Informant B. 
193 Informant A. 
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man ofta på humanistiska ämnen, men den facklitteratur som folk lånar om de inte 
utbildar sig, det är typ ” så tar jag hand om min katt” och ” så sköter jag mina krukväxter” 
och resehandböcker och så. Så folkbildning tycker jag är lite passé, det stämmer inte med 
det folkbiblioteket gör nu.194

Detta kan naturligtvis vara en definitionsfråga. Som citatet ovan visar läggs 
vissa föreställningar in i ordet folkbildning.  En av de intervjuade menar att 
folkbildningen finns kvar på ett sätt, genom att biblioteket tillhandahåller 
böcker, men att de gamla idealistiska tankarna kring folkbildning försvunnit. 
Biblioteket har gjort försök att ta upp verksamheten igen, men det har inte 
funnits något intresse bland allmänheten. Därför konstaterar hon att den form 
av folkbildning som fanns förr antagligen inte passar in i dagens samhälle.195 
Alla är överens om att det är en tanke som försvunnit på många sätt, men att 
den ändå kan vara viktig: ”Jag gillar folkbildningsbiten faktiskt, men den 
kommer och går i samhället”.196 En annan tycker att det är bättre att tala om det 
informella lärandet eller kunskapssökande, ”kunskapande”, istället för 
folkbildning, eftersom folkbildning för tankarna åt studieförbund. Hon tror inte 
att det kommer att handla om studieförbund längre, utan mer om ett eget 
kunskapande.197 En av bibliotekarierna menade till och med att folkbildning 
snarare byts bort till förmån för det formella lärandet.198 Ett av biblioteken har 
dock en läsecirkel på spanska som finns på initiativ från personal. Det kan 
alltså konstateras att folkbildning fortfarande lever kvar men att den idag fått 
en annan innebörd. Samtidigt står det i de långsiktiga målen för kultur- och 
fritidsnämnden att man vill stärka folkbildningens resurser.199

Informationscentrum 
Bibliotekets roll som informationscentrum är något som alla de intervjuade 
ansåg vara en av grundstenarna i verksamheten. Dels att hjälpa besökare att 
hitta information men också genom att det finns publika datorer med Internet. 
Flera av bibliotekarierna framhåller också bibliotekets funktion som 
informationscentral och då inte i den bemärkelsen att hjälpa besökare att hitta 
rätt bok, utan att snarare genom att ge samhällsinformation. Biblioteken 

                                                 
194 Informant B.  
195 Informant D. 
196 Informant C. 
197 Informant A. 
198 Informant E. 
199 Långsiktiga mål för kultur- och fritidsnämnden, http://www.botkyrka.se/kultur-
fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-04-20), klicka på ”bilagor”, s. 
3. 
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fungerar idag också som en plats dit många vänder sig för att fråga om saker i 
samhället. Det är inte alltid biblioteken kan hjälpa dem, men de kan hänvisa 
vidare. På så sätt blir biblioteken den första kontakten för många när de inte vet 
var de ska vända sig. I Botkyrka, där många är utlandsfödda, blir biblioteket 
viktigt eftersom det kan ge information om det svenska samhället.200

Joacim Hansson menar att informationsuppgiften innebär att biblioteken, 
efter lokalbefolkningens behov, ger dem informationsservice samt att de ska 
stödja det lokala näringslivet med informationshantering. Han pekar på att 
informationsuppgiften, som har en instrumentalistisk karaktär, varit populär att 
lyfta fram eftersom den fått gehör hos politikerna.201 Att serva näringslivet är 
dock inget som bibliotekarierna anser vara en del av biblioteksverksamheten i 
Botkyrka. Dock innefattar en av de visioner i biblioteksplanen som citerades 
ovan näringslivstjänser (se sidan 51).   

Något som kom upp hos flera informanter var vad datorerna ska användas 
till. Här kan man se att det finns en spänning mellan det som efterfrågas och 
vad biblioteken egentligen ska syssla med. Att det ska finnas minst en 
barndator på varje bibliotek med tillgång till barnlänkar, boktips, fakta, lek och 
spel står också med i de egna mål som nämnden har för 2006.202 Datorspel är 
populärt på biblioteken i Botkyrka; det kan ses som ett sätt att få barn och 
ungdomar att komma till biblioteken. Samtidigt upplever samtliga intervjuade 
bibliotekarier att det finns problem med det:  

[…] ibland så blir det lite lekstuga när ungdomarna sitter och spelar spel på Internet och 
de tjatar om att ”kan vi inte få det spelet eller det spelet”, och då försöker jag att säga att 
datorerna är till för informationssökning. Det kan bli lite väl mycket lekstuga, eller ja, det 
är något som jag gärna avstår ifrån. Gärna ett Internetcafé för ungdomar där de kan spela 
vad de nu spelar för något, medan våra datorer är mer för allvarlig informationssökning. 
Att söka lägenhet eller information om någonting.203

Här finns det en spänning mellan vad gränsen går mellan den kommersiella 
kulturen och den kultur som biblioteken normalt företräder i och med de nya 
kulturformerna. Biblioteket funderar också på att bli ett utlåningsbibliotek för 
dataspel.204 Biblioteket i Alby ska också profilera sig mot ungdomar och ”ung 
kultur” som bland annat innefattar film, media serier, rollspel, scenkonst och 

                                                 
200 Informant C. 
201 Hansson, Joacim, 2005, Det lokala folkbiblioteket - förändringar under hundra år, s. 32.  
202 Ettårsplan 2006 – med nämndernas åtaganden 2006, s. 112. 
203 Informant B. 
204 Informant A. 
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cirkus.205  

Socialcentrum 
I biblioteksplanen framhålls också bibliotekets viktiga roll i integrationsarbetet, 
något som är extra viktigt i en kommun som Botkyrka.206 Detta kan kopplas 
samman med att biblioteken alltmer fungerar som en mötesplats i samhället. 
Denna samhällsfunktion är något som alla de intervjuade bibliotekarierna 
framhåller: 

Nu har det mer och mer blivit en träffpunkt också, en mötesplats. Att dels att man 
kommer till biblioteket och använder Internetdatorerna, det är det väldigt många som gör. 
Men också, åtminstone det här biblioteket som ligger i centrum, att man bestämmer möte 
här ”vi träffas på biblioteket” eller ”vi sitter här och pluggar”, eller ”vi sitter här och 
pratar” eller ”ni barn får sitta här medan mamma går och handlar”. Det är enda stället i 
nästan hela ”världen” där man kan träffas gratis. Det tycker jag är väldigt viktigt.207

I biblioteksplanen för Botkyrka kommun föreslås också en översyn av 
bibliotekslokalerna så att de framöver bättre ska kunna fungera som en 
mötesplats för gemenskap, läsning och kulturengagemang.208 Det kan ses som 
en bekräftelse på att bibliotekets samhällsfunktion går alltmer ut på att fungera 
som en mötesplats. En av de intervjuade ville hellre kalla biblioteket för ett 
vardagsrum dit alla kan komma. Det ska fungera som en kontakt, ett trevligt 
ställe att gå till där man kan utbyta några ord med personalen om man vill. På 
biblioteket ska alla kunna komma och hitta böcker och tidningar att läsa för sitt 
eget nöjes skull.209

En fråga vid intervjuerna var om, och i sådant fall på vilket sätt, de anser 
att biblioteken skiljer sig från annan kommunal verksamhet som till exempel 
skola eller barnomsorg. Det som var mest framträdande i svaren var att 
biblioteken är öppna för alla och att det är kravlöst att gå dit. Det är i princip 
den enda verksamhet som bygger på total frivillighet och där det inte förväntas 
något av besökaren. Vidare är alla välkomna, inte bara barn eller vuxna eller en 

                                                 
205 ”Förslag till biblioteksutveckling 2005-2010 i Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s. 7. 
206 ”Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s. 19. 
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208 ”Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s. 19. 
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viss samhällsgrupp, vilket är unikt.210

Lokaliseringsfaktor 
Biblioteksplanen för Botkyrka kommun framhåller också en annan aspekt av 
bibliotekets roll i samhället som inte går in under modellen över det lokala 
biblioteket. Det är att det kan fungera som en viktig lokaliseringsfaktor när 
människor funderar på att flytta till en kommun. Biblioteken, menar 
biblioteksplanen, kan höja livskvaliteten hos kommuninvånarna; dess betydelse 
för kommunens utveckling går inte att underskatta.211 Flera av informanterna 
framhåller just att biblioteken kommer på en hög plats då kommuninvånarna i 
en undersökning blev tillfrågade vad de uppskattar mest i kommunen. 
Biblioteken kan alltså användas om ett sätt att locka invånare till kommunen, 
vilket också upplevelsesatsningen bland annat är en strategi för att göra. 

 
Botkyrka kommun har skiftande behov beroende på område och det avspeglas 
också i de intervjuades svar. Att vara en del av närsamhället poängteras av 
flera av informanterna; detta måste få avgöra var man lägger vikten i 
verksamheten.212 I till exempel Alby och Fittja talas det mycket om vikten av 
språkutveckling, framförallt i svenska. Släktforskning är något som man där 
helt valt bort, eftersom det inte efterfrågas där. Däremot efterfrågas det på 
Tumba bibliotek. Sammanfattningsvis kan sägas att medieförmedling, 
informationsförmedling och bibliotekets funktion som en mötesplats är roller 
som Botkyrka lägger stor vikt vid. Även all verksamhet som riktar sig till barn 
och ungdomar främjas, eftersom det är grupper som kommunen prioriterar. De 
demokratiska aspekterna på biblioteket framträder tydligast. 

7.3. Statlig och kommunal kulturpolitik 
Flera av de intervjuade menade att verksamheten inte påverkades speciellt 
mycket av de statliga riktlinjerna, vilket jag anser vara anmärkningsvärt då 
staten ger folkbiblioteken vissa direktiv. Det enda som egentligen kom upp var 
bibliotekslagen, som alla ansåg var viktig. Genom dess tillkomst har 
biblioteken fått större dignitet, eftersom den trycker på vikten av att bibliotek 

                                                 
210 Informant A, B och C. 
211 ”Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s. 12. 
212 Informant C, D och E.   
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finns. Dock är alla ense om att lagen är tandlös. En informant önskar att den 
skulle skärpas till bibliotekens fördel.213 En annan tror inte att det är möjligt att 
skärpa lagen, utan att den troligtvis skulle försvinna om den skärptes, eftersom 
det finns så starka krafter mot den. Hon menar att många som inte arbetar på 
bibliotek inte förstår hur ideologiska biblioteken egentligen är. Det är inte alls 
konstigt att frågor som rör biblioteken såsom läsning, alfabetiserng, kulturarv 
är bland de första frågorna när länder ändrar sin politik. Det politiska slår 
igenom väldigt snabbt på biblioteken; därför tror hon att det inte skulle finnas 
någon lag och att det istället skulle vara marknadskrafterna som styrde 
biblioteken.214

Biblioteksplanen är en effekt av lagen och bibliotekarierna tycker att det är 
bra med en plan. Den har också resulterat i att biblioteksfrågorna diskuterats i 
kommunstyrelsen vilket öppnat politikernas ögon för biblioteken. Man har 
insett att de ligger långt framme vad gäller till exempel teknik.215 I och med 
biblioteksplanen har biblioteket börjat synas mera och som en informant säger: 
”man har väl aldrig pratat så mycket bibliotek som man gjorde under perioden 
[då planen utarbetades]”.216 Alla ute på biblioteken har varit med under 
arbetsprocessen med planen, och den godtogs inte förrän biblioteken godkänt 
den. Detta måste anses som bra, eftersom planens legitimitet ökar då de som 
ska realisera målen också är med och utformar dem.  

I samband med diskussionen kring bibliotekslagen ska nämnas att de 
borgerliga partierna i höstas gick ut och menade att de ska avskaffa lagen om 
de vinner valet. Anledningen till detta är att de menar att det aldrig lagts ned så 
många biblioteksfilialer sedan lagen kom till samt att det ska vara upp till den 
enskilda kommunen att avgöra hur biblioteksfrågorna ska lösas.217

Vid en jämförelse av de statliga och kommunala dokumenten och de 
intervjuades svar upptäcker man trots allt att många likheter finns mellan dem. 
De statliga betonar bibliotekets demokratiska roll där bibliotekets ses som 
viktig när det gäller att nå ut till alla människor med kulturella upplevelser, 
kunskap och information. Den statliga litteraturpolitiken, som är lagstadgad i 
bibliotekslagen, realiseras också genom att biblioteken arbetar med 
läsfrämjande insatser.  

                                                 
213 Informant D. 
214 Informant A. 
215 Informant D. 
216 Informant A. 
217 Martholm Silva, Maria, 2005-10-21, ”Borgerliga alliansen vill avskaffa bibliotekslagen”, hämtat från: 
 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=27170&a=473259&lid=puff_473334&lpos=lasMer, (2006-02-15).   
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De kulturpolitiska målen framhäver vikten av att informationstekniken 
görs tillgänglig för alla samt att det finns tillgång till mötesplatser dit alla har 
tillträde. Allas rätt och möjlighet till kulturupplevelser ska uppnås genom att 
kulturinstitutionerna ska bredda sin verksamhet. Här ses också de unga som en 
prioriterad grupp. Kulturpolitiken ska också stimulera integration och 
motverka rasism. Biblioteken har möjlighet att realisera många av de 
kulturpolitiska målen. Den drygt tjugo år gamla folkbiblioteksutredningen 
lyfter fram att folkbiblioteket framförallt ska ha två övergripande uppgifter: 
kulturuppgiften och informationsuppgiften. Folkbildning lyfts också fram som 
ett viktigt åtagande. 

Jämför man dessa riktlinjer och mål med den kommunala kulturpolitiken i 
Botkyrka finns flera gemensamma nämnare. Demokratiaspekten är en sådan. 
Kultursatsningar har stor betydelse för demokratin då det gynnar det offentliga 
samtalet. Biblioteken ska också verka för att utjämna informationsklyftorna 
genom att erbjuda publika datorer. Genom att ordna användarundervisning ska 
de öka informationskompetensen hos människor. Det framhålls också att det är 
viktigt att nå ut till grupper som är främmande för den kultur som finns idag. 
Detta ska göras med hjälp av oanade möten mellan exempelvis kultur och 
fritid. Botkyrka prioriterar barn och ungdomar och det är något som staten 
också menar man ska göra. För biblioteken gäller det då främst läsfrämjande 
insatser.  Även att stimulera till bildning och kunskap är ett mål. Biblioteken 
som en mötesplats lyfts också fram. Härigenom realiseras det statliga målet om 
att det ska finnas offentliga arenor dit alla är välkomna. Ett annat statligt mål är 
att främja integrationen. Detta tar biblioteksplanen upp. Det kan konstateras att 
biblioteken är en viktig del av den kommunala kulturpolitiken, eftersom 
mycket som står i de statliga målen realiseras av folkbiblioteken. 

Något som inte finns med i de statliga och som finns med i de kommunala 
målen för kultur- och fritidsnämnden är att kultur också ses som ett sätt att 
locka till sig företag och organisationer inom kultur och upplevelsesektorn och 
att kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta för detta. Upplevelsesatsningen är 
ett sådant exempel. Biblioteksplanen menar att också biblioteken kan bidra, 
eftersom bra bibliotek kan öka inflyttningen till kommunen och att de har en 
viktig funktion för områdets utveckling.  

Folkbildning är inte speciellt framträdande i de kommunala dokumenten, 
något som däremot folkbiblioteksutredningen lyfter fram. Detta har antagligen 
att göra med att det folkbildningen var mer aktuell på 1980-talet medan den 
inte verkar vara speciellt prioriterad idag. Flera av informanterna menar att 
folkbildning inte ser likadan ut nu som det gjorde tidigare. Istället betonar 
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biblioteksplanen det formella lärandet genom att peka på vikten att biblioteken 
stödjer studerande. 

Det statliga målet om mångfald som ett sätt att ”motverka 
kommersialismens negativa verkningar […]” är något som inte alls är 
framträdande på samma sätt i de kommunala kulturpolitiska dokumenten. 
Visserligen vill man i de kommunala målen öka utbudet men någon rädsla för 
det kommersiella finns inte. De vill till exempel starta ett ungdomsbibliotek 
med ett omfattande utbud av film. Här ses inte det kommersiella endast som 
något dåligt utan snarare som en möjlighet att nå ut till ett bredare skikt. 
Biblioteksplanen tar också upp att det är viktigt att biblioteken speglar sin 
samtid.218 Gränsdragningarna med de nya kulturformerna blir allt svårare. 
Biblioteken ska också öka samarbetet med upplevelsesatsningen, som är en 
gränsöverskridande strategi mellan offentlig kultur och näringsliv. 

Informanterna kan påstås vara överens med de kommunala målen då de 
ansåg att biblioteken fyller en viktig demokratisk funktion. Den öppna kravlösa 
mötesplatsen var något som alla tyckte var viktigt. Det betonar också att 
biblioteket har en viktig medie- och informationsuppgift att fylla. Däremot var 
inte alla överens om bibliotekets kulturella ansvar. De flesta ansåg att det bör 
vara en viktig del men det fanns också åsikter som att kulturdelen kunde skötas 
av andra än biblioteken. Genom att stärka samarbetet med 
upplevelsesatsningen blir också biblioteket tydligare ett kulturcentra än vad det 
är idag. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Botkyrka kommun på många sätt är 
ense med de statliga kulturpolitiska målen och riktlinjerna, men det kan 
samtidigt konstateras att man alltmer börjar skapa sig en mer självständig 
kulturpolitik som mer är anpassad till de kommunala kraven och behoven. 
Kultursynen är inte alls lika snäv och sektorsindelad som den statliga. Genom 
bland annat upplevelsesatsningen och den lokala profileringen av biblioteken 
ses kulturpolitiken som något som ska finnas inom flera sektorer, förutom den 
kulturella. Profileringen av biblioteken anpassas därmed till individuella behov 
till skillnad från de statliga som snarare betonar kollektiva behov.   

                                                 
218 ”Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s. 5. 
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7.4. Folkbiblioteken i framtiden 
Denna diskussion baseras på informanternas reflektioner kring bibliotekets 
framtid samt biblioteksplanen.  

Alla de intervjuade bibliotekarierna är överens om att folkbiblioteken i 
framtiden kommer att se annorlunda ut. Flera av dem framhåller att biblioteket 
kommer få en större betydelse som mötesplats:  

[…] jag hoppas att de kan bli ett slags livaktiga mötesplatser, det tror jag, och sedan 
kanske den här blandningen av stimulerande mötesplats för nya idéer men ändå en ganska 
lugn plats där man kan dra sig tillbaka och finna ro så att säga. Det är en viktig vision. Jag 
tror att rummet spelar mycket större roll än vad man tror, speciellt här, där man lagt så 
väldigt lite arbete på att göra snygga lokaler, inredning och miljö. Jag tror att det är 
jätteviktigt.219

Många menar att det i framtiden också kommer att satsas mer på läsfrämjande 
åtgärder, eftersom mer tid friläggs när biblioteksbesökare kan låna och lämna 
tillbaks själva och blir bättre på informationssökning. Biblioteken kommer att 
behövas som en slags ”läsvägledare” som en av informanterna uttrycker det. 
Många hittar information och saker på Internet men när de sedan vill ha något 
liknande så kommer de till biblioteken, eftersom det är svårare att hitta på 
Internet.220 Just läsfrämjande och lästips tror flera kommer att öka. En 
informant hoppades på att de kommer att kunna syssla med skönlitteratur i en 
djupare mening, något som de inte har tid med nu.221

Alla håller dock inte med om att informationsdelen kommer att minska. 
Den delen kommer snarare att bli allt viktigare i takt med att de digitala 
medierna blir allt fler. Folkbibliotekens uppgift blir då att guida.222

I biblioteksplanen vill Botkyrka satsa mer på nätbiblioteket, eftersom allt 
fler vill utföra tjänster hemifrån.223 En bibliotekarie tror att nätbiblioteket i 
framtiden kommer att vara kommunens stadsbibliotek och poängterar att det är 
viktigt att använda det som ett sätt att nå ut med bibliotekets tjänster.224

De intervjuade tror att framtidens bibliotek kommer att hantera böcker i 
mindre utsträckning, även om böckerna naturligtvis kommer att finnas kvar. 
Förändringar gör att fler böcker kommer att laddas ner via datorn. Flera tror 
                                                 
219 Informant A. 
220 Informant B. 
221 Informant C. 
222 Informant E. 
223 ”Förslag till biblioteksutveckling 2005-2010 i Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s. 8. 
224 Informant A. 
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också att fokuseringen på studenter kommer att minska. En bibliotekarie 
menar: ”Jag har inte trott som man trodde att det [studiedelen] på något sätt 
skulle vara våran räddning […] Idag med e-medier och sånt så tror jag att detta 
bara blir en epok, man bygger upp lärcentra och så men jag är inte säker på att 
det är folkbibliotekets grej”.225 Dock står det i målbilderna för 2010 att det ska 
finnas en studiebibliotekarie och att stödet till vuxnas lärande ska ha ökat.226

Ingen av bibliotekarierna uttryckte någon oro för att bibliotekens framtida 
existens skulle vara hotad, eftersom bibliotek fortfarande kommer att fylla en 
viktig funktion: 

Hur mycket e-medier man än har så behöver man hjälp att hitta både kunskap och 
upplevelse, det är därför vår biblioteksplan heter kunskap och upplevelse för det handlar 
om de två polerna liksom och demokrati givetvis också. Där är liksom basen, det andra 
kan variera över tid.227

Joacim Hansson menar att oron för att folkbiblioteket ska bortprioriteras i den 
kommunala förvaltningen resulterat i två parallella rörelser. Den ena menar att 
folkbiblioteken ska ta hänsyn till det lokala samhället det verkar inom och 
anpassa sig efter de förutsättningar som finns där. Andra söker efter nationella 
initiativ som biblioteken kan kopplas till såsom satsningar inom skola och 
vuxenutbildningar.228 Jesper Lindau menar i en debattartikel att folkbibliotekets 
problem är att det är en del av den kommunala ekonomin. Folkbiblioteken hör 
till den bit i den kommunala budgeten som är frivillig, kommunerna kan själva 
bestämma hur mycket pengar de vill lägga på verksamheten. I takt med att 
kommunens obligatoriska uppgifter ökat så blir det allt mindre pengar över till 
de frivilliga verksamheterna. Lindau menar därför att biblioteken ska lyftas upp 
på en nationell nivå men som inte är statlig. Detta menar han skulle garantera 
alla medborgare tillgång till böcker och information i lika stor utsträckning.229 
Diskussioner om en nationell bibliotekspolitik förs också på statlig nivå. 
Eftersom det idag inte finns något sammanhållet ansvar för biblioteken på 
nationell nivå är det är svårt att få en heltäckande bild av bibliotekens situation, 
menar kulturrådet.230  

                                                 
225 Informant A.  
226 ”Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun”, hämtat från 
http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/bibliotekenibotkyrka/bibliotekochoppettider//biblioteksplan//, (2006-
04-20), s. 30. 
227 Informant A. 
228 Hansson, 2005, s. 30. 
229 Lindau, 2004. s. 7 ff. 
230 Modigh, Birgitta, ”-En nationell biblioteksstrategi behövs!”,  
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Ingen av bibliotekarierna som intervjuades tycker att detta är en bra idé. 
De menade att det var bättre att ha en lokal förankring, eftersom det finns så 
mycket kunskap och kontakter i området. Bibliotek verkar i så varierande 
områden och risken finns att verksamheten blir för byråkratisk om den styrs 
mer nationellt.    

 
http://www.kulturradet.se/index.php?pid=976, (2006-04-29). 
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8. Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur stat och kommun ser på 
folkbibliotekets roll i samhället. Min utgångspunkt har varit att folkbibliotekets 
klassiska demokratiska funktion alltmer trängts undan av en mer instrumentell 
syn på folkbibliotekets roll. Detta är ett problem om man anser att biblioteket 
har ett demokratiskt ansvar. För att närmare undersöka hur spänningen mellan 
dessa kan te sig har jag först undersökt statliga kulturpolitiska dokument och 
sedan gjort en fallstudie över Botkyrka kommuns kulturpolitik med betoning 
på folkbiblioteket. De frågor jag ställde inledningsvis lyder: Vad anser staten att 
folkbibliotekens främsta uppgifter är i dagens samhälle? Vad är syftet med den 
kommunala kulturpolitiken? Ses biblioteken som en demokratisk institution med 
ett eget värde eller måste folkbiblioteken legitimera sig genom ett nyttoperspektiv? 
Hur hanteras de statliga kulturpolitiska målen på kommunal nivå? Hur 
överensstämmer de statliga och kommunala målen med hur de olika kommunala 
företrädarna ser på verksamheten? Samt hur ser bibliotekarier på bibliotekens 
framtida roll? 

I de statliga dokumenten ses folkbiblioteken som en institution som 
övergripande förmedlar de demokratiska värdena. Staten ska värna mångfalden 
och verka utjämnande genom att alla ska garanteras tillgång till litteratur och 
annan information avgiftsfritt. Biblioteket har en viktig roll som läsfrämjare, 
eftersom förmågan att kunna läsa är en förutsättning för att man ska kunna ta 
aktiv del i samhället. Dess funktion som mötesplats, öppet för alla, lyfts också 
fram; därför är det viktigt att biblioteken är ideologiskt, politiskt och religiöst 
obundna. Det är ett offentligt rum dit alla har tillgång, något som Vestheim 
menar blir allt viktigare då allas rätt att visats i det offentliga rummet alltmer 
inskränks i takt med att kommersiella intressen breder ut sig. I 
folkbiblioteksutredningen poängterar man också att biblioteket ska ta en aktiv 
del i det lokala kulturlivet. De ska nå ut till alla med kunskap, upplevelse och 
information. Eftersom biblioteket ska verka utjämnande, anser staten att det 
ska prioritera vissa grupper i samhället: funktionshindrade, invandrare, barn 
och ungdomar. 
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Kulturpolitiken är sedan 1970-talet, då det blev en självständig sektor, 
starkt decentraliserad och i Kulturpolitikens inriktning poängteras att 
folkbiblioteket även i fortsättningen ska vara en del av den kommunala 
verksamheten. Det är kommunerna som står för kostnaderna av biblioteken och 
de ska därmed ha det övergripande ansvaret och inflytandet över 
verksamheten. Det enda sätt som staten styr verksamheten genom, är olika 
punktinsatser på områden som de anser vara av särskild vikt. Mest bidrag går 
till inköp av barn- och ungdomslitteratur samt läsfrämjande insatser för samma 
grupper. De ger också bidrag till länsbibliotek, eftersom deras uppgift är att 
verka utjämnade mellan olika kommuner genom att kompensera 
folkbibliotekens medieförsörjning. Den statliga kulturpolitiken är vad Dorte 
Skot-Hansen benämner sociologisk, det vill säga att staten vill främja allas 
möjlighet att medverka och få ta del av det kulturella utbudet. Den 
sociologiska kulturpolitiken grundades under 1970-talet som en del i en 
socialdemokratisk välfärdsplan och statens kulturpolitik har inte ändrats 
speciellt mycket sedan dess. Detta är anmärkningsvärt då dagens samhälle ser 
annorlunda ut. Sven Nilsson poängterar att den statliga kulturpolitiken 
fortfarande är starkt sektorsindelad vilket inte speglar samhället i övrigt. Detta 
är Botkyrka ett exempel på där kulturen i allra högsta grad är 
gränsöverskridande. 

Genom att folkbiblioteken enligt staten ska fungera som en mötesplats som 
är politiskt, religiöst och ideologiskt obunden ges biblioteken förutsättning att 
vara det politiska debattforum såsom Jürgen Habermas talar om. Habermas 
menar att det ska vara en arena fri från ekonomisk påverkan och staten har 
också en sådan uppfattning. Avgiftsfriheten är sedan 1997 lagstadgad, vilket 
gör att privata intressenter inte längre finner samma ekonomiska incitament för 
att driva biblioteken. Staten ska enligt Habermas inte heller lägga sig i 
verksamheterna och biblioteken ges också ett relativt stort utrymme att själva 
utforma sin verksamhet. Instrumentella värden, som Vestheim menar alltmer 
påverkar biblioteksverksamheten, återfinns inte i de statliga dokumenten; de 
statliga dokumenten talar om de kollektiva behoven.  

När jag studerat den kommunala kulturpolitiken i Botkyrka finner jag 
många gemensamma nämnare mellan statens mål och den kommunala 
verksamheten, även om de kommunala kulturpolitiska dokumenten inte 
refererar till de statliga målen. Det mest påtagliga för bibliotekens del är 
bibliotekslagen. Tilläget från och med 2005 innebär att alla kommuner måste 
anta en biblioteksplan, vilket Botkyrka gjort.  

Botkyrka kommun ställer upp övergripande mål för hela kommunen. Varje 
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nämnd bryter ned dessa mål till egna mål beroende på vad man anser vara 
relevant för den egna verksamheten. Detta menar jag är problematiskt, 
eftersom det visar sig att kultur- och fritidsnämnden inte brutit ned vissa 
övergripande mål som är relevanta för biblioteksverksamheten. Detta rör mål 
där läsfrämjande insatser är viktiga samt åtgärder för samhällsutveckling. Det 
går bara att spekulera i varför dessa mål inte brutits ned av nämnden, möjligen 
inser de inte vikten av bibliotekets verksamhet för kommunen. Biblioteket 
nämns främst i målen i samband med att de ska utvecklas enligt 
biblioteksplanens avsikter. Därmed framgår att biblioteksplanen är det 
viktigaste styrdokumentet för biblioteket. 

Inom den kommunala kulturpolitiken finns både instrumentella och 
demokratiska värden. De demokratiska perspektiven syns tydligast i de 
områden där man ser att de färgats av de statliga målen. Det statliga målet om 
yttrandefrihet återfinns i de kommunala dokumenten genom att man hävdar att 
det offentliga samtalet gynnas av kulturen. Vidare står det i de långsiktiga 
målen att förvaltningen ska medverka till att ge alla möjlighet att ta del av 
kulturlivet. Främst ska man prioritera grupper som normalt känner sig 
främmande inför kultur- och fritidsengagemang. Kulturen ses alltså som en 
viktig resurs när det gäller att stärka demokratin och delaktigheten i samhället. 
I biblioteksplanen understryks också att biblioteken ska bidra till att de digitala 
klyftorna minskar, allas möjlighet att få tillfång till litteratur och information 
samt bibliotekets förutsättning att verka som en mötesplats, öppen för alla. 
Dock anser jag att när Botkyrka talar om mötesplatser är det inte på samma sätt 
som Habermas menar med mötesplatser, det vill säga en plats med tillgång till 
fri information och som stimulerar till det offentliga samtalet. Här talas det 
mera om bibliotekets lokaler ska vara till för möten och gemenskap, läsning, 
studier och kulturarrangemang. Detta kan naturligtvis stimulera det offentliga 
samtalet men några sådana idéer uttrycks inte explicit. Peter Enström påpekar 
att biblioteket måste anpassa sig mer mot det ökade upplevelse- och 
informationsbehovet som finns idag och att det möjligen inte kan vara ett 
”samhällets vardagsrum” längre. Biblioteksplanen för Botkyrka heter också 
Kunskap och upplevelse vilket indikerar de nya förutsättningarna. Botkyrkas 
bibliotek ska också stärka sitt samarbete med upplevelsesatsningen. Denna 
betoning på underhållning, som Habermas menar stärkts i det offentliga 
rummet, är alltså tydlig också i Botkyrka. 

Statens jämställdhetsmål tar de långsiktiga målen för kultur- och 
fritidsnämnden upp genom att man betonar vikten av att kommunen ger alla 
människor möjlighet att aktivt delta i kulturlivet samt att förutsättningar ges till 
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eget skapande. Därför anser Botkyrka att det är viktigt att prioritera de som 
känner sig främmande inför kulturlivet. Det är detta som Skot-Hansen 
benämner sociologisk rationalitet. I nämndens mål står det också att de vill öka 
intresset för Botkyrkas kulturarv främst genom att ta hand om kulturmiljöerna. 
Bibliotekens ansvar för kulturarvet lyfts inte fram, vilket stämmer väl överens 
med de statliga utredningarna som inte heller ger biblioteket något direkt 
ansvar för kulturarvet. Internationaliseringsmålet lyfts fram i Botkyrka genom 
att Botkyrkas mångkulturella karaktär också genererar mångfald på 
kulturområdet. Biblioteksplanen framhäver också bibliotekens viktiga roll för 
främjandet av integration i kommunen som prioriteras genom att man bland 
annat tillhandahåller ett stort och aktuellt bokbestånd på många språk. När man 
talar om integration i de långsiktiga målen kan man notera att kommunens 
mångkulturella karaktär också lyfts fram som en möjlighet för kommunen att 
vara en ”[…] mycket attraktiv kommun för företagare, kulturskapare, 
kulturutövare m.fl. […]”. Integrationen får härmed också ett instrumentellt 
värde för kommunen,  då den också kan bidra till ekonomisk vinning. 

Botkyrka prioriterar också barn- och ungdomsverksamhet, vilket staten 
anser vara viktigt. Det kan alltså konstateras att Botkyrka kommun på många 
sätt arbetar för att uppnå de statliga kulturpolitiska målen och att biblioteket är 
viktigt för att kommunen ska kunna infria dessa. En förklaring till varför 
Botkyrka är relativt överens med de statliga målen beror antagligen på att 
Botkyrka huvudsakligen varit en socialdemokratisk kommun ända sedan 
kulturpolitiken blev ett självständigt område i början på 1970-talet. Enda 
undantaget är perioderna 1974–1976 och 1992–1994.231 Möjligen skulle 
resultatet se annorlunda ut om undersökningen gjorts i en kommun som haft en 
annan politisk majoritet genom åren. 

Det finns kulturpolitiska områden där staten och Botkyrka kommun inte är 
lika överens, exempelvis beträffande mångfaldsmålet. Staten anser det vara 
viktigt att kommersiella krafter inte ska få något större utrymme inom kulturen. 
Denna rädsla för ”kommersialismens negativa verkningar” tycks inte finnas i 
Botkyrka. Kommunens upplevelsesatsning vill snarare öka samarbetet mellan 
olika verksamheter, både offentliga och privata. Det finns också mycket av det 
som kommunförbundet talar om, nämligen att kulturpolitiken ska anpassas 
efter olika verksamhetsområden. Kulturen ska ses som en integrerad del i 
kommunens aktiviteter; upplevelsesatsningen är ett sådant exempel. Detta 

                                                 
231 Mejl från Sture Parkler, kanslichef Botkyrka kommun, 2006-04-26.  
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stämmer överens med det Jenny Johannisson noterat i Göteborg, nämligen att 
kommunen formulerar ett eget kulturpolitiskt program samtidigt som 
programmet fortfarande i stor utsträckning präglas av statliga mål.  

Målen för kultur- och fritidsnämnden innehåller vid sidan av den 
demokratiska kultursynen också en mer instrumentellt präglad kultursyn. 
Kulturen lyfts fram som viktig när det gäller att öka företagsetableringen i 
kommunen; det poängteras att det är lönsamt för individer, företag och 
offentliga institutioner att satsa på kultur. Som jag berörde ovan är också 
kultur- och fritidsnämnden en betydelsefull del av kommunens 
upplevelsesatsning som utgör en viktig markandsföringsstrategi för 
kommunen. Satsningar på upplevelseindustrin är inget unikt för Botkyrka 
kommun. Maria Wikhall menar att det blir allt vanligare att kommuner satsar 
på kulturen då de vill skapa en positivare bild av kommunen. På så sätt lockar 
kommunen till sig företag, nya invånare och turister. Det finns med andra ord 
en förhoppning om att kulturen kan bidra till ekonomisk tillväxt och skapa 
sysselsättningstillfällen.  

De delar som främst samspelar i upplevelsesatsningen är kultur, utbildning 
och näringsliv. I enlighet med kommunförbundets åsikter, strävar satsningen 
efter att kulturen ska genomsyra alla kommunens sektorer. Det blir med andra 
ord en slags ”kulturalisering”: en företeelse som Skot-Hansen diskuterar. 
Kulturen är sektorsöverskridande där offentliga institutioner och privata 
företag samarbetar, vilket är typiskt för den instrumentella rationaliteten där 
kulturen används i profileringssyfte. De flaggskepp Skot-Hansen talar om 
återfinns också i Botkyrka i form av kulturhuset Subtopia och nycirkusgruppen 
Cirkus Cirkör. Samtidigt värnar också kulturpolitiken de demokratiska 
värdena, det som Skot-Hansen betecknar som den sociologiska rationaliteten, 
där man vill nå ut med kultur till alla grupper i samhället. Rationaliteterna 
existerar alltså sida vid sida även om den instrumentella är den som ofta syns, 
eftersom kulturen kan generera ekonomisk vinst. 

 De instrumentella tendenserna som Vestheim menar påverkar biblioteket 
idag återfinns också i biblioteksplanen. Planen framhåller att verksamheten är 
”bred men tunn” och att det därför krävs en profilering mot grupper och en 
anpassning efter mer individuella önskemål. Den profilering och differentiering 
som enligt Vestheim hotar bibliotekets demokratiska värden, anser Göran 
Widebäck snarare vara en förutsättning för att biblioteket även fortsättningsvis 
ska kunna fungera i den kommunala verksamheten. Widebäck hävdar att 
biblioteken omöjligt kan göra allt för alla. Problem uppstår i detta resonemang 
om man väljer att se biblioteken som en offentlig plats dit alla är välkomna, 
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som Vestheim gör. Alla känner sig inte välkomna till biblioteket om det 
profilerar sig mot särskilda grupper. Botkyrka ställer sig däremellan, eftersom 
man menar att allt ska finnas men inte överallt. Resultatet blir längre avstånd 
för dem som inte bor i ”rätt” kommundel. Den viktiga tillgängligheten kan gå 
förlorad, även om Botkyrkas bibliotek har täta inbördes transporter. Biblioteket 
ska vara, precis som Göran Greider menar, en plats dit man också av en slump 
kan finna böcker man inte viste fanns, vilket inte är möjligt om man profilerar 
sig för mycket. Det är inte alltid biblioteksbesökaren exakt vet vad han eller 
hon söker eller vill ha. 

Flera av de intervjuade bibliotekarierna upplevde att biblioteken hamnade i 
skymundan av kulturen. Biblioteken är, precis som Andersson och Skot-
Hansen menar, förankrade i vardagslivet vilket gör att de lätt glöms bort. 
Därför menar Andersson och Skot-Hansen att biblioteken måste prioritera i sin 
verksamhet och anpassa sig efter de lokala behoven. Det är också något som 
biblioteken med biblioteksplanen försöker göra i Botkyrka, där de olika 
biblioteken formas efter respektive kommundels behov.  

De intervjuade bibliotekarierna var relativt överens med den kommunala 
kulturpolitiken. Möjligtvis kan det bero på att biblioteksplanen, som är 
bibliotekens främsta styrdokument, utarbetats i samråd med 
bibliotekspersonalen. Detta medför att de är väl införstådda i de olika 
prioriteringarna. Emellertid är de inte helt överens med allt som står i 
biblioteksplanen. Kulturuppgiften är ett sådant exempel. I biblioteksplanen står 
att biblioteken ska utvecklas mer till ett kulturcentrum och stärka sitt samarbete 
med upplevelsesatsningen. Somliga bibliotekarier anser att kulturverksamheten 
bäst sköts av kulturdelen. Biblioteken ska snarare ägna sig åt medie- och 
informationsförmedling. Det står också i de långsiktiga målen att resurserna för 
folkbildning ska öka. Folkbildning lyfter även folkbiblioteksutredningen fram. 
Dock anser bibliotekarierna att folkbibliotekens roll inom folkbildningen inte 
finns på samma sätt längre. Precis som Bosse Jonsson menar så har bilden av 
den klassiska folkbildningen försvunnit, det vill säga att man aktivt ska 
uppmuntra till deltagande. Istället anser biblioteken i Botkyrka att det är viktigt 
att ta hänsyn till individuella önskemål vad gäller till exempel inköp av böcker. 
Detta stämmer överens med Jonssons antagande om att det finns en viss 
kundanpassning i biblioteken genom att man vill profilera sig på olika sätt och 
att tjänster ska bli mer individualiserade. 

Precis som Vestheim menar finns det instrumentella värden i den 
kommunala kulturpolitiken och folkbiblioteksverksamheten. Profilering och 
individualisering framträder tydligt i biblioteksplanen och kan ses som ett sätt 
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för biblioteken att göra sig mer synliga i den kommunala organisationen. Det 
visar sig också att biblioteksplanen gjort biblioteket mer synligt genom att just 
framhäva instrumentella värden. Dock anser jag att de starka demokratiska 
värderingarna fortfarande har stort inflytande på verksamheten; biblioteket vill 
trots allt verka utjämnande och demokratiserande. Bibliotekarierna tycks dela 
statens syn på biblioteket, men de verkade införstådda med att de måste 
anpassa verksamheten mer efter den kommunala verkligheten.  Det gäller med 
andra ord att finna en balansgång mellan dessa två värden. 

Att de instrumentella värderingarna inte återfinns i de statliga 
utredningarna är värt att uppmärksammas. Här skiljer sig de statliga och 
kommunala dokumenten åt. Det är naturligtvis problematiskt att de statliga 
dokumenten inte anpassar sig efter hur verkligheten ser ut ute i kommunerna. 
Som Vestheim framhåller, är det idag svårt att bedriva verksamheter med enda 
argumentet att det ska verka för demokratin. En självständig kultursektor, som 
staten talar om, återfinns inte i Botkyrka. Där samarbetar nämnden med en rad 
olika kommunala sektorer och privata verksamheter. Det går inte att komma 
ifrån att folkbiblioteket, precis som Widebäck hävdar, måste utvecklas i takt 
med övriga samhället och att dess ansvarsområde möjligtvis måste bli mer 
specifikt. Samtidigt anser jag att det är bra att staten ändå betonar de 
demokratiska perspektiven, eftersom det medför att folkbiblioteken också 
måste ta hänsyn demokratiska aspekter i verksamheten. Detta är möjligen inget 
problem för Botkyrka, eftersom de statliga målen och riktlinjerna stämmer 
relativ väl överens med kommunens verksamhet. Troligtvis är skillnaderna 
större i andra kommuner. Frågan är varför biblioteket ska finnas om de inte 
längre värnar om de svaga grupperna i samhället och endast ägnar sig åt 
kortsiktiga instrumentella verksamheter. Då kan lika väl privata vinstdrivande 
företag ta hand om verksamheten. 

Det finns alltså både en instrumentell och demokratisk syn på 
folkbiblioteket i Botkyrka kommun, men hur ser bibliotekarierna på 
bibliotekens framtid? De intervjuade bibliotekarierna tror att folkbiblioteket 
även fortsättningsvis kommer att vara viktigt. Verksamheten förväntas dock att 
se annorlunda ut, eftersom teknikutvecklingen rationaliserar bort mycket 
tidskrävande arbete. Bibliotekarierna tror och hoppas att tiden som därmed 
friläggs användas till läsfrämjande insatser, något som de idag inte har tid med 
i samma utsträckning. Vidare blir en viktig framtida uppgift att guida besökare 
till information. 

Bibliotekets funktion som mötesplats tror flera av de intervjuade kommer 
att öka i takt med att samhället blir alltmer kommersialiserat. Både 
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mötesplatsen och det läsfrämjande arbetet är viktiga demokratiska funktioner 
som alla tror kommer att vara primära för biblioteket. Läsfrämjande aktiviteter 
blir allt viktigare i takt med ökade krav på att kunna utrycka sig i tal och skrift. 
Tillgången till språket är en förutsättning för aktivt deltagande i samhället. Det 
tycks därmed som om bibliotekets demokratiska funktion kommer att öka och 
möjligen kan man påstå att denna funktion är bibliotekets kärna. Detta ger 
biblioteket möjlighet att vara den öppna arena som Habermas talar om, dit alla 
är välkomna och där det förs en fri debatt om kultur och politik. Bo 
Hammarlund, som jag nämnde i inledningen, efterlyste också flera sådana 
mötesplatser för att demokratin ska kunna fortleva och vara aktiv. Därför är det 
viktigt att biblioteket även fortsättningsvis är oberoende samtidigt som det 
krävs att det utvecklas i takt med övriga samhället. Det blir således för 
biblioteken en balansgång mellan det instrumentella och demokratiska, 
eftersom samhället kommersialiseras mer och många av de nya kulturformerna 
gör det svårt att dra gränsen mellan det kommersiella och det icke 
kommersiella. 

Precis som en bibliotekarie hävdade så är biblioteken ideologiskt laddade 
och därmed påverkas de i hög utsträckning av den politik som förs. Det innebär 
att biblioteken, som står för starka demokratiska värden, sätts på prov när nya 
värden gör intåg i samhället. Det krävs alltså en slags balans för biblioteken 
måste förändra sig samtidigt som de inte ska förändra sig så pass mycket att de 
förlorar den demokratiska kärnan. Vestheim pekade på att den ekonomiska 
rationaliteten blivit alltmer styrande, vilket ett maktskifte till hösten kan 
understryka ytterligare, eftersom oppositionen gjort uttalanden som pekar på 
att de vill riva upp bibliotekslagen. Därmed kan biblioteken bli vinstdrivande, 
vilket i sin tur kan hota det grundläggande demokratiska värdet då 
marknadskrafterna släpps in på det område som har potential att vara den 
offentliga mötesplats som efterlysts av bland annat demokratiutredningen. 
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9. Sammanfattning                   

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur stat och kommun ser på 
folkbibliotekets roll i samhället. Min utgångspunkt har varit att folkbibliotekets 
klassiska demokratiska funktion alltmer trängts undan av en mer instrumentell 
syn på folkbibliotekets roll. Detta är ett problem om man anser att biblioteket 
har ett demokratiskt ansvar. För att närmare undersöka hur spänningen mellan 
dessa kan te sig har jag undersökt statliga kulturpolitiska dokument samt gjort 
en fallstudie över Botkyrka kommuns kulturpolitik med betoning på 
folkbiblioteket. Det innebär att jag undersökt kommunala kulturpolitiska 
dokument samt intervjuat kulturchef och företrädare för folkbiblioteken. Mina 
frågeställningar har varit: Vad anser staten att folkbibliotekens främsta uppgifter 
är i dagens samhälle? Vad är syftet med den kommunala kulturpolitiken? Ses 
biblioteken som en demokratisk institution med ett eget värde eller måste 
folkbiblioteken legitimera sig genom ett nyttoperspektiv? Hur hanteras de statliga 
kulturpolitiska målen på kommunal nivå? Hur överensstämmer de statliga och 
kommunala målen med hur de olika kommunala företrädarna ser på 
verksamheten? Samt hur ser bibliotekarier på bibliotekens framtida roll? 

Min undersökning visar att den statliga och kommunala kulturpolitiken har 
många gemensamma nämnare, men att det också finns en del skillnader. Staten 
anser att folkbibliotekets främsta uppgift är att värna de demokratiska värdena 
genom att verka utjämnande. Detta ger biblioteken möjlighet att vara det 
politiska debattforum som Jürgen Habermas talar om. Botkyrka kommuns 
kulturpolitik betonar även de folkbibliotekets övergripande demokratiska roll, 
men de uttrycker också instrumentella värden som inte återfinns i de statliga 
dokumenten. Kulturen är i kommunen gränsöverskridande och lyfts fram som 
en viktig faktor vid företagsetableringar, och för att skapa en positiv image av 
kommunen. Kommunens upplevelsesatsning är ett sådant exempel.  

De instrumentella tendenserna inom biblioteksverksamheten innebär att de 
alltmer vill satsa på profilering och individualisering. Det blir som Geir 
Vestheim menar en slags kundanpassning. Det kan vara nödvändigt för 
biblioteken eftersom flera av bibliotekarierna upplevde att 
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biblioteksverksamheten i viss mån hamnat i skymundan av kulturdelen. 
Folkbiblioteken måste helt enkelt anpassa sig efter de kommunala 
förutsättningarna och finna nya vägar. Enligt Vestheim är det idag svårt att 
legitimera verksamheten endast genom att hävda dess demokratiska betydelse. 
Emellertid har de demokratiska värdena fortfarande starkt fäste i 
biblioteksverksamheten; den demokratiska och instrumentella rationaliteten 
existerar sida vid sida. 

Enligt de intervjuade bibliotekarierna kommer biblioteken i framtiden att 
få en allt större roll som mötesplats, vilket skulle innebära att dess 
demokratiska funktion kommer att öka i takt med att alltfler offentliga 
utrymmen intas av kommersiella krafter. Detta ger biblioteken möjlighet att 
vara den öppna arena som Habermas talar om och som alltmer eftersöks. 
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Bilaga 1 

1974 års kulturpolitiska mål 
 

• Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och 
skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas.  

• Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande 
aktivitet och främja kontakt mellan människor. 

• Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar 
inom kulturområdet. 

• Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och 
beslutsfunktioner inom kulturområdet. 

• Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till 
eftersatta gruppers erfarenheter och behov. 

• Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 
• Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och 

levandegörs. 
• Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom 

kulturområdet över språk- och nationsgränserna. 

(Källa: SOU 1995:84, s. 651) 
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Bilaga 2 

Intervjumanual 

Frågor till kulturchef 
Allmänna frågor: 

1. Hur länge har du arbetat i kommunen som kulturchef? Yrkesbakgrund? 
2. Hur ser kulturpolitiken ut i kommunen? Vilka verksamhetsområden 

finns när det gäller kulturen? Vad prioriteras? 
3. Hur ser samarbetet med politikerna ut? 
4. Finns det en samverkan mellan de olika kulturverksamheterna? 

Samverkan mellan andra föreningar, institutioner, näringsliv? Skäl till 
detta?  

5. Varför är kultur viktigt i kommunen? 
kulturpolitiken: 

6. Hur ser de kulturpolitiska målen ut? Har det skett några förändringar av 
de kulturpolitiska målen de senaste tio åren? 

7. Hur hanterar du, i egenskap av kulturchef, de statliga riktlinjerna för 
kulturpolitiken? 

8. Vill du att kommunerna ska få fler eller färre riktlinjer från staten? 
Varför? 

9. Får kulturfrågorna gehör från de lokala politikerna? Vad krävs för att få 
gehör? 

10. Är det viktigt med mål för verksamheten? 
11. Vad prioriteras i den kommunala kulturpolitiken? Varför? 
12. Vilken prioritet i den kommunala kulturpolitiken har 

folkbiblioteksfrågorna? 
13. Problem med nämndsammanslagningarna? Hur påverkas kulturen av att 

dela nämnd med fritid? Positivt/negativt? 
14. Måste kultur ha ett syfte eller kan det få finnas för sin egen skull? Hur 

ser det ut i kommunen?  
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15. Berätta om kommunens upplevelsesatsning? 
Samhällsfunktion: 

16. Vad har kulturen för funktion i samhället? Vad bör dess funktion vara? 
Ekonomi: 

17. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för kulturen i kommunen? 
Har de ekonomiska förutsättningarna förändrats de senaste tio åren? På 
vilket sätt? 

Framtiden: 
18. Vad förs för diskussioner för närvarande när det gäller kulturen? 

Frågor till bibliotekarier 
Allmänna frågor: 

1. Hur länge har du arbetat i kommunen? Yrkesbakgrund? 
2. Hur ser kulturpolitiken ut i kommunen? 
3. Hur ser samarbetet med politikerna ut? 
4. Finns det en samverkan mellan de olika kulturverksamheterna? 

Kulturpolitiken och folkbiblioteken: 
5. Hur ser målen för biblioteksverksamheten ut? Har det skett några 

förändringar av målen de senaste tio åren? Är det viktigt med mål i 
verksamheten? 

6. Vilka spår sätter de statliga riktlinjerna i den kommunala 
folkbiblioteksverksamheten? 

7. Vill du att kommunerna ska få fler eller färre riktlinjer från staten? 
Varför?  

8. Vad tycker du om bibliotekslagen? 
9. Vad tycker du om biblioteksplanen? 
10. Får biblioteksfrågorna gehör från de lokala politikerna? Vad krävs för 

att få gehör? 
11. Vad prioriteras i den kommunala kulturpolitiken? Varför? 
12. Vilken prioritet i den kommunala kulturpolitiken har 

folkbiblioteksfrågorna? 
13. Har folkbibliotekets betydelse i den lokala kulturpolitiken förändrats de 

senaste tio åren? 
14. Problem med nämndsammanslagningarna? Hur påverkas 

folkbiblioteken av att dela nämnd med fritid? Positivt/negativt? 
15. Tycker du att det är problematiskt att folkbiblioteken ligger under 

kommunen? 
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16. Måste kultur ha ett syfte eller kan det få finnas för sin egen skull? Hur 
ser det ut i kommunen?  

Samhällsfunktion: 
17. Vad har folkbiblioteket för funktion i samhället? Vad bör dess funktion 

vara? 
18. Tycker du att det finns en spänning mellan folkbibliotekets nyttoaspekt 

och den idealistiska aspekten av verksamheten? 
Verksamheten och dess inriktning: 

19. Varför är folkbiblioteket viktigt i kommunen? Vad tycker du är dess 
primära uppgift? 

20. Folkbibliotekets kärnverksamhet d.v.s. vad måste finnas för att det ska 
vara ett bibliotek? Vad bör inte finnas som eventuellt finns? 

21. Hur pass viktig är tillgängligheten (Öppettider, fysiska placering etc.)? 
22. Har verksamheters inriktning eller omfattning förändrats de senaste 

åren? Varför? 
23. Vilka grupper ska folkbiblioteken prioritera? Varför? 
24. Skiljer sig folkbiblioteken eventuellt från annan kommunal 

verksamhet? 
25. Finns det en samverkan med andra institutioner, föreningar, näringsliv? 

Vilka skäl finns till det? 
Ekonomi: 

26. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för folkbiblioteken i 
kommunen? Har de fått mer pengar eller mindre de senaste tio åren? 
Varför mer eller mindre? 

27. Har folkbiblioteken svårt att stå sig i konkurrensen från andra 
kulturområden? 

Framtiden: 
28. Vad förs för diskussioner för närvarande när det gäller kulturen? 

Folkbiblioteksverksamheten? 
29. Folkbibliotekets utseende om tio år? Funktioner? Varför ska de finnas i 

framtiden? 
Egna idéer om folkbibliotek gällande dess funktion: 

• Folkbibliotek och demokrati? 
• Folkbibliotek och folkbildning? 
• Folkbibliotek som ekonomisk resurs? 
• Folkbibliotek som informationscentral? 
• Folkbibliotek som socialt centrum? 
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