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Inledning 

Bakgrund
År  1972  kom  biblioteksnämnden  i  Stockholm med  en  utredning  gällande 
Stockholm stadsbiblioteks verksamhetsformer. Utredningen syftade till att bringa 
klarhet i hur verksamheten skulle bedrivas utifrån de nya krav som ställdes på 
biblioteken vad gäller anpassningen till ”organ för mångsidig kulturdistribution”.1 

Den  intensiva  förnyelsen  av  Stockholms  stadsbibliotek  och  många  av  landets 
folkbibliotek  på  60-  och  70-talen  handlade  om  att  bredda  bibliotekens 
verksamheter så att de och inte enbart var fokuserade på bokutlån utan även skulle 
kunna verka som generella ”kulturcentra” med olika kulturella aktiviteter så som 
författarkvällar,  sagostunder,  utställningar,  teater  med  mera.  I  den  nämnda 
utredningen  från  1972  går  att  läsa  att  biblioteket  ”bör  utformas  som  en 
publikanpassad,  dynamisk  verksamhet  inriktad  på  alla  åldersgrupper 
('familjebibliotek') samt på olika individuella och kollektiva behov och intressen”.2 

Vidare,

[e]n av förutsättningarna för detta är dock, att den traditionella bokcentrerade inställningen till 
bibliotekens uppgifter ersätts av medveten inriktning på en rad olika media för information, 
kunskap, konstnärlig upplevelse och förströelse samt på vidgade sociala uppgifter. 3

I UNESCO:s folkbiblioteksmanifest från 1994 går det att läsa om folkbiblioteken 
som ett  ”lokalt  kunskapscentrum ska  verka  för  livslångt  lärande,  självständigt 
ställningstagande och kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i 
samhället”.4  Det poängteras även i manifestet  att  medborgarnas deltagande och 
utveckling av demokratin förutsätter god utbildning, fri tillgång till information, 
kunskap och kultur. Även den svenska bibliotekslagen proklamerar  för att främja 
bland annat  kulturell  verksamhet  i  övrigt  ska  varje  medborgare  ha rätt  till  ett 
folkbibliotek.5  

1 Stockholm (1972), Bibliotek I Storstad, s. 2.
2 Stockholm (1972), Bibliotek I Storstad, s. 13.
3 Stockholm (1972), Bibliotek I Storstad, s. 13.
4 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, s. 17-19.
5 2 § Bibliotekslag (1996:1596)
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Sedan  70-talet  har  bibliotekens  programverksamheter  blivit  en  stor  del  av 
bibliotekens vardagliga verksamhet. Det flesta av Sveriges folkbibliotek erbjuder 
ett brett spektra av olika kulturella evenemang till sina besökare. En generell fråga 
man  kan  ställa  sig  är  varför  biblioteken  erbjuder  dessa  tjänster?  Är  idén 
sammanflätad  med  tanken  på  att  folkbiblioteken  ska  anknyta  till 
folkbildningsarbete  som präglat  den svenska bibliotekspolitiken  sedan 1930 då 
den statliga biblioteksförfattning  etablerade sina huvudpunkter?6  Eller är det ett 
sätt att locka besökare till biblioteken med mer än boklån? Och kan man säga att 
dessa programverksamheter bidrar till en god demokrati? 

Syfte och frågeställningar
I  denna  uppsats  ämnar  jag  undersöka  fyra  stycken  folkbiblioteks program-
verksamheter  och  besvara  frågan  vad  de  bidrar  till  inom  en  väl  fungerande 
demokrati.  Mina teoretiska utgångspunkter är teorier kring tre olika demokrati-
ideal. 

Vilken typ av program erbjuder biblioteken? Hur ser biblioteken själva på sina 
programverksamheter?  Vem är  det  som styr  innehållet  i  programmen?  Det  är 
några generella frågor jag ställer i denna uppsats. 

 Genom att  identifiera  några huvuddrag i  bibliotekens programverksamheter 
som överstämmer  med  centrala  kännetecken  hos  de  nämnda  demokratiidealen 
ämnar jag att besvara följande frågeställning: 

Vad  bidrar  folkbibliotekens  programverksamheter  till  inom  ramen  för  en  väl  
fungerande demokrati?

6  Nilsson, S. (1999), Kulturens vägar, s. 206.
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Disposition 

Jag har valt att disponera uppsatsen som följer:

I  det  inledande  avsnitten  ger  jag  en  historik  bakgrund  till  folkbibliotekens 
programverksamheter.  Det  följer  en  syftesformulering  för  uppsatsen  samt  en 
redogörelse för vilka frågeställningar jag ämnar  besvara.

Avsnittet metod och material inleds av hur jag kommer gå tillväga för att angripa 
mitt empiriska material, följt av en beskrivning av den kvalitativa intervjumetoden 
samt urval av material. 

I det tredje avsnittet i uppsatsen ger jag en översikt av forskningsläget. Jag börjar 
med  att  lyfta  fram  liknande  arbeten  om  programverksamheter  på  svenska 
folkbibliotek.  Därefter följer en diskussion om hur folkbibliotekens ideologiska 
identitet har formats utifrån demokratiperspektivet och folkbildningsarbetet. Både 
nationell och internationell forskning lyfts fram. 

Som  mina  teoretiska  utgångspunkter  presenterar  jag  kännetecken  för  tre  de 
idealtypiska  tankeskolorna.  Vidare  följer  en  diskussion  och  en  genomgång  av 
statsvetaren  Robert  Dahls  kriterier  som  ska  vara  uppfyllda  i  en  komplett 
demokratisk beslutsprocedur.

I  själva  undersökningen  av  uppsatsen  analyserar  jag  mitt  empiriska  material 
kopplat till mina teoretiska utgångspunkter. Undersökningen är disponerad så att 
först  kommer  en  genomgång av  bibliotekens  programblad.  Där  efter  följer  en 
genomgång av bibliotekets officiella måldokument följt av en redovisning av de 
djupintervjuer jag har genomfört.  

Det empiriska materialet  är  tänkt  att  visa bibliotekens programverksamheter 
utifrån tre olika aspekter, 1) vad biblioteken faktiskt gör (programbladen) 2) vad 
de vill göra (biblioteksplanerna) och 3) vad de tänker kring (djupintervjuer) dessa 
verksamheter. 

Avslutningsvis  följer  en  diskussion  där  jag besvarar  syftet  med  uppsatsen.  En 
sammanfattning avrundar hela uppsatsen.
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Definitioner och avgränsningar

Programverksamheter
När  jag  i  uppsatsen  diskuterar  programverksamheter  syftar  jag  till  alla  olika 
evenemang  som  ligger  utanför  bibliotekens  vardagliga  verksamheter.  Det  jag 
bedömer som en programpunkt är de evenemang som presenteras i bibliotekens 
olika programblad och broschyrer. Jag har dock valt att ta med program som inte 
alltid  finns att  läsa där på grund av att  likartade program presenteras av vissa 
bibliotek  i  programbladen  och  av  vissa  inte.  Jag  använder  orden  program, 
arrangemang, evenemang och programpunkter synonymt i uppsatsen.

Demokratibegreppet
Själva  ordet  demokrati  kommer  ursprungligen  från  grekiskan och är  samman-
sättning av ordet  demos vilket betyder folk och krati'a  vilket betyder välde. Den 
mest  grundläggande idén om demokratin  är att  det är  folket  som styr över sig 
själva. Det finns dock en tankegång till inom demokratibegreppet, det vill säga att 
individer  (och  grupper)  har  rättigheter  i  förhållande  till  staten.  I  det  moderna 
demokratiidealet förenas dessa två, folkets självstyre och individens rättigheter.7 

Det moderna demokratirådet bygger således på två antaganden. Det första är att 
medborgarna som utgör  den politiska  makten  måste  ges möjligheter  att  kunna 
påverka de politiskt tillsatta beslutsfattarna och kunna hålla dessa ansvariga och de 
måste  kunna  utöva  inflytande  över  lagstiftningen.  För  det  andra  måste 
individernas rättigheter respekteras, försvaras och tillfredsställas i en stat.8 

För  att  medborgarna  ska  kunna  påverka  beslutfattarna  och  hålla  dessa 
ansvariga i en demokrati behöver medborgarna flera olika rättigheter, där ibland 
rösträtt, yttrandefrihet och organisations- och mötesfrihet, därtill behövs lagar som 
skyddar medborgarnas personliga integritet.9

Själva demokratibegreppet är svårdefinierat.  Det kan ha olika betydelse för 
vem som diskuterar begreppet. Olika individers tolkning i olika sammanhang av 
begreppet gör det komplext och svårt att definiera. Men grovt förenklat kan man 
säga som det står skrivet i den svenska demokratiutredningen från 1997, vilket 
proklamerar  att  demokrati  är  en form av kollektiv  maktutövning i  en  stat  där 
medborgarna  är  jämlika.10 Demokratin  är  följaktligen  ett  styrelseskick  men 
7 Spång, M. (2005), Det moderna demokratiidealet, s. 7.
8 Spång, M. (2005), Det moderna demokratiidealet, s. 8.
9 Spång, M. (2005), Det moderna demokratiidealet, s. 9.
1 0 Carle, J. & Amnå, E. (1999), Det unga folkstyret, s. 53.
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samtidigt ett ideal och en modell för vad detta styrelseskick ska omfatta och åsyfta 
till. 

Metod och material  
För att besvara uppsatsens frågeställningar har jag i mitt empiriska material som 
består av bibliotekens olika programblad, var och ett av bibliotekens styrdokument 
samt  fyra  djupintervjuer  med  den  anställda  som  har  ett  mer  eller  mindre 
övergripande ansvar för programverksamheterna på de undersökta biblioteken. 

Kvalitativ intervju
I  min  intervjudel  utgår  jag  ifrån  en  kvalitativ  metod.  Jag  är  intresserad  av 
informanternas erfarenheter, tankar och idéer istället för att som i en kvantitativ 
metod  samla  in  kvantitativa  fakta.  Steinar  Kvale,  professor  i  pedagogisk 
psykologi, menar att forskningsintervjun, ”en halvstrukturerad livsvärldsintervju 
”[..]  definieras  som en  intervju  vars  syfte  är  att  erhålla  beskrivningar  av  den 
intervjuades  livsvärld  i  avsikt  att  tolka  det  beskrivna  fenomenets  mening.”11 
Vidare beskriver Kvale den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal mellan 
två  personer  om ett  ämne  av  gemensamt  och  ömsesidigt  intresse.  ”Det  är  en 
specifik  form av mänskligt  samspel  där  kunskap utvecklas  genom en dialog”12 
skriver han. 

Ytterligare  en  viktig  poäng  med  en  kvalitativ  forskningsintervju  är  att 
dialogen inte följer en statisk mall. Intervjun är snarare halvstrukturerad, den följer 
förslag  och  teman  till  relevanta  frågor.  Men  här  finns  också  utrymme  och 
möjlighet  att  göra  förändringar  i  frågornas  utformning och ordningsföljden  på 
frågorna  för  att  följa  upp  svaren  och  ställa  eventuella  motfrågor  till  de 
intervjuade.13 

Urval
Jag har genomfört sammanlagt fyra intervjuer med personer som arbetar med eller 
är ansvariga för programverksamheterna på de undersökta biblioteken. I urvalet av 
bibliotek  har jag praktiserat  ett  bekvämlighetsurval,  vilket  betyder  att  ett  urval 
görs bland de kontakter som finns till hands.  De utgör dock inget representativt 

1 1 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 13.
1 2 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 118.
1 3 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 117.
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urval utan tillvägagångssättet är en mer godtycklig metod där de som bedöms vara 
användbara informanter väljs ut bland de som finns att tillgå.14

I urvalet av material har jag för alla bibliotek, utom Stockholms stadsbibliotek 
även valt att undersöka filialbibliotekens programverksamheter. Men på grund av 
att Stockholms stadsbibliotek är så pass mycket större än det andra biblioteken i 
undersökningen  har  jag  i  det  fallet  bara  valt  att  fokuserat  på  program-
verksamheterna som bedrivs på huvudbiblioteket. 

Svaren de olika informanterna ger kommer  inte  att  jämföras med varandra 
utan jag är mer ute efter att få en mer samlad tanke och se vilka attityder som finns 
kring arbetet med bibliotekens programverksamheter.

Intervjusituation 
Alla  intervjuerna  med  informanterna  gjordes  på  plats  på  de  olika  biblioteken, 
antingen  i  själva  bibliotekslokalen  eller  i  anslutande  personalutrymmen. 
Intervjuerna  spelades  in.  Jag  hade  i  tidigare  e-post-konversation  berättat  för 
informanterna vad mitt arbete handlade om. Således kunde de förbereda sig och ta 
med diverse fakta och material till intervjutillfället.  

De undersökta biblioteken

Gävle stadsbibliotek
Gävle  stadsbibliotek  består  av  ett  huvudbibliotek,  ett  musikbibliotek  samt  nio 
stycken  filialbibliotek  ute  i  stadsdelarna.  Huvudbiblioteket  som  ligger  i  det 
kulturella centrumet Kvarter Gävle Vapen är ansvarigt för talboksverksamheterna, 
de  uppsökande  verksamheterna  och  filmbiblioteket.  Administrationen  och  det 
centrala biblioteksmagasinet ligger också här. Biblioteket har öppet alla dagar året 
om. 

Det politiska ansvaret för den kommunala biblioteksverksamheten i Gävle är 
uppdelat  på  tre  olika  nämnder.  Kultur  och  fritidsnämnden  ansvarar  för 
stadsbiblioteket  och filialbiblioteken.  Barn-  och ungdomsnämnden ansvarar  för 
biblioteken  ute  i  grundskolorna.  Utbildnings-  och  arbetsmarknadsnämnden 
ansvarar för de tre gymnasiebiblioteken och biblioteket på vuxenutbildningarna.1 5

Ca  67  procent  av  kommunens  invånare  nyttjar  biblioteken  och  dess  olika 
verksamheter.  Det  bor  ca  8000  personer  i  Gävle  kommun  som  har  utländsk 

1 4 Trost, J. (2005), Kvalitativa intervjuer, s. 120.
1 5  Bibliotek 2010 - Biblioteksplan för Gävle Stadsbibliotek, s. 4.
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bakgrund. Och enligt  Bibliotek 2010 -  Biblioteksplan för Gävle Stadsbibliotek är 
invandrare  flitigare  biblioteksbesökare  än  svenskfödda.  Detta  är  något  som 
stadsbiblioteket  understryker  och  vill  kunna  verka  som  en  instans  för 
mångkulturella  aktiviteter  och  på  så  sätt  bidra  med  kunskap  om  olika 
kulturformer.16 

På  Gävle  stadsbibliotek  har  man  sedan  länge  satsat  mycket  resurser  på 
programverksamheterna.  Man  har  idag  ca  200  programpunkter  per  år  på 
biblioteket.17 

Uppsala stadsbibliotek
Uppsala stadsbibliotek är huvudbibliotek för de 14 filialbiblioteken i staden, de tre 
utlåningsstationerna  som drivs  av föreningar  samt  de två biblioteksbussar  som 
finns  i  kommunen.  Det  är  kulturnämnden  som  politiskt  sett  ansvarar  för 
biblioteken i Uppsala. På huvudbiblioteket ligger administrationen för biblioteken 
i  kommunen.  Här  ligger  också  centralmagasinet  samt  stadsarkivet  och 
folkrörelsearkivet. 

Det anordnas ungefär 150 programpunkter per år på Uppsala stadsbibliotek. 
Arbetet  kring programverksamheterna är uppdelat på flera områden: kultur och 
litteratur, samhälle och vetenskap, mångkultur, barn och ungdom. 

Under 2010 ska programmen fördelas  så att  det  finns  70 stycken program 
riktade  mot  barn.  60  stycken  program  inom  kultur-  och  litteraturområdet. 
Mångkulturområdet  ska  ha  cirka  10  stycken  program,  hit  räknas  också  vissa 
temadagar.18 Inom samhälle och vetenskap hålls 16 programpunkter. De program 
som inriktar sig på målgruppen unga vuxna finns det dock inga siffror på men 
våren 2010 hålls det 4 stycken program riktade mot ungdomar.19 

Sollentuna bibliotek 
Den  kommunala  biblioteksverksamheten  i  Sollentuna  kommun  består  av  ett 
huvudbibliotek  samt  två  filialbibliotek  som  ligger  i  anslutning  till  skolor  i 
stadsdelarna Norrviken och Edsberg. Huvudbiblioteket som ligger i anslutning till 
Sollentuna Centrum hade ungefär 32 700 besökare under 2009. 

Sollentuna kommun har många invånare med invandrarbakgrund. Biblioteket 
ska arbeta frekvent med integration och mångfald enligt den biblioteksplan som 
kommunfullmäktige  har  antagit  för  perioden  2009-2010.  Politiskt  lyder 
biblioteken under Kultur- och fritidsnämnden.20

1 6  Bibliotek 2010 - Biblioteksplan för Gävle Stadsbibliotek, s. 11.
1 7 Intervju med Conny Persson och Veronica Wikholm, Gävle stadsbibliotek, 2010-02-15.
1 8 Intervju med Sofia Olhans, Uppsala stadsbibliotek, 2010-03-11.
1 9 Programfolder Våren 2010 - Uppsala stadsbibliotek.
2 0 Biblioteken i Sollentuna > Om oss, Webbplats [2001-02-05]
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Sollentuna bibliotek har tidigare år inte haft någon programverksamhet men 
från  och med  2006,  då  den nya  ledningen tyckte  att  det  borde  prioriteras  har 
programverksamheter bedrivits. En av initiativtagarna och den personen som idag 
är  ansvarig  för  programverksamheterna  är  bibliotekarien  Ewa  Rensjö.21 
Biblioteken anordnar ca 70 program per år, varav några är återkommande varje 
vecka.22

Stockholms stadsbibliotek
Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala folkbibliotek bestående 
av  ett  huvudbibliotek  beläget  vid  Odenplan  i  centrala  Stockholm,  44 
filialbibliotek, Ljudbiblioteket, Tidnings- och tidskriftsbiblioteket, Internationella 
biblioteket samt Inläsningstjänsten. 

Stadsbiblioteket  driver  också  biblioteksverksamheter  på  ett  60-tal  sjukhus, 
servicehus och andra institutioner. Uppsökande verksamheter bedrivs i form av 
bokbussar och en bokbåt.23

Det politiska organ som styr över Stockholms stadsbibliotek är Stockholms 
stads kulturförvaltning vilken arbetar på uppdrag åt kulturnämnden. Ordförande i 
kulturnämnden är kulturborgarrådet.24

Stockholm stadsbibliotek har sedan ett  par år  tillbaka en processorienterad 
organisation vilket i praktiken innebär att organisationen är indelad i tre stycken 
huvudprocesser  och ansvarsområden,  det  vill  säga  Läsa, Lära  och Möta/Låna. 
Exempelvis så arbetar personalgrupperna inom Läsa så att de ansvarar för inköp 
av  litteratur  och  samtidigt  ansvarar  den  personalgruppen  de  läsfrämjande 
programmen.  På så sätt  hoppas man på Stockholms stadsbibliotek att program-
verksamheterna  ska  bli  en  än  mer  integrerad  del  i  den  ”vanliga” 
biblioteksverksamheten och att  arbetet  kring dem en naturlig del  i  personalens 
arbetsuppgifter.25 På stadsbiblioteket  anordnas  ungefär  200 program per  år  och 
många av dessa är återkommande programpunkter.26 

2 1 Intervju med Ewa Rensjö, Sollentuna bibliotek, 2010-01-21.
2 2 Intervju med Ewa Rensjö, Sollentuna bibliotek, 2010-01-21.
2 3 Stockholm stadsbibliotek > Om oss, Webbplats [2010-02-05]
2 4 Stockholms stads kulturförvaltning > Organisationen > Kulturnämnden, Webbplats [2010-02-06]
2 5 Intervju med Eva Anzelius Jonson, Stockholm stadsbibliotek, 2010-03-17.
2 6 Stockholms stadsbibliotek > Stadsbiblioteket > Evenemang, Webbplats, [2010-04-13]
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Forskningsöversikt

 

Liknande arbeten - programverksamheter på svenska 
folkbibliotek

År  2003  lade  Pia  Lundqvist  fram  magisteruppsatsen  -  En  undersökning  av 
konstutställningar,  litteratur-  och  musikevenemang  på  svenska  folkbibliotek.  I 
uppsatsen  använder  sig  författaren  av  en  kvantitativ  metod  för  att  undersöka 
förekomsten av konstutställningar, musik- och litteraturevenemang på de svenska 
folkbiblioteken.  Lundqvist  skickade ut  enkäter  till  290 stycken huvudbibliotek 
varav ca 55 % tog sig tid att svara på enkäten. Frågorna hon ställde var bland 
annat:  Hur  vanligt  förekommande  är  konstutställningar,  musik-  och  litteratur-
evenemang på de svenska folkbiblioteken och vilket är i sådana fall det vanligast 
förekommande?  Hur  mycket  av  folkbibliotekens  budget  går  till  respektive 
kulturevenemang? Vem ansvarar för kulturevenemangen? Resultatet presenteras 
med hjälp av diagram. Lundqvist  visar att  75 procent av de 151 bibliotek som 
svarade  hade  olika  kulturevenemang  för  sina  besökare.  De  resterande  25 
procenten svarade att det inte hade kulturevenemang på grund av platsbrist eller 
att de inte hade de ekonomiska resurser som krävdes. 27 

I  en  magisteruppsats  från  2003  diskuterar  Susanna  Jacobson  hur  statlig 
kulturpolitik reglerar folkbibliotekens programverksamheter. Med utgångspunkt i 
culture-studies och ett maktteoriperspektiv hämtat från Foucault belyser Jacobsen 
programverksamheterna.  Till  sin  hjälp  använder  hon  sig  av  djupintervjuer  av 
personal på Nässjö stadsbibliotek och Tranås stadsbibliotek. Vidare gör Jacobsen 
dokumentanalyser av några som hon tycker viktiga kulturpolitiska dokument. Och 
med  hjälp  av  dessa  dokument  samt  intervjuerna  drar  hon  slutsatsen  att  den 
svenska  kulturpolitiken  reglerar  de  undersökta  bibliotekens  program-
verksamheter.2 8  

Jacobsens  uppsats  liknar  till  utförandet  en del  av mitt  arbete.  Men de två 
uppsatserna skiljer sig åt på så vis att jag har fokuserat på ett demokratiperspektiv 

2 7 Lundqvist, P. (2003), Kulturevenemang på svenska folkbibliotek. 
2 8 Jacobson, S. (2003), Hur reglerar statlig kulturpolitik folkbibliotekets evenemangsverksamhet?

13



medan Jacobsens uppsats ställer  kulturpolitik och  maktcentrering i  centrum för 
analysen. 

I  magisteruppsatsen  Utställningsverksamhet  på  folkbibliotek  undersöker 
Britta  Wijkander  hur  folkbiblioteken  arbetar  med  sina  utställningar.  Hon 
undersöker  verksamheterna  på  fyra  stycken  huvudbibliotek  i  Uppsala  län: 
biblioteken  i  Tierp,  Uppsala,  Östhammar  samt  Skutskär.  Med  benämningen 
”utställningar” syftar Wijkander inte enbart på konstutställningar utan även på den 
informativa utställningen i form av samhällsinformation, debattutställningar och 
bokutställningar. Samt även den frågande utställningen som är ett begrepp hämtat 
från naturvetenskapliga museer där den frågande utställningen aktiverar besökarna 
att förstå vetenskapliga företeelser. 

Även Wijkander använder sig av intervjuer som sitt  empiriska material. 
Hon  intervjuar  personer  som  bland  annat  ansvarar  för  de  undersökta 
verksamheterna på biblioteken. Svaren från dessa intervjuer samt resonemang från 
flertalet  tidningsartiklar  ligger  till  grund  för  svaren  på  de  sammanfattande 
frågeställningarna  för  uppsatsen  -  hur  ser  utställningsverksamheterna  ut?  Hur 
arbetar  man  på  biblioteken  rent  praktiskt  med  utställningarna?  Och  vad fyller 
utställningarna på biblioteken för syfte?2 9

Slutsatserna  som  Wijkander  kommer  fram  till  är  att  de  utställnings-
verksamheter  som  de  analyserade  biblioteken  arbetar  med  oftast  är  konst-
utställningar och informativa utställningar, debattutställningar förekom inte alls. 
De som var ansvariga för utställningarna var på två av de undersökta biblioteken 
bibliotekarier, och på de resterande biblioteken kommunens kultursekreterare. Det 
framgår i uppsatsen att det inte finns någon utfärdad policy eller riktlinjer med 
utställningarna utan biblioteken tar in och ställer ut det som de blir tillfrågade att 
visa.  Frågan vilket  syfte utställningarna fyller kan Wijkander inte besvara men 
kontentan  av  uppsatsen  visar  att  utställningar  används  som  ett  medie  för  att 
inspirera och användas för att svara på frågor av olika karaktär.30 

Demokratin, folkbiblioteken och dess ideologiska identitet
I  artikeln  ”Folkbibliotekens  ideologiska  förändring  speglad  i  två  statliga 
utredningar” ämnar Joacim Hansson undersöka vad som sägs om den ideologi 
som ligger till grund för  folkbibliotekens verksamheter. Hansson utgår från två 
statliga utredningar. Dels 1911 års folkbiblioteksutredning, dels Kulturutredningen 
från  1995.  Med  hjälp  av  komparativ  textanalys  söker  Hansson  efter  vilken 
ideologi som är den rådande. Ideologin formuleras dock inte av biblioteken själva, 

2 9 Wijkander, B. (2004), Utställningsverksamhet på folkbibliotek.
3 0 Wijkander, B. (2004), Utställningsverksamhet på folkbibliotek. 
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utan  hur  staten  förhåller sig  till  bibliotekens  verksamheter.  Genom att  studera 
dessa  två  utredningar  som speglar  den  tid  de  skrevs  kan Hansson skönja  hur 
folkbibliotekens  ideologi  har  förändrats  och  utvecklats.  Det  gemensamma  för 
dessa  två  olika  tidsepoker  är  den  kraftiga  utvecklingen  och  omvandlingen 
samhället stod och står inför.31 

En stor likhet mellan de två utredningarna finner Hansson i det demokratiska 
perspektivet. Folkbiblioteket som en institution som står för de mest fundamentala 
demokratiska idealen – fri kunskap- och informationsinhämtning, rätten till att få 
del av aktuella debatter utifrån olika infallsvinklar och synen på folkbiblioteket 
som en institution som står bortom alla sociala och politiska gränsdragningar i 
samhället.  Trots  likheten  i  hur  det  demokratiska  förankras  så  skiljer  sig  ut-
redningarna genom det sätt på vilket detta motiveras och formuleras. I 1911 års 
utredning ligger fokus på den fostrande kraft biblioteken hade, att den ”karaktär av 
social mobiliseringskraft som biblioteken har i folkrörelserna förskjuts här till att 
bli en fostrade kraft som kan bidra till byggandet av en nationell konsensus om 
samhällets utveckling [..]”32 Hansson beskriver det som att i 1911-års utredning 
framstår det som att folkbiblioteken i det närmaste har en socialliberal prägel, där 
den  nya  medelklassen  gör  anspråk  på  de  politiska  institutionerna  och  deras 
användning.33 

I kulturutredningen från 1995 framträder det demokratiska perspektivet inte 
bara i  förhållandet  till  det  ideologiska avstampet  i  den socialliberala  ideologin 
utan också till  de kulturpolitiska målen från 1974 och den nya utvecklingen på 
informationsområdet. Ökandet av den nya informationsteknologin i samhället och 
den  stora pluralismen av  nya  medietyper  har  skapat  en  annan  syn  på 
folkbiblioteken. Hansson menar att den synen bygger på bilden av folkbiblioteken 
som  en  ”demokratisk  hörnsten”  som  har  potential  att  utjämna  de 
informationsklyftor som finns mellan olika grupper i samhället. 34

I Hanssons genomgång av de två olika utredningarna kan han visa att det är 
en marginell förskjutning i den ideologiska identitet som ses som en elementär 
premiss för folkbiblioteken att verka. Dock framkommer det att denna ideologiska 
identitets funktion är att legitimera folkbiblioteks roll i samhället. Att den form av 
”allmängiltigt välfärdsprojekt” vi ser folkbiblioteken som och som forskningen ser 
som  nödvändig  för  folkbibliotekens  existens  omfattar  i  tiden  mellan  de  två 
utredningarna. Det från 1911-års utredning som proklamerar att  folkbiblioteken 
ska  bidra  till  och  sträva  efter  en  önskad  samhällsutveckling  har  förskjutits  i 
kulturutredningen från 1995 till att handla om att folkbiblioteken kan bidra till att 
förhindra en icke önskad samhällsutveckling.35

3 1 Hansson, J. (1997), ”Folkbibliotekens ideologiska förändring speglad i två statliga utredningar”, s. 72.
3 2 Hansson, J. (1997), ”Folkbibliotekens ideologiska förändring speglad i två statliga utredningar”. s.81.
3 3 Hansson, J. (1997), ”Folkbibliotekens ideologiska förändring speglad i två statliga utredningar”, s. 81.
3 4 Hansson, J. (1997), ”Folkbibliotekens ideologiska förändring speglad i två statliga utredningar”, s. 81.
3 5 Hansson, J. (1997), ”Folkbibliotekens ideologiska förändring speglad i två statliga utredningar”, s. 82.
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Parallellt till de konklusioner som Hansson drar om folkbibliotekens ideologiska 
identitet och den förskjutning i denna identitet han påvisar går också att finna i 
resonemang hos Ragnar Audunson. Han skriver i sin doktorsavhandling Change 
processes in public libraries – A comparative projekt within an institutionalist  
perspective  om  den  grundläggande  idén  för  folkbiblioteken  som  den  har 
utvecklats det senaste seklet:

Promoting  equal  access  to  knowledge  and  culture  by  putting  books  and  other  kinds  of 
documents  at  the  free  disposal  of  the  public,  thereby  furthering  values  like  meaning, 
participation in society, access to education and the cultural heritage regardless of economic 
means and social status in the end a widening of democracy.36 

Audunson menar  också att  dessa gemensamma värden för  folkbiblioteken  kan 
användas  som  en  motpol  till  den  nyare  tidens  marknadsmässiga  påverkan  på 
verksamheterna.37

Geir Vestheim diskuterar i artikeln Kulturpolitikk, demokrati og legitimitet –  
eit  demokratispørsmål vilken  riktning  folkbibliotekspolitiken  bör  ta.  Vestheim 
diskuterar utifrån ett  norskt perspektiv men han skriver att  frågorna också kan 
ställas utifrån ett nordiskt perspektiv. Det Vestheim frågar sig är om biblioteken 
ska tillfredsställa kortsiktiga och instrumentella nyttointressen eller om biblioteket 
ska vara en demokratifrämjande institution som arbetar i ett längre perspektiv med 
förmedling  av  vårat  gemensamma  kulturarv  och  ge  aktuell  upplysning  till 
samhällsmedborgarna?38

Vestheim menar att  folkbiblioteken har vunnit  sin legitimitet  genom dess 
folkbildningsarbete.  Men  skriver  han,  sedan  1970-talets  första  hälft  då 
utbildningstillfällena  blev  fler  och  ett  större  antal  människor  i  samhället  fick 
möjlighet att utbilda sig på vuxenutbildningar kunde de hävdas att det inte längre 
behövdes en folkbildning av det traditionella mått som folkbiblioteken stått för. 
Och  det  mer  individanpassade  behovet  skulle  tillfredsställas  istället  för  det 
kollektiva bildningsbehovet.39 Vilket också direkt berörde bibliotekspolitiken. Som 
Vestheim skriver är det viktigt  ur en demokratisk synvinkel att  folkbiblioteken 
inte  underordnar  sig  de  kommunalpolitiska  och utbildningspolitiska  kraven då 
folkbiblioteken är  öppna för  alla  medborgare i  samhället,  att  det  är  viktigt  att 
folkbiblioteken  som  institution  är  öppen  för  mångfald  och  debatt.  För  om 
folkbiblioteken ger vika för instrumentella nyttointressen tappar de legitimitet som 
demokratisk institution:

Debattane  kan  ikkje  erstatte  desse  institusjonane,  men  institusjonane  kan  heller  ikkje 
legitimere seg ut frå demokratiske prinsipp utan at slike debattar finst. Legitimiteten for desse 
institusjonane må, om desse institusjonane skal kallast demokratiske samfunnsinstitusjonar, 

3 6 Audunson, R. (1996), Change processes in public libraries, s. 10.
3 7 Audunson, R. (1996), Change processes in public libraries, s. 51.
3 8 Vestheim, G. (1999), ”Ideologi og folkebibliotekpolitikk”, s. 179.
3 9 Vestheim, G. (1999), ”Ideologi og folkebibliotekpolitikk”, s. 187.
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ligge  i  praksis  i  livsverda,  ikkje  i  pragmatismen,  som  er  bunden  til  instrumentelle 
systeminteresser.40

Den  amerikanske  forskaren  Ronald  B.  MCcabe  menar  i  sin  text  ”Civic  
Librarianship” att  sedan  1960-talet  har   också  amerikanska  ”public  libraries” 
blivit  mer  anpassade  efter  individen.  En  förskjutning  från  bibliotekens 
traditionella  uppdrag  som  främjare  av  demokratiska  värden  och  utbildare  av 
medborgarna  i  demokrati  till  att  mer  handla  om  att  tillfredsställa  individers 
informationsbehov. En av lösningarna på det problemet menar McCabe är vad han 
kallar ”civic librarianship” vilket innebär att biblioteket som sådant bör utveckla 
nya strategier för att främja folkbiblioteket på lokalnivå och på så sätt stärka ett 
demokratiskt samhälle. McCabe skriver ”[c]ivic librarianship seek to strengthen 
communities  through  developmental  strategies  that  renew  the  public  library's 
mission of education for a democratic society”.41 McCabe lägger också stort fokus 
på  tanken  om  biblioteken  som  mötesplats,  där  inte  allt  handlar  om 
informationsservice utan också ett plats där medborgarna möts, dialog kan uppstå 
och  problem  lösas.  Bibliotekariernas  roller  i  det  blir  att  de  använder  sina 
kunskaper och verktyg för att förmedla information och allehanda material vilket 
gagnar både individen och det kollektiva.

Demokratins innebörd för folkbiblioteken eller folkbibliotekens innebörd för 
demokratin  har  sedan  länge  varit  ett  ämne  för  diskussion  inom bibliotek-och 
informationsfältet.  År  2000  kom  Bibliotekstjänst  i  samarbete  med  SAB:s 
demokratigrupp ut med antologin  Bibliotek – mötesplats i tid och rum.  Där ett 
tiotal  journalister,  idéhistoriker,  litteraturvetare,  och  bibliotekarier  får  redovisa 
sina infallsvinklar på debatten om folkbiblioteken och demokratin.

I  uppsatsen  ”Kunskap,  makt  och  demokrati”  ur  nämnda  antologi  skriver 
idéhistoriken  Bernt  Gustavsson  om förändringar  i  förståelsen  av  begrepp  som 
kunskap  och  demokrati.  Han  menar  att  allt  medan  postkoloniala  teorier  och 
postmoderna strömningar fått genomslagskraft har den teoretiska och ideologiska 
kartan ändrats. Gustavsson hävdar att på grund av det har gränsen mellan etik och 
politik suddats ut och etiska frågor har blivit politiska och politiska frågor blivit 
etiska.  Denna  förändring  har  medfört,  enligt  Gustavsson  att  de  fundamentala 
frågorna  om  demokratins  och  kunskapens  olika  innebörder  ställs  mot  nya 
perspektiv.42 Ett av dessa nya perspektiv är kommunitarismen. Inom detta synsätt 
ser man existerande gemenskaper,  dess normer,  seder och nedärvda traditioner 
som  den  centrala  utgångspunkten  för  demokratins  handlingar.  ”Den  etik,  de 
värden  och  normer  som   ska  gälla  i  samhället  ska  kommuniceras  fram  av 

4 0 Vestheim, G. (1999), ”Ideologi og folkebibliotekpolitikk”, s. 192.
4 1  McCabe, R. B, ”Civic Librarianship”, s. 67.
4 2 Gustavsson, B. (2000), ”Kunskap, makt och demokrati.”, s. 52.
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medborgarna”43 och sedan blir det statens uppgift att se till att utforma dessa till 
”ett för medborgarnas gemensamt innehåll.”44 Vidare formulerar sig Gustavsson, 

Genom att  utveckla  ett  dialogiskt  förhållande  till  andra  gemenskaper  kan  vi  åstadkomma 
samförstånd  och  ett  gott  samhälle.  Ett  gott  samhälle  innebär  att  alla  får  möjligheten  att 
förverkliga sina inneboende resurser.45 

Denna  kommunitarism  menar  Gustavsson  startades  som  en  reaktion  mot 
filosofens John Rawls universella  kriterier  på rättvisa och vad som kan tänkas 
behövas för att människor ska kunna leva ett fullgott liv.46 Gustavsson tar även upp 
Jürgen Habermas deliberativa synsätt på demokrati som även kan ses som en form 
av universalism. Denna deliberativa åskådning ligger också till grund  för många 
av mina  resonemang i  den här  uppsatsen.  Habermas  argumenterar  i  linje  med 
kommunitarismen och menar att  normer och regler bör kommuniceras fram av 
medborgarna. Att, ”[a]lla som omfattas av normer och lagar ska i princip kunna 
delta  i  utformningen av dem.47 Habermas  ställer  sig  frågande till  kommunitar-
ismens sätt att uppfatta politik som detsamma som etik. Då det behövs något mer 
än invanda traditioner och förlegade övertygelser. Habermas argumenterar för att 
det bättre argumentet  i en kommunikation - som är medlet  för en demokratisk 
viljebildning,  ska  tillåtas  att  komma  i  spel  och  utsättas  för  olika  former  av 
rationella överväganden, det vill säga deliberationer. Enligt Gustavsson förutsätter 
Harbermas  argument  universellt  giltiga  regler.  Vilket  blir  ett  problem och  ett 
dilemma där demokratiprincipen står i  motsättning till  de fria och individuella 
rättigheternas princip. Lösningen på problemet menar Habermas är folkbildning. 
Genom folkbildning och kommunikativa handlingar kan vi förhindra att det är en 
elit som tolkar folkviljan efter sina egna förutsättningar. Tanken med folkbildning 
är   att  en  hög bildningsnivå  och förutsättningar  till  kommunikation  hos  med-
borgarna skapar förutsättningar för frihet att söka och uttrycka teoretiska alternativ 
ska garantera demokratin.48 

Journalisten Göran  Greider  menar  i  sin  essä  ”Bibliotek,  demokrati  och 
kulturen” att det centrala huvudansvaret för folkbiblioteken är att ge en grund för 
att  demokratin fungerar i  samhället.  Han säger att  bibliotekens förmedlande av 
litteratur  givetvis  ingår  i  detta  eftersom  läsande  är  viktigt  för  demokratins 
fortlöpande  men  han  poängterar  också  att  biblioteken  är  en  viktig 
informationskanal  för  kommunerna  och  rikspolitiken.  Till  biblioteket  kan 
medborgarna  vända  sig  om  de  vill  få  upplysningar  om  nya  lagförslag,  läsa 

4 3 Gustavsson, B. (2000), ”Kunskap, makt och demokrati.”, s. 52.
4 4 Gustavsson, B. (2000), ”Kunskap, makt och demokrati.”, s. 52.
4 5 Gustavsson, B. (2000), ”Kunskap, makt och demokrati.”, ss. 52-53.
4 6 Se:Rawls, J. (1972), A theory of justice, passim.
4 7 Gustavsson, B. (2000), ”Kunskap, makt och demokrati.”, s. 53.
4 8 Gustavsson, B. (2000), ”Kunskap, makt och demokrati.”, s. 53.

18



offentliga  utredningar  med  mera.  Detta  är  något  av  ett  minimumkrav  på 
biblioteken menar Greider.49 

En väl  fungerande demokrati  behöver  en  öppen mötesplats  för  debatt  och 
dialog mellan medborgarna. Detta är något som Greider också diskuterar när han 
pratar om biblioteket som en offentlig och öppen institution: 

Att biblioteken fått en växande roll som just informationscenter, alltså att det inte alltid är för  
att  låna böcker man går  dit,  är i  sig inget  att oroa sig för:  de förblir mötesplatser.  Själva 
existensen av ett bibliotek i någon vanlig svensk ort förändrar den ideologiska laddningen i 
stadsbilden. Ett offentligt rum, öppet för alla, står där och sänder ut innebörder och betydelser  
och det även till dem som inte går in där. […] själva existensen av ett offentligt bibliotek talar  
om för innevånarna att demokratin, dvs de gemensamma angelägenheterna sträcker sig också 
hit [...]50

Ur samma antologi Biblioteket – mötesplats i tid och rum har journalisten Mikael 
Löfgren skrivit en artikel om den ”frizon” i samhället som biblioteken kan verka 
som. För att påvisa att folkbiblioteket är av allmänt intresse tar Löfgren avstamp i 
den kulturpolitiska debatten.  Han menar att  debatten domineras av bevarande-, 
arbetsmarknads-  och  regionalpolitiska  argument  men  Löfgren  vill  tillföra 
ytterligare ett par. 

Det  första  argumentet  Löfgren  aktualiserar  är  det  identitetspolitiska 
argumentet. Av detta argument följer två antaganden. Dels att ”kulturen förenar 
medborgarna, de vill säga utrustar dom med vi-känsla.” Dels att kulturen ”förädlar 
medborgarna, dvs. raffinerar deras smak och värderingar”.51 Det andra argumentet 
härstammar  från  upplysningen  och  kan  kallas  det  offentlighetsteoretiska.  Det 
argumentet går ut på att alla oavsett klasstillhörighet, ålder, kön, etnicitet etc. ska 
ha rätt till som Löfgren uttrycker det ”civilisationens frukter” inom bildning och 
kultur.52

Den demokratiska legitimiteten i vårt samhälle är beroende av föreställningen 
om  offentligheten  menar  Löfgren.  Bilden  av  den  fria  medborgaren  som  fritt 
kunskapssökande och diskuterande individer på torget, biblioteken, i massmedia 
osv. Men Löfgren ser en fara i att det finns fler offentligheter. På Internet finns det 
massvis med samtalsforum, tidningarna, radio- och TV-kanalerna har blivit fler 
och nischade. För att torget – platsen för dialog och meningsutbyte blev symbol 
för offentligheten var just att det var ett. Idag finns det fler offentligheter där å ena 
sidan det mesta kan avhandlas men å andra sidan ingen folkmakt praktiseras. För 
utan  en gemensam spelplan  – en verklig  offentlighet,  menar  Löfgren ”förlorar 
medborgarna  möjligheten  att  påverka  de  grundläggande  spelreglerna.  Då  blir 
politiken en angelägenhet enbart för politiker, ett makt och kunskapsföretagande 
till vilket vi andra har att förhålla oss som de konsumenter vi då har reducerats 

4 9 Greider, G. (2000), ”Biblioteket, demokratin och kulturen.”, s. 91.
5 0 Greider, G. (2000), ”Biblioteket, demokratin och kulturen.”, s. 97.
5 1 Löfgren, M. (2000), ”Frizon för alla.”, s. 61.
5 2 Löfgren, M. (2000), ”Frizon för alla.”, s. 61.

19



till”53 Biblioteken utgör en del av offentligheten men det är viktigt att de inte ingår 
i den offentliga sektorn. Biblioteken hör till  platser och institutioner i samhället 
som varken  är  privata  eller  underkastade  marknadens  lagar.  De  är  något  helt 
annat: en frizon för alla.54

Sammanfattningsvis ser vi i litteraturen att utvecklingen för folkbibliotekens 
roll  mer har kommit  att handla om individens behov. Den fostrande kraft man 
förankrade i folkbibliotekens identitet i början av seklet har kommit mer att handla 
om  att  den  nya  teknologins  möjligheter  att  förhindra  att  informationsklyftor 
uppstår  mellan  olika  grupper  i  samhället.  Vi  ser  också  att  de  kollektiva 
bildningsarbetet  för biblioteken på senare tid  har hamnat  i  skuggan av en mer 
individanpassad  verksamhet.  En  förklaring  till  detta  är  att  fler  människor  i 
samhället fått möjlighet att utbilda sig. 

Med avseende på folkbibliotekens demokratifrämjande funktion framhålls  i 
litteraturen den fria kunskapsinhämtningen, folkbildningen och biblioteken som 
öppna mötesplatser för dialog och debatt mellan medborgarna i samhället.  Min 
förhoppning med denna uppsats är att addera fler aspekter till  detta perspektiv, 
genom att  belägga huruvida dessa teoretiska perspektiv återfinns i  bibliotekens 
programverksamheter. 

5 3 Löfgren, M. (2000), ”Frizon för alla.”, s. 62.
5 4 Löfgren, M. (2000), ”Frizon för alla.”, s. 62.
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Teoretiska utgångspunkter

Demokratiteori – tre demokratiska idealtyper

Som  jag  nämnde  i  inledningen  är  demokratibegreppet  väldigt  komplext. 
Begreppet  demokrati  tillåter  så  många olika  infallsvinklar  och aspekter  att  det 
inom ramen för en masteruppsats torde vara en omöjlighet att  få med alla.  Ty 
redan de gamla grekerna stötte på problem med begreppsförklaringen. Demokrati 
kan också tolkas utifrån vilket samhälle det existerar i. Men för att kunna besvara 
uppsatsen frågeställning behöver jag likväl ett teoretiskt avstamp. 

Inom  den  statsvetenskapliga  demokratiteorin  brukar  man  göra  åtskillnad 
mellan tre idealtypiska tankeskolor: med olika syn på vad som kan innefattas i en 
väl  fungerande  demokrati.  En  uppdelning  görs  mellan  valdemokrati, 
deltagardemokrati och samtalsdemokrati eller deliberativ demokrati.55 Jag kommer 
i följande stycke klargöra vad som ryms inom dessa tre ideal.

Det valdemokratiska idealet
Valdemokratin betonar som namnet antyder val, demokratin blir en fråga om att 
välja  representanter  som ska  representera  medborgarnas  preferenser.  En  av  de 
viktigaste  aspekterna inom  valdemokratin  är  att  medborgarna  får  relevant 
information om den rådande politiken och olika alternativ till en framtida politik, 
eftersom  valdemokratin  är  ett  demokratiideal  som  framhäver regelbundet 
återkommande val mellan konkurrerande alternativ till representerande politiker. 
Inom valdemokratin  är det folkvalda representanter som sköter beslutsfattandet 
vilket  också  är  själva  idén  med  idealtypen,  att  valdemokratin  ibland  utesluter 
påverkan från medborgarna mellan de olika valen.56 Fördelen med detta är att de 
valda representanterna ges stor frihet utan yttre påverkan att forma och utarbeta 

5 5 Gilljam, M. & Hermansson, J. (2003), Demokratins mekanismer, s. 12.
5 6 Gilljam, M. & Hermansson, J. (2003), Demokratins mekanismer, ss. 15-16.
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den bästa möjliga politiken och sen har väljarna möjlighet att blicka tillbaka och 
värdera representanternas tidigare insatser och göra valen utifrån detta. 57

Inom  valdemokratin  brukar  man  skilja  på  mandatgivande  och ansvars-
utkrävande i efterhand. Det första handlar om att väljarna röstar  på personer och 
partier de tror kommer att  föra en god politik i  framtiden.  Detta förutsätter  att 
väljarna har en tilltro till de representanter de väljer och att representanterna har 
liknande preferenser som väljarna och agerar i likhet med väljarnas önskemål, det 
vill  säga  att  inom  valdemokratin  ska  den  anförda  politiken  återspegla  med-
borgarnas  preferenser.  Och  den  andra  linjen  handlar  om  att  det  valda 
representanterna ska ges frihet att utforma det bästa möjliga politiken och sen är 
det upp till väljarna att värdera kandidater och partier efter tidigare insatser och 
prestationer. Alltså innebär ansvarskrävande i efterhand att man har möjlighet att 
belöna alternativt bestraffa de valda representanterna för den politik de stått för.58  

Gilljam och Hermansson påpekar att man måste skilja mellan valdemokrati 
och representativ demokrati. Valdemokrati är idealtyp, en idealmodell om man så 
vill  medan  representativ  demokrati  är  en  beteckning  för  ett  reellt  existerade 
styrelseskick.59 

Det deltagardemokratiska idealet
Det  deltagardemokratiska  idealet  betonar  deltagandets  betydelse  för  en  väl 
fungerande  demokrati.  Inom  denna  idealtyp  förutsätts  medborgarna  vara  mer 
aktiva än att bara välja representanter vid olika val. Medborgarna ska aktivt vara 
med och utforma politiken och i vissa fall fatta de avgörande besluten. Genom 
exempelvis  namninsamlingar,  demonstrationer,  offentliga  träffar  med  mera  för 
medborgarna  fram  sina  synpunkter  till  de  representerande  politikerna.  Denna 
aktivitet  är  vad  Gilljam  och  Hermansson  kallar  för  Deltagande  som 
påverkansförsök.  Det finns en gren till  inom deltagardemokratin kallad  Direkt-
demokratiskt  deltagande.  Detta  linje innebär  att  medborgarna  ha  en  direkt 
påverkan  på  besluten  genom  olika  folkomröstningar,  grannskapssamman-
slutningar, lokala styrelseformer etc.60 

Deltagardemokrati  ska  inte  ses  som  ett  alternativ  till  det  representativa 
styrelseskicket utan snarare som en komplement till det. Genom olika former av 
påverkansförsök  och  direktdemokrati  ska  den  deltagardemokratiska  traditionen 
stärka  den  representativa  styrelseformen.  Gilljam  och  Hermansson  talar  om 
deltagardemokratin  som  en  ”medicinlåda”  med  idéer  och  förslag  till  hur  den 
representativa styrelseformens svårigheter och dilemman kan lösas och åtgärdas.

 

5 7 Gilljam, M. & Hermansson, J. (2003), Demokratins mekanismer, s. 17.
5 8 Gilljam, M. & Hermansson, J. (2003), Demokratins mekanismer, s. 17.
5 9 Gilljam, M. & Hermansson, J. (2003), Demokratins mekanismer, s. 16.
6 0 Gilljam, M. & Hermansson, J. (2003), Demokratins mekanismer, s. 19.
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En statsvetare som förespråkar det deltagardemokratiska idealet, Carole Pateman 
menar att vinsterna med deltagardemokratiska processer är ökat självförtroende, 
större  erfarenheter  av  offentliga  möten,  större  kunskaper  om  demokratiska 
procedurer etc.61 Eller som Per Adman uttrycker det, ”[G]enom att få öva på att 
delta  i demokratin blir medborgarna bättre demokrater, eftersom de blir både mer 
aktiva och mer vidsynta och toleranta”.62

Gilljam och  Hermansson  menar  att  det  finns  en  gängse  föreställning  hos 
svenska  politiker  att  deltagardemokratiska  handlingar  och  än  mer  politiskt 
deltagande bland medborgarna skulle kunna råda bot på problem som sviktande 
valdelande, politikermisstro och politiskt utanförskap.63

Det samtalsdemokratiska idealet 
Inom  den  tredje  demokratiska  idealtypen  samtalsdemokrati  eller  deliberativ 
demokrati understryker man vikten av samtal och debatt som en viktig kugge i det 
demokratiska  maskineriet.  Genom  samtal  och  öppna  debatter  stöts  och  blöts 
argument  och  idéer  vilket  man  hävdar  leder  fram  till  förnuftiga  beslut.64 
Deliberation har en medvetandegörande uppgift eller en slags upplysande funktion 
menar statsvetaren Mikael Spång och fortsätter ”deliberation är en form av samtal 
som karaktäriseras av en ömsesidig dialog [...]”65

Ett exempel på samtalets betydelse finner vi hos J.S Mill som menade att de 
argument som inte tåls att debatteras blir livlösa doktriner istället för sanningar 
och att offentliga debatter medför att våra fördomar och icke genomtänkta idéer 
gallras  bort,  att  så  kallad  ”åsiktsmässig  konkurrens”  leder  till  att  de  bästa 
argumenten och formuleringarna av våra idéer och tankegångar förädlas.66

Som jag redan nämnt förespråkade den tyska filosofen Jürgen Habermas en 
deliberativ  demokratiteori  eller  diskursteori67 som  han  själv  kallade  det. 
Hermansson och Gilljam urskiljer tre kännetecken för deliberativ demokrati från 
Habermas. Han menar att för det första förskjuts det teoretiska beaktandet från 
olika intresse- och åsiktsaggregeringar till opinion- och preferensbildning. För det 
andra menar Habermas att makt och intressekamper bör vara utestängda från den 
ideala  debatten  och  att  istället  bör  fokus  ligga  på  förståelse  för  varandras 
argument.  Och  för  det  tredje  blir  omröstningar  överflödiga  på  grund  av  att 
samtalet har en, om ideala omständigheter råder, förfinad effekt på våra åsikter, 
för om alla redan är överens blir  så klart  omröstningen onödig.68 Det starkaste 

6 1 Pateman, C. (1970), Participation and democratic theory, ss. 25-47.
6 2 Adman, P. (2003), ”Deltagardemokrati genom arbetsplatsdemokrati”, ss. 142-143.
6 3 Gilljam, M. & Hermansson, J. (2003), Demokratins mekanismer, s. 20.
6 4 Spång, M. (2005), Det moderna demokratiidealet, s. 77.
6 5 Spång, M. (2005), Det moderna demokratiidealet, s. 77.
6 6 Mill, J. S. (1984), Om friheten, ss. 44-46.
6 7 Observera att detta begrepp inte ska blandas ihop med Michael Foucaults begrepp med samma namn.
6 8 Gilljam, M. & Hermansson, J. (2003), Demokratins mekanismer, s. 22.
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motargumentet mot det sista kännetecknet är det trots att gynnsamma förhållanden 
råder vid samtalet  kvarstår skillnaden mellan  olika politiska  idéer samt att  det 
ibland kan vara så att den slutgiltiga omröstningen eller att diskussionen har ett 
mål, vilket gör att deltagarna tar samtalet  på fullaste allvar. Vilket Gilljam och 
Hermansson menar leder till att en makt- och intressekamp inte kan tänkas bort 
från en politisk debatt eller samtal som gör anspråk på att vara förnuftig. En vidare 
mer liberal inställning till  deliberativ demokrati åsyftar att samförstånd inte bör 
uppfattas  som  något  ideal  inom  demokratin  utan  att  själva  kontentan  av 
demokratin är att vi ska kunna manövrera meningsskillnader och oenigheter.69

Viktiga kännetecken för de tre idealtyperna 
För att kunna använda mig av dessa demokratiska idealtyper i min undersökning 
kommer  jag i  detta  stycke sammanfattande  plocka ut  viktiga kännetecken och 
särdrag för vart och ett av dessa ideal. 

Den svenska statsvetaren Maria Jarl har tolkat och diskuterat dessa tre ideal. 
Inom det  valdemokratiska  idealet  ser  man  demokratin  som ett  mål i  sig  själv 
medan inom både det deltagardemokratiska idealet och det deliberativa dito ses 
demokratin som ett medel för att på ett rättrådigt sätt fördela sociala nyttigheter.70

Ytterligare  en  åtskillnad  som  Jarl  pekar  på  är  hur  man  uppfattar 
medborgarnas preferenser. Jarl  beskriver det som att  inom det valdemokratiska 
idealet är medborgarnas preferenser på förhand givna. Vilket ger till  resultat att 
samhället är fyllt av olika oförenliga intressen och att det då är en uppgift för det 
demokratiska  styrelseskiktet  att  aggregera  alla  dessa  olika  preferenser  till 
genomförbara  politiska  beslut.  Medan  för  de  deltagardemokratiska  och  de 
deliberativa idealen är inte medborgarnas preferenser redan givna utan det är just 
formandet  av  dessa  preferenser,  genom  bland  annat  politiskt  deltagande  och 
offentliga samtal, som  är demokratins uppgift.71 

Det valdemokratiska idealet ser de återkommande valen då medborgarna får 
rösta på olika representationer, som den mest jämlika processen för att realisera 
folkets viljor. En grundförutsättning för att valdemokratin ska fungera är att folket 
är  upplyst  och  har  tillräckligt  med  information  om  vilka  som  styr  och  vilka 
representanter  som  delar  deras  åsikter.  Detta  förutsätter  en  dialog  mellan 
representanterna och väljarna och det fordras att det finns information att tillgå. 

Deltagardemokratin kännetecknas av att medborgarna är mer aktiva i besluten 
än att bara välja olika politiska representanter. Styrkan i att samhället har aktiva 
och  deltagande medborgare  inom den  politiska  processen  är  för  det  första  att 
6 9 Gilljam, M. & Hermansson, J. (2003), Demokratins mekanismer, s. 23.
7 0 Jarl, M. (2004), En skola i demokrati?, s. 17. 
7 1 Jarl, M. (2004), En skola i demokrati?, s. 18.
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medborgarna övas i förmågan att delta, att övning ger färdighet. Kontrollen över 
den egna situationen förutsätter  också att medborgarna på individnivå kan vara 
med i själva beslutsprocessen. Den andra styrkan i att ha aktiva medborgare och 
som talar för ett deltagardemokratisk ideal är att medborgarna blir tvungna att ta 
hänsyn till varandra och till det gemensamma bästa. Vinsterna av detta deltagande 
blir alltså att, dels bejakas de individuella medborgarens intressen och önskningar, 
dels  blir  de  politiska  besluten  mer  rättvisa  om  alla  har  rätt  att  vara  med  i 
beslutsprocessen. 

Argumenten  mot  det  deltagardemokratiska  idealet  är  som  Erik  Amnå 
diskuterar,  nämligen  det  att  politiskt  deltagande  är  ojämnt  spritt  över  olika 
befolkningsgrupper,  eller  annorlunda  uttryckt,  att  inte  deltagardemokratin  tar 
hänsyn till ett viktigt demokratiskt kärnvärde, det vill säga politisk jämlikhet. Det 
är i det flesta fall det resursstarka medborgarna som är de mest politiskt aktiva.72

Det  samtalsdemokratiska  eller  det  deliberativa  demokratiidealet  känne-
tecknas  av  samtalet  eller  dialogen som en förutsättning  för  en  väl  fungerande 
demokrati. Det är inte själva beslutet som är det väsentliga utan processen som 
föregår  beslutet.  Tanken  är  här  att  inom  en  samtalssituation  där  makt-  och 
intressekamper  är  frånvarande  skulle  samtalet  kännetecknas  av  förståelse  för 
varandras argument.  Att  argumenten stöts  och blöts  i  en debatt  och genom så 
kallad ”åsiktsmässig konkurrens” gör att det bästa argumentet vinner legitimitet. 

Både  deltagardemokratin  och  samtalsdemokratin  förutsätter  en  jämlik 
fördelning av politiska egenskaper och resurser. Att alla medborgare har tillgång 
till samtalsarenor, att alla har språkliga färdigheter så att de kan argumentera för 
sin  sak.  Och att  medborgarna har de kunskaper och insikter som krävs för att 
kunna göra sin röst hörd i ett politiskt sammanhang.

Dahls kriterier inom en fullgod demokratisk process.
I vissa passager av uppsatsen kommer jag att relatera till statsvetaren Robert Dahls 
kategorisering av en demokratiprocedur. Därför följer här en redogörelse för hans 
idéer och tankebanor. 

Dahl  lyfter  fram  fem  stycken  kriterier  för  vad  som  kan  känneteckna  en 
demokratisk  beslutsprocess.  Dahl  menar  att  ”en  process  som  uppfyllde  dessa 
kriterier perfekt skulle vara en helt och hållet demokratisk process[…]”73 Men han 
skriver också att ”[j]ag utgår ifrån att det nog aldrig kommer att finnas någon helt 
och hållet demokratisk process eller något fullständigt demokratiskt styre”.74 

7 2 Amnå E. (2003), ”Deltagardemokratin – Önskvärd, nödvändig – men omöjlig?”, s. 107ff.
7 3 Dahl, R. A. (1999), Demokratin och dess antagonister, s. 123.
7 4 Dahl, R. A. (1999), Demokratin och dess antagonister, s. 123.
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Det första kriteriet  som Dahl diskuterar är  vad han kallar  effektivt  deltagande.  
Detta innebär att medborgarna måste ha adekvata och lika möjligheter att uttrycka 
sina  önskemål  under  hela  beslutsprocessen.  Om  man  inte  tillåter  effektivt 
deltagande berövar man medborgarens preferenser i avgörandet och då förkastar 
man hela principen om lika hänsyn.75 Beslutsjämlikhet  är det andra kriteriet. Det 
innebär att under ett beslutsfattande måste var och ens åsikter väga lika tungt i ett 
kollektivt beslut. Detta kriteriet omfattas av det vi kallar för omröstning och om 
principen  om  lika  rösträtt  i  en  omröstning  ska  kunna  bibehållas  bland 
medborgarna så är detta kriterium grundläggande.76

Det  tredje  kriteriet  som  Dahl  diskuterar  är  upplyst  förståelse.  För  att 
medborgarna  ska  veta  vilket  beslutsalternativ  som  är  bäst,  eller  veta  vilket 
alternativ som de vill stödja behöver de vara upplysta, vilket bygger på tanken om 
fri  åsiktsbildning.  Medborgarna  måste  också  veta  vilka  konsekvenserna  kan 
förväntas bli av deras olika val, dock inte enbart för egen räkning utan även för 
alla  som påverkas  av  alternativen.  Dahl  menar  att  om ”medborgarens  intresse 
kräver  att  man  ser  till  det  gemensamma  bästa,  så  bör  också  medborgarna  ha 
möjlighet att skaffa sig insikter om vad som är allmängiltigt”.77 

Om en grupp  uppfyllde alla dessa kriterier vore det korrekt att betrakta den 
som genomgripande demokratisk. Inget system kan dock helt och hållet förväntas 
uppfylla alla dessa kriterier men de kan anses som mer eller mindre demokratiska 
efter hur det bättre eller sämre uppfyller dessa. Dahl menar också att kriterierna 
antyder möjligheten till  begränsningar vilket kan vara en konsekvens av att det 
demokratiska  beslutsfattandet  bara  omfattade  en  begränsad dagordning och att 
dagordningen styrdes  av  en  exklusiv  grupp individer.  Därför  föreslår  Dahl  ett 
fjärde alternativ,  kontroll över dagordningen. Medborgarna måste ha fullständig 
möjlighet  att  bestämma vilka  ärenden som ska eller  inte  ska  beslutas  via  den 
demokratiska dagordningen.78 De måste så att säga ha sista ordet. 

Det  femte  och  grundläggande  kriteriet  för  en  beslutsprocess  inom  en 
demokratisk  ordning  är  det  Dahl  kallar  för  inklusion  av  demos  vilket  något 
förenklat kan beskrivas som ett krav på att alla vuxna medborgare ska inkluderas i 
beslutsfattandet. 

7 5 Dahl, R. A. (1999), Demokratin och dess antagonister, s. 123.
7 6 Dahl, R. A. (1999), Demokratin och dess antagonister, s. 124.
7 7 Dahl, R. A. (1999), Demokratin och dess antagonister, s. 127.
7 8 Dahl, R. A. (1999), Demokratin och dess antagonister, s. 128.
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Undersökning och analys 

Programblad
För att få en inblick i vad de olika biblioteken bedriver för programverksamheter 
kommer jag i detta stycke att redovisa den del mitt empiriska material som består 
av bibliotekens programblad. Materialet består av dels fysiska programblad, dels 
information från bibliotekens hemsidor. Detta på grund av  att programbladen från 
de olika biblioteken skiljer sig åt i utformning, Gävle stadsbibliotek till exempel 
har  ett  detaljrikt  programblad  där  alla  programpunkter  för  undersökningstiden 
finns presenterade medan Uppsala stadsbibliotek bara har  valt att presentera vissa 
punkter. Vad gäller programmen på Stockholms stadsbibliotek är all information 
hämtad från deras hemsida. 

Den undersökta tidsperioden som det rör sig om är våren 2010, från mars till 
april  på  Gävle  stadsbibliotek,  januari  till  maj  på  biblioteken  i  Sollentuna  och 
Uppsala. Samt från januari till juni på Stockholm stadsbibliotek. Jag har valt att 
dela upp de olika aktiviteterna tematiskt istället för uppdelat efter bibliotek då jag 
anser att man som läsare får en bättre överblick av materialet. 

För läsning och fantasi 

Bokcirklar och läseträffar 
På biblioteket i Sollentuna fanns tre stycken olika bokklubbar. En bokklubb som 
drivs  av  personalen  på  biblioteket  och  en  bokklubb  som  heter  ”bibliotekets 
vänner” som bilades år 1992 i motreaktion mot införandet av avgifter på boklån.7 9 

Ämnena på den litteratur man läste och diskuterade varierade. Exempel på teman 
var ”filmade böcker”, ”klassiker” och ”skräcklitteratur”.8 0  Det är Ewa Rensjö som 

7 9 Hösten 1992 kom ett förslag från politiker i Sollentuna att införa avgifter på boklån. Detta väckte starka  
protester bland författarförbundet och allmänheten. Namnlistor samlades in och oppositionsmöten hölls. Ur 
detta  bildades  vänföreningen  ”Bibliotekets  vänner”  Biblioteken i  Sollentuna  >  Bibliotekets  vänner, 
Webbplats. [2010-02-04]
8 0 Programblad för våren 2010, Biblioteken i Sollentuna.
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på egen hand eller tillsammans med annan personal på biblioteket bestämmer vad 
som  ska  diskuteras  på  träffarna.  Tips  och  förslag  från  biblioteksbesökarna 
angående  träffarnas  utformning  tas  emot  men  det  är  inte  säkert  att  allt  kan 
genomföras  utan  här  gäller  regeln  som  för  all  annan  programverksamhet  på 
biblioteket, det vill säga ”allt kan göras bara ekonomin tillåter och att kompetens 
och vilja finns inom personalgruppen på biblioteket”.8 1

Vad gäller träffarna som ”Bibliotekets vänner” anordnade var det de själva 
som bestämmde över sina arrangemang. 

Den tredje bokklubben på Sollentuna bibliotek är den nystartade ”Twilight-
klubben”. Den bildades på initiativ av en grupp ungdomar efter att biblioteket haft 
maratonläsning av Stephenie Meyers bok Så länge vi båda andas. Klubben riktar 
sig  till  alla  ungdomar  från  14  år  och  de  arrangerade  högläsning av  ”vampyr-
litteratur”, filmvisningar, fikastunder och samtalskvällar under våren 2010.8 2  

På Gävle stadsbibliotek förekommer flera litteraturinriktade aktiviteter, bland 
annat  en  programpunkt  som  kallas  ”bokkafe”  där  besökarna  fick  tips  av 
bibliotekets  personal  om  ny  och  äldre  litteratur.  Även  programpunkter  som 
”bokstunden” där en aktuell författare läste och berättade om sin senaste bok och 
”boktimmen”  där  en  bibliotekarie  läste  högt  ur  en  novell  syntes  bland 
programmen.8 3   

Stadsbiblioteket i Gävle hade även en bokcirkel för människor som inte har 
svenska som sitt modersmål. I mindre grupper träffades man och läste och talade 
svenska för att öva sig i svenska språket. Cirkeln anordnades i samarbete mellan 
stadsbiblioteket  och  Medborgarskolan.  I  Gävle  anordnades  också  med  jämna 
mellanrum en ”litterär workshop” och i samband med ”världspoesidagen” fanns 
en punkt där barn och ungdomar fick möjlighet att utveckla sitt skrivande genom 
att skriva egna dikter under handledning av en gästpoet.84

På Stockholms  stadsbibliotek  fanns  flera  läsecirklar.  Bland dessa  förekom 
läsecirklar  för  föräldralediga  och  pensionärer,  en  cirkel  inriktad  på 
homosexualiteten  i  litteraturen,  samt  en  läsecirkel  med  fokus  på  litteratur  om 
miljö- och klimatfrågor.85

Uppsala stadsbibliotek arrangerade fyra stycken olika läsecirklar. En gång i 
månaden träffades läsecirklarnas medlemmar och läste och diskuterade  litteratur 
som antigen cirklarnas medlemmar eller bibliotekets personal hade valt ut.86

Författarevenemang
De författarevenemang som anordnades på biblioteket i Sollentuna var av olika 
slag. Gemensamt för alla evenemangen var att ämnet för tillställningen hade ett 
8 1 Intervju med Ewa Rensjö, Sollentuna bibliotek, 2010-01-21.
8 2 Twilight-klubbens blogg, Webbplats. [2010-02-04]
8 3 Programblad, Vår – 2010 -  Gävle stadsbibliotek.
8 4 Programfolder Våren 2010 - Uppsala stadsbibliotek.
8 5 Stockholms stadsbibliotek > Stadsbiblioteket > Evenemang, Webbplats, [2010-03-17].
8 6 Programfolder Våren 2010 - Uppsala stadsbibliotek
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aktuellt tema eller att författarna var aktuella. Som för alla programverksamheter 
på biblioteket i Sollentuna var författarevenemangen gratis.8 7  

Gävle  stadsbibliotek  arrangerade  flera  författarevenemang  i  månaden. 
Evenemangen var av vitt  skilda slag och de inbjudna författarna verkade inom 
skiftande  genrer.  Det  kunde  röra  sig  om  deckarförfattare,  samhällsdebattörer, 
poeter och vetenskapliga skribenter. De flesta av författarevenemangen i Gävle var 
gratis men ibland tog biblioteket en entréavgift.88 

Uppsala  stadsbibliotek  arrangerades  fyra  stycken  författarprogram  som  de 
kallade för ”författarfredagar”. Alla författarna  verkade inom den skönlitterära 
genren. Evenemangen arrangerades i samarbete med kaféet som ligger i anslutning 
till biblioteket. För dessa program tog biblioteket en inträdesavgift.89 

På Stockholms stadsbibliotek var författarevenemangen mer upplagda som 
föreläsningar  och  debatter.  En  författare,  journalist,  eller  en  person  från 
näringslivet besökte biblioteket och föreläste om ett visst ämne. Några av temana 
under  våren 2010 var:  ”bokföring för  nybörjare”,  ”ung i  kulturbranschen” och 
“naturens påverkan på hälsan”.9 0  

Aktiviteter för barn och ungdomar 
Varje fredag arrangerades sagostunder och rim- och sånglekar för barn från 2-3 år 
på  biblioteket  i  Sollentuna.  Det  ordnades  även  sagostunder  för  barn  varannan 
vecka på de två filialbiblioteken i kommunen, Norrvikens bibliotek och Edsbergs 
bibliotek.9 1  Den barnteater som spelades på biblioteket i Sollentuna arrangerades 
av Kultur- och fritidskontoret i Sollentuna. Spelplatsen var i en lokal i anslutning 
till  biblioteket  och biljetter  såldes bland annat i  informationsdisken men själva 
arrangemanget anordnades inte i bibliotekets regi.

På Gävle  stadsbibliotek  hölls  det  varannan vecka program för  yngre barn. 
Innehållet i dessa var bland annat högläsning, rim och ramsor, dramatiseringar och 
dockteater. 

Även på Uppsala stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek arrangerades 
sagostunder för barn med liknande upplägg som i Gävle och Sollentuna.

De  programpunkter  som  riktade  sig  enbart  till  ungdomar  på  Gävle 
stadsbibliotek var bland annat en skrivarverkstad där ungdomar fick tillfälle att 
stimulera  sin  fantasi  och  lära  sig  skriva  kortare  berättelser  och  en  ”manga-
verkstad” där de kunde lära sig att teckna japansk manga.
På  biblioteken  i  Sollentuna  fanns  inga  programpunkter  direkt  riktade  mot 
ungdomar  under  den  undersökta  perioden  förutom  den  nämnda  ”Twilight-

8 7 Programblad Vår – 2010, Gävle stadsbibliotek.
8 8 Programblad Vår – 2010, Gävle stadsbibliotek.
8 9 Programfolder Våren 2010 - Uppsala stadsbibliotek.
9 0 Stockholms stadsbibliotek > Stadsbiblioteket > Evenemang, Webbplats, [2010-03-17].
9 1  Programblad för våren 2010, Biblioteken i Sollentuna.
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klubben”. Även Uppsala stadsbibliotek hade få program för ungdomar. Däremot 
fanns det flera program för ungdomar på filialbiblioteken i Eriksberg, Gottsunda 
och  Sävja.  Där  arrangerades  med  jämna  mellanrum  ”manga-verkstad”,  tv-
spelseftermiddagar och måleriverkstad med mera .9 2  

Stockholms stadsbibliotek höll en gång i veckan läxhjälp för högstadie- och 
gymnasieungdomar. Även vuxna som studerar på Komvux eller SFI hade tillgång 
till  läxhjälp på Stockholms stadsbibliotek.93 Likaså  i Uppsala och Gävle erbjöd 
man läxhjälp till barn, ungdomar och vuxenstuderande. 

Sammanfattningsvis  kan  man  se  att  det  fokuseras  mycket  på  språket, 
litteraturen  och  fantasin  på  de  olika  biblioteken.  Flera  olika  läsecirklar, 
författarbesök och sagostunder förekom i programbladen. 

Läskunnighet är en förutsättning för att medborgare ska kunna vara delaktiga i 
samhället. Det skrivna ordet är fortfarande det dominerande mediet ”som bärare 
av såväl kulturvärden om information, som källa till njutning och som instrument 
för  språkinlärningen”,  som  det  står  i  Kulturdepartementets  utredning  Boken  i  
tiden:  Betänkande  av  utredningen  Boken  och  kulturtidskriften   från  1997.  Ur 
samma utredning poängteras det flitigt vilken viktig betydelse litteraturen har för 
människor.

Skönlitteraturen förmedlar tankar, känslor och idéer. Barn- och  ungdomslitteraturen blir en 
första inkörsport till fördjupning och inlärning av språket, medan facklitteraturen blir en källa 
till kunskap och debatt. Förståelse för det samhälle vi lever i, för såväl historiska sammanhang 
som för nuet, är också en förutsättning för vår medverkan i den demokratiska processen.  

Kunskap motverkar maktlöshet. Litteraturen är en rik källa att ösa ur då vi söker våra 
rötter.94 

Att biblioteken erbjuder bokcirklar, läseträffar för både barn, ungdomar och vuxna 
är ett ypperligt sätt att förmedla positiva attityder till läsning. Detta är extra viktigt 
för barn och ungdomar enligt Anna-Lena E Gustavsson, docent i pedagogik. Hon 
menar att mycket av våra attityder till läsning härstammar från vår barndom. Om 
man till exempel har uppfattat läsning som något besvärligt som barn finns det 
stor risk att detta hänger med under hela livet.95

Ett fungerande språk är en grundförutsättning för demokratin. Medborgarna 
måste behärska språket för att kunna var delaktiga i det offentliga samtalet och 
kunna ta till  sig information som rör deras  preferenser. Genom de läsfrämjande 
programmen  på  biblioteken,  det  vill  säga  bokcirklarna,  läseträffarna, 
sagostunderna  etc.  kan  de  skapas  gynnsamma  förutsättningar  för  goda 
språkkunskaper bland medborgarna.  

Den brittiske författaren Aidan Chambers menar att författarbesök på skolor 
och bibliotek är viktigt för att i det mötet överbryggas avståndet mellan läsaren 

9 2 Programfolder Våren 2010 - Uppsala stadsbibliotek.
9 3 Stockholms stadsbibliotek > Stadsbiblioteket > Evenemang, Webbplats, [2010-04-11].
9 4 Boken i tiden (1997), s. 21.
9 5 Eriksson-Gustavsson, A. (1997), Att läsa, s. 18 f.
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och boken. Texten så att säga personifieras och man får som läsare möjlighet att 
samtala kring boken och diskutera med författaren öga mot öga vilket Chambers 
menar stimulerar läsupplevelsen och förståelsen för texten.96 

Gävle  stadsbiblioteks  läsecirkel  för  de  som  inte  har  svenska  som  sitt 
modersmål  är  något  som  fler  bibliotek  borde  ta  efter.  Forskning  visar  att 
utvecklandet av modersmålet har stor betydelse för de som inte har svenska som 
modersmål ”såväl  för  den  kulturella  identiteten  som för  språkinlärningen  och 
lärandet i ett mer övergripande perspektiv” som det står i regeringens proposition 
Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik från 2005.97 

De program riktade mot barn och ungdomar som inte direkt kan sägas ha ett 
läsfrämjande syfte kan dock i ett längre perspektiv föra med sig positiva attityder 
gentemot  biblioteket  som  man  inte  bör  underskatta.  Att  biblioteket  blir  ett 
spännande  rum  där  många  olika  saker  sker.  Till  exempel  kan  de  tv-
spelseftermiddagar som arrangerades i Uppsala attrahera barn som i vanliga fall 
inte besöker biblioteket men som förhoppningsvis besöker det igen och då kanske 
i ett annat syfte. Sen kan det vara bra att locka barn och ungdomar till biblioteket 
med annat än bara böcker, vilket kan leda till att de uppfattar biblioteken som en 
naturlig mötesplats, ett kravlöst utrymme för lek, spel och sociala möten. 

Samhällsinformation och föreläsningar
Inne på stadsbiblioteket  i  Gävle  har  Företagsinfo,  Konsument  Gästrikland  och 
Europa  Direkt  sina  informationsdiskar.  Dessa  organisationer  informerar  och 
upplyser  kommunens  medborgare  om  EU,  konsumenttråd  och  företagshjälp. 
Dessutom arrangerade de olika program inom sina speciella områden under våren 
2010.  På  Stockholms  stadsbibliotek  finns  också  en  ”företagsinformation”  som 
erbjuder  information  om  bokföring,  starta-eget  och  marknadsföring. 
Företagsinformationen  på  biblioteket  anordnade  också  olika  programpunkter, 
bland annat föredrag om bokföring och marknadsföring98

Att  dessa  organisationer finns  rent  fysiskt  på  biblioteket,  integrerat  i  den 
dagliga  verksamheten  är  något  som  måste  ses  som  positivt  utifrån  ett  lokalt 
folkbildningsarbete. Och  att  detta  rumsliga  samarbete  speglas  i  bibliotekets 
programverksamheter medför att programmen blir mer dynamiska och bredare.
Talboksavdelingen på Gävle stadsbibliotek hade så kallar ”öppet hus” en gång i 
månaden  under  perioden.  Då  informerades  besökarna  om  möjligheterna  och 
teknikaliteter kring talböcker. I programbladet för biblioteket i Sollentuna fanns 
också en informationsträff om talböcker, böcker med stor stil och lättlästa böcker. 

9 6 Chambers, A. (1995), Böcker omkring oss, s. 87.
9 7 Bästa språket.  (2005) s. 20.
9 8  Stockholms stadsbibliotek > Stadsbiblioteket > Evenemang, Webbplats, [2010-03-19]
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På stadsbiblioteket  i  Uppsala arrangerades elva stycken olika föreläsningar 
inom den undersökta perioden.99 Bland inbjudna föreläsare  fanns personer från 
hjälporganisationer,  universitet,  högskolor,  författare  och  personer  från 
fackföreningar. Exempel  på  några  av  ämnena  som  syntes  i  tablån  var 
maktperspektiv,  antifascism,  flyktingfrågor  och  de  svenska  fackföreningarnas 
arbeten och framtid. 

Ett  återkommande  program på Uppsala  stadsbibliotek  var  en punkt  kallad 
”Science Café”. Under fyra utvalda onsdagar hade professorer och lektorer från 
Uppsala  universitetet  bjudits  in  för  att  berätta  om  sin  forskning.  Efter 
föreläsningarna hölls öppna samtal kring kvällarnas ämne.100 

Även  stadsbiblioteket  i  Stockholm  hade  en  programpunkt  riktad  mot 
vetenskap.  Den  filosofiska  tankesmedjan  Sherpa  arrangerade  i  samarbete  med 
biblioteket samtal och filosofiska debatter en gång i månaden. Besökarna bjöds in 
att delta i samtal som bland annat behandlade egoism, hypotetiskt tänkande och 
klimatfrågor.101

På  Uppsala  stadsbibliotek  hade  man  en  tjänst  där  man  hjälpte  nyanlända 
svenskar  att  förstå  samhällsinstitutioner,  broschyrer  och  blanketter  från  olika 
myndigheter.  Programpunkten  arrangerades  i  samarbete  med  Röda  korset  och 
Rädda barnen.

I Uppsala och i Stockholm erbjöd man kurser om Internet. Programpunkterna 
riktade sig till besökare som ville lära sig om e-post, bloggar, sociala medier och 
nya informationsteknologiska möjligheter. 

I de olika  programbladen  förekom också  några miljö-  och  klimatinriktade 
punkter. Uppsala hade tre program rörande klimatet. Bland annat en punkt kallad 
”ekokritik” där en inbjuden föreläsare talade om några moderna uppsalaförfattares 
förhållande till naturen och klimatet. 

 Vi ser här att biblioteken hade många och vitt skilda program inriktade på 
förmedling  av  samhällsinformation,  med  allt  från  EU-information  till 
föreläsningar om klimatet och och kurser i datoranvändning.

I  en  undersökning  från  1994  som  handlar  om  decentraliserad  samhälls-
information  menar  författarna  Kenneth  Abrahamsson  och  Ulla  Björklund  att 
folkbiblioteken har en ojämförlig potential  att förvara, tillhandahålla och sprida 
information till medborgarna. Författarna menar att folkbiblioteken skulle kunna 
bli  kommunala  medborgarkontor,  där  all  väsentlig  samhällsinformation  skulle 
finnas  att  tillgå.102 I och med att  folkbiblioteken är  det  mest  besökta offentliga 
institutionerna i landet och att varje kommun måste ha ett folkbibliotek medför att 
biblioteken blir naturliga informationscentraler för en större del av befolkningen.103 

9 9 Programfolder Våren 2010 - Uppsala stadsbibliotek.
1 0 0 Programfolder Våren 2010 - Uppsala stadsbibliotek.
1 0 1 Stockholms stadsbibliotek > Stadsbiblioteket > Evenemang, Webbplats, [2010-03-16].
1 0 2 Abrahamsson, K. & Björklund, U. (1994), Från samhällsguide till medborgarkontor.
1 0 3 Holmgren, M. & Flodin, B. (1996), Biblioteken och folkomröstningen om EU, s. 13.
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I  uppsatsen  teoridel  tog  jag  upp  Robert  Dahls  kriterier  för  en  komplett 
demokratisk process. Ett av dessa kriterier var ”upplyst förståelse”. Dahl menar att 
demokratin är ett system där folket får vad det vill ha, och de tillåts att rösta på 
vad de tror är det bästa beslutet. Men för att folket ska veta vilket beslut som är 
bäst och vilket beslut de önskar måste folket vara upplyst och välinformerat om 
vilka beslutsalternativ eller vilket politiskt innehåll som finns att tillgå.104 Där kan 
biblioteken med sina föreläsningar och samhällsupplysande verksamheter spela en 
betydande roll. 

I mötet med de styrande 
I programfoldern  för  Uppsala  stadsbibliotek  fanns en  programpunkt  som hette 
”politikerkafé” där bibliotekets  lokaler stod till  riksdagspolitikernas förfogande. 
Här  fanns  möjligheter  att  kunna  samtala,  debattera  och  diskutera  med 
beslutsfattarna.

Alla riksdagspartier hade en egen kväll. Men partier som inte är riksdags-
partier, till  exempel Feministiskt  Initiativ,  Sverigedemokraterna och Piratpartiet 
fanns inte med i programmet. I Uppsala hade man också en programpunkt som 
hette ”Politiken och den hållbara utvecklingen”, där fyra uppsalapolitiker, två från 
varje block, debatterade och diskuterade Uppsalas framtid och utveckling. 

Stockholm  stadsbibliotek  anordnade  ett  program  de  kallade  för  ”låna  en 
politiker”. Idén bakom programmet är att medborgarna ska ges tillfälle att träffa 
och  kunna  ställa  frågor  till  olika  kommunpolitiker  som  representeras  av 
oppositionsborgarråd,  stadsbyggnad-  och  fastighetstråd  och  kultur-  och 
idrottsborgarråd.  De  olika  politikerna  företrädde  Socialdemokraterna, 
Moderaterna,  Folkpartiet,  Vänsterpartiet  och  Miljöpartiet.  Samtalen  tecken-
tolkades och de fanns hörslingor i lokalen. Information om valet och om de olika 
partiernas politik delades ut, informationen fanns också översatt till många olika 
språk och på lättläst svenska. 

Inom det valdemokratiska idealet  brukar man tala om ansvarsutkrävande i 
efterhand, där väljarna kan bestraffa eller belöna politikerna i efterhand genom 
olika politiska val. Den mest väsentliga informationen som väljarna behöver ha 
för  att  vara i  stånd att  utkräva ansvar  av de styrande är  information  om vilka 
partier  som suttit  i  en  styrande  maktposition.  Hanna  Bäck  menar  i  en  under-
sökning att svenska kommunmedborgare inte vet vilka partier som styr respektive 
kommun och kan således inte bestraffa de styrande genom valhandling.105 Genom 
att biblioteken erbjuder fysiska träffar och samtal med de styrande får på så vis 
medborgarna en uppfattning om vilka politiker som sitter i ledande positioner i 
kommunen.  Detta bidrar till  att  de har lättare att  avgöra vilka politiker de ska 
bestraffa eller premiera vid ett eventuellt val.

1 0 4 Dahl, R. A. (1999), Demokratin och dess antagonister, s. 126.
1 0 5 Bäck, H. (2003), ”Vad krävs för en fungerande valdemokrati?”, s. 69.
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Men som Daniel Wohlgemuth påpekar, är inte valdeltagande det enda sättet 
för  medborgarna  att  påverka  politikens  utfall.  Inom ett  demokratiskt  samhälle 
finns det många olika förutsättningar för allmänheten att påverka politiken. Och 
dessa  förutsättningar  för  politiskt  deltagande  kan  ta  sig  många  vitt  skilda 
uttryckssätt,  däribland  demonstrationer,  namninsamlingar,  möten  med  besluts-
fattarna med mera.106 

Ytterligare en viktig del inom en fungerade demokratiprocess är att väljarna 
har möjlighet att presentera sina viljor för beslutsfattarna. Filosofen John Elster 
och många med honom menar att demokratins viktigaste uppgift är att aggregera, 
föra samman, medborgarnas individuella preferenser till kollektiva beslut på ett så 
jämlikt och effektivt sätt som möjligt.107 I de flesta fall av representativ demokrati 
brukar man använda majoritetsprincipen för denna aggregation, att de beslut som 
fattas bör överensstämma med en majoritet av folkets uppfattning. I det avseendet 
brukar man tala om ”folkviljans förverkligande”. Genom representativ demokrati 
där  beslutsfattarna  representerar  väljarna  måste  det  finnas  åsiktsmässig 
överensstämmelse  mellan  väljare  och beslutsfattare  och de  beslut  som tas  bör 
alltså förverkliga denna ”folkvilja”.108 De politiska representanterna måste således 
veta  vad  som är  medborgarnas  vilja.  Denna  åsiktspresentation  kan  som redan 
nämnt ske på många olika vis men ett av dessa alternativ är offentliga möten och 
samtal  mellan  medborgarna  och  beslutsfattarna.  Vilket  två  av  fyra  av  de 
undersökta  biblioteken  erbjöd  genom  sina  program  under  den  undersökta 
perioden. 

Övriga arrangemang
Sollentuna  bibliotek  arrangerade  bland  annat  släktforskningsdagar,  kurser  i 
handarbete,  litterära  luncher,  skrivartävlingar,  filmvisningar  för  ungdomar  med 
mera. De konstutställningar de  arrangerat har ägt rum i ett galleri som ligger inne 
i  själva  bibliotekslokalen  men  den  verksamheten  styrs av  kultursekreteraren  i 
kommunen, inte av biblioteket.  

Bland  de  övriga  arrangemangen  på  Gävle  stadsbiblioteket  kan  nämnas 
lokalhistoriska  föreläsningar,  sång-  och  musikprogram,  dansuppvisningar  och 
släktforskningsträffar. På Uppsala stadsbibliotek arrangerades schackturneringar, 
sång och musikprogram, fototävlingar, släktforskning, körsång och barnteater med 
mera.  Det  mesta  av  barnteatern  som  spelades  på  biblioteket  arrangerades  av 
kommunen, men en del förställningar arrangerade biblioteket själva. 

Stockholms  stadsbibliotek  hade  också  en  stor  spridning  på  sina 
programpunkter.  Förutom de redan nämnda kan även nämnas fotoutställningar, 

1 0 6 Wohlgemuth, D. (2003), ”Aktiva medborgare – hur går det med representativiteten?”, s. 165. 
1 0 7 Elster, J. & Hylland, A. (1986), Foundations of social choice theory. s. 143 ff.
1 0 8 Wohlgemuth, D. (2003), ”Aktiva medborgare – hur går det med representativiteten?”, s. 166.
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konstutställningar,  filmvisningar,  lokalhistoriska  föreläsningar,  pysselträffar  för 
småbarn, rundturer i bibliotekets magasin med mera. 

Sammanfattningsvis  ser  vi  en  otrolig  spännvidd  bland  programmen  på 
biblioteken med allt  från allmänkulturella aktiviteter till  underhållning och lek. 
Men även identitetsskapande aktiviteter så som lokalhistoriska föreläsningar och 
släktforskning, som även kan ses som ett sätt att ta tillvara tidigare generationers 
kunskaper, ges utrymme. 

Precis som i diskussionen om de program som biblioteken erbjuder barn och 
ungdomar kan dessa övriga arrangemang bidra till  att  människor får en positiv 
bild av biblioteket vilket är bra ur marknadsföringssynpunkt för biblioteken. De 
övriga arrangemangen bidrar också i samma stund till bilden av biblioteket som 
”öppet för alla” till följd av bredden på programmen. 

Måldokument för de olika biblioteken 
För kunna belysa vad de olika biblioteken har för visioner med sina verksamheter 
i  stort  och  hur  de vill  att  biblioteken uppfattas  kommer  jag i  detta  stycke att  
sammanfatta  och  diskutera  bibliotekens  måldokument.  Resultatet  av  denna 
diskussion blir intressant i jämförelse med de andra två delarna i undersökningen. 
Jag anser att det hela ger en fördjupning till  resonemanget om vad bibliotekens 
verksamheter  kan  tillföra  en  fungerande  demokrati  om  man  vet  idéerna  och 
visionerna bakom arbetet. 

Måldokumenten eller  biblioteksplanerna tillkom i samband med biblioteks-
lagens ändring 2004, då riksdagen beslutade att införa en ny paragraf i lagen som 
proklamerar  att  ”[b]ibliotek  och  bibliotekshuvudmän  inom  det  allmänna 
biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för 
biblioteksverksamheterna”.109 Svensk  Biblioteksförening  definierar  vad  en 
biblioteksplan innefattar: 

Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys 
av  det  samlade  biblioteksbehovet  i  en  kommun och  åtgärder  för  hur  dessa  behov  skall 
tillgodoses [...]110

I  inledningen  av  biblioteksplanen  för  biblioteken  i  Sollentuna  står  det  att 
biblioteken  har  en  tydlig  grund  i  en  gemensam  idétradition  för  svenska 
folkbibliotek, en idétradition hämtat från UNESCO:s folkbiblioteksmanifest och 
bibliotekslagen. Detta är dock inget speciellt för just Sollentuna bibliotek då alla i 
denna  uppsats  undersökta  bibliotek  grundar  sina  biblioteksplaner  på  dessa 
dokument. 

1 0 9 7a § Bibliotekslag (1996:1596) 
1 1 0 Svensk Biblioteksförening > Organisation > Verksamhet, Webbplats [2010-06-10]
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Sollentunas  biblioteksplan  har  två  utgångspunkter,  en  värdegrund  och  en 
verksamhetsidé för biblioteket. Värdegrunden för Sollentuna bibliotek lyder:

• Värna demokratiska värden.
• Sätta användarna i centrum.
• Bemöta användarna med servicekänsla, kompetens och respekt.
• Vara öppna för nya tankar och idéer.
• Verka för ökad integration.
• Redovisa verksamheten öppet.
• Samverka med andra bibliotek, kommunala verksamheter och aktörer.111

Bibliotekets  medier  och  tjänster  ska  inte  heller  utsättas  för  någon  form  av 
kommersiella påtryckningar, politisk eller religiös censur. Det står även uttryckt i 
planen att ”kultur och litteratur berikar människors liv”112 och att ”välinformerade 
människor  bättre  kan  tillvarata  sina  demokratiska  rättigheter”.113 Och  för  att 
biblioteken  bland  annat  ska  kunna  ”stödja  och  stimulera  läslust  och 
språkutveckling”114 så ska verksamhetsidén bidra till så att biblioteket kan:

• Erbjuda ett brett sortiment av böcker och andra medier gratis.
• Vägleda den som söker information, kunskap och läsupplevelser.
• Vara en viktig plats för möten mellan människor, idéer och upplevelser.
• Erbjuda kultur i form av konstutställningar och program.
•  Ägna särskild  uppmärksamhet  åt  barn  och  ungdomar,  funktionsnedsatta  och 
invandrare.115

I en bilaga till biblioteksplanen finns det förslag till åtgärdsprogram. Där nämns 
den demokratiska aspekten som något som kan utvecklas mer. Genom att som det 
står  ”[u]tveckla  en  arena  för  opinionsbildning där  enskilda  och föreningar  ges 
möjlighet  att  uttrycka  åsikter,  tankar  och  idéer”116 vill  biblioteket  genom 
samarbeten med enskilda, föreningar och andra verksamheter i kommunen bidra 
till bilden av biblioteket som ett ”demokratiskt torg”.117

I biblioteksplanen för Gävle stadsbibliotek står det om de läsfrämjande aktiviteter 
och  de  litteraturförmedlande  uppgifter  biblioteket  har.  Dessa  är  enligt 
biblioteksplanen en viktigt del för att människor ska kunna utveckla sina läs- och 
skrivförmågor, vilket enligt planen en är grundbult för att människor ska kunna 
vara aktivt deltagande i samhället. Att som det står, ”det är  förutsättning för att 

1 1 1 Biblioteksplan, Sollentuna kommun 2009-2010, s. 2.
1 1 2 Biblioteksplan, Sollentuna kommun 2009-2010, s. 2.
1 1 3 Biblioteksplan, Sollentuna kommun 2009-2010, s. 2.  
1 1 4 Biblioteksplan, Sollentuna kommun 2009-2010, s. 2. 
1 1 5 Biblioteksplan, Sollentuna kommun 2009-2010, s. 2.
1 1 6 Biblioteksplan, Sollentuna kommun 2009-2010, s. 7. 
1 1 7 Biblioteksplan, Sollentuna kommun 2009-2010, s. 7.
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kunna  söka  och  värdera  information”.118 Enligt  biblioteksplanen  är  läsning  av 
skönlitteratur inte bara ett tillfälle till  upplevelser och förströelse utan ger även 
insikt  om  människors  olika  behov  och  livssituationer.  Vidare,  ”bibliotekens 
läsfrämjande arbete är viktig för att  väcka lust  och inspiration för läsning och 
därigenom motverka  ett  nytt  klassamhälle”119.  Bland  de  fortsatta  insatserna  på 
språkutveckling-  och  lässtimulansområdet  nämns  satsningar  på  program-
verksamheter  för  barn  och  ungdomar  för  att  som  det  formuleras,  ”förmedla 
kulturupplevelser”.120

Tillgänglighet och öppenhet är också några av ledorden i biblioteksplanen för 
Gävle  stadsbibliotek.  Biblioteket  vill  verka  som  en  naturlig  mötesplats  för 
medborgarna i kommunen. Biblioteket ska fungera som en ”brobyggare” mellan 
nya  och  ”gamla”  svenskar  och  över  generationsgränserna.  Genom att  vara  ett 
forum för mångkulturella aktiviteter hoppas biblioteket fånga in alla invånare i 
kommunen.

Verksamheter kring Uppsala stadsbibliotek har två vägledande dokument att 
förhålla  sig  till,  dels  biblioteksplanen,  dels  de  kulturpolitiskt  program som är 
framlagt av kommunfullmäktige. 

I  inledning  av  biblioteksplanen  för  Uppsala  står  det  att  biblioteken  i 
kommunen ska fungera i olika grader som:

• Språk- och läsutvecklingscentrum.
• Informations- och kunskapscentrum.
• Kulturcentrum och mötesplats.121

Biblioteken  ska  anta  olika  profileringar  efter  vilka  behov  användarna  i 
stadsdelarna har.  Profileringen kan ske utifrån de tre punkterna ovan. Och om 
biblioteken fungerar som dessa roller  antas uppsalaborna nås av en fullständig 
biblioteksservice.

Biblioteksplanen lägger stor vikt vid att biblioteken ska uppfattas och verka 
som lärandemiljö och  att biblioteket är tillgängligt för alla.

Vad  gäller  biblioteket  och  lärandemiljö  ska  bibliotekets  verksamhet 
genomsyras  av  lässtimulerande  projekt  för  alla  åldrar.  Lusten  till  läsning  och 
lärande ska ”stödja  sökandet  efter  kunskap och bildning för  medborgare i  alla 
åldrar”.122

Biblioteken  ska  jobba  aktivt  med  tillgängligheten  för  medborgarna  i 
kommunen.  Biblioteken  ska  kännas  välkomnade  för  alla  olika  målgrupper  i 
kommunen och bibliotekens verksamheter ska upplevas som angelägna. Genom 

1 1 8 Bibliotek 2010 - Biblioteksplan för Gävle Stadsbibliotek. s. 7.
1 1 9 Bibliotek 2010 - Biblioteksplan för Gävle Stadsbibliotek. s. 8.
1 2 0 Bibliotek 2010 - Biblioteksplan för Gävle Stadsbibliotek. s. 8.
1 2 1 Biblioteksplan för folkbiblioteken i Uppsala kommun s. 3.
1 2 2 Biblioteksplan för folkbiblioteken i Uppsala kommun s. 7.
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generösa öppettider och behovsanpassade verksamheter av hög kvalitet ska man 
uppnå dessa inriktningsmål. 

Målet att biblioteken ska verka som kulturcentrum och som mötesplats ska 
uppnås via dels samverkan på det lokala planet, dels genom att vara en viktig del 
av kommunens kulturella infrastruktur. Samverkan på det lokala planet ska ske 
med föreningsliv, näringsliv, skola och studieförbund. Och dessa samarbeten ska 
bidra  till  att  biblioteken  kan  utvecklas  till  kulturella  mötesplatser,  ”[d]är 
medborgare genom föredrag, debatter, utställningar och café inspireras till möten 
med andra kulturer, aktuella ämnen och kulturella upplevelser.”123

Fri kunskapsinhämtning, utbildning och obegränsad tillgång till  tankar och 
kultur är något som biblioteksplanen framhåller att biblioteken ska bidra med för 
att få deltagande samhällsmedborgare. 

Det  kulturpolitiska  programmet  för  Uppsala  kommun  är  ett  övergripande 
måldokument för kommunens arbete med kultur. Några av de generella målen i 
programmet är:

• Ge alla som lever i Uppsala kommun tillgång till ett konst- och kulturliv med 
kvalitet och mångfald.
• Främja människors bildningssträvanden och eget skapande.
• Bidra till en livaktig lokal demokrati.124

I  programmet  belyser  man  vikten  av  folkbiblioteken  som  en  central  del  i 
människors ”bildning och livslånga lärande”. Detta ska främjas genom att erbjuda 
ett  stort  utbud  av  aktuella  böcker  och  andra  medier.  Segregation  och 
kunskapsklyftor ska motverkas med hjälp av folkbibliotekens ”öppenhet”. I detta 
spelar  också  bibliotekens  program-  och utställningsverksamheter  en  viktig  del, 
både i biblioteks egna regi men även i samarbeten med studieförbund och lokala 
föreningar.125

I biblioteksplanen för Stockholms stadsbibliotek står det att biblioteket ska 
verka som en ” hörnsten för demokratin”.126 Genom kunskap och fantasi öppnas 
möjligheterna till  förståelse och insikt.  Men man understryker att  kunskap inte 
alltid räcker utan ”det krävs inlevelse och fantasi för att förstå djupare samband, 
historiskt, politiskt, mänskligt.”127 Detta menar man ska leda till engagemang och 
deltagande som i sin tur ”drar undan grunden för fördomar som består i okunskap 
och bristande förståelse”.128 

1 2 3 Biblioteksplan för folkbiblioteken i Uppsala kommun, s. 13.
1 2 4 Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun. 2005, s. 2.
1 2 5 Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun. 2005, s. 4.
1 2 6 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, (2004), s. 1.
1 2 7 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, (2004), s. 2.
1 2 8 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, (2004), s. 2.
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Biblioteksplanen poängterar också bilden av det ”öppna biblioteket” där alla ska 
vara välkomna och känna delaktighet i verksamheten. Det fria ordet, fantasin och 
möten med språket är en viktig del som biblioteket ska ta fasta på. Stockholm 
stadsbibliotek ska enligt planen ge besökarna kunskap, insikter och upplevelser 
genom att:

• Låta verksamheten präglas av frihet, kvalitet, mångfald och tillgänglighet.
• Verka för yttrandefrihet, fritt tänkande och tankeutbyte.
• Vara en öppen mötesplats för alla människor oavsett ålder, social, etnisk  eller 
annan tillhörighet.
• Bereda alla brukare lika tillgång till bibliotekets resurser.
• Utveckla lusten till läsning, särskilt hos barn och ungdomar.
• Stödja såväl självstudier som utbildning på olika nivåer.129

Reflekterande sammanfattning av måldokument
Väsentliga  begrepp  i  samtliga  måldokument  är  öppenhet,  tillgänglighet  och 
delaktighet. Öppenheten uttrycks i bilden av biblioteket som en viktig och central 
mötesplats för medborgarna i respektive kommun. Biblioteken ska enligt målen 
verka som centrum för kunskap, upplevelser och information. Argument för den 
läs- och bildningsfrämjande funktion som biblioteket har lyfts också fram i målen. 
Öppenheten  ska  omfatta  alla  individer,  så  därför  framhåller  biblioteken  de 
satsningar på mångfald och insatser på eftersatta grupper som de vill arbeta för. 

Tillgänglighet  formuleras  i  dokumenten  utifrån  aspekter  på  generösa 
öppettider, behovsanpassning efter besökarna och den mångfald av kultur som ska 
genomsyra hela verksamheten, att biblioteken når alla medborgare oavsett deras 
sociala eller kulturella bakgrunder. 

Det mest frekvent förekommande begreppet i samtliga måldokument är dock 
delaktigheten. Alla biblioteks måldokument avser att deras verksamheter ska bidra 
till att människor blir mer delaktiga i det offentliga livet. Denna delaktighet ska 1) 
formas genom att biblioteken ger medborgarna tillfälle att utveckla språket och 
underbygga utforskandet  av  kunskap.  2)  att  biblioteket  är  en  plats  för  dialog 
mellan medborgarna. 3) att biblioteken kan verka som samtalsarenor där åsikter 
får  existera  fritt  och  fördomar  bekämpas.  I samtliga  måldokument  understryks 
också vikten av bibliotekens roll i det bildningsarbete som utjämnar ojämlikheter 
mellan människor i samhället. 

1 2 9 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, (2004), s. 2.
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Intervjuer 

Gävle stadsbibliotek
Bibliotekschefen  på  Gävle  stadsbibliotek  Conny  Persson  säger  att 
programverksamheterna  på  biblioteket  bedrivs  utifrån  det  speciella 
verksamheterna på biblioteket,  det vill  säga mångkultur,  EU-information,  barn- 
och  ungdomsverksamhet,  företagsinformation,  och  tillgänglighetsfrågor.  Han 
säger  också  att  det  ska  ingå  i  personalens  lönekriterier  att  man  utvecklar  och 
arbetar för samarbeten med övriga institutioner i samhället - kommuner, landsting 
olika typer föreningar.  Nyttan av att  ha ett  brett  spektra av samarbeten gör att 
biblioteket  blir  en  demokratiskt  mötesplats  för  alla,  ett  forum  för  att  kunna 
uttrycka olika ståndpunkter, tankar, idéer via debatter och föredrag.130

De övergripande målen med programverksamheterna på Gävle stadsbibliotek 
menar Conny Persson är att det ska ingå i vad de kallar för DUM – Demokrati,  
Upplevelse  och  Mötesplats,  ett  tema  som  ska  genomsyra  hela  arbetet  med 
programverksamheterna.  En  viktig  del  i  detta  är  att  det  finns  ett  fungerande 
samarbete  med  olika  föreningar  som  kan  berika  debatten  utifrån  olika 
ståndpunkter. Yttrande- och tryckfriheten är helt central menar Conny Persson.131 
Alla  ska ha rätt  att  yttra sin vilja  på biblioteket.  Ett  kriterium är dock att  alla 
organisationer  eller  föreningar  som  biblioteket  samarbetar  med  måste  ha 
anknytning  till  en  idébärande  organisation.  Enskilda  företag  eller  enskilda 
privatpersoner  som  inte  uppfyller  dessa  villkor är  biblioteket  tveksamma  till 
menar Conny Persson.132

Ett samarbete som är specifikt för just Gävle stadsbibliotek är en program-
punkt  kallad  ”studieförbundens  kväll”  då  studieförbund  och  bildnings-
organisationerna får möjlighet att framträda och arrangera samtal och presentera 
olika  teman  som  anknyter  till  deras  verksamhet.  I  samband  med  det  får  alla 
studieförbund  en  anledning att  träffas  och  kan  då  resonera  kring  den  aktuella 
programpunkten men även den verklighet som rör deras egna organisationer, som 
ekonomi och administration.133 Vidare lyfter  Conny Persson fram argument  för 
biblioteken som de öppna forumen: 

biblioteket är en mötesplats för alla, där man har möjlighet att göra sin röst hörd oavsett om 
man är rik eller fattig, oavsett vilken utbildning eller social bakgrund man har. Biblioteket är 
en mötesplats för alla, där man har möjlighet att göra sin röst hörd, det är en oerhört viktig 
ståndpunkt.134

1 3 0 Intervju med Conny Persson och Veronica Wikholm, Gävle stadsbibliotek, 2010-02-15.
1 3 1 Intervju med Conny Persson och Veronica Wikholm, Gävle stadsbibliotek, 2010-02-15.
1 3 2 Intervju med Conny Persson och Veronica Wikholm, Gävle stadsbibliotek, 2010-02-15.
1 3 3 Intervju med Conny Persson och Veronica Wikholm, Gävle stadsbibliotek, 2010-02-15.
1 3 4 Intervju med Conny Persson och Veronica Wikholm, Gävle stadsbibliotek, 2010-02-15.
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Veronica Wikholm, programsamordnare, menar att programverksamheterna också 
bidrar till ett ökat antal boklån för biblioteket. Genom att personalen får möjlighet 
att skylta med olika böcker i samband med programpunkterna och att programmen 
väcker intresse för ett  specifikt  ämne bidrar detta till  fler boklån. Bredden och 
spridningen  på  programmen,  både  innehållsmässigt  och  ämnesmässigt  gör  att 
besökarna  upptäcker  vad  det  finns  för  material  på  biblioteken  säger  Conny 
Persson.135

Stockholm stadsbibliotek 
Eva  Anzelius  Jonson,  marknadschef  på  Stockholms  stadsbibliotek  menar  att 
biblioteket  är  en  plats  där  alla  har  en  demokratisk  rätt  att  få  tillgång  till 
information.  Biblioteks  uppdrag  är  enligt  henne  att  locka  till  läslust,  främja 
läsande och stimulera lärolust.  Bland verktyg som biblioteket har för att uppnå 
detta  nämner  Eva Anzelius  Jonson  utlåning av  diverse  medier  i  olika  former, 
programverksamheter och personalens kompetens.136

Biblioteket är ett av få offentliga rum som finns kvar i samhället, som är en 
tillgång för alla oavsett vem du är eller vilken social eller ekonomisk status du har 
menar Eva Anzelius Jonson. ”Du har som kommuninvånare en demokratisk rätt 
att låna böcker, tidningar, tidskrifter, du har rätt till tillgång till fri information”.137 
Även att biblioteket fungerar som vallokal med jämna mellanrum och det nämnda 
”politikerträffarna” på Stockholms stadsbibliotek vill Eva Anzelius Jonson fram-
hålla som former av demokratiska särdrag hos biblioteket. 

Eva Anzelius Jonson ser en stor ökning av deltagare på programmen. Som 
exempel  tar  hon upp ”starta eget-kvällarna” som har en målgrupp som kanske 
delvis inte tillhör kategorin av vanliga besökare på biblioteket. 

Stockholm  stadsbibliotek  har  flera  samarbetspartners  i  arbetet  kring  deras 
programverksamheter och samarbeten på flera nivåer. Eva Anzelius Jonson säger 
att sedan urminnes tider har biblioteket samarbetat med organisationsvärlden ute i 
stadsdelarna.  Bland  annat  har  man  samarbetat  mycket  med  stadsförvaltningen, 
kultursekreterarna  och  studieförbunden.  Men  till  följd  av  att  det  inte  finns  så 
många kultursekreterare kvar så har personalen på biblioteken tagit över ansvaret 
för programverksamheterna. Under de senaste 15 åren har biblioteket från att ha 
varit  en  öppen lokal,  där  studieförbunden och kultursekreterarna  kunnat  nyttja 
bibliotekets lokaler för sina arrangemang gått till att biblioteket blivit mer som en 
organisatör och producent av programpunkterna.138

På  senare  tid  har  Stockholm  stadsbibliotek  jobbat  frekvent  med  att  hitta 
finansiärer till programmen, allt från större sponsorer till de mindre samarbeten av 
klassiskt  snitt  som exempelvis  med  studieförbunden.  Biblioteket  samverkar  nu 
1 3 5 Intervju med Conny Persson och Veronica Wikholm, Gävle stadsbibliotek, 2010-02-15.
1 3 6 Intervju med Eva Anzelius Jonson, Stockholm stadsbibliotek, 2010-03-17.
1 3 7 Intervju med Eva Anzelius Jonson, Stockholm stadsbibliotek, 2010-03-17.
1 3 8 Intervju med Eva Anzelius Jonson, Stockholm stadsbibliotek, 2010-03-17.

41



också mer med bokförlagen och bokhandlarna. Eva Anzelius Jonson påpekar dock 
att det är viktigt att biblioteket har kvar mandatet att göra urvalet av program, så 
att inte samarbetsparten styr urvalet.139

Sollentuna bibliotek
En av de viktigaste utgångspunkterna för programverksamheterna på Sollentuna 
bibliotek  är  deltagande,  ”besökarna  ska  känna  sig  välkomna  och  deltagande  i 
processen som rör programmen”.140 Detta  speglas inte minst i bibliotekens olika 
boklubbar  som  utarbetas genom  deltagarnas  olika  intressen  och  engagemang, 
säger Ewa Rensjö, ansvarig för programverksamheterna på Sollentuna bibliotek.141 

Tidigare  år  har  bibliotekens  programpunkter  riktat  sig  mer  till  vuxna 
målgrupper men från och med har nu biblioteket ett barn- och ungdomsperspektiv 
vilket kommer medföra fler program riktade  mot dessa målgrupper. Även äldre 
människor och personer med läs- och skrivsvårigheter ska prioriteras säger Ewa 
Rensjö.142 Vilket också går i linje med Sollentuna kommuns vision om prioritering 
av vissa grupper.143 

Ewa  Rensjö  talar  om  begreppet  ”demokratisk  torg”  och  vad  det  innebär. 
Biblioteket ska kunna erbjuda en plats som är öppen för kommunens föreningar 
och organisationer.  Föreningarna ska fritt  kunna nyttja  bibliotekets  lokaler  och 
kommunen med dess olika nämnder ska kunna använda biblioteket som en extra 
informationskanal  till  invånarna.  Ett  exempel  på  detta  menar  Ewa  Rensjö  är 
kyrkovalet  som hölls  hösten 2009. Då var kyrkan inbjuden till  biblioteket  och 
hade en utställning, en paneldebatt och diskussioner om t ex. vikten av kyrkans 
plats  i  samhället.  ”Denna  öppenhet  och  demokratiska  tanke  är  central  för 
biblioteket  i allmänhet och för programverksamheterna i synnerhet”.144

På  frågan  vilka  som får  arrangera  program i  bibliotekets  regi  svarar  Ewa 
Rensjö att ”allt som tillåts enligt svensk lagstiftning ska biblioteket vara öppet för. 
Dock är det en fin balansgång som man måste förhålla sig till mellan en åberopad 
yttrandefrihet och om besökarna skulle bli kränkta av vissa arrangemang”.145

Enligt Ewa Rensjö är programverksamheterna betydelsefulla  för bibliotekets 
övriga verksamheter eftersom de blir ett sätt att locka besökare till biblioteket med 
mer  än  bara  fria  medier.  ”Om  till  exempelvis  någon  är  där  på  grund  av  en 
bokcirkel  kanske  den  personen  upptäcker  bibliotekets  tidskrifter  eller 
filmsamling”, säger hon.146

1 3 9 Intervju med Eva Anzelius Jonson, Stockholm stadsbibliotek, 2010-03-17.
1 4 0 Intervju med Ewa Rensjö, Sollentuna bibliotek, 2010-01-21.
1 4 1 Intervju med Ewa Rensjö, Sollentuna bibliotek, 2010-01-21.
1 4 2 Intervju med Ewa Rensjö, Sollentuna bibliotek, 2010-01-21.
1 4 3 Biblioteksplan för Biblioteken i Sollentuna, s. 3.
1 4 4 Intervju med Ewa Rensjö, Sollentuna bibliotek, 2010-01-21.
1 4 5 Intervju med Ewa Rensjö, Sollentuna bibliotek, 2010-01-21.
1 4 6 Intervju med Ewa Rensjö, Sollentuna bibliotek, 2010-01-21.
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Vidare menar Ewa Rensjö att programverksamheterna är en bra metod att nyttja 
personalens kompetens som inte annars skulle kommit fram. Ewa Rensjö tycker 
generellt att bibliotekarier är dåliga på att framhäva sig själva och sin profession. 
Genom att engagera bibliotekarierna i programverksamheterna får de tillfälle att 
presentera  sina  speciella  kunskaper  och  specifika  kunskapsområden  för 
besökarna.147

Uppsala stadsbibliotek 
Sofia  Olhans  som  arbetar  med  de  programpunkter  som  är  inriktade  mot 
samhällsfrågor  och  demokrati,  framhåller  vikten  av  stor spridning  och  en  rik 
mångfald ämnesmässigt på programmen.  ”Vissa program som riktar sig till  en 
bred publik kan vara fullsatta medan de lite smalare programpunkterna kan locka 
färre deltagare”.148 Det är oerhört viktigt att alla program får plats, även de som 
inte  lockar  så  många  besökare  menar  hon.  ”Biblioteket  ska  fungera  som  en 
mötesplats. Och i och med det är det viktigt att ha många och olika program och 
aktiviteter.”149

Sofia  Olhans  har  svårt  att  skilja  programverksamheterna  från  resten  av 
verksamheterna. Hon menar att tankar kring demokrati och om deltagande i det 
offentliga samtalet ska spegla all verksamhet på biblioteket, från vilka medier man 
väljer, hur man utformar lokalerna till vilka programpunkter man väljer att satsa 
på. Vidare säger Sofia Olhans att de ofta kopplar utställningar till programmen. 
Till  exempel  om de har någon programpunkt  med ett  speciellt  tema så skyltar 
personalen  med  böcker  i  samma  ämne i  samband  med  programmen. 
”Programpunkterna ska väcka intresse hos besökarna och är således en ingång till 
nya medier och böcker”,150 säger Sofia Olhans. Författarkvällarna är också är en 
öppning för besökarna till ny litteratur och nya författarskap, menar hon.

 Många av programmen på biblioteket, bland annat läsecirklarna, datakurserna 
med mera är också ett sätt att ge en vink till människor att delta i olika samtal och 
vara delaktiga i biblioteket.151

De generella  målen med programverksamheterna på Uppsala stadsbibliotek 
utgår ifrån den uppdragsbeskrivning biblioteket får från kommunen och de ska 
ligga till grund för bibliotekets verksamhet berättar Sofia Olhans. 

På frågan vilka demokratiska egenskaper biblioteket framhåller i arbetet kring 
programverksamheterna svara Sofia Olhans att,  ”alla invånare i kommunen ska 
dels ges möjlighet att deltaga i samtalet, dels hitta den informationen man behöver 
för att kunna tillvara ta sin fri- och rättigheter och kunna verka i samhället. Detta 

1 4 7 Intervju med Ewa Rensjö, Sollentuna bibliotek, 2010-01-21.
1 4 8 Intervju med Ewa Rensjö, Sollentuna bibliotek, 2010-01-21.
1 4 9 Intervju med Sofia Olhans, Uppsala stadsbibliotek, 2010-03-11.
1 5 0 Intervju med Sofia Olhans, Uppsala stadsbibliotek, 2010-03-11
1 5 1 Intervju med Sofia Olhans, Uppsala stadsbibliotek, 2010-03-11.
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innebär både att man ska kunna finna ny och spännande litteratur men också lära 
sig till exempel hur man använder en dator.152

Diskussion kring intervjuerna 
Jag  tycker  mig  finna  ett  samtalsdemokratiskt  förhållningssätt  till  arbetet  kring 
programverksamheterna  från  de  intervjuade  informanterna.  Tre  av  fem 
informanter vill att programverksamheterna ska bidra till att biblioteket uppfattas 
som ett  forum,  en  mötesplats  för  alla  medborgarna  i  respektive  kommun.  De 
framhåller  att  biblioteket  och  dess  programverksamheter  ska  upplevas  som 
välkomnande och öppen för alla oavsett skillnader i socialekonomisk bakgrund, 
kön eller samhällsklass. 

Samtliga informanter argumenterar också för att programverksamheterna kan 
bidra till  en fördelning av de politiska egenskaper som krävs för en fungerande 
samtalsdemokrati, det vill säga en naturlig samtalsarena där debatter och föredrag 
kan hållas och där medborgarna obehindrat kan mötas och kommunicera på olika 
nivåer. Som jag nämnde i  teoridelen så leder samtal och öppna debatter enligt 
förespråkare  av  ett  samtalsdemokratiskt  ideal  till  att  våra  argument  och  idéer 
förädlas,  och  via   ”åsiktsmässig  konkurrens”  i  en  debatt  vinner  de  bästa 
argumenten medgivande. Habermas menar att makt- och intressekamper bör vara 
utestängda från den ideala debatten och istället bör man fokusera på förståelse för 
varandras argument. De som informanterna lyfter fram, att biblioteket ska verka 
som en offentlig och fri samtalsarena bidrar till att motverka att dessa makt- och 
intressekamper uppstår till följd av bibliotekens öppenhet och neutralitet. 

Informanterna poängterar också väsentliga drag hos ett deltagardemokratiskt 
ideal, när de betonar vikten av att ha samarbeten med olika bildningsförbund och 
ideella  föreningar.  Om  medborgarna  är  delaktiga  i  olika  förbund  och 
organisationer  så  skapas  ett  engagemang  för  kritiska  samtal  och  en  kollektiv 
känsla  uppstår.  ”Associationslivet  upprättar  viktiga offentliga sfärer där vi  kan 
rättfärdiggöra demokratiska beslut”153, som Erik Amnå uttrycker det. Han skriver i 
samma  text  att  ”[g]enom att  delta  i  föreningslivet  får  ekonomiska  och socialt 
förfördelade medborgare än andra chans att skapa sig ett politiskt kapital”.154 Och 
till detta bidrar biblioteken genom att samarbeta med och lyfta fram positioner hos 
olika aktörer ur föreningslivet.

Fri  åsiktsbildning  och  yttrandefrihet  ses  som  centrala  politiska  rättigheter 
inom hela den moderna demokratin.  En av informanterna framhåller  vikten av 
dessa  värden  i  arbetet  kring  programverksamheterna,  en  annan  tar  upp 
yttrandefriheten i diskussionen kring censur. 

1 5 2 Intervju med Sofia Olhans, Uppsala stadsbibliotek, 2010-03-11.
1 5 3 Amnå (2003), ”Deltagardemokratin – Önskvärd, nödvändig – men omöjlig?”, s. 112.
1 5 4 Amnå (2003), ”Deltagardemokratin – Önskvärd, nödvändig – men omöjlig?”, s. 113
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Deltagande och deltagandets förväntade konsekvenser tar sig också olika uttryck 
sett till vem av informanterna man talar med. Två av fem informanter menar att 
programverksamheterna  kan  skapa  en  deltagande  ”känsla”  hos  bibliotekens 
besökare, som en följd av öppenheten, mötesfriheten och det fria ordet som enligt 
informanterna  präglar  programmen.  En  av  informanterna  lyfter  även  fram  en 
direkt deltagande betydelse hos programverksamheterna genom att besökarna får 
vara med i utformningen av vissa program.

En  samlad  tanke  från  alla  informanter  är  att  bibliotekens  program-
verksamheter är ett ypperligt tillfälle att locka fler besökare till biblioteken. Och 
framförallt är de en viktig inkörsport till biblioteken för besökare som inte tidigare 
varit i kontakt med bibliotekens verksamheter. Vilket också i längden kan ses som 
att  programverksamheterna  implicit  gagnar  en  fördelning  av  de  politiska 
resurserna, språk och kunskap om bibliotekens verksamheter i övrigt lyckas i det 
avseendet.  En  av  informanterna  styrker  detta  och  hävdar  att   program-
verksamheterna har medfört ett ökat antal boklån. 

Upplyst förståelse: biblioteket som det offentliga rummet
Både bibliotekets måldokument och de intervjuade informanterna i denna uppsats 
ger en bild av biblioteket som en viktig mötesplats  för människor. Bilden som 
förmedlas är biblioteken som öppna för alla olika individer. Bilden av biblioteken 
som  en  central  del  i  samhället  med  avseende  på  den  fria  debatten  och  den 
oinskränkta  åsiktsbildningen.  I  Sollentunas  biblioteksplan  uttrycks  bilden  av 
bibliotek som ett öppet ”demokratiskt torg”, en arena för opinionsbildning, fria 
åsikter, tankar och idéer. Och ur Uppsalas dito formuleras bilden av biblioteket 
som  en  mötesplats  där  olika  ämnen  debatteras  och  föredrag  hålls,  vilket  ska 
inspirera och entusiasmera medborgarna i kommunen i möten med andra kulturer, 
nya  infallsvinklar  och  kulturupplevelser.155 Även  informanterna  menar  att 
biblioteket  är en fri,  öppen arena och mötesplats  för debatt,  samtal och åsikts-
bildning.

Men  vad  kan  biblioteken  som  öppna  mötesplatser  bidra  med  inom  en 
fungerande demokrati?

I demokratirådets rapport ”Demokrati som dialog” från 1995 lyfts kravet på 
upplyst förståelse fram som grundläggande för den demokratiska processen. Den 
fria åsiktsbildningen och den offentliga debatten är grundförutsättningar i denna 
process.  Men för  att  tanken om den fria  åsiktsbildningen ska kunna realiseras 
behövs  det  offentliga  rummet.156 Idén  är  att  det  offentliga  rummet  skapar 
möjligheter  till  debatt,  eftertanke,  handling  och  moralisk-politisk  förändring. 

1 5 5 Biblioteksplan för folkbiblioteken i Uppsala kommun, s. 13.
1 5 6 Esaiasson, P. & Rothstein, B. (1995), Demokrati som dialog, s. 36.
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Idealt  är  det  offentliga  rummet  öppet  för  alla  människor  där  alla  också  har 
möjligheter att göra sina röster hörda. 

Författarna till ”Demokrati som dialog” menar dock att detta lätt fastnar vid ett 
ouppnåeligt ideal, ett ideal som förespråkar att det endast är argumentens innehåll 
som borde vara avgörande, men som de skriver ”olikheter i fråga om makt och 
resurser  [medför]  att  vissa personer  och grupper  antingen helt  stängs  ute  eller 
endast hörs svagt medan andra är mycket röststarka”.157 Vad som åsyftas här är 
bland annat massmediernas roll, att journalister idag har tagit en stor plats i det 
offentliga rummet. Kunskaperna som vi får via medierna blir så att säga indirekta. 
Och  möjligheterna  för  medborgarna  att  skaffa  sig  primär  information  om 
samhället  och den rådande politiken blir därför lidande ”en stor del av makten 
över den politiska dagordningen vilar hos journalisterna.”158 Vidare menar rapport-
författarna att mediernas dominans i det offentliga rummet har skapat en obalans. 
De konstaterar att medierna styr dagsdebatten och den akademiska debatten är på 
för  hög  abstraktionsnivå.  Det  menar  också  att  folkrörelsen  har  tappat  sin 
legitimitet  som  instans  för  demokratisk  dialog  och  att  det  finns  för  få 
tankesmedjor i Sverige. Kontentan av deras resonemang är att det inte existerar en 
rimlig mellannivå för debatt i det offentliga rummet.159 

Biblioteksforskaren Dorte Skot-Hansen menar att de danska folkbiblioteken i 
praktiken inte  fyller  den funktion som de i  teorin kan göra,  det  vill  säga som 
delaktiga och främjare av offentliga debatter. Hon utgår ifrån idén att biblioteken 
kan vara öppna mötesplatser för diskussion och kritiskt tänkande inom det civila 
samhället  där biblioteken agerar fria från statlig kontroll  och marknadsmässiga 
påverkningar.160 Men hon skriver också att bilden av biblioteken som existerande 
”debattforum” är något överdriven. Skot-Hansen lyfter fram exempel ur de danska 
bibliotekens  programverksamheter  och konstaterar att  de är för  mycket  riktade 
mot  underhållning  eller  barn.  De  program  som  skulle  kunna  fylla  en  viktig 
funktion  som  biblioteken  som  ”debattforum”  har  ”langt  mellem  de  mere 
kontroversielle eller egentlig debatskabende emner”161

Men  jag  vill  hävda  utifrån  min  egen  undersökning  att  bibliotekens 
programverksamheter i synnerhet spelar en viktig roll i upprättandet av debatt i det 
offentliga rummet. Genom att biblioteket är en offentlig angelägenhet med högt 
förtroendekapital bland medborgarna i samhället162 kan det vara ett alternativ till 
den  mellannivå  i  debatten  som  eftersöks  i  demokratirådets  rapport.  Flera  av 
bibliotekets programpunkter som jag har diskuterat i denna uppsats styrker detta. 

1 5 7 Esaiasson, P. & Rothstein, B. (1995), Demokrati som dialog, s. 37.
1 5 8 Esaiasson, P. & Rothstein, B. (1995), Demokrati som dialog, s. 38.
1 5 9 Esaiasson, P. & Rothstein, B. (1995), Demokrati som dialog, s. 41.
1 6 0 Skot-Hansen (2001),”Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket” s. 48f.
1 6 1 Skot-Hansen (2001),”Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket” s. 59.
1 6 2 I ett paper från 2007 visar Lars Höglund och Eva Wahlström att bland ett 30-tal offentliga institutioner 
ligger biblioteken på en andra plats i avseende på förtroende bland svenska folket. (”Förtroendet för bibliotek 
och bibliotekarier” - Paper presenterat vid konferensen Mötesplats För Framtiden. Borås 2008.)
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Jag  tänker  framför  allt  på  de  offentliga,  återkommande  debatterna  och 
föreläsningarna med olika teman och de offentliga samtal  med lokala  politiker 
biblioteken  anordnar  men  även  att  biblioteken  öppnar  upp  sina  lokaler  för 
bildningsförbund och ideella organisationer som får fritt spelrum på biblioteken 
bidrar  till  att  biblioteken  kan  vara  en  betydande  tillgång  för  debatten  i  det 
offentliga rummet, både som fysiskt rum och som främjare av debatt. 

Ytterligare  en  aspekt  som  bibliotekens  programverksamheter  tillför 
diskussionen  om  debatt  i  det  offentliga  rummet  är  att  de  erbjuder  kurser  i 
dataanvändning. Det offentliga rummet har det senaste årtiondet expanderat och 
en större del  av den offentliga debatten  förs numer även på Internet  via  olika 
sociala medier, bloggar etc. Medborgare som inte behärskar den nya teknologin 
blir  således  uteslutna  från  den  offentliga  debatten  och  får  följaktligen  liten 
möjlighet till kontroll över den politiska agendan. 

Politiska resurser för deltagande
För att medborgarna på ett så jämlikt sätt som möjligt ska kunna delta i politiken 
förutsätts  att  reella hinder som finns för deltagande plockas ner. Mikael Spång 
menar att sådana hinder är brist på kunskap och utbildning, brist på ekonomiska 
resurser och tid. Han menar även ”ovana att delta och brister på kontakter och 
tillgång till social, kulturella och politiska nätverk [...]”163 ska ses som hinder för 
medborgare  att  delta  i  den  demokratiska  processen.  En  fördelning  av  dessa 
resurser påverkar alltså utsikterna för politiskt deltagande för medborgarna. Robert 
Dahl menar att resurserna bör vara jämt fördelade över alla individer i samhället, i 
alla fall så bör det inte finnas en ojämlik fördelning så att vissa individer eller 
grupper  helt  stängs  ute  från  möjligheten  att  deltaga  i  den  demokratiska 
processen.164 

Spång diskuterar detta utifrån begreppet ”politisk fattigdom”. Han menar att 
politiskt fattiga människor har svårt att i stort sett formulera och diskutera frågor 
och  problem som rör  dem själva  och  kan  inte  heller  påverka  politiken  i  den 
riktning  de  önskar.  Detta  menar  Spång  leder  oftast  till  utanförskap  och 
marginalisering av vissa grupper i samhället. Politisk fattigdom leder också till en 
nedåtgående spiral där fattigdom och utanförskap förstärker varandra.165 

Spång menar att många av de undersökningar som gjorts, både internationellt 
och nationellt angående politiskt deltagande visar att det finns stora skillnader i 
fördelningen av politiska resurser i samhället,  skillnader som  ofta handlar om 
kön, klass och etnicitet. Detta är förstås problematiskt för grupper som annars har 

1 6 3 Spång, M. (2005), Det moderna demokratiidealet, s. 83.
1 6 4 Dahl, R. A. (1999), Demokratin och dess antagonister, ss. 95-119.
1 6 5 Spång, M. (2005), Det moderna demokratiidealet, s. 84.
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svårt göra sina röster hörda i samhället om de dessutom får mindre möjlighet att 
göra sina röster hörda i en politiskt kontext. 

Inom de båda diskuterade demokratiska idealtyperna, deltagardemokrati och 
deliberativ demokrati förutsätts en jämlik fördelning av politiska resurser för att 
de ska kunna förverkligas. Speciellt inom de deliberativa idealet är fördelningen 
extra viktig, så att inte resultatet av en fördjupning av demokratin med hjälp av 
deliberationer gör så att de redan resurstarka medborgarna hörs mer och får än mer 
inflytande  över  politiken.166 Den  form  av  deltagande  som  förutsätts  av  de 
valdemokratiska idealet, det vill säga deltagande vid allmänna val, kräver inte lika 
stora  resurser.  Dessutom  finns  det  som Spång  konstaterar,  en  begränsning  av 
ojämlikhet inom den representativa demokratin eftersom regeln ”en medborgare – 
en röst” gäller.167 

Vad skulle då bibliotekens programverksamhet kunna bidra med till en jämlik 
fördelning  av  resurser  som krävs  för  deltagande?  Jag  konstaterar  utifrån  mitt 
empiriska material att biblioteken kan bidra med en jämlik fördelning av resurser 
med avseende på språk och kunskap. 

Språk
Språket är ett oerhört viktigt resurs för politiskt deltagande. Som jag redan nämnt 
är  goda  språkkunskaper  en  förutsättning  för  deltagande  i  den  demokratiska 
processen. 

I  alla  de  tre  demokratiidealen  är  goda  språkkunskaper  bland  medborgarna 
fundamentalt.  Det valdemokratiska idealet som egentligen bara förutsätter med-
borgarnas  deltagande  under  själva  valprocessen  är  väl  det  idealet  som  minst 
förutsätter  goda språkkunskaper bland medborgarna. Men för att valdemokratin 
ska fungera krävs relevant information om den rådande politiken om medborgarna 
ska kunna belöna, kontrollera eller straffa de sittande beslutsfattarna i eventuella 
valsituationer168.  Och för att  kunna tillvarata och tillgodogöra sig informationen 
förutsätts att man förstår informationens innehåll, vilket givetvis fordrar språkliga 
färdigheter.

Deltagardemokratin  bygger  på  att  medborgarna  är  aktiva  mellan  valen. 
Formerna  för  deltagande  kan  se  olika  ut,  exempel  på  några  former  är, 
namninsamlingar,  demonstrationer,  debatter  med  olika  politiker,  deltagande  i 
föreningar och organisationer och medverkan i massmedia osv.169 En majoritet av 
dessa deltagandeformer fordrar att  medborgarna behärskar språket för att  dessa 
former ska få genomslagskraft.

Goda  språkliga  kunskaper  bland  medborgarna  är  odiskutabelt  det  mest 
primära för att ett deliberativt demokratiideal ska kunna förverkligas. Tanken i det 

1 6 6 Spång, M. (2005), Det moderna demokratiidealet, s. 84.
1 6 7 Spång, M. (2005), Det moderna demokratiidealet, s. 95.
1 6 8 Bäck, H. (2003), ”Vad krävs för en fungerande valdemokrati? s. 66. 
1 6 9 Wohlgemuth, D. (2003), ”Aktiva medborgare – hur går det med representativiteten?” s. 175
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delibrativa  idealet  är  att  människors  värld  ”byggs  upp  av  språk  och 
kommunikation”170,  att  vi  genom kommunikation och diskussion skapar normer 
och uppfattningar om hur världen och samhället är konstruerat. I ett deliberativt 
synsätt ses medborgarens preferenser som formbara, och genom samtalet vinner 
de  goda argumenten  över  de sämre,  vilket  resultera  i  att  individers  viljor  och 
åsikter vävs samman och de beslut man kollektivt tar är de gemensamma bästa 
och  alla  berörda  parter  kan  stå  bakom  de  beslutet.  Detta  förutsätter  att  alla 
individer  har  de språkliga kunskaper som krävs  för att  man ska kunna delta  i 
samtalet och argumentera för sin sak. 

De program som biblioteken  har  som kan  sägas  vara  läsfrämjande  är  ett 
argument för att biblioteken bidrar till en fördelning av resurser med avseende på 
språk. Vad jag dock saknar för att fördelningen ska kunna anses som jämlik är att 
biblioteken kan erbjuda läsfrämjande program för till exempel personer med läs-
och skrivsvårigheter, personer som inte har svenska som modersmål och grupper 
med stor läsovana exempelvis tonårskillar. Bara ett av de undersökta biblioteken 
svarar mot detta, Gävle stadsbibliotek, som har en läsecirkel för personer som har 
annat modersmål än svenska. 

Kunskap
Att medborgarna har kunskaper om samhället och den rådande politik är också ett 
viktigt argument för en väl fungerande demokrati,  för om medborgarna inte är 
upplysta finns risk att odemokratiska makter kan ta överhanden eller att de kan bli 
som  Habermas  menar,  att  en  elit  tolkar  folkviljan  efter  egna  behov  och 
förutsättningar.

Biblioteket bidrar till en utjämning av kunskapsresurserna bland medborgarna 
via sin fria informationsspridande roll.171 Detta är ett  också starkt argument  för 
bilden av biblioteket som en av ”demokratins grundpelare” vilket Hansson talar 
om i den artikel jag tog upp i min forskningsöversikt.172 

Bilden  av  biblioteket  som  kunskapsförmedlare  framhävs i  samtliga  av  de 
biblioteksplaner jag har tagit upp i detta arbete. Ett exempel är det som uttrycks i 
biblioteksplanen  för  Uppsala  bibliotek.  Biblioteket  ska  ”stödja  sökandet  efter 
kunskap och bildning för medborgare i alla åldrar”.173 Ytterligare ett exempel är 
hämtat  från  Stockholms  stadsbibliotek  biblioteksplan  i  ett  stycke  där  man 
diskuterar  bibliotekets  styrka  som  kunskapsförmedlare  ”[k]unskap  och  fantasi 
tillsammans  öppnar  möjligheter  till  insikt”174,  att  insikter  och  kunskap  medför 
deltagande och arrangemang slår bort ”grunden för fördomar[...]”.175

1 7 0  Jodal, O. (2003), ”Fem frågetecken för den deliberativa teorin”, s. 267.
1 7 1 Belfrage (2008) ”Advocacy for democracy II: the role of the Swedish Library Association”, s. 209. Och  
Hafner, A. W. & Sterling-Folker, J. (1993) ”Democratic Ieals and the American Public Library”, s. 19. 
1 7 2 Ristarp, J. (2000), ”Fria råd, ord och länkar.”, s. 104.
1 7 3 Biblioteksplan för folkbiblioteken i Uppsala kommun , s. 7.
1 7 4 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, s. 1.
1 7 5 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, 1.
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I det intervjuer jag har låtit genomföra framhålls dock inte bilden av biblioteken 
som förmedlare av kunskap i arbetet kring programverksamheterna. Informanterna 
poängterar  i  stället  biblioteken  och  dess  programverksamheter  som  stöd  för 
samtalets,  debattens  och  även  deltagandets  funktion  som  demokratiska 
egenskaper. Likväl förutsätts en viss grad av kunskap för att dessa egenskaper ska 
kunna  förverkligas  och  kunna  ha  den  påverkan  på  demokratiprocessen  som 
eftersträvas.

Men hur ser denna fördelning av kunskapsresurser ut  i  praktiken om man 
tittar till vilka programpunkter biblioteken erbjuder? 

De  olika  föreläsningarna  med  föreläsare  och  debattörer  från  universitets-
världen, fackföreningarna, hjälporganisationer och de klimatinriktade programmen 
samt olika program riktade mot samhällsinformation bidrar till  att medborgarna 
får  kunskaper,  upplysning  och  insikter  i  olika  ämnen.  Även  att  biblioteken 
erbjuder program för människor med läs- och skrivsvårigheter, det vill  säga de 
program som informerar om olika tekniska möjligheter med talböcker och andra 
läshjälpmedel, och att biblioteken erbjuder läxhjälp till studerande i olika åldrar är 
också argument för att  bibliotekens programverksamheter faktiskt  bidrar till  en 
utjämning av de politiska resurser som är knutna till kunskap. 
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Slutdiskussion 

I denna del av uppsatsen diskuterar och redogör jag för mina slutsatser utifrån de 
frågeställningar  jag  har  ställt  upp.  Mitt  övergripande  syfte  med  arbetet  är  att 
undersöka vad bibliotekens programverksamheter bidrar med inom ramen för en 
väl fungerande demokrati. 

Detta  görs  utifrån  tre  idealtypiska  uppfattningar  om  det  demokratiska 
styrelseskicket, alla tre ideal med olika syn på vad som kan omfattas av en väl 
fungerande  demokrati.  Genom  att  identifiera  några  huvuddrag  i  bibliotekens 
programverksamheter  som  överstämmer  med  centrala  kännetecken  hos  dessa 
demokratiidealen besvarar jag uppsatsen frågeställning. Således:

Vad bidrar bibliotekens programverksamheter inom ramen för en väl fungerande  
demokrati till utifrån aspekter av ett...

Deltagardemokratiskt ideal
Ett  perspektiv  på  bibliotekens  programverksamheter  som  ämnar  assistera  ett 
deltagardemokratiskt ideal är att biblioteken samarbetar frekvent med olika ideella 
organisationer,  studieförbund och bildningsförbund.  Mitt  arbete  visar  att  dessa 
samarbeten har en framträdande plats bland de olika programmen. Att de olika 
föreningarna ges utrymme och kan använda biblioteket som arena för att  nå ut 
med sina idéer är ett bra sätt för dessa att nå nya människor med sina budskap och 
på samma gång kunna rekrytera nya medlemmar och sympatisörer. 

De positiva effekterna med ett  medborgerligt  deltagande i föreningslivet är 
inte  bara  gynnsamt  ur  ett  folkbildningsperspektiv  utan  också  att  grupper  och 
individer som är ekonomiskt och socialt förfördelade får genom associationslivet 
vidare möjlighet att skapa sig politiskt kapital.176

En fördjupning av demokratin som ett deltagardemokratiskt ideal föreslår är 
läskunnigheten och utvecklade språkkunskaper bland medborgarna centralt.  För 
att  kunna vara  delaktig  i  den  demokratiska  processen  som deltagardemokratin 
förespråkar, det vill säga deltagande genom påverkan på politikerna och på beslut 
de fattar, genom olika offentliga möten, medverkan i massmedia och olika typer 
av kampanjaktiviteter förutsätter att medborgarna behärskar språket. Den del inom 

1 7 6 Amnå E. (2003), ”Deltagardemokratin – Önskvärd, nödvändig – men omöjlig?”, 112.

51



deltagardemokratin som kallas för direktdemokratiskt deltagande, det vill säga där 
medborgarna  på  ett  direkt  sätt  påverkar  de  politiska  besluten  via  olika 
folkomröstningar,  lokala  styrelseformer  eller  grannskapssammanslutningar 
förutsätter också vissa språkkunskaper hos medborgarna. 

De olika  programmen inriktade  mot  litteratur  och läsning för  både vuxna, 
barn och ungdomar medför och stimulerar en förståelse av språket och det lästa 
ordet, vilket sin tur fordras för att ett deltagardemokratiskt ideal ska ha möjlighet 
att förverkligas.

Ytterligare en aspekt som biblioteken gynnar inom grenen  deltagande som 
påverkansförsök  där  medborgarna  genom  olika  situationer  kan  framföra  sina 
preferenser till beslutsfattarna och på så sätt forma politiken efter deras önskemål, 
är  de olika offentliga debatter  och frågestunder med riksdagspartier  och lokala 
politiker som biblioteken anordnar. En invändig är dock att det bara är etablerade 
partier som ges utrymme. 

Valdemokratiskt ideal
De  nämnda  offentliga  debatterna  och  frågestunderna  med  beslutsfattarna  på 
biblioteken är viktiga tillfällen för väljarna och i det stora hela för demokratin om 
de ska kunna påverka politiken i den uträckning ett valdemokratiskt ideal fordrar. 

Hanna  Bäck  menar  att  den  gren  av  valdemokratin  som  handlar  om 
ansvarsutkrävande  i  efterhand,  kräver  att  medborgarna  är  upplysta  och  har 
information om vilken politik som förts och vilka politiker som suttit i styrande 
positioner.  Detta  för  att  medborgarna  ska  kunna  belöna  alternativt  bestraffa 
partierna  och  politikerna  vid  en  eventuell  valsituation.177 Den  del  inom 
valdemokratin som handlar om att ge mandatgivande, det vill säga där väljarnas 
röstningsavgörande  baseras  på  information  om  vilken  politik  som  politikerna 
kommer att genomföra kommande mandatperiod fordrar också en dialog mellan 
väljare och politiker samt att väljarna får väsentlig information från partierna. På 
Stockholms  stadsbibliotek  ser  man  till  att  denna ”dialog”  teckentolkas  och att 
informationen från politikerna även når människor med olika lässvårigheter och 
de som inte behärskar svenska språket. 

Samtalsdemokratiskt ideal
Enligt  Mikael  Spång har  deliberation  en  medvetandegörande funktion  eller  en 
upplysande roll där  deliberation kan ses som form av samtal som kännetecknas av 
ömsesidig dialog.178 JS. Mill menade att offentliga debatter och samtal medför att 
våra fördomar och oreflekterad tankar gallras bort till följd av konkurrens mellan 
olika argument i en samtalssituation.179 

1 7 7 Bäck, H. (2003), ”Vad krävs för en fungerande valdemokrati?” s. 66f.
1 7 8 Spång, M. (2005), Det moderna demokratiidealet, s. 77.
1 7 9 Mill, J. S. (1984), Om friheten, ss. 44-46.
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En fördjupning av demokratin på de sätt samtalsdemokratin föreslår fordrar dels 
en öppen samtalsarena där debatter och samtal kan föras, dels att alla har jämlika 
tillgångar till de politiska resurser som krävs för att kunna delta i debatten, det vill 
säga språkliga färdigheter och kunskaper.  Ojämlika  chanser för  alla  att  delta  i 
samtalet och debatten kan resultera i att de individer som redan hörs, hörs än mer 
och får en mer inflytande. Alltså är det viktigt med en jämlik  fördelning av de 
resurser som krävs för att alla ska kunna vara i stånd att hävda sig i samtalet. 

Som  jag  har  argumenterat  för  i  denna  uppsats  kan  bibliotekens  program-
verksamheter vara väsentliga för båda dessa samtalsdemokratiska förutsättningar. 
I diskussionen kring biblioteket som det öppna samtalsarenan tar jag avstamp i 
demokratirådets rapport angående Dahls kriterium om upplyst förståelse, att den 
fria och opartiska åsiktsbildningen kräver ett ”rum” där det skapas förutsättningar 
för  debatt,  eftertanke,  moralisk-politisk  förändring  samt  handling.  Genom  att 
biblioteken har öppna debatter med politiker och många olika  föreläsningar samt 
att de släpper in de ideella föreningslivet bidrar biblioteken faktiskt till just detta, 
genom att vara en  öppen mötesplats och en viktig och neutral samtalsarena.

Den jämlika fördelning av resurser med avseende på språk visas i  de olika 
program  som  kan  ses  som  läsfrämjande.  Och  fördelningen  av  resurser  med 
avseende på kunskap framhävs i de olika föreläsningarna, programmen inriktade 
mot samhällsinformation.  Men också det att biblioteken erbjuder hjälpmedel för 
att hjälpa nytillkomna svenskar att tyda myndighetsinformation anser jag som att 
bibliotekens  programverksamheter  bidrar  till  en  jämlik  fördelning  av  politiska 
resurser som krävs för möjlighet till politiskt deltagande.

De  som  Maria  Jarl  menade  skiljde  mellan  valdemokratin  å  ena  sida  och 
samtals-och deltagardemokratin å andra sidan var hur man ser demokratin som ett 
mål  i  sig  självt  respektive  ett  medel  för  att  fördela  sociala  nyttigheter.  Och 
biblioteken som  som öppna samtalsarenor och främjare av debatt,  biblioteken 
som viktig  forum för föreningslivet och biblioteken som redskap för en jämlik 
fördelning av politiska resurser skulle kunna hävdas vara just  de demokratiska 
medel.  

Reflektion
I min undersökning har jag visat att bibliotekens olika programverksamheter är 
mångfacetterade.  De  erbjuder  på  samma  gång  allvar  som  lek,  bildning  som 
underhållning.  Vilket  jag  anser  är  en  styrka  hos  bibliotekens  program-
verksamheter. Alla informanterna och samtliga biblioteksplaner understryker att 
”biblioteket är öppen för alla” vilket jag tycker är ett yttrande som stärks i och 
med  olika  de  nivåskillnader  och stora pluralism programmen inrymmer.  Skot-
Hansens uttalande,  ur ett  danskt  perspektiv,  att  de förekommer för få program 

53



eller att de satsas för mycket på barnverksamheter, vilket hon menar inte stärker 
bilden av biblioteken som plats för kritiska debatter och reflektion, stämmer inte 
överens med den bild jag har visat. 

En gemensam tanke av svaren jag fått från intervjuerna är att informanterna 
framhåller attityder som skulle kunna förliknas med tanken på en fördjupning av 
demokratin som de samtalsdemokratiska idealet föreslår. Detta är något som också 
frekvent lyfts fram måldokumenten. Detta visar sig  diskussionen om biblioteket 
som den ”öppna mötesplatsen” för dialog och samtal, en neutral samtalsarena för 
alla möjliga idéer och tankar. 

Den  nya  digitala  tekniken  kommer  i  framtiden  påverka   bibliotekens 
verksamheter. De kommer inte alltid att vara de traditionella boksamlingar de är 
idag.  Utan  mer  fungera  som  forum  för  ordet  istället  för  som  nu,  materialet. 
Biblioteken med än mer fokus på samtalet,  debatten och de fria ordet kommer 
kunna skapa nya förutsättning för  framtida folkbiblioteksverksamheter. Jag tror 
också  att  det  är  där  biblioteken  finner  sin  identitet  i  förhållande  till 
demokratiperspektivet. 
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Sammanfattning

I  den  här  uppsatsen  har  jag  undersökt  fyra  stycken  folkbiblioteks  program-
verksamheter.  Syfte  var  att  undersöka  vad  bibliotekens  programverksamheter 
bidrar till inom ramen för en väl fungerande demokrati. 

De teoretiska utgångspunkterna hämtade jag från statsvetenskapen. Jag utgick 
ifrån  tre  olika  demokratiideal,  valdemokrati,  deltagardemokrati  och  samtals-
demokrati. Alla med olika syn på vad som kan kännetecknas av en väl fungerande 
demokrati. 

Inom de  valdemokratiska  idealet  betonar  man  valet  som den  väsentligaste 
delen i en fungerande demokrati.  Demokratin blir en fråga   om att välja olika 
representanter  som  ska  företräda  väljarna.  En  förutsättning  för  det  val-
demokratiska idealet är att väljarna är upplysta om vilken politik som kommer att 
drivas, vilken politik som bedrivits och vilka representanterna är. 

Inom de  deltagardemokratiska  idealet  förutsätt  medborgarna  vara  delaktiga 
och aktiva i själva politiken, via möten, namninsamlingar,  demonstationer med 
mera.  En förutsättning för deltagardemokratin är att de politiska resurserna som 
krävs  för  deltagande,  bland  annat,  språk,  kunskap,  ekonomiska  och  sociala 
resurser är jämt fördelade över befolkningen. 

Inom de tredje idealet, de samtalsdemokratiska, ser man dialogen och samtalet 
som de mest väsentliga inom demokratin.  Via dialog och debatt  kan argument 
stötas och blötas vilket leder fram till att de bästa argumenten  vinner legitimitet 
som sedan alla kan stå bakom. En förutsättning för samtalsdemokratin är att de 
finns offentliga samtalsarenor och att medborgarna har de kunskaper och insikter 
som krävs för att kunna deltaga i samtalet och argumentera för sin sak. 

Mitt  empiriska  material  bestod  av  bibliotekens  programblad,  bibliotekens 
måldokument samt djupintervjuer med anställda på biblioteken som arbetar med 
eller har övergripande ansvar för programverksamheterna på respektive bibliotek. 
De undersökta biblioteken var Stockholms  stadsbibliotek,  Sollentuna bibliotek, 
Uppsala stadsbibliotek samt Gävle stadsbibliotek. 

Via en tematisk genomgång av programbladen kunde jag visa vilken typ av 
programpunkter som bedrivs på respektive bibliotek. Jag diskuterade också utifrån 
detta material och de olika demokratiidealen vad programmen kan bidra med inom 
en  fungerande  demokrati.  Detta  fördjupas  med  hjälp  av  dels  bibliotekens 
måldokument  som ligger till grund för vilka generella mål biblioteken ska jobba 
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emot, dels de olika djupintervjuerna som visar på vilka demokratiska egenskaper 
biblioteken framhåller i arbetet kring programverksamheterna.   

Min  analys  visar  att  bibliotekens  programverksamheter  bidrar  till  en 
fungerande  demokrati  utifrån  aspekter  för  varje  diskuterat  demokratiideal.  De 
olika programpunkter som kan sägas vara läsfrämjande bidrar till  viktiga medel 
för ett valdemokratiskt ideal, men de bidrar också på samma gång till en jämlik 
fördelning av  språkresurser som fordras i ett deltagardemokratiskt och samtals 
demokratiskt ideal. 

Att  biblioteken  ordnar  debatter  med  politiker  och  att  biblioteken  erbjuder 
program om samhällsinformations  är  också  viktiga  egenskaper  biblioteket  kan 
bidra till  inom en väl fungerande demokrati utifrån viktiga aspekter inom varje 
diskuterat demokratiideal.  

Resultatet  av  samtliga  intervjuer  i  uppsatsen  visar  ett  samtalsdemokratiskt 
förhållningssätt i arbetet med programverksamheterna. Informanterna lyfter fram 
biblioteket  som en naturlig och fri  mötesplats  som alla får tillträde till  och att 
diskutera,  argumentera  och  framhålla  åsikter.  Vilket  är  centrala  teman  inom 
samtalsdemokratin.  Detta  är  även  något  som  biblioteken  arbetar  för  som  de 
uttrycks i måldokumentet. Även deltagardemokratiska inställningar kan utskiljas, 
informanterna poängterar vikten med att ha samarbeten med ideella organisationer 
och  bildningsförbund.  Min  undersökning  visar  också  att  biblioteken  skapar 
förutsättningar  för  en jämlik  fördelning av politiska  resurser  med avseende på 
språk och kunskap genom deras programverksamheter. Och de bidrar också till en 
viktig demokratisk egenskap, ett fritt samtalsforum, genom bibliotekets roll som 
offentligt rum både som fysisk plats och främjare av debatt. 
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