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Inledning

Det  svenska  folkbiblioteket  har  en  unik  position  när  det  gäller  att  främja 
demokrati och ett fritt meningsutbyte, därom tycks de flesta debattörer vara ense, 
oavsett politisk kulör.

Den  tjugofjärde  September  2004  publicerades  en  debattartikel  i  Dagens 
Nyheter,  författad av Johan Norberg och Björn Wallace.  Budskapet  i  artikelns 
rubrik  var  dramatiskt,  det  rådde  en  ”[k]ompakt  vänstervridning"  i  de  svenska 
folkbiblioteken.  I  artikeln  ämnar  författarna  besvara  huruvida  svenska 
folkbibliotek "klarat sig undan den vänstervridning som sedan 1970-talet så djupt 
har satt sin prägel på samhället i övrigt" och huruvida bibliotekens samlingar är 
"öppna  för  olika  meningar,  så  att  olika  sidor  kan  få  komma  till  tals  och 
medborgarna  få  ett  brett  urval".1 Som  grund  för  artikeln  ligger  en  studie  av 
svenska folk-, läns- och landstingsbiblioteks bestånd av böcker. Författarna har 
gjort ett urval av 20 samhällspolitiska böcker utgivna under det senaste decenniet, 
enligt  författarna  hälften  "höger"  och  hälften  "vänster",  och  sedan  undersökt 
böckernas förekomst i den nationella bibliotekskatalogen bibliotek.se för att se i 
hur  många  kommuner  böckerna  fanns.  Enligt  artikeln  så  visar  de  svenska 
bibliotekens bestånd en kraftig slagsida åt "vänster" när det  gäller ämnen som 
ekonomi,  miljöfrågor  och  idéhistoria;  som  författarna  uttrycker  det  "bågnar 
landets  bibliotekshyllor  av  socialistiskt  präglad  litteratur".  Författarna  avslutar 
artikeln med att påstå att "långt från att vara en demokratins och mångfaldens 
motvikt  mot  den  ensidighet  och  inskränkthet  som råder  på  andra  håll  har  de 
svenska biblioteken allt mer blivit ännu en kanal för denna ensidighet". Norberg 
och Wallace går inte så långt som att påstå att denna ”ensidighet” enbart skulle 
kunna skyllas på "landets hårt arbetande bibliotekarier”, utan måste ses som en 
spegling  av  "den  vänstervridning  som  råder  i  den  svenska
intellektuella debatten".2

Egentligen  är  det  inget  att  förvånas  över  att  sådana  utspel  kommer  från 
Timbro, som är en tankesmedja ägd av Svenskt näringsliv.  Nyligen kom även 
Timbros nye VD Markus Uvell med ett utspel om att den borgerliga Alliansens 
politiska landvinningar i höstens riksdagsval måste följas upp med "insatser som 
bryter sönder vänsterns dominans i svenskt samhällsliv i stort”, samt hur skadligt 
1 Norberg, Johan och Wallace, Björn, "'Kompakt vänstervridning i biblioteken' : ny undersökning visar på stor 
slagsida i bibliotekens inköp av samhällspolitiska böcker". Publicerad i Dagens Nyheter 24 September 2004.
2 Norberg & Wallace.
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för det ”demokratiska samtalet” det ”slentrianmässiga vänsterperspektiv[et] hos 
många journalister, [...] personer inom kulturlivet, i den akademiska världen och 
hos företrädare för ett antal så kallade 'folkrörelser'” är.3

Dylika debattartiklar får väl tas för vad de faktiskt är, partsinlagor från en 
intresseorganisation, i detta fall Svenskt Näringsliv, men utspelen knyter ändå an 
till  ett  intressant  fenomen,  nämligen  föreställningen  att  människor  inom 
kulturlivet skulle ha vänsteråsikter. Den så kallade ”mediavänstern” är ett annat 
vanligt förekommande uttryck, som också tas upp av både Wallace och Norbergs 
och Uvells  artiklar.  Frågan är dock hur mycket av denna diskurs som faktiskt 
grundar  sig  på någon sorts  undersökningar  och inte  bara  på fördomar.  Frågan 
huruvida  svenska  folkbibliotekarier  i  hög  grad  skulle  hysa  politiska 
vänstersympatier  och  om  detta  skulle  snedvrida  åsiktsutbudet  i  bibliotekens 
bestånd,  och  i  förlängningen  utgöra  ett  hinder  för  folkbibliotekens 
demokratifrämjande uppdrag, är därför en fråga som är värd en seriös granskning. 
Föreliggande  uppsats  kommer  därför  att  i  viss  mån  försöka  besvara  frågan 
huruvida  Sveriges  bibliotekarier  tar  politisk  ställning,  och  huruvida  detta 
engagemang är att beteckna som "vänstervridet".

Syfte, frågeställningar och avgränsning

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  debatten  kring  privatisering  av 
folkbibliotek och bibliotek på entreprenad i svensk bibliotekspress, och genom en 
ideologianalys  försöka  besvara  frågan  huruvida  det  går  att  upptäcka  någon 
specifik  politisk  ideologi,  och  om  man  kan  dra  några  slutsatser  om  svenska 
bibliotekariers politiska sympatier.

Bibliotekarier arbetar dock inte i ett politiskt vakuum, de är också anställda 
vid en samhällelig institution och därmed innefattade i en samhällelig och politisk 
kontext. Det blir därför inte speciellt meningsfullt att undersöka deras politiska 
sympatier  om  inte  också  dessa  sätts  in  i  en  bredare  samhällelig  och  politisk 
kontext.

Mina frågeställningar är:
• Hur ser debatten angående biblioteksprivatiseringar och entreprenad ut i 

svensk bibliotekspress?
• Kan  man  utifrån  ställningstaganden  i  denna  debatt  dra  slutsatsen  att 

svenska bibliotekarier sällar sig till en specifik politisk ideologi? I så fall, 
vilken?

3 Uvell, Markus, "Borgerligheten befinner sig i ett mycket utsatt läge". Publicerad i Dagens Nyheter den 31 
Oktober 2010.
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Anledningen till att jag valt just debatten om entreprenad och privatisering är att 
det dels är en fråga som debatterats i vågor sedan början av 1990-talet, dels att det  
är  en  fortfarande  i  högsta  grad  aktuell  debatt,  som exemplet  med  biblioteket 
Dieselverkstaden  i  Nacka  kommun visar.  En  annan anledning  till  att  jag  valt 
denna debatt är att det är en fråga man kan förvänta sig har potentialen att väcka 
starka  känslor  och  orsaka  en  kraftig  debatt.  Jag  har  valt  att  undersöka 
debattartiklar i tidskrifterna DIK Forum och Biblioteksbladet, då dessa tidskrifter 
riktar  sig  till  yrkesverksamma bibliotekarier,  båda  med  målsättningen  att  vara 
forum för  seriös  debatt  om bibliotekets  verksamhet.  Då tidskriften  Bibliotek  i  
samhälle (BiS)  till  skillnad  från  de  ovan  nämnda  tidskrifterna  har  en  uttalad 
socialistisk profil har jag valt att inte ta med den i undersökningen. Ikoner har jag 
valt bort då det gav för lite material.

Jag har valt  att  begränsa mig till  folkbibliotek,  och lämna forsknings- och 
specialbibliotek utanför undersökningen. Denna avgränsning har valts därför att 
det är just frågor om folkbibliotekens eventuella politiska snedvridning som varit i 
fokus i den debatt som förts på senare år. Det är just för att folkbiblioteken är en 
samhällelig  institution  med avsikten  att  vara  öppen för  alla,  finansierade  med 
allmänna medel, som gör dem intressanta.

Tidigare forskning

Man skulle med fog kunna påstå att det finns en hel del skrivet om bibliotekarier, 
alltifrån  hur  bibliotekarier  framställs  på  film  och  i  tv-serier4,  bibliotekariers 
klädstil och identitet5 till manliga bibliotekariers köns- och yrkesidentitet.6 När det 
gäller svenska bibliotekariers politiska sympatier har jag dock inte kunnat hitta 
särskilt mycket tidigare forskning. När det gäller tidigare uppsatser som författats 
på denna institution har jag inte kunnat hitta någon uppsats som närmar sig min 
frågeställning.  Inte  heller  har  en  sökning  i  Uppsök genererat  några  relevanta 
träffar. En undersökning som eventuellt kan vara av intresse är en omröstning som 
nyligen hölls av sajten Biblfeed.7 I omröstningen, som frågade sajtens besökare 
vilket  parti  de  tänkte  rösta  på  i  riksdagsvalet  2010,  deltog  461  personer. 
Vänsterpartiet blev största parti med 26,25 %, följt av Miljöpartiet med 23,21 %, 
följt av Socialdemokraterna som fick 9,76 %. Även om det statistiska underlaget 

4 Hagman Öberg, Åsa,  I... am a librarian! En undersökning av hur bibliotek och bibliotekarier skildras i  
filmer och TV-serier.
5 Lagerqvist, Birgitta och Larsson, Christina,  Du ser inte ut som en bibliotekarie! – Kläder och identitet i  
bibliotekarieyrket.
6 Wibjörn,  Johan,  Man,  människa,  bibliotekarie.  Könsidentitet  och  yrkesidentitet  hos  fem  manliga  
bibliotekarier. En kvalitativ intervjustudie.
7 http://biblfeed.ning.com > VALET 2010 - SÅ HÄR (UNGEFÄR) RÖSTADE BIBLIOTEKSSVERIGE!
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är för litet för att man ska kunna dra några egentliga slutsatser visar resultatet ändå 
en klar majoritet för det rödgröna blocket när det gäller politiska sympatier.

Om folkbibliotekens ideologiska hemvist och politiska kontext har en hel del 
skrivits.  Joacim  Hanssons  Om  folkbibliotekens  ideologiska  identitet  -  en  
diskursstudie går igenom de tidiga svenska folkbiblioteken och analyserar deras 
relation till  en allmän samhällspolitisk utveckling i  början av 1900-talet.  Hans 
studie sträcker sig dock bara till de första decennierna av 1900-talet.

Antologin  Bibliotek  -  mötesplats  i  tid  och  rum  :  en  bok  om  demokrati  
behandlar, precis som titeln antyder, frågor om folkbiblioteket, kunskap, makt och 
demokrati, särskilt i samband med den nya teknikutveckling som skedde under 
1990-talet och internets framväxt.

Åse  Hedemark  tar  i  sin  avhandling  Det  föreställda  folkbiblioteket  :  en  
diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska media 1970-2006 upp hur 
folkbiblioteket och dess roll framställts i svensk debatt under tiden 1970 till 2006, 
från tankar om folkbildning till dagens föreställning om det "livslånga lärandet".

Enligt Hedemark breddades under 1960- och 70-talet synen på bibliotekens 
uppdrag.8 Biblioteksföreningen  BiS  (Bibliotek  i  samhälle)  grundades  1969.  I 
föreningens  programförklaring  sägs  föreningen  vila  på  socialistisk  grund.9 

Företrädarna för BiS förespråkade att biblioteket bör bli mer av ett allaktivitetshus 
och att såg gärna att biblioteket omfattade vissa värderingar. Som Hedemark, med 
stöd av Anders Frenander, skriver fanns i samhället i stort, ”inte minst i media, en 
tydlig vänsterorientering i början på 1970-talet”.10 Denna orientering tog sig bland 
annat  uttryck  i  att  många  unga  människor  engagerade  sig  i  olika 
solidaritetsrörelser som exempelvis stödgrupper för FNL-rörelsen.11 BiS kan också 
ses som ett exempel på denna vänsterinriktning i biblioteksdebatterna. BiS hade 
enligt Hedemark åsikten att bibliotekens verksamhet borde vara inriktad på att 
”medvetandegöra  användare  om  samhällets  ekonomiska  villkor,  makt  och 
ägandeförhållanden”. Föreningen argumenterade även för att biblioteken behövde 
”radikaliseras och förändras, framförallt genom att bli mer utåtriktade”. 12

Som Hedemark ser det poängteras det under 1970-talets debatt att biblioteken 
borde fungera  som debattforum och inte  väja  för  politiska och kontroversiella 
diskussioner:

Även om det inte explicit uttrycks att det är socialistiska värderingar och vänsterinriktade 
intressen som bör erbjudas utrymme på biblioteken, kan det dock anas att flera, inte minst BiS 
[...], menar att det främst är sådana som borde få komma till tals.13

8 Hedemark,  Åse,  Det  föreställda  folkbiblioteket  [Elektronisk  resurs]  :  en  diskursanalytisk  studie  av  
biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006, Uppsala univ. Institutionen för ABM, Diss. Uppsala : Uppsala 
universitet, 2009,Uppsala, 2009, s. 48.
9 Hedemark, Å. (2009), s. 49.
1 0 Hedemark, Å. (2009), s. 51.
1 1 Hedemark, Å. (2009), s. 51.
1 2 Hedemark, Å. (2009), s. 51f.
1 3 Hedemark, Å. (2009), s. 52.
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Enligt Hedemark märks dock runt 1980 en omsvängning i kultursidornas politiskt- 
ideologiska inriktning.14 Efter att 1970-talets vänstervåg ebbar ut kommer 1980-
talets  kulturdebatt  att  präglas  av  ”nyliberala  värderingar”.  Den  nyliberala 
ideologin blir då hegemonisk ”inte bara i kulturdebatten utan även i den allmänna 
offentliga debatten”.15

Bibliotekarier och politiska ställningstaganden
Maria  Rymans  uppsats  American  Creed  -  en  bibliotksrelaterad  diskurs  om  
intellektuell frihet i USA tar upp hur "diskursen om intellektuell frihet i ett samtida 
amerikanskt  och  offentligt  bibliotekssammanhang  kan  ses  i  relation  till 
identitetskonstruktionen 'the American Creed'. Det Amerikanska credot är enligt 
Ryman idealen om frihet, jämlikhet, individualism och "the rule of law under a 
constitution".16 American  Library  Association  (ALA)  har  enligt  Ryman  tagit 
ställning för "intellektuell frihet" och fri informationssökning i relation till det s.k. 
"kriget mot terrorismen" och USA PATRIOT Act. I dessa sammanhang har ALA 
argumenterat för ett försvar av individens rätt till integritet och för "the rule of 
law". ALA:s styrelse har även i en resolution begärt att amerikanska trupper ska 
dra sig ur kriget i Irak.17

Rymans  uppsats  rymmer  även en  problematisering  av  den neutralitet  som 
diskursen om intellektuell frihet bygger på. Vad hon kallar ”Social responsibility”-
bibliotekarier "ifrågasätter möjligheten att vara neutral i en värld vars resurser är 
ojämlikt fördelade". Detta har inneburit att ALA:s styrelse kommit att ta ställning 
i sociala frågor.18 Dylika ställningstaganden har därmed fått kritiker att hävda att 
ALA och den amerikanska bibliotekariekåren skulle präglas av vad konservativa 
kritiker  kallar  "liberal  bias".19 Enligt  Ryman  är  detta  dock  en  förenklad 
beskrivning, hon finner att ALA:s ställningstaganden inte är så enkla att placera 
på en höger/vänster- eller en liberal/konservativ skala, utan snarare ryms inom 
ramen för "en rationell upplysningstradition där den främsta referensen är [den 
amerikanska] konstitutionen".20

Yrkesroll
Av visst intresse för denna uppsats kan också den forskning vara som intresserat 
sig  för  bibliotekariens  yrkesroll.  Antologin  Bibliotekarieyrket  –  Tradition  och  
förändring, redigerad av Harry Järv intresserar sig för dessa frågor.21 Antologin tar 

1 4 Hedemark, Å. (2009),  s. 54.
1 5 Hedemark, Å. (2009),  s. 54.
1 6 Ryman,  Maria,  American  Creed.  En  biblioteksrelaterad  diskurs  om  intellektuell  frihet  i  USA , 
magisteruppsats vid institutionen för ABM, VT 2007, s. 3.
1 7 Ryman, M. (2007), s. 83.
1 8 Ryman, M. (2007), s. 86.
1 9 Ryman, M. (2007), s. 85.
2 0 Ryman, M. (2007), s. 85.
2 1 Bibliotekarieyrket – Tradition och förändring, Harry Järv (red), Stockholm : 1991.
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upp en rad tema, t.ex. frågan huruvida bibliotekariens yrkesroll förändrats genom 
tiderna,  eller  om  den,  som  titeln  till  Järvs  bidrag  påstår,  ”är  sig  evigt  lik”. 
Antologin  ägnar  dock  litet  utrymme  åt  frågan  om  bibliotekariers  eventuella 
politiska sympatier eller ställningstaganden. Anders Burius bidrag ”Bibliotekarien 
på barrikaden? Folkbibliotekariernas yrkesroll i debatten under 1900-talet” har en 
lovande titel men behandlar mest frågan om folkbildning under den första halvan 
av 1900-talet när det svenska folkbiblioteksväsendet började byggas upp och få 
fastare konturer. Barbro Thomas bidrag ”Status efter lön och kön” berör som titeln 
antyder frågan om lön och status, och det faktum att ”manligt arbete” värderas 
högre än ”kvinnligt”.22 I förbigående nämner också författaren hur den svenska 
bibliotekariekåren politiserades under 1970-talet då, som Thomas uttrycker det, 
biblioteken för många blev ”ett instrument i klasskampen”.23 Det är dock inte ett 
ämne som Thomas fördjupar sig i vidare.

Trine  Schreiber  tar  i  sin  essä  "Bibliotekarprofessionen  siden  1960'erne"  i 
antologin Bibliotekarerne upp bibliotekarierollen genom årtiondena, sedan 1960-
talet.  Bibliotekarieyrket  är  enligt  Schreiber  en  "välfärdsprofession",  och  som 
sådan  under  1900-talet  knuten  till  den  offentliga  sektorns  utveckling.24 

Välfärdsstatens historiska, ekonomiska och politiska utveklingsformer har de fyra 
senaste  årtiondena  varit  konstituerande  för  välfärdsprofessionernas 
självförståelse.25 Då  den  offentliga  sektorn  genomgått  flera  typer  av 
omstruktureringar sedan 1960-talet  har dessa förändringsprocesser ställt nya krav 
och utmaningar på bibliotekarierna som yrkesgrupp. Bibliotekarierna har därmed 
fått  se  sin  självförståelse  hotad  eller  åtminstone  ett  behov  av  att  justera  eller 
omdefiniera  denna.26 Kortfattat  kan  man  säga  att  Schreiber  kommer  fram  till 
följande.  På  1960-talet  präglades  bibliotekarieyrket  av  en  uppdelning  mellan 
forsknings- och folkbibliotekarier. Samhället präglades av framtidstro och en tro 
på framsteget. För folkbibliotekarierna fanns det en tradition att se yrket som ett 
kall och bibliotekariens uppgift  var att vara ett slags "folkupplysare".27 Därmed 
fanns en tendens till att knyta en "moralsk mission" till yrket. Folkbibliotekarien 
präglades  av  en  slags  kulturförmedlaridentitet  ("kulturformidleridentiteten"). 
Denna  professionsidentitet  ansåg  att  man  skulle  förmedla  den  kunskap,  som 
härrörde från litteratur- och konstinstitutionerna. Målet var att utveckla låntagarna 
till allmänt kultiverade läsare.28 Centralt för denna förståelse var dels kompetensen 
att kunna bedöma litteratur och konst, dels förmågan att förmedla denna kunskap 
till låntagaren. 1970-talets samhälle präglades däremot enligt Schreiber av sociala 
motsättningar. På 1970-talet blev det viktigt för yrkesgrupper att kunna hävda att 

2 2 Thomas, B. (1991), ”Status efter lön och kön”.
2 3 Thomas, B. (1991), s. 144.
2 4 Schreiber, T. (2006), ”Bibliotekarprofessionen siden 1960'erne”, s. 15.
2 5 Schreiber, T. (2006), s. 15.
2 6 Schreiber, T. (2006), s. 15.
2 7 Schreiber, T. (2006), s. 19.
2 8 Schreiber, T. (2006), s. 22.
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deras yrke förtjänade statusen av en profession. Inom bibliotekarieyrket uppstod 
åsikten  att  kulturförmedlaridentiteten  inte  längre  behövde  baseras  på  några 
universiella  principer.29 Det  gällde  snarare  att  förmedla  olika  samhällsgruppers 
"kulturelle indsigter".30 Andelen användargrupper som bibliotekarien skulle tjäna 
ökade  ständigt  och  fler  och  fler  medier  blev  aktuella  vid  kulturförmedlingen. 
Bland  bibliotekarierna  uppstod  en  växande  kritik  mot  etablerade  kultur-  och 
kunskapsnormer, och man började anse att alla i samhället skulle få vara med och 
definiera vad som var kultur. Den uppsökande verksamheten blev ett ideal. Bland 
vissa  bibliotekarier  uppstod  en  självförståelse  som  kallats  för 
socialarbetaridentiteten.31 1980-talet  kännetecknades  istället  av  att 
bibliotekarieyrket i likhet med andra yrken inom den offentliga sektorn präglades 
av en ökad användarorientering, i och med att idéer om tillgång och efterfrågan 
kom att få större inflytande över verksamheten.32 Även om det kan låta som att 
1970-talet och 1980-talet präglas av gemensamma värderingar hävdar Schreiber 
att  skillnaden  ligger  bibliotekarierna  på  70-talet  utgick  från  enskilda 
användargrupper, medan det på 80-talet var den  enskilde användaren som skulle 
stå  i  fokus.  I  dagens  läge  befinner  sig  enligt  Schreiber  bibliotekariens 
yrkesidentitet i ett svårt val. Valet skulle då stå mellan att å ena sidan ta tillvara på 
1960-talets värden, där bibliotekarien menar sig känna till  folks rättigheter och 
därmed veta vad folk behöver för kultur, med risk för att därmed framstå som 
"förmyndaraktig",  och  å  den andra  sidan att  ta  till  vara 1980- och 1990-talets 
efterfrågeanpassning, där användarna själva vet vad de vill ha och därmed har rätt 
till att få det.33 Detta val rymmer enligt Schreiber en paradox: Bibliotekarien kan 
antingen  bli  förmyndaraktig  eller  låta  användarna  själva  bestämma  fullt  ut. 
Schreiber ser dock även en tredje möjlighet, nämligen att bibliotekarien går in i 
förhandlingar med användarna. Bibliotekarieyrket präglas därför enligt Schreiber 
idag av flera, olika yrkesförståelser.

Biblioteksforskning i Bourdieus efterföljd
I  boken  Gör biblioteket  en  forskel? analyserar  Henrik  Jochumsen och  Casper 
Hvenegaard Rasmussen folkbiblioteket och dess användare. Med utgångspunkten 
i  modern livsstilsteori  undersöker författarna befolkningens användning av och 
relation  till  biblioteket.  Författarna  grundar  sin  studie  på  Bourdieus  teori  om 
ekonomiskt och kulturellt kapital. Enligt Bourdieu bör det sociala rummet ses som 
ett  tvådimensionellt  rum,  där  livsstilarna  utgörs  av  vad  Bourdieu  kallar 
ekonomiskt  och  kulturellt  kapital.34 Det  sätt  Bourdieu  definierar  ekonomiskt 

2 9 Schreiber, T. (2006), s. 28.
3 0 Schreiber, T. (2006), s. 28.
3 1 Schreiber, T. (2006), s. 28.
3 2 Schreiber, T. (2006), s. 29.
3 3 Schreiber, T. (2006), s. 40.
3 4 Jochumsen, H. och Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel? s. 57.
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kapital på skiljer sig enligt författarna inte från den gängse definitionen av kapital. 
Detta refererar till egendom, inkomst, förmögenhet, etc. Det kulturella kapitalet 
definierar  Bourdieu  däremot  i  förhållande  till  (fin-)kulturen,  den  allmänna 
utbildningen  och  förmågan.  Förmågan  att  behärska  den  legitima  kulturens 
yttringsformer,  som  i  första  hand  förvärvas  genom  social  bakgrund  och 
utbildningssystemet. Som författarna uttrycker det är en individs kulturella kapital 
den  bakgrund  en  individ  har  för  att  uppföra  sig  på  den  kulturella  scenen.35 

Författarna gör sedan ett försöka att överföra Bourdieus modell till  det danska 
samhället,  och  delar  in  modellen  i  fyra  livsstilar,  beroende  på  hur  mycket 
ekonomiskt  och  kulturellt  kapital  individerna  har.  Detta  ger  fyra  positioner, 
Nordväst, Nordöst, Sydväst och Sydöst.36

Människor i den nordöstliga livsstilen kännetecknas av att de tillhör den mest 
utbildade delen av befolkningen, samtidigt som de i regel tjänar mindre än de i 
nordväst. Den högre utbildningsnivån innebär att människor från nordöst är den 
del av befolkningen som har högst andel kulturellt kapital. 

I fokus i Jochumsen och Rasmussens analys ligger bibliotekets användare och 
inte själva bibliotekarierna. I slutet av deras undersökning kommer de dock in på 
bibliotekariernas placering i det sociala rummet. Som Jochumsen och Rasmussen 
skriver  har  även  bibliotekarierna  en  placering  i  det  sociala  rummet.  Genom 
utbildningen på Danmarks biblioteksskola och det dagliga umgänget med kollegor 
har bibliotekarierna tillägnat sig en relativt stor mängd kulturellt kapital, som gör 
att  dessa  bör  placeras  i  den  ”nord-östliga  livsstilen”.37 Bibliotekarierna  som 
yrkesgrupp kännetecknas alltså av en stor mängd kulturellt kapital och en liten 
mängd ekonomiskt kapital.

En annan forskare som begagnat sig av Bourdieus teorier är Geir Vestheim. I 
boken  Fornuft,  kultur  og  velferd  –  Ein  historisk-sosiologisk  studie  av  norsk  
folkebibliotekpolitikk  utför  han  en  historisk-sociologisk  analys  av  norsk 
folkbibliotekspolitik från mitten av 1930-talet till nutid.

Som Bourdieu  ser  det  handlar  den  inre  striden  i  fältet  om  en  kamp  om 
hegemoni, som handlar mycket om vilken ideologi som ska dominera innanför 
fältet.38 Enligt Bourdieu finns det inom varje fält något som kallas för doxa. Detta 
är  föreställningar  som  tas  för  givna,  axiom  som  är  grundläggande  för  hela 
verksamheten.39 Som exempel  på  en  sådan  doxa  inom fältet  bibliotek  nämner 
Vestheim  till  exempel  en  grundläggande  uppfattning  att  biblioteken,  särskilt 
folkbiblioteken  är  absolut  nödvändiga  institutioner  för  folkupplysningen  och 
demokratins  funktion.  En annan sådan uppfattning  kan sägas  vara  tron  på  att 
läsning och upplysning har ett oersättligt egenvärde och innebär något positivt för 

3 5 Jochumsen, H. och Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 57.
3 6 Jochumsen, H. och Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 61f.
3 7 Jochumsen, H. och Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 154.
3 8 Vestheim, G. (1997), s. 99.
3 9 Vestheim, G. (1997), s. 106.
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människan och samhället.40 Ett tredje exempel skulle enligt Vestheim kunna vara 
att  tjänsterna  på  ett  folkbibliotek  ska  vara  avgiftsfria.41 Dylika  ”doxiska” 
grunduppfattningar  blir  enligt  Vestheim  ofta  synliga  i  mötet  mellan  de 
professionella  och  deras  organisation  på  ena  sidan,  och  representanter  för 
allmänheten och politiska organ på andra sidan.42 När det finns en doxa inom ett 
socialt fält uppstår det lätt strider och meningsskiljaktigheter när yttre aktörer som 
vill in på fältet utmanar denna doxa. Som Vestheim skriver:

éin ting är at det går føre seg ein strid mellom dei som er innanfor feltet og skal fosvare  
doksa, og dei som er utanfor feltet og bringar med seg andre intresser.43

Kampen inom fältet är därför en kamp där vi på ena sidan har vad Vestheim kallar 
de  ortodoxa,  som  önskar  bevara  status  quo,  och  som  har  makt  att  bevara 
spelreglerna.  På  den  andra  sidan  har  vi  de  heterodoxa som  ”vill  endre 
spelereglane, gi spelet nye former eller nytt innhald – men dei er samde med dei 
ortodokse i at det spelet dei tar del i, er viktig”.44 Striden mellan de ortodoxa och 
de heterodoxa inom ett fält är en ständigt pågående process som kan skapa grund 
för förnyelse och utveckling. Enligt Vestheim kan man säga att den dynamiska 
utvecklingspotentialen inom ett fält ligger i kampen mellan det ortodoxa och det 
heterodoxa.45 Detta är något som kommer bli tydligt i den debatten jag analyserar 
nedan. 

För  folkbiblioteket  blev  idéer  om demokrati,  folkupplysning  och  kulturell 
välfärdsutveckling grundläggande normer i förmedlingsarbetet.

Precis som Jochumsen och Rasmussen konstaterar Vestheim att bibliotekarier 
besitter en stor mängd kulturellt kapital men lite ekonomiskt kapital. 46

Teoretiska utgångspunkter, definition av begrepp

I  detta avsnitt  kommer jag försöka ge en definition av begreppet  ideologi,  ett 
mångfacetterat  begrepp som används på olika sätt  i  olika sammanhang, ibland 
med en klart värdeladdad innebörd.

Idéer och ideologi
De flesta människor är nog bekanta med begreppet ideologi, och då i betydelsen 
av  en  politisk  ideologi,  och  har  i  alla  fall  någon  sorts  uppfattning  om  vad 

4 0 Vestheim, G. (1997), s. 106.
4 1 Vestheim, G. (1997), s. 106.
4 2 Vestheim, G. (1997), s. 106.
4 3 Vestheim, G. (1997), s. 107.
4 4 Vestheim, G. (1997), s. 107.
4 5 Vestheim, G. (1997), s. 107f.
4 6 Vestheim, G. (1997), s. 114.
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begreppet  innebär.  De  flesta  människor  skulle  nog  också  hålla  med  om  att 
ideologier består av vissa idéer. Det exakta förhållandet mellan begreppen idé och 
ideologi  kan  dock  vara  svårare  att  bena  ut. En  idé  kan  betecknas  som  en 
tankekonstruktion, som till skillnad från mer flyktiga företeelser som intryck eller 
attityder  utmärks  av  en  viss  sammanhållning  över  tid,  en  kontinuitet.47 Som 
Bergström  och  Boreus  använder  begreppet  kan  denna  tankekonstruktion  vara 
såväl  en föreställning om hur verkligheten är  beskaffad,  en värdering av olika 
företeelser eller en föreställning om hur man bör handla. Som författarna påpekar 
är idébegreppet mycket svårt att avgränsa och definiera, och kan ibland även vara 
svårt att skilja från ideologibegreppet. Många ideologidefinitioner ser därför idéer 
som ingående komponenter i ideologier.

Ideologibegreppet  uppfattas  som Bergström och  Boreus  uttrycker  det  idag 
ofta som samlingar av idéer som rör det mänskliga samhället och politiken. Själva 
begreppet "ideologi" får utbredning från och med 1800-talet, och är ett grekiskt 
ord som betyder "läran om idéer".48 Enligt Larsson är ideologi ett begrepp som 
började användas efter Franska revolutionen 1789, som enligt många bedömare 
innebar den moderna politikens begynnelse.49

Ideologibegreppet  som  Bergström  och  Boreus  ser  det  redan  från  början 
mångtydigt, och används fortfarande med olika innebörder. De hävdar att det för 
närvarande går att urskilja  två huvudstråk när det gäller hur begreppet ideologi 
definieras.

En definition, med anspråk på att vara mer neutral, definierar ideologi som 
någon typ av idésystem.50 Denna definition bygger som författarna påpekar inte in 
i själva definitionen någonting om de effekter sådana system kan ha. Detta stråk 
rymmer  också  definitioner  där  enbart  vissa  typer  av  idésystem betraktas  som 
ideologier. Den liberale debattören Herbert Tingstens ideologidefinition brukar ses 
som fallande under denna strömning.

En andra definition inbegriper en  syn på  ideologi  där  också ideologiernas 
funktion byggs in i begreppet. Därmed kan man se ideologier som åskådningar 
som  bidrar  till  samhällets  sammanhållning  eller  legitimerar  specifika 
klassintressen. Enligt detta synsätt kan man se ideologier som antingen uttryck för 
en  medveten  process  där  dominerande  grupper  inom  samhället  genom 
ideologiproducerande  apparater  (universitet,  massmedia,  och  så  vidare)  skapar 
legitimitet  åt  denna  grupps  dominans.  Ideologi  behöver  dock  inte  kopplas  till 
repression eller förvrängning utan helt enkelt ses som ett uttryck för en grupps 
eller partis föreställningsvärld. En grupps ideologi återspeglar i så fall helt enkelt 
de sociala villkor under vilken gruppen lever och verkar.51

4 7 Bergström, G. & Boréus, K. (2000), s. 148f.
4 8 Bergström, G. & Boréus, K. (2000), s. 149.
4 9 Larsson, R. (2006), s. 10.
5 0 Bergström, G. & Boréus, K. (2000), s. 149f.
5 1 Bergström, G. & Boréus, K. (2000), s. 152.
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Inom ramen för denna uppsats anser jag det inte nödvändigt att försöka utreda 
eller ta ställning till vilket av de ovannämnda synsätt som är korrekt. Eftersom jag 
siktar efter att försöka belysa de idéer och ideologiska ståndpunkter som en viss 
aktörsgrupp, svenska bibliotekarier, visar i debatten nöjer jag mig med studiet av 
just  dessa uttryck. Syftet  är  inte att  försöka tränga in i  någon "bakomliggande 
verklighet"  eller  ta  ställning  till  huruvida  dessa  idéer  återspeglar 
maktförhållanden. 

Som Tingsten såg det kan en ideologi sägas bestå av tre element. Det första 
elementet är grundläggande värdepremisser, som en särskild syn på rättvisa eller 
på  människans  natur.  Ett  andra  element  är  verklighetsomdömen  om  olika 
företeelser  och  förhållanden  i  samhället.  Det  tredje  elementet  som ingår  i  en 
ideologi  enligt  Tingsten  är  konkreta  rekommendationer,  som  till  exempel 
handlingsförslag när  det  gäller  styrelseskickets  utformning i  en  stat.  Dessa  tre 
element bildar då ett någorlunda sammanhållet system, en "samhällsåskådning".52 

Sven-Eric Liedman diskuterar i sin uppsats "Om ideologi" hur begreppet ideologi 
ska förstås. Även han kommer, utan att uttalat nämna just Herbert Tingsten, fram 
till att det inom ideologin finns ett intimt samband mellan just dessa tre delar: 
verklighetspåståenden,  värderingar  och  normer.53 Liedman  vill  även  trycka  på 
vikten av att se ideologin som handlingsinriktad, det vill säga den del av ideologin 
som kallas för normer (handlingsregler).54

Material och metod

Initialt laborerade jag med tanken att min uppsats skulle utmynna i en studie som 
skulle en gång för alla skulle svara på frågan hur det "verkligen" ligger till med de 
svenska  folkbibliotekariernas  politiska  sympatier.  Hur  en  sådan  undersökning 
skulle genomföras väcker dock en rad praktiska och etiska frågor. Hur tar man 
reda  på  politiska  sympatier  hos  en  yrkesgrupp? En  kvantitativ  metod som att 
skicka ut en enkät till  ett stort  antal folkbibliotekarier med syfte att undersöka 
deras politiska åsikter skulle i och för sig kunna ge resultat, men löper samtidigt 
risken att uppfattas som åsiktsregistrering. Det politiska är för många människor 
något känsligt och privat och inte något man öppet skyltar med, ens i anonyma 
enkäter.  Likaså  skulle  man  kunna  hävda  att  en  kvantitativ  undersökning  av 
bibliotekens bestånd med syfte att reda ut hur många böcker som är ”vänster” 
respektive ”höger”, förutom de rent teoretiska frågorna om hur en sådan klassning 
ska  gå  till,  löper  risken  att  utmynna  i  sifferexerciser  som egentligen  inte  ger 
speciellt  mycket.  Jag  har  därför  kommit  till  slutsatsen  att  uppsatsens 
undersökningsområde måste avgränsas. 

5 2 Bergström, G. & Boréus, K. (2000), s. 150.
5 3 Liedman, S.-E. (1989), s. 21.
5 4 Liedman,, S.-E. (1989), s. 26.
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Jag har  därför  kommit  fram till  att  en rimligare målsättning istället  är  att 
analysera  ett  antal  debattartiklar  i  bibliotekspressen  för  att  se  hur  svenska 
folkbibliotekarier  ställer  sig  i  frågan  om  privatiseringar  och  bibliotek  på 
entreprenad, och undersöka hur dessa ställningstagandet kan placeras ideologiskt. 
Jag anser att en lämplig metod för detta är textanalys, närmare bestämt vad som 
brukar kallas idé- och ideologianalys. Denna analys kommer utföras med politisk 
teori,  där begreppen "socialism" och "nyliberalism" definieras och diskuteras, i 
bakgrunden. Med hjälp av idé- och ideologianalys som verktyg blir det möjligt att 
tolka  materialet  ideologiskt  och  urskilja  olika  ideologiska  positioner  och 
skiljelinjer.

Idé och ideologianalys
För denna uppsats har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod, textanalys. 
Textanalys i sig kan delas upp i en rad olika inriktningar. Att analysera ett föremål 
är  enligt  Bergström  och  Boreus  att  identifiera  och  undersöka  dess  olika 
komponenter.  Olika  slags  textanalys  handlar  därmed  om  att  urskilja  och 
undersöka olika delar av en text.55 Bergström och Boreus räknar till dessa olika 
angreppssätt  innehållsanalys,  argumentationsanalys,  idé-  och  ideologianalys, 
lingvistisk textanalys  samt diskursanalys.56 Då målet  med denna uppsats  är  att 
undersöka artiklar och debattartiklar med ansatsen att studera de politiska idéer 
eller ideologiska ståndpunkter som kan urskiljas har jag dragit slutsatsen att den 
analysmetod som passar bäst  är vad Bergström och Boreus benämner  ide- och 
ideologianalys.

Idé- och ideologianalys intresserar sig för innebördsaspekten av de texter som 
analyseras, de idéer som uttrycks. Enligt Bergström och Boreus finns det ingen 
given och allmänt erkänd indelning av idé- och ideologianalyser, utan de föreslår 
istället en indelning där olika idéanalyser klassificeras utifrån syfte och ambition. 
Där tycker de sig kunna urskilja tre olika syften: ett beskrivande, ett förklarande 
och ytterligare ett syfte som inbegriper ett ställningstagande.57 De delar därefter in 
idé- och ideologianalys i fem olika inriktningar. 

En första inriktning utgår från föresatsen att analysera förekomsten av "idéer i 
allmänhet", i debatter eller något sak- eller politikområde. Som exempel på denna 
inriktning  ger  de  frågan:  vilka  idéer  framträdde  i  debatten  om 
religionsundervisning i Sverige under de senaste 50 åren?58 En andra inriktning 
utgår mer specifikt från ett grupp- eller aktörsperspektiv. Den inriktningen kan 
t.ex. undersöka moderaternas ideologiska utveckling under en specifik tid. Enligt 
Bergström och Boreus går det även att kombinera sakområde, aktör och idé, som i 

5 5 Bergström, G. & Boréus, K. (2000),  s. 18.
5 6 Bergström, G. & Boréus, K. (2000), s. 19f
5 7 Bergström, G. & Boréus, K. (2005), s. 155.
5 8 Bergström, G. & Boréus, K. (2000), s. 154.
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frågeställningen:  vilka  idéer  utmärker  den  skolpolitiska  debatten  inom 
socialdemokratin under tiden x?59

Ytterligare en inriktning karakteriseras av att  man söker efter logiken i en 
politisk  ideologisk  argumentation,  något  som kallas  innehållslig  idéanalys.  En 
fjärde inriktning kan kallas funktionell idéanalys. Denna analys kan vara inriktad 
såväl på idéers effekter som på deras ursprung.

Slutligen  finns  en  inriktning  som  kallas  kritisk  ideologianalys  eller 
ideologikritik. Enligt denna inriktning ska olika inslag i en dominerande ideologi 
jämföras med en yttre verklighet, och ideologin ska därmed begreppsliggöras eller 
"avslöjas". Enligt Liedman är ett av ideologikritikens centrala arbetsområden att 
jämföra  en  ideologis  verklighetspåståenden  med  verkligheten.  Ideologikritiken 
kan t.ex. ifrågasätta vad ett politiskt parti säger om sig självt, och jämför partiets 
handlingsprogram med dess verkliga handlingar.60 Det mest kända exemplet på 
ideologikritik som forskningsansats under 1900-talet är det arbete som utfördes av 
den s.k. Frankfurtskolan. Ett ideologikritiskt angreppssätt hade utan tvekan varit 
intressant  att  använda sig  av  i  denna  uppsats,  där  man på  något  sätt  försöker 
jämföra den ideologi som kan urskiljas bland svenska bibliotekarier och jämför 
denna med hur det ser ut "i verkligheten" och hur bibliotekarier faktiskt handlar. 
Det är dock ett angreppssätt som jag anser faller utanför ramen på denna uppsats 
och skulle kräva långt större utrymme och arbetsinsats än vad jag har tillgång till.

Av de olika inriktningar som räknats upp ovan har jag kommit fram till att den  
inriktning som utgår från ett grupp- eller aktörsperspektiv är mest intressant för 
denna uppsats.

Sven-Eric Liedman ägnar i uppsatsen "Om ideologi" en del utrymme åt hur 
man ska bära sig åt  för att studera ideologier.  Han börjar med att slå fast  att 
ideologier, hur man än definierar begreppet, är något som kommer till uttryck på 
ett  eller  annat  sätt.61 Ideologi  kan  t.ex.  formuleras  på  papper,  varav 
partiprogrammet torde vara det mest uttalade exemplet. Ideologin kan dock även, 
som Liedman ser det, bli  synlig på andra sätt,  t.ex. i  en serie handlingar eller 
åtgärder. Allt som bär spår av medveten mänsklig verksamhet tycks i så fall kunna 
tolkas i ideologiska termer.62 Som Liedman ser det har även ideologin en synlig 
yta, som han kallar den  manifesta,  och något som ligger under denna yta - ett 
"djup"- som han kallar den latenta. Den manifesta ideologianalysen kan t.ex. ägna 
sig åt att analysera ett partiprogram, där ett politiskt parti helt öppet fastslår sina 
åskådningar, verklighetspåståenden och normer. Som Liedman uttrycker det:

först säger partiet vad det tycker om och inte tycker om och hur det anser, att den politiskt  
viktiga verkligheten är funtad. Sedan och på grundval därav uppställer partiet riktlinjerna för 
sitt handlande.

5 9 Bergström, G. & Boréus, K. (2005), s. 155.
6 0 Liedman, S.-E. (1989), s. 28.
6 1 Liedman, S.-E. (1989), s. 19.
6 2 Liedman, S.-E. (1989), s. 19f.
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Det som utmärker  partiprogrammet  är  att  i  detta  dokument är  det  ideologiska 
sammanhanget  uttryckt  i  klara  ord.  Den ideologiska laddningen syns redan på 
ytan. I detta dokument är ideologin alltså till del stor del manifest.

När det gäller att undersöka ideologin i andra föremål skapade av mänsklig 
verksamhet,  som t.ex.  en målning eller ett  myndighetsbeslut,  skriver Liedman, 
finns  det  mindre,  eventuellt  ingenting,  som vi  kan  citera  och  som kan  sägas 
omedelbart uttrycka ideologin. Då står vi inför arbetet att göra den underliggande 
ideologin manifest, uttrycka den i vår egen analys.63 Som Liedman uttrycker det 
gör  analysen  det  latenta  manifest.  Detta  är  ingen "liten"  process,  understryker 
Liedman.  Här  gäller  det  alltså  att  avgränsa  sig.  När  det  gäller  dokument  som 
ligger närmare oss själva i tid eller kulturell kontext är det inte lika mycket som 
måste "dras fram" och förklaras.64

Hur bär man sig då åt? Varje ideologisk analys måste börja med ytan, oavsett 
om denna är språklig eller ej. Som Liedman ser det är den ideologiskt laddade 
texten en text  som har  sin  kraft  och effektivitet  genom att  tala  för och  emot, 
genom  att  hävda  och  utesluta.  Den  ideologiskt  laddade  texten  lever  genom 
motsättningen, man kan med andra ord aldrig förstå textens effekter och funktion i 
en bestämd situation utan att ta reda på vilka den vänder sig mot.

Som Liedman ser det så utesluter inte bara den ideologiskt laddade texten, via 
uteslutningen  samlar och  enar den  också.  Samspelet  mellan  uteslutning  och 
förening är något som ofta är invecklat.

I min ideologianalys kommer jag utgår ifrån de tre delar som både Tingsten 
och  Liedman  ser  som  centrala  beståndsdelar  av  en  ideologi: 
verklighetspåståenden, värderingar och normer. Dessutom är målsättningen, som 
nämnts  ovan,  att  utgå  ifrån  ett  grupp-  och  aktörsperspektiv,  i  detta  fall 
bibliotekarier  och  aktörer  i  den  debatt  som  förekommer  i  svensk 
bibliotekariepress.

Bergström och  Boreus  tar  i  sin  genomgång  upp  två  analysverktyg,  d.v.s. 
konkreta tillvägagångssätt för att göra idé- och ideologianalyser, som är lämpliga 
när  det  gäller  att  analysera  en  grupps  eller  enskild  aktörs  ideologi.  Dessa  två 
verktyg kallar de idealtyper och dimensioner.

Idealtyp är ett begrepp som brukar förknippas med den tyske sociologen Max 
Weber. Idealtypen är en form av tankekonstruktion, denna ska enligt Bergström & 
Boreus inte ses som en modell som beskriver verkligheten och den kan heller inte 
avläsas i verkligheten. Idealtypen fungerar istället som ett analytiskt instrument 
för att  renodla vissa drag och för att  sedan formulera hypoteser.  Bergström & 
Boreus använder dock inte begreppet riktigt på samma sätt som Weber använde 
det. Medan Weber använde idealtyper för att "renodla" företeelser som kapitalism 
och byråkrati använder Bergström & Boreus dem för att rekonstruera idésystem. 

6 3 Liedman, S.-E. (1989), s. 23.
6 4 Liedman, S.-E. (1989), s. 24.
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Som  de  använder  idealtypen  i  idéanalysen  används  den  inte  heller  för  att 
formulera hypoteser, utan snarare som ett "raster" att lägga över texter. 65 Med hjälp 
av  idealtypen  kan  man  då  konstruera  idealtypiska  föreställningar  om  t.ex. 
välfärdspolitik utifrån skilda ideologisystem som nykonservatism, socialliberalism 
och nyliberalism. Det gäller då att välja idéer som är relevanta för frågan, t.ex. 
synen  på  individuella  rättigheter,  jämlikhet,  frihet,  effektiviteten  i 
marknadsstyrning respektive  mer  statlig  styrning av  ekonomin.  Därmed får  vi 
enligt Bergström & Boreus en typologi som säger något väsentligt om respektive 
ideologi.  Utvecklandet  av  en  sådan  idealtyp  kräver  en  politisk-teoretisk 
referensram. 

Som exempel på en analys som använder sig av idealtyper nämner Bergström 
och  Boreus  Aronsons  avhandling  Konservatism  och  demokrati  –  en  
rekonstruktion  av  fem  svenska  högerledares  styrelsedoktriner (1989).  Som 
Bergström  och  Boreus  påpekar  blir  urvalet  av  idealtyper  centralt  för  detta 
analysverktyg. Aronsons avhandling rör sig t.ex. enbart med idealtyper för olika 
former  av  konservatism,  feodal,  skeptisk,  etc.  I  min  uppsats  anser  jag  det 
nödvändigt  att  konstruera  idealtyper  för  flera  olika  ideologier,  men  det  gäller 
samtidigt  att  begränsa  sig  till  ideologier  som har  någon form av relevans  för 
undersökningen.  Jag  har  t.ex.  inte  bedömt  det  som  relevant  att  konstruera 
idealtyper  för  fascism eller  nazism, då  jag inte  bedömer att  dessa ideologier i 
någon  högre  utsträckning  har  haft  något  inflytande  på  debatten  i  svensk 
bibliotekspress. 

En fråga  om metod  kan beröras  här.  Det  material  jag  använder  mig  av  i 
uppsatsen  består  av  både  rena  debattartiklar  och  artiklar  av  mer  deskriptiv 
karaktär,  det  kan  t.ex.  handla  om intervjuer  eller  arbetsplatsreportage.  Då  det 
ursprungliga syftet med uppsatsen är att anlägga ett grupp- eller aktörsperspektiv, 
i detta fall på bibliotekarier, har jag beslutat mig för att studera artiklar i svensk 
bibliotekariepress.  Alla  aktörer  som kommer  till  tals  i  artiklarna  är  dock  inte 
bibliotekarier.  Förutom bibliotekarier  framträder  en  mängd andra  aktörer,  som 
politiker, entreprenörer, författare och journalister. 

Då  denna  uppsats  behandlar  frågor  rörande  folkbiblioteket  och  dess 
verksamhet är vi inne på ett specifikt  område inom politiken, ett underfält om 
man  så  vill,  nämligen  kulturpolitik.  Som  Larsson  (2006)  påpekar  angående 
politiska ideologier är ett av kraven på en politisk ideologi just att den ska uttala 
sig om hela samhällets organisation. Ett politiskt program för bara en viss sektor 
av samhället bör alltså inte kallas för en politisk ideologi.66 Därmed hävdar jag att 
det  går att  konstruera idealtyper för hur de olika ideologierna förhåller sig till 
kulturpolitik,  rimligen borde  detta  underfält  färgas  av  samma värderingar  som 
gäller för ideologin ”i stort”.

6 5 Bergström, G. & Boréus, K. (2000), s. 158.
6 6 Larsson, R. (2006), s. 21.
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Konstruktion av idealtyper
Jag kommer därför  att  konstruera ett  antal  idealtypiska föreställningar rörande 
kulturpolitik  och  biblioteksverksamhet  för  två  politiska  ideologier.  Dessa 
ideologier är socialism och nyliberalism. Anledningarna till att jag valt just dessa 
två ideologier är flera. För det första är det två ideologier som har radikalt olika 
uppfattning om människan, synen på samhället och vad staten bör göra eller inte 
göra. Det finns därmed en tydlig skiljelinje mellan dessa två. För det andra är 
dessa två ideologier som är lätta att placera in på en höger/skala, nyliberalismen 
till höger och socialismen till vänster.

Vilka idéer är då relevanta för att konstruera dessa idealtyper? Jag har dragit 
slutsatsen att relevanta aspekter är:

• Synen på folkbibliotekets uppdrag (folkbildning, efterfrågestyrning, etc)
• Synen  på  driftsformen  för  verksamheten  (kommunalt,  entreprenad, 

privatisering)
Ideologier  består  som  nämnts  ovan  av  tre  element,  verklighetsomdömen, 
värderingar och normer. För att konstruera dessa idealtyper behövs det en politisk-
teoretisk referensram, som skapas via både sekundärlitteratur och primära källor. 
När man konstruerar idealtyper och väljer vilka inslag dessa ska ha gäller det att ta  
fasta  på  själva  forskningsfrågan.  Eftersom  forskningsfrågan  i  detta  fall  gäller 
synen  på  kultur,  biblioteksverksamhet  och  kulturpolitik  blir  det  viktiga  att  i 
idealtyperna  försöka  slå  fast  hur  de  olika  ideologierna  förhåller  sig  till  dessa 
frågor.  Först  följer  dock  en  genomgång  av  de  olika  ideologiernas  allmänna 
värderingar, normer och verklighetspåståenden.

Socialism
Enligt nationalencyklopedin är socialismen dels en benämning på en uppsättning 
politiska  ideal,  dels  rörelser  eller  partier  som arbetar  för  att  förverkliga  dessa 
ideal.67 Själva ordet socialism har en lång och brokig historia, men det var först på 
1820-talet som det började talas om socialism på ett sätt som påminner om hur vi 
idag använder ordet.  Genombrottet  skedde i  Storbritannien,  där Robert  Owens 
samhällsreformer kom att betecknas som socialistiska.68 Det kom dock att dröja 
innan socialismen kom att ses som en ideologi eller rörelse som verkade speciellt i  
arbetarklassens intresse. I Frankrike och Tyskland utvecklades omkring 1840-talet 
en  lång  rad  program  och  riktningar  som  gjorde  anspråk  på  att  representera 
arbetaren och dennes intressen. Samtidigt uppstod splittringar mellan socialism, 
kommunism och anarkism. Mot slutet av 1870-talet uppstod även benämningen 
”socialdemokrati”.  Den  s.k.  revisionismstriden  uppstod,  där  t.ex.  Bernstein 
hävdade att socialismen kunde uppnås utan samhällsomstörtning. En avgörande 
splittring mellan socialister och kommunister uppstod efter den ryska revolutionen 

6 7 Ne.se > ”Socialism” [hämtad 2011-03-02]
6 8 Ne.se > ”Socialism” [hämtad 2011-03-02]
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1917.69 I  de  olika  socialistiska  och  socialdemokratiska  partierna  försvagades 
inflytandet från Karl Marx, och man ansåg nu att vägen till ett bättre samhälle 
gick via reformer, även om det kunde vara reformer av olika inriktning. När jag 
använder  uttrycket  socialism  i  denna  uppsats  kommer  det  vara  i  betydelsen 
reformistisk socialism, som den beskrivs i t.ex. Larssons Politiska ideologier i vår  
tid (2006). Den vanliga politiska beteckningen på reformistiska socialister idag är 
socialdemokratisk.70

Grundläggande värderingar
Socialismens  grundläggande  värderingar  är  enligt  Larsson  bland  annat  den 
Franska  revolutionens  paroller  ”frihet,  jämlikhet  och  broderskap”.71 Jämlikhet 
anses allmänt vara den värdering som betonas främst inom socialismen. Jämlikhet 
betyder i detta sammanhang jämlikhet inom en rad olika områden.

Människosyn
Då socialismen är en jämlikhetslära utmärks den av en stark strävan att utjämna 
olikheter  i  politiska  resurser,  genom  t.ex.  utbildning  och  inkomstutjämning.72 

Socialismen utmärks av en positiv människosyn där människan ses som en social 
varelse,  och  en  tro  på  att  förbättrade  samhällsförhållanden  också  förbättrar 
människorna.73

Ekonomisk organisation
Reformismen har genom progressiv beskattning och inkomstöverföringar  inom 
socialpolitiken försökt utjämna de inkomst- och förmögenhetsskillnader som är ett 
resultat av marknadsmekanismerna och det privata ägandet.74 

En viktig del av den socialdemokratiska politiken under 1900-talet har varit 
utbyggnaden av den offentliga sektorn.

Nyliberalism
Nyliberalism  är  en  ideologi  som  började  uppträda  vid  början  av  1970-talet. 
Nyliberalismen gick till  angrepp både mot den dominerande socialliberalismen 
och  mot  den  statsmakt  som  utvidgats  till  så  många  nya  områden  efter  andra 
världskriget.  Enligt  Larsson  riktades  attacken  först  mot  den  keynesianska 
ekonomiska politik som man hävdade inte fungerade i den kris som drabbat de 
västliga industriländerna.75 En av de främsta förespråkarna för denna nya ideologi 
var  Milton  Friedman.  Denne  ansåg  att  efterkrigstidens  politiska  styrning  av 

6 9 Ne.se > ”Socialism” [hämtad 2011-03-02]
7 0 Larsson, R. (2006), s. 83.
7 1 Larsson, R. (2006), s. 84.
7 2 Larsson, R. (2006), s. 84.
7 3 Larsson, R. (2006), s. 85.
7 4 Larsson, R. (2006), s. 91.
7 5 Larsson, R. (2006), s. 139.
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samhällsekonomin  bar  skulden  för  inflationen.  Friedman  och  de  övriga 
monetaristerna ville starkt begränsa statens ekonomiska roll. Staten borde enligt 
Friedman ägna sig åt att bekämpa inflation genom reglering av penningmängden, 
men i övrigt låta marknadskrafterna verka fritt.76 Enligt Larsson är dock den så 
kallade monetarismen inte den enda inspirationskällan för nyliberalismen. 

Ytterligare  en  inspirationskälla  enligt  Larsson  är  den  ekonomiska  och 
statsvetenskapliga forskningen inom den amerikanska Public Choice-skolan, där 
man  ansåg  att  den  offentliga  sektorns  tillväxt  berodde  mer  på  byråkratins 
egenintressen än på medborgarnas önskemål.77 

En  tredje  inspirationskälla  är  den  politiska  filosofin,  som  rör  frågor  som 
avgränsningen  mellan  individernas  rättigheter  och  statsmaktens  legitima 
verksamhetsfält. Ett av de stora namnen inom detta område var Harvardfilosofen 
Robert Nozick, som förknippas med den libertarianska rörelsen i USA, en rörelse 
som arbetar för en radikal begränsning av statsmakten.78

Grundvärderingarna
Nyliberalismens grundvärderingar är enligt Larsson förankrade i två traditioner, 
båda  från  den  äldre  liberalismen.  Dessa  är  föreställningen  om  mänskliga 
rättigheter,  tolkade  som  individernas  oförytterliga  och  okränkbara  rättigheter, 
inspirerad av 1600- och 1700-talets liberala filosofi. 

Den andra traditionen enligt Larsson är hämtad från den klassiska ekonomiska 
liberalismen,  inte  minst  från Adam Smith.  Människorna  bör  få  forma sina  liv, 
förverkliga sina önskningar utan hinder. Marknaden eller kapitalismen ses som en 
förutsättning för att så skall se.79

Människosyn 
Enligt  Larsson  delar  nyliberalismen  med  den  ”äldre”  liberalismen  synen  på 
människan som en i grunden rationell individ, som har förmåga att bedöma sina 
egna intressen och att agera på marknaden. I detta avseende betraktas människor 
som jämlika.80 Enligt Larsson är det grundläggande i nyliberalismens synsätt att 
människorna betraktas ”som olika i allt och att de bör förbi olika”. Däri ligger 
enligt  nyliberalernas  synsätt  marknadsmodellens  överlägsenhet,  och  marknaden 
ses därmed som det system där människorna kan förverkliga sin olikhet.81 

Ekonomisk organisation
Nyliberalismens  mål  är  enligt  Larsson  avreglering,  privatisering  av  offentlig 
verksamhet samt införande av marknadsliknande metoder inom den kvarvarande 
7 6 Larsson, R. (2006), s. 139.
7 7 Larsson, R. (2006), s. 139.
7 8 Larsson, R. (2006), s. 140.
7 9 Larsson, R. (2006), s. 141.
8 0 Larsson, R. (2006), s. 142.
8 1 Larsson, R. (2006), s. 142.
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offentliga sektorn.82 Då de svenska folkbiblioteken, som konstaterats via tidigare 
forskning, är en viktig del  av den offentliga sektorn,  kan man förvänta sig att 
anhängare av en nyliberal ideologi vill att även biblioteken ska utsättas för samma 
sorts privatisering och avreglering som resten av den offentliga sektorn.

Kulturpolitik enligt ideologierna

Socialism
Som hjälp med arbetet att konstruera en idealtyp för en ”socialistisk” kultursyn 
och kulturpolitik har jag valt att använda mig av Vänsterpartiets kulturprogram 
Kulturkompassen från  2008.  Anledningen  till  att  jag  valt  material  från 
Vänsterpartiet är att det är det svenska riksdagsparti som brukar sägas ligga längst 
åt vänster och även är ett uttalat socialistiskt parti enligt den första rubriken under 
avdelningen ”Partiprogram”.83

Ett  begrepp  som  ofta  förekommer  i  kulturpolitisk  debatt  med  socialistisk 
prägel  är  ”kommersialism”.  Enligt  Nationalencyklopedins  ordbok  betyder 
kommersialism ”(ensidig)  inriktning på vinstgivande affärsverksamhet”.  Vidare 
får  vi  veta  att  begreppets  innebörd  är  pejorativ  eller  nedsättande,  särskilt  ”i 
vänsterpol. debatt”.84 Inom socialistisk ideologi tar sig på det kulturpolitiska planet 
motståndet  mot  kommersialism  uttryck  i  en  misstro  mot  fokusering  på 
”bestsellers”. Då begreppet används med en nedsättande betydelse används det 
oftast av dem som ser sig som motståndare till dylika tendenser. 

Som det  påpekas  i  Kulturkompassen har  ett  av  de  kulturpolitiska  målen  i 
Sverige  varit  att  ”motverka  kommersialismens  negativa  verkningar”. 
Kulturkompassen hävdar vidare att en stor del av kulturen skapas och konsumeras 
”på  kommersiella  villkor”,  men  att  det  är  ”mer  nödvändigt  än  någonsin”  att 
framhålla att det finns ”negativa konsekvenser” av detta som behöver ”motverkas 
av starka samhälleliga insatser”.85

Enligt  Kulturkompassen utgör kulturen en motkraft till ”ett samhälle präglat 
av  vinstmaximering”,  eftersom  konstens  egentliga  värde  inte  kan  ”mätas 
kommersiellt”.86 Som det uttrycks i Kulturkompassen finns det även en avgörande 
skillnad mellan ”marknadens varor och tjänster och det som kulturen skapar och 
erbjuder”.87 Det går att tolka som att kulturen har ett värde i sig, ett värde som 
därmed inte bör underkastas marknadsmekanismer.

 Vidare  hör  folkbiblioteken  och  folkbildningen  till  grundvalarna  i  ett 
demokratiskt samhälle. Detta då biblioteket garanterar ”alla i samhället avgiftsfri 

8 2 Larsson, R. (2006), s. 147.
8 3 http://www.vansterpartiet.se  > ”Vår politik” > ”Vårt partiprogram”, där det t.ex. sägs att Vänsterpartiet är 
ett ”socialistiskt och feministiskt parti”.
8 4 Ne.se  > ”Kommersialism”
8 5 Kulturkompassen, s. 6.
8 6 Kulturkompassen, s. 5.
8 7 Kulturkompassen, s. 5.
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tillgång  till  ett  allsidigt  utbud  av  texter  och  kunskapskällor”.88 Bibliotek  på 
entreprenad blir därmed ett problem enligt programmet, som frågar sig hur det ska 
gå med ”insynen, allsidigheten och neutraliteten”. Vidare kan det leda till problem 
med bibliotekets uppdrag att erbjuda ”komplement till ett kommersiellt eller lokalt  
utbud”.89 Därför  efterlyses  en  nationell  biblioteksplan  som  kan  trygga  att 
”biblioteken  hålls  fria  från  inflytande  av  marknadskrafterna  och kommersiella 
intressen”.90 Enligt  programmet  är  kulturen,  och  bör  vara,  en  obunden  kraft  i 
samhället.  Den  socialistiska  synen  kontrasteras  i  programmet  mot  vad  som 
beskrivs som en  nyliberal syn, där kulturen ses som ”en vara som vi kan ha eller 
mista, en vara som man vill ska lyda under marknadens villkor”.91

Enligt  det  socialistiska  synsättet  är  det  fel  med bibliotek som läggs ut  på 
entreprenad eller privatiseras. Som ovan nämnts finns till exempel farhågor om 
hur det i så fall ska gå med bibliotekens allsidighet och neutralitet om biblioteken 
drivs på entreprenad. Då kultur ses som något som har ett värde ”i sig” (”dess 
egentliga värde inte kan mätas kommersiellt”92) leder detta till åsikten att kulturen 
inte  bör  underkastas  vinstkrav  som privat  regi  kan  medföra.  I  Vänsterpartiets 
partiprogram heter det att kultur, tillsammans med utbildning, forskning, omsorg, 
vård och bostäder är ett av den offentliga sektorns ansvarsområden.93 Utmärkande 
för  den  offentliga  sektorn  är  enligt  partiprogrammet  att  behoven,  inte 
betalningsförmågan, skall  vara avgörande.  Därför anser man att  privatiseringar 
och  entreprenader  innebär  ”ett  allvarligt  hot  mot  den  offentliga  sektorns 
grundidé”.94

Nyliberalism
När det gäller att konstruera den nyliberala idealtypen har det varit svårare att 
hitta  material  som  uttalat  förespråkar  en  nyliberal  kulturpolitik.  Jag  kommer 
därför  till  viss  del  att  utgå  från  de  värderingar  och  normer  som  hör  till 
nyliberalismen ”i stort”. Detta kan motiveras utifrån det ovan nämnda uttalandet 
av Larsson, att en ideologi inte är en ideologi om den inte uttalar sig om alla delar  
av samhället. 

En  skribent  som  däremot  fullt  öppet  uttalat  att  han  vill  se  en  nyliberal 
kulturpolitik är Mattias Svensson, i artikeln ”Dags att slopa stödet till kultur och 
medier”,  publicerad  i  Expressen 2006-10-09.95 Denne  menar  att  ”ett  fritt  och 
levande kulturliv inte kan växa ur kulturpolitiska åtgärder, utan tvärtom kräver att 
staten lämnar kulturen i fred”.96 En sådan inställning bottnar förmodligen ytterst i 
8 8 Kulturkompassen, s. 47.
8 9 Kulturkompassen, s. 47.
9 0 Kulturkompassen, s. 47.
9 1 Kulturkompassen, s. 5.
9 2 Kulturkompassen, s. 5.
9 3 Vänsterpartiets partiprogram, s. 22.
9 4 Vänsterpartiets partiprogram, s. 22.
9 5 Svensson, Mattias, ”Dags att slopa stödet till kultur och medier”, publicerad i Expressen 2006-10-09.
9 6 Svensson, M. (2006).
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nyliberalismens normer om vad staten bör och inte bör göra, och visionen om den 
s.k. nattväktarstaten. Kulturen bör med andra ord sköta sig självt:

Carl Rudbeck - som länge och förtjänstfullt hanterade kulturfrågor på Timbro - uttryckte detta 
med exemplet  Rambo och Rimbaud. Även om han själv anser att Rimbaud är bättre  och  
finare kultur än Rambo, så ger det honom ändå inte rätt att tvinga dem som hellre ser på  
Rambo att finansiera hans mer sofistikerade smak. En aldrig så objektiv kvalitetsstandard ger 
fortfarande inte staten rätt att "korrigera" människors kulturval med skatter, subventioner och 
regleringar. Kulturen är en privatsak, och den bästa kulturpolitiken är ingen alls.97

Svensson ser det som att ”en fri marknad med dess nischer, flertal finansiärer och 
oväntade möten” ger människor ”ett otal sätt att nå ut och förverkliga sig själv”. 98 

Detta är helt i linje med nyliberalismens syn på marknaden och kapitalismen som 
en  mekanism  som  har  förmågan  att  ”förverkliga  människors  önskningar  och 
värderingar”.99 Svenssons åsikt att staten inte har rätt att ”tvinga” dem som hellre 
ser  Rambo att  finansiera  dem som vill  läsa  Rimbaud är  också ett  exempel  på 
nyliberala värderingar. Enligt nyliberalismen bör människor få leva sina liv ”utan 
något moraliskt fördömande av det val som individer och grupper träffar, under 
förutsättning att det inte inkräktar på andra individers eller gruppers rätt att fritt få 
välja sin egen livsstil”100

När  det  gäller  kultursynen  finns  hos  nyliberalismen  inget  motstånd  mot 
”kommersialism”.  De  som  ser  positivt  på  vinstgivande  affärsverksamhet  talar 
därmed hellre om ”efterfrågeanpassning”. Inom nyliberalismen ser man positivt 
på ”efterfrågeanpassning”. Lite tillspetsat kan man uttrycka det så att den kultur 
som är bra är den kultur som människor är villiga att betala för. 

Nyliberalismen är som nämnts ovan positivt inställd till  privatiseringar och 
införandet  av  marknadsliknande  metoder  inom  den  kvarvarande  offentliga 
sektorn. Privatisering av bibliotek eller bibliotek på entreprenad är således något 
som nyliberalismen ser positivt på.

Med hjälp av genomgången av ideologiernas inställning till kulturpolitik ovan 
kan följande schematiska översikt sammanställas.

9 7 Svensson, M. (2006).
9 8 Svensson, M. (2006).
9 9 Larsson, R. (2006), s. 141.
1 0 0 Lepage, citerad i Larsson, R. (2006), s. 141.
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Idéer och begrepp Socialism Nyliberalism

Driftsformer Offentlig sektor Privatisering, 
entreprenad

Folkbibliotekets 
uppdrag

Folkbildning,
kulturbevarande

Efterfrågeanpassning,
negativ till förmynderi

”Kommersialism” Negativt inställd Positivt inställd
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Undersökning och analys

Något om avgränsning av materialet.  Vid varje  undersökning måste  materialet 
avgränsas, både vad gäller tid och ämne. När det gäller tidsaspekten har jag hittat 
en naturlig avgränsning bakåt i tiden, då jag helt enkelt inte hittat några artiklar på 
ämnet  biblioteksentreprenad  som skrivits  innan  1989.  Som slutpunkt  för  mitt 
undersökningsmaterial har jag valt 2010. Vad gäller ämnet så har jag valt debatten 
om entreprenad för att det, som nämnts ovan, är ett ämne som debatterats ända 
sedan början av 1990-talet fram till våra dagar. Ytterligare en anledning till att jag 
valt detta ämne är förhoppningen att privatiseringar av folkbibliotek är en fråga 
som väcker  känslor,  både  bland  bibliotekarier  och  icke-bibliotekarier.  Jag  har 
därför valt  ett  ämne som väcker känslor med förhoppningen om att  debatten i 
denna fråga ska innehålla tydliga ideologiska ställningstaganden. 

Andra  ämnen  som kunde  ha  valts  är  till  exempel  frågan  om avgifter  för 
boklån,  frågor  om folkbibliotekens  bokbestånd ur  ett  politiskt  perspektiv  eller 
frågor om yttrandefrihet. Jag anser dock att frågan om entreprenad är en viktigare 
och mer överordnad fråga som, vilket min undersökning kommer visa, till viss del 
inbegriper dessa möjliga ämnen.

Presentation av tidskrifterna

Biblioteksbladet
Biblioteksbladet (kommer hädanefter förkortas BBL) är en tidskrift som har som 
uppgift att dels vara en medlemstidning för Svensk Biblioteksförening, dels vara 
ett  av  Sveriges  ledande  organ  för  en  ”levande,  nydanande  och  ifrågasättande 
biblioteksdebatt".101 Meningen  är  även  att  tidningen  ska  spegla  föreningens 
verksamhet, åsikter och ställningstaganden men också väcka debatt genom att ge 
utrymme åt "andra åsiktsyttringar".102 Målet med tidningen är att den ska ha en fri 
och självständig ställning och bedrivas med tryckfrihetsförordningen som grund.103

1 0 1 http://www.biblioteksforeningen.org  >  "Biblioteksbladet"  >  "Om  biblioteksbladet"  >  "BBL som  pdf" 
[2011-02-10]
1 0 2 Ibid.
1 0 3 Ibid.
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En sökning i BTJ:s söktjänst  Artikelsök med söktermerna "Biblioteksbladet 
OCH  privatiser*"  ger  15  träffar.  En  sökning  med  termerna  ”'Entreprenad 
bibliotek'/äo OCH Biblioteksbladet” ger 18 träffar.

DIK Forum
DIK Forum beskriver sig själv som en facklig tidskrift för akademiker inom kultur 
och  kommunikation.104 Tidskriften  är  medlemstidning  för  den  fackliga 
organisationen DIK.105 DIK är ett fackförbund med 22 000 medlemmar och ett av 
de  23  förbund  som  tillsammans  bildar  Saco,  Sveriges  akademikers 
centralorganisation.106 Enligt DIK:s hemsida arbetar DIK:s medlemmar inom ett 
brett verksamhetsfält och finns på många olika områden. DIK är en förkortning 
för  Dokumentation,  Information  och Kultur.107 Enligt  tidskriftens  hemsida  görs 
tidningen  för  sina  läsare  och  vänder  sig  i  första  hand  till  medlemmar  inom 
förbundet. Målet är även att tidningen ska vara av intresse för alla som verkar 
inom de områden som DIK:s yrkesgrupper representerar.108

En  sökning  i  BTJ:s  databas  Artikelsök med  termerna  "DIK  Forum  OCH 
privatiser*" ger 14 träffar. 

Debattmaterialet

En  genomläsning  av  materialet  i  debatten  om  privatisering  och  bibliotek  på 
entreprenad ger intrycket att det är en debatt som kommit och gått i flera olika 
vågor. Den första vågen inträffar 1990 i samband med att biblioteksverksamheten 
i  Åre  kommun  läggs  ut  på  entreprenad  till  en  privat  aktör,  Nordisk 
Biblioteksutveckling AB (NBU).109 Den andra vågen får sägas inträffa i slutet av 
1999, då uttalanden av den moderata kulturpolitikern Kristina Alvendal, verksam i 
Stockholms stad, orsakar en viss debatt om folkbibliotekens verksamhet och deras 
framtid. En tredje våg får sägas inträffa runt 2005 när biblioteket Dieselverkstaden  
i Nacka kommun och dess verksamhet kommer på tal.

För att strukturera materialet har en första indelning av materialet gjorts efter 
debattörernas inställning till entreprenad. När det gäller inställningen till bibliotek 
på  entreprenad  kan  man  urskilja  flera  positioner.  Dels  positiv,  negativ  eller 
neutral.  Därefter  kan  man  ytterligare  dela  in  positionerna  efter  huruvida  de 
motiveras av ideologiska skäl eller mer pragmatiska skäl. Vad som är ideologiska 
skäl eller ej är i viss mån en tolkningsfråga. Tingsten ger ett exempel i Idékritik. 

1 0 4 Http://www.dik.se > ”DIK FORUM” [2011-03-21]
1 0 5 Dik.se > ”DIK FORUM” > ”Redaktionspolicy”
1 0 6 Dik.se > ”Om DIK” [2011-03-21]
1 0 7 Dik.se> ”Om DIK” [2011-03-21]
1 0 8 Dik.se > ”DIK FORUM” > ”Redaktionspolicy”
1 0 9 Svensk biblioteksförening, Om bibliotek på entreprenad, s. 3.
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Där  påpekar  han  att  uppfattningar  i  speciella  frågor  brukar,  då  de  utgår  från 
närliggande värderingar, inte betecknas som ideologier. Tingsten fortsätter:

Om en person säger  sig  skatta  republiken högre  än  monarkin  på grund  av att  den förra  
styrelseformen erbjuder större  garantier  för  kompetens hos statschefen,  eller  kritiserar  ett 
socialpolitiskt  förslag såsom dyrbart  och ineffektivt,  anses han  icke  på  denna grund vara 
anhängare av en politisk ideologi. Förklarar han däremot, att personlighetsprincipen hör till 
de naturliga förutsättningarna för allt samhällsliv och att denna princip är oförenlig med ett  
ämbetes besättande genom arv, eller utdömer han socialpolitiken som ett brott mot den med 
människans väsen förbundna principen om fri konkurrens, sägas ideologiska utgångspunkter 
vara bestämmande.110

Detta  är  ett  resonemang  jag  har  försökt  ta  fasta  på  i  min  bedömnings  av 
undersökningsmaterialet.  Därför  kommer  artiklar  som  vänder  sig  emot 
entreprenad med anledning av diverse pragmatiska svårigheter entreprenaden kan 
innebära  inte  klassas  som ideologiska,  utan  hänföras  till  kategorin  negativ  av 
pragmatiska skäl.

Jag har medvetet  valt  att  i  mitt  material  enbart  använda mig av renodlade 
debattartiklar. Artiklar som haft karaktären av intervjuer, arbetsplatsreportage, mm 
har därför fallit bort. Detta för att ideologianalysen ska gå att genomföra så enkelt 
som möjligt. Jag har även valt bort debattartiklar som består av korta genmälen, 
som inte tillför något i sak.111

Positiva till entreprenad
Till denna kategori hänförs artiklar där författaren/aktören ställer sig positiv till 
entreprenad. Ett antal teman när det gäller hur aktörerna motiverar att entreprenad 
ska ge fördelar kan urskiljas.

Ett första tema är att privatiserade bibliotek kommer att vara effektivare och 
ge bättre service. Ett ytterligare tema är att bibliotek på entreprenad helt enkelt är 
en ekonomisk nödvändighet i tider av ekonomisk åtstramning. Ett tredje är att 
privatiserade  bibliotek  kommer  vara  mer  öppna  för  besökarnas/låntagarnas 
önskemål. Detta är en åsikt som ligger helt i linje med nyliberalismens önskemål 
om att kommunal/statlig verksamhet ska antingen privatiseras eller anpassas till 
marknadsliknande metoder.

Effektivitetsargument
En artikel som argumenterar för entreprenad utifrån effektivitetskriterier återfinns 
i BBL 1990:5.  Jan  Herstad  har  författat  debattartikeln  "Är  kejsaren  naken?". 
Herstad  är  enligt  artikeln  kulturchef  i  Kalmar  och  medlem  i  ”Grupp  90".112 

Författaren anser att de svenska biblioteken relativt lika varandra över hela landet 
1 1 0 Tingsten, H. (1941), Idékritik, s. 9.
1 1 1 Exempelvis artiklar som Barbro Borgs replik ”Barbro Borg svarar Per Magnus Wicén” i BBL 2008:6. Ulf 
Björkstrands svar på Tellanders artikel i DIK Forum 1990:16, "Lägger ord i min mun". Tommy Olssons svar 
till Birgitta Rydell i BBL 2000:7, ”Entreprenadfrågan ännu en gång”. 
1 1 2 Herstad, J. (1990), ”Är Kejsaren naken?”, s. 131.
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och delar i ett system som är ”mer standardiserat än vad verksamheten kräver”. 
Enligt författaren behöver vi hitta organisationsformer som ger större möjlighet 
för de anställdas personliga engagemang att  slå igenom, utan att  den politiska 
styrningen  av  verksamheten  går  förlorad.113 Enligt  Herstad  prövar  redan  idag 
kommuner  runt  om i  landet  effektiv  politisk  målstyrning  och  metoder  för  att 
”frigöra personalens kraft och effektivitet”, något författaren ser positivt på. Nu 
bör  vi  enligt  Herstad  även  pröva  entreprenad  som  medel  att  ”höja  servicen, 
effektivisera  och  låta  personalen  få  ökad  möjlighet  till  belöningar  och 
resultatlön”.114 Herstads artikel tar öppet ställning för att bibliotek borde drivas på 
entreprenad. Författaren avslutar artikeln med uppmaningen

Låt oss alltså pröva! Varför skulle vi tveka? Vad är vi rädda för? Är vi rädda för att en annan  
organisationsform är överlägsen vår i effektivitet och kvalitet? Är vi rädda för att kejsaren är  
naken?115 

Författaren tycks mena att  om biblioteksverksamheten läggs  ut på entreprenad 
kommer personalen få uttryck för sin slumrande entreprenörsanda och kreativitet; 
som Herstad ser det ”slumrar” hos många personer ”ett entreprenörskap som får 
dåligt  utlopp i  vardagen".116 I  stället  använder sig Herstad av argument som att 
bibliotek  på  entreprenad  på  något  sätt  skulle  möjliggöra  för  personalen  att  få 
utlopp för sin kreativitet och entreprenörsanda. Entreprenad är enligt författaren, 
som nämnts  ovan,  en  verksamhetsform som kommer  ge  bättre  service,  högre 
effektivitet och låter personalen få ökad möjlighet till belöningar och resultatlön.117 

Vidare  anser  Herstad  att  entreprenad som organisationsform kan visa  sig  vara 
överlägsen  kommunal  drift  både  i  ”effektivitet  och  kvalitet”.  Svensk 
biblioteksverksamhet präglas som en del av den offentliga sektorn enligt Herstad 
däremot  av  ”[f]örändringströghet,  auktoritetstro  och  stora  brister  som 
personalutvecklare”. 118 Av artikeln framkommer att Herstad värderar offentlig och 
kommunal drift lågt. Detta är värderingar som återfinns i den nyliberala ideologin. 
I  enlighet  med nyliberal  ideologi  anser  författaren  att  verksamhet  som drivs  i 
privat regi på entreprenad på något sätt, oklart exakt hur, ska lyckas höja både 
servicen och kvaliteten. Samtidigt ska denna driftsform öppna för möjligheten att 
belöna  den  personal  som är  effektiv.  Belöningssystemen  inom den  nuvarande 
biblioteksverksamheten är dock ”hopplöst statistiska och traditionsbundna. Här är 
vår delaktighet i den stora kommunala smeten en klar nackdel”.119 En annan likhet 
med den nyliberala  ideologin är  betonandet  av privat  initiativkraft,  det  privata 
entreprenörskapet (”Hos många slumrar ett entreprenörskap”, etc).

1 1 3 Herstad, J. (1990), s. 131.
1 1 4 Herstad, J. (1990), s. 131.
1 1 5 Herstad, J. (1990), s. 131.
1 1 6 Herstad, J. (1990), s. 131.
1 1 7 Herstad, J. (1990), s. 131.
1 1 8 Herstad, J. (1990), s. 131.
1 1 9 Herstad, J. (1990), s. 131.
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Ett annat inlägg i debatten som ställer sig försiktigt positiv till entreprenad, 
utifrån  påståendet  att  bibliotek  på  entreprenad  ska  ge  större  möjlighet  för 
personalens engagemang att slå igenom, återfinns i BBL 2000:6. Svar på Olssons 
debattartikel i BBL 2000:4, ”'Biblioteken skall sättas främst'”, av Birgitta Rydell, 
kulturborgarråd i Stockholm. Författaren är upprörd över att Olsson påstått att hon 
vill  skära  ned  på  biblioteken  och  menar  att  ambitionerna  är  de  motsatta  i 
Stockholm. Därefter går hon igenom en rad satsningar hon menar har utförts i 
Stockholm, en stad hon anser har ett blomstrande kulturliv. Enligt författaren finns 
det 41 bibliotek i Stockholms stad, dessa är ”centrala för kulturlivet och tillgången 
till det fria ordet”.120 Enligt författaren har inga bibliotek lagts ned i Stockholms 
stad,  och  inga  bibliotek  skall  heller  läggas  ned.  Vidare  har  fullmäktige  enligt 
författaren beslutat att åter föra över ansvaret för alla bibliotek till kulturnämnden, 
vilket  ger  möjligheter  att  ta  fram  ett  gemensamt  biblioteksprogram  som  kan 
”utveckla  biblioteken för  att  möta  framtidens  krav”.  Enligt  författaren  innebär 
detta också att frågan om entreprenad ”avförs från dagordningen”121. 

Författaren är positiv till idéen med bibliotek på  entreprenad, men bara under 
vissa  omständigheter.  Som exempel  ger  hon  ”bibliotekarier,  såväl  som andra, 
mycket väl skulle kunna driva ett folkbibliotek på uppdrag av en kommun och på 
så sätt förverkliga sina idéer och visioner”, då detta inte strider mot tanken att 
tillgången  till  bibliotek  är  en  grundläggande  rättighet.  Enligt  författaren  ska 
ansvaret  och  finansieringen  ”självfallet”  fortfarande  vara  offentlig.122 Det  finns 
goda  exempel  på  detta  i  Linköping,  menar  hon.  Däremot  verkar  det  enligt 
författaren  inte  finnas  något  intresse  från  bibliotekarier  i  Stockholm att  driva 
bibliotek i denna form. Därför är det heller inte aktuellt med några bibliotek på 
entreprenad.123 Trots  författarens  positiva  inställning  till  entreprenad  ligger  de 
övriga  värderingar  som  går  att  finna  i  texten  snarast  nära  den  socialistiska 
idealtypen  i  flera  fall.  Bibliotek  är  en  grundläggande  rättighet,  anser  Rydell. 
Vidare är biblioteken enligt författaren centrala för kulturlivet och tillgången ”till 
det fria ordet”.

Ytterligare två inlägg som ställer sig positiva till entreprenad som driftsform 
med  motiveringen  att  entreprenad  bättre  tar  till  vara  personalens  engagemang 
kommer från debatten om Dieselverkstaden i Nacka. Startskottet för debatten blev 
när artikeln "Dieselverkstaden kan bli privatägt" av Åsa Ekström publicerades i 
BBL 2005:10. Ekströms artikel är ingen debattartikel utan ett reportage så jag har 
därför  inte  valt  att  analysera  den  i  min  undersökning.  Ekström själv  tar  inte 
ställning för eller emot entreprenad, däremot ägnar artikeln en del utrymme åt 
personliga förbindelser och en eventuell jävssituation som kan ha förelegat när det 
beslutades om avknoppningen.

1 2 0 Rydell, B. (2000), ”'Biblioteken skall sättas främst'”, s. 22.
1 2 1 Rydell, B. (2000), s. 22.
1 2 2 Rydell, B. (2000), s. 22.
1 2 3 Rydell, B. (2000), s. 22.
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Artikeln orsakade två reaktioner i BBL 2006:2. Den första av dessa har titeln 
"Öppet brev angående artikeln om Dieselverkstadens bibliotek i BBL 2005:10". 
Författarna,  som  arbetar  på  Dieselverkstaden,  hävdar  att  Svensk 
Biblioteksförening  inte  vill  diskutera  den  politiska  frågan  om  bibliotek  på 
entreprenad,  utan  istället  valt  att  "fokusera  på  ett  påstått  jävförhållande  inom 
kommunen som skulle vara grund för avknoppningen".124 Artikelförfattarna anser 
även  att  "den  högintressanta  frågan  om  en  eventuell  privatisering  hamnar  i 
skymundan  till  förmån  för  insinuanta  spekulationer  om  vår  enhetsledares 
privatliv".125 Enligt författarna ägnas det mesta utrymmet i BBL:s artikel istället åt 
"en  snaskig  text  baserad  på  vaga  andrahandsuppgifter  och  diffust  skvaller".126 

Artikelförfattarna  verkar  även  mena  att  denna  fokusering  bottnar  i 
biblioteksvärldens stelbenthet och konservatism och intolerans mot "uppstickare". 
Författarna ställer sig positiva till entreprenad, en driftsform de menar möjliggör 
”att under friare former utveckla och förbättra verksamheten ännu mer - utan att 
för  en  sekund  ge  avkall  på  gratisprincipen  och  medieurvalskriterierna”.127 Den 
offentliga driften beskrivs som en kostym som ”blivit en smula trång”.128 Enligt 
författarna är vidare privatiseringsplanerna inte ”direktiv uppifrån” utan kommer 
ur de anställdas vilja att ”ta nästa steg till att göra framtidens bibliotek”. 129

Den andra reaktionen på Ekströms artikel är författad av Lennart Jonasson, 
stadsdirektör i Nacka kommun, och har titeln "'Som en sämre såpopera'". Även 
Jonasson är kritisk mot BBL:s fokusering på påstått jävsförhållande, något han 
anser bottnar i avundsjuka och "kusin Jante".130 "Pinsamt var ordet", avslutar han 
sitt inlägg.131 Jonasson ser positivt på avknoppningen i Nacka, som han anser ger 
personalen  ”större  möjligheter  att  fortsätta  sitt  spännande  arbete  under  friare 
former”.132 Åsikten  att  privat  drift  skulle  ge  större  möjligheter  för  personalens 
engagemang och medföra en ”friare” form får ses som ett uttryck för en nyliberal 
värdering.

Herstad  har  även författat  en  artikel  i  DIK Forum 1991:2.  Detta  nummer 
innehåller debattartikeln "Kulturverksamheten är inte betjänt av strutsar", skriven 
av Jan Herstad, enligt artikeln kulturchef i Kalmar och medlem av ”Grupp 90". 
Även denna artikel argumenterar för bibliotek på entreprenad utifrån argument om 
effektivitet. Artikeln är enligt författaren skriven därför att det behöver klargöras 
vad som är skillnaden mellan att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad 
och att privatisera. Författaren anser nämligen att privatisering är ett ord som ofta 
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missbrukas.133 Herstad  vill  därför  tydliggöra  skillnaden  mellan  privatisering, 
"servicekupong"  och  entreprenad,  och  ger  exempel  på  skillnaden.  I  den 
förklaringsmodell författaren använder sig av "märker man följaktligen väsentliga 
skillnader mellan t ex privatisering och entreprenad".134 

Gemensamt för olika former av entreprenad är enligt författaren att de (i bästa 
fall) medför 

• decentraliserat ansvar
• korta beslutsvägar 
• kontrollerad kostnadsutveckling 
• nytänkande för personalbelöningar 
• krav på tydlig politisk målstyrning".135

Författaren  tycker  att  vi  bör  studera  utvecklingen i  Åre  kommun och  i  andra 
kommuner  som  prövar  samma  typ  av  entreprenad.  Artikeln  avslutar  med  att 
författaren  påstår  att  svensk  kommunal  kulturverksamhet  på  90-talet  inte  är 
”betjänt av igelkottar eller strutsar”, enligt författaren behöver vi snarare ”nyfikna, 
listiga rävar (eller varför inte korpar). PRÖVA!".136

Vid en jämförelse med idealtyperna framkommer att Herstads artikel har en 
del  värderingar  gemensamt  med  nyliberalism.  Artikeln  förefaller  positiv  till 
verksamhet på entreprenad, författaren motiverar dock inte detta med några uttalat 
ideologiska skäl, men pekar på en rad fördelar som entreprenad kan innebära med 
decentraliserat ansvar, minskad byråkrati, och så vidare. Författaren har dock med 
brasklappen att detta gäller "i bästa fall". Vad författaren menar med uttrycken 
"igelkottar"  och  "strutsar"  är  dock  inte  helt  klart.  Är  strutsar  de  som  av 
ideologiska  skäl  inte  vill  se  fördelen  med  verksamhet  på  entreprenad?  Eller 
betecknar det individer som inte vill "se verkligheten" och inse att entreprenad är 
framtiden? Detta är något oklart.

Ett  inlägg  i  entreprenaddebatten  som  ställer  sig  försiktigt  positiv  utifrån 
Herstads  resonemang  om  belöningssystem  för  bibliotekspersonalen  återfinns  i 
BBL 1990:6.  I  detta  nummer  förekommer  en  insändare,  "Ger 
entreprenörsmodellen  fördelar?"  av  Staffan  Korsgren,  ordförande  för 
kulturnämnden i Askersund. Artikeln finns ej indexerad i BTJ men tar även den 
upp frågor  om bibliotek på entreprenad.  Författaren skriver  med anledning av 
Herstads artikel i BBL 1990:5. Korsgren skriver angående Herstads påstående att 
biblioteksverksamheten är för standardiserad över hela landet och att vi  har en 
organisationsform  som  inte  tillåter  de  anställdas  engagemang  att  slå  igenom. 
Författaren tror snarare att det är bibliotekarieutbildningen och inredningsutbudet 
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som  ”skapar  uniformiteten”.137 Enligt  författaren  har  även  kulturnämnden  i 
Askersund börjat med målstyrning av verksamheten, något denne tror kommer att 
"ta bort de 'hinder' sm (sic) kulturnämnderna utgör för 'personalens engagemang 
att slå igenom'. Detta utan att bjuda ut verksamheten på entreprenad".138 Det enda 
författaren  instämmer  helt  med  i  Herstads  resonemang  är  frågan  om 
"belöningssystem". Författaren har enligt egen uppgift haft möjlighet att jämföra 
med den privata sidan, och upplever det som mycket frustrerande att inte kunna ge 
särskild uppskattning till personal som engagerar sig ”lite utöver det vanliga”.139 

Korsgren  tror  dock  inte  att  det  är  den  kommunala  organisationen  som  är 
”hämskon”, utan de ”fackliga kraven som styr”.140 Det ska enligt författaren därför 
bli intressant att se vilken lösning man kan enas om i Åreförsöket.

Författaren frågar sig även hur man ska mäta produktivitetsökning och vad 
som är kriterierna för detta. Ökad bokutlåning är enligt författaren inget bra mått. 
I motsats till den kommersiella sektorn så ger ökad produktivitet i form av ökad 
utlåning högre kostnader, men inte högre intäkter. Därför bör man föra ett annat 
resonemang, anser författaren,  som tar hänsyn till  hur svårt  det  är  att  nå olika 
människor. Författaren ser därför med spänning fram emot att få ta del av hur ett 
prestationslönesystem är uppbyggt för att passa in i bibliotekssystemet. Korsgren 
ser det som beklagansvärt att man i försöket i Åre har omöjliggjort en jämförelse 
med ett bibliotek som prövar målstyrning inom det kommunala systemet genom 
att koppla försöket i Åre ”så hårt till Kulturfinansgruppen och dess produkter”. Då 
försöket i Åre är ett pilotprojekt ligger det enligt författaren mycket prestige i att 
det lyckas och därför ”kan frestelsen finnas att via särskilda rabatter och liknande 
'se till' att försöket blir en ekonomisk framgång”.141

Författaren avslutar därför sitt inlägg med en önskan att 

man  försökte  samma  sak  i  någon  kommun  utan  att  koppla  det  till  någon  av  de  stora 
ekonomiska intressenterna inom biblioteksvärlden. Då kunde vi se om entreprenörmodellen i 
sig ger fördelar som inte är möjliga att uppnå på annat sätt.142

Sammanfattningsvis får det ses som att Korsgrens artikel är försiktigt positiv till 
entreprenad.  Författaren  verkar  inte  emot  att  biblioteksverksamhet  drivs  på 
entreprenad i sig, snarare verkar det vara detaljfrågor i fallet Åre som författaren 
vänder sig emot. När det gäller försöksverksamheten i Åre kritiseras denna utifrån 
att den är för hårt knuten till ”någon av de stora ekonomiska intressenterna” och 
att  det  därmed finns risk för att  det  blir  svårt  att  jämföra med ett  kommunalt 
bibliotek som prövar målstyrning. I princip förefaller författaren positivt inställd 
till  entreprenadverksamhet,   detta för att se om entreprenörmodellen eventuellt 
1 3 7 Korsgren, S. (1990), ”Ger entreprenörmodellen fördelar?”, s. 175.
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kan ge fördelar som inte är möjliga att uppnå på annat sätt. Författaren ansluter sig  
även  till  Herstads  resonemang  om  belöningssystem.  Däremot  är  det  svårt  att 
hänföra Korsgrens artikel till  någon av de ideologiska idealtyperna. Författaren 
ger inte uttryck för några värderingar som går att hänföra till endera kategorin.

Ett  annat  debattinlägg  som  argumenterar  för  entreprenad  i  termer  av 
effektivitet  återfinns  i  BBL 1999:10.  ”Kostnadseffektiva  bibliotek?”  är  en 
debattartikel av Curt Ahnström. Ahnström börjar sin artikel med att konstatera att 
att med jämna mellanrum se över upphandlingar av strategiska tjänster en uppgift 
som in går  i  varje  företagslednings  primära  uppgifter.  Det  är  till  och med en 
lagstadgad  skyldighet  för  offentlig  verksamhet  genom  lagen  om  offentlig 
upphandling. Inget företag överlever utan att ha denna korta reaktionssträcka på 
omvärldsförändringar. Frågan är därför enligt författaren om de bibliotek, ”vilka 
liksom Stockholms Stadsbibliotek  underlåtit  sådana  elementa  i  sin  ledning  av 
verksamheten, verkligen kommer att överleva på sikt”.143 Enligt Ahnström handlar 
det inte bara om pengar, ”dåliga affärer har man gjort i offentlig verksamhet förr”, 
utan också om ett paradigmskifte i människans ”kultur och informationsmönster 
byggt på ett  teknikskifte  där alltmer blir  oberoende av tid och rum”.144 Kärnan 
inom offentlig förvaltnings problem är enligt författaren desamma som för tjugo 
år sedan:

Offentlig  förvaltning,  som vi  känner  den,  danades idémässigt  med folkhemstanken under 
1930-talet. Under 50-talet påbörjade utbyggnaden och starten på det vi känner som svensk 
offentlig sektor. Visionerna skulle med ökade resurser i form av människor, byggnader och 
förbrukningsmaterial  byggas.  1960-  och  70-talen  innebar  en  accelererande  tillförsel  av 
resurser  till  offentlig  verksamhet  och  en  drastiskt  ökad  andel  av  den  svenska  BNP till 
offentlig  verksamhet.  När  tillförsel  av  nya  resurser  inte  längre  ansågs  politiskt  möjligt  
stagnerade  den  offentliga  sektorn.  I  annalerna  skriver  vi  då  1980-tal  med  yuppies  och 
näringslivet som förebild för offentlig sektor. Alla trodde vi då att 90-talet skulle medföra en 
förnyelse  av  offentlig  verksamhet  och  att  den  offentliga  sektorn  nu  skulle  utnyttja  den 
resursbas som byggts klokt och rationellt, kanske t.o.m. effektivt. Det är politikernas uppgift 
att ytterst se till att skattemedlen används så effektivt som möjligt. 145

Ett  enkelt  sätt  att  belysa  detta  är  enligt  författaren  att  se  på  bibliotekens 
kostnadssida. Enligt författaren är den stora anledningen till att allt fler kommuner 
nu diskuterar att lägga ut biblioteksdriften på entreprenad att biblioteken ”med 
vissa lysande undantag” är så dåligt skötta.146 Enligt författaren skärs bibliotekens 
budgetar  ner,  personal  sparkas  och  bibliotek  läggs  ned,  något  som  inte  hade 
behövt hända om ”man bara följde lagen och konkurrensutsatte sina traditionella 
leverantörer”.147 Författaren bland annat  kritisk till  beroendeförhållandet  mellan 
BTJ och biblioteken, och att biblioteken får alla sina tjänster levererade från BTJ. 
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Grundorsaken  till  detta  problemet  som  författaren  ser  det  är  de 
verksamhetsansvariga bibliotekarierna, då dessa enligt honom är chefer som hellre 

ägnar sig åt navelskådning och inbördes beundran om hur duktiga man är på att ta hand om 
kulturen åt Sveriges befolkning än att se till att vi har kostnadseffektiva verksamheter som 
lever upp till sina kunders, dvs befolkningens krav. Chefer som hellre lägger ner bibliotek och 
avskedar personal än sköter sitt arbete.148 

Därför ligger biblioteken illa till, menar författaren, och kanske ”är entreprenörer, 
med  nya  friska  idéer,  som  driver  stadsdelsbibliotek  i  konkurrens  med  ett 
kommunägt stadsbiblioteken är en utmärkt idé”.  

Vad gäller det ideologiska innehållet ställer sig författaren positiv till bibliotek  
på  entreprenad  och  konkurrensutsättning.  När  det  gäller  värderingar  och 
argumentation  ligger  Ahnström den nyliberala  idealtypen nära.  Det  gäller  inte 
minst kritiken av den offentliga sektorn, som de kommunala biblioteken och deras 
bibliotekschefer  är  en  del  av.  Författaren  är  negativt  inställd  till  dagens 
verksamhetsansvariga bibliotekarier och chefer, då denne anser att dessa ägnar sig 
åt  ”inbördes  beundran  om hur  duktiga  man är  på  att  ta  hand  om kulturen  åt 
Sveriges befolkning”, när de enligt författaren borde ägna sig åt att se till att vi har 
kostnadseffektiva verksamheter som tillfredsställer ”kundernas” krav. Författarens 
uppfattning  att  byråkrater,  i  detta  fall  bibliotekschefer  som  ägnar  sig  åt 
”navelskådning och inbördes beundran”, drivs av egenintresse är en beståndsdel i 
den  nyliberala  ideologin,  inspirerad  av  public  choice-skolan.149 Kravet  på  att 
offentlig  verksamhet  ska  underkastas  marknadsliknande  mekanismer  är  som 
nämnts tidigare en av grundidéerna inom nyliberalismen.150 Enligt författaren är 
det alltså bibliotekens uppgift att ta till vara på kundernas krav och behov, inte att 
ägna sig åt att ”ta hand om kulturen”. Verksamheten ska vara kundanpassad och 
efterfrågestyrd,  en  tydlig  nyliberal  värdering.  Därför  behövs  det  entreprenörer 
med ”nya friska” idéer. Föreställningen om att privata aktörer är effektivare än 
kommunal driftsform är även det en tydligt nyliberal värdering.

Ekonomiska argument
Andra inlägg i debatten förespråkar biblioteksverksamhet på entreprenad av vad 
som får kallas mer pragmatiska skäl. Det kan till exempel gälla inlägg som anser 
att entreprenad kan spara pengar åt kommunen, ett argument som med tanke på 
det kärva ekonomiska läget i det tidiga 1990-talets Sverige ter sig förståeligt.

Ett  sådant  exempel  är  en  artikel  i  DIK  Forum 1990:16.  Detta  nummer 
innehåller artikeln "Kulturpolitik på entreprenad?" skriven av Nils Fredén, lektor 
vid  bibliotekshögskolan  i  Borås.  Författaren  börjar  med  att  hävda  att 
kommunernas  kulturinstitutioner  enligt  tidningsuppgifter  hotas  av  så  stora 
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besparingar, att det är tveksamt om det egentligen är meningsfullt att försöka driva  
samtliga  verksamheter  vidare.  Enligt  författaren  kommer  inte  bara  muséer  att 
drabbas, utan även biblioteken kommer att drabbas hårt, och konsekvensen blir 
”ännu sämre bokanslag och därmed ännu sämre möjligheter att hitta de aktuella 
och  intressanta  böckerna  eller  att  följa  med  i  tidskriftsdebatten”.  Sämre 
biblioteksservice ger enligt Fredén ”mindre kunniga och upplysta medborgare” i 
ett samhälle som ställer allt större krav på kunskaper och förståelse.151 

Samtidigt  har  medborgarna  enligt  författaren  "med  fog”  i  allt  högre  grad 
börjat  ifrågasätta  vad det är  för service ”man får  för skattepengarna från våra 
kommunala monopolinstitutioner”. Fredén frågar sig hur pass användaranpassad 
verksamheten egentligen är, och huruvida sker prioriteringarna verkligen utifrån 
medborgarnas  intressen.152 I  detta  läge då Sveriges  kommuner måste  spara  och 
effektivisera sin verksamhet dyker då Conny Jacobsson enligt författaren upp som 
en ”räddande ängel” och lovar bättre biblioteksservice till en lägre kostnad, "bara 
han får ta över". Enligt Fredén vet vi ”av naturliga skäl” ingenting om huruvida 
Jacobsson kan uppfylla det löftet, men Fredén hävdar att han förmodligen har rätt. 
Grundförutsättningen  för  att  det  ska  lyckas  är  dock  enligt  författaren  att 
politikerna i  kulturnämnden inte  lägger  sig  i  verksamheten.  Deras  uppgift  blir 
istället att fastställa mål och ställa en summa pengar till förfogande för att sedan 
utvärdera  resultatet.  Om  målen  har  uppfyllts,  så  blir  eventuella  överskott 
entreprenörens  vinst,  hävdar  författaren,  och  inga  pengar  kan  fordras  tillbaka. 
Denna modell tycker författaren är bra, och skulle kunna tillämpas i nästan all 
kommunal verksamhet redan nu. Författaren anser att kulturnämndernas uppgift är 
att formulera "konkreta, mätbara mål för de olika institutionernas verksamhet, ge 
dem ekonomiska ramar och låt dem sedan få fria händer".153 Om ett konstmuseum 
lyckas ordna en attraktiv utställning som ger överskott ska naturligtvis museet få 
behålla det för att köpa tavlor eller ordna andra utställningar "eller vad man nu 
kan ha för behov". Författaren anser även att om ett bibliotek lyckas "spara en 
slant" inom någon verksamhet, ska biblioteket få disponera pengarna fritt inom 
sitt område, annars "finns det ju ingen anledning att anstränga sig". Det viktigaste 
för såväl politiker som tjänstemän är enligt författaren att ”renodla” sina roller. 
Politikerna är medborgarnas företrädare, och ska för deras räkning beställa service 
av förvaltningarna till en offererad kostnad. Om förvaltningen sedan inte lyckas 
uppfylla sina åtaganden,  så får man byta ut chefen eller  anlita  en entreprenör. 
Samtidigt måste tjänstemännen lära sig att inte "löpa till nämnden, så fort det blir 
fråga om ett obehagligt beslut för att gentemot allmänheten kunna hänvisa till, att 
'det  har  politikerna  beslutat'".154 Om Jacobsson lyckas  få  ett  sådant  synsätt  att 
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tränga  igenom,  så  har  han  ”uträttat  en  stor  sak  till  gagn  för  kulturlivet, 
medborgarna och den kommunala ekonomin", avslutar Fredén.155

Författaren verkar ställa sig positiv till biblioteksverksamhet på entreprenad. 
Detta motiveras dock inte av ideologiska skäl, utan snarare mot bakgrund av att 
kommunala kulturinstitutioner hotas av att få kraftigt nedskurna anslag. Därför 
kan utläggning av biblioteksverksamheten på entreprenad enligt författaren vara 
en lösning om detta system kan ge "bättre" biblioteksservice till en lägre kostnad, 
som till exempel Conny Jacobsson i Åre kommun har hävdat. Författaren anser att 
Jacobsson förmodligen har rätt. I Fredéns text går att urskilja vad som får sägas 
vara delvis motstridiga ideologiska positioner gällande folkbiblioteket och dess 
uppdrag.  Dels  varnar  författaren  för  att  sämre  biblioteksservice  ger  mindre 
kunniga och upplysta medborgare, vilket han ser som problematiskt i ett samhälle 
som ställer allt större krav på "kunskap och förståelse". Detta är en värdering som 
ligger  i  linje  med  den  socialistiska  idealtypen,  där  bibliotekets 
folkupplysningsuppdrag betonas. Dels anser författaren att det är "med fog" som 
medborgarna i allt högre grad börjat ifrågasätta vad det är för service man ”får för 
skattepengarna  från våra kommunala  monopolinstitutioner",  och  frågar  sig  hur 
användaranpassad  verksamheten  är  samt  huruvida  prioriteringarna  sker  utifrån 
"medborgarnas intressen".156 Detta är en värdering som ligger mer i linje med den 
nyliberala idealtypen. Två åsikter som brukar ses som delvis motstridiga m.a.o., 
dels  idealet  om  folkupplysning,  dels  idealet  om  användar-  och 
efterfrågeanpassning.

Ytterligare ett debattinlägg som tar ställning för entreprenad huvudsakligen 
utifrån ekonomiska argument och besparingskrav återfinns i DIK Forum 1991:17. 
I  detta  nummer  förekommer  debattartikeln  "Årebiblioteken  är  väsentliga", 
författat av Nils-Erik Kleven och Conny Jacobsson. Deras artikel är svar på ett 
inlägg av Bunny Ragnerstam i samma nummer. Inlägget innehåller inte mycket av 
ideologisk karaktär men debattekniken är intressant. Författarna hävdar nämligen 
att  motståndaren Ragnerstam inte har  något att  komma med utan ägnar  sig åt 
svartmålning av författarnas verksamhet i Åre kommun.157 Jacobsson och Kleven 
förväntar sig att Ragnerstam och Sveriges Författarförbund möjligen kan ha en 
facklig  och  kulturpolitisk  syn  på  entreprenadfrågan,  och  att  man  av  den 
anledningen hade kunnat förvänta sig ”en mer ideologiskt underbyggd debatt”.158 

Författarna  avslutar  med  att  rikta  en  uppmaning  till  Ragnerstam,  Sveriges 
Författarförbund ”och deras anhängare i pseudodebatten: Fram med en relevant 
ideologisk, praktisk och konstruktiv argumentation".159 Som avslutning påpekar de 
att biblioteken behöver förändra sina verksamhetsformer för att kunna utvecklas 
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och svara mot skärpta krav ”i tider av allt svårare ekonomisk åtstramning. Man 
kommer att se såväl företag som föreningar, kooperativ och andra driftskonsulter 
på denna arena. Vi blev alltså först och har i Åre börjat visa hur man på ett av 
många  sätt  radikalt  kan  förbättra  folkbibliotekens  service".160 Deras  avslutande 
krav på att  biblioteken måste förändra sin verksamhet  motiveras inte heller  av 
ideologiska skäl, utan framställs som en naturlig följd av skärpta krav i tider av 
ekonomisk åtstramning. Bibliotek på entreprenad blir här en i raden av lösningar 
som författarna anser att Sveriges kommuner kommer behöva pröva på.

Argument om låntagaranpassning/kundanpassning
Ett tredje tema är argumentet att bibliotek som drivs på entreprenad kommer vara 
mer  anpassade  efter  låntagarnas  önskemål,  både  vad  gäller  bokbestånd  och 
verksamhetsformer. Implicit i ett sådant påstående ligger då åsikten att bibliotek 
som drivs i kommunal regi inte är anpassade efter låntagarnas önskemål. Vissa 
aktörer  går  så  långt  som att  påstå  att  bibliotek  i  kommunal  regi  ägnar  sig  åt 
förmynderi och att vara ”smakdomare”.

Ett debattinlägg som förespråkar kundanpassning förekommer i BBL 2008:6. 
Per  Magnus Wicén har  författat  inlägget  ”Biblioteket  i  tiden!  Utveckling eller 
avveckling”, som ett svar på Borgs debattinlägg ”Låna böcker gratis – en lysande 
affärsidé?”  i  BBL 2008:5.  Författaren  ser  biblioteken  inte  bara  som  en 
utlåningscentral  utan  även  en  mötesplats,  och  hävdar  att  företaget  Svenska 
Boklån, som Wicén företräder, vill utveckla båda dessa delar. Entreprenader av 
filialbibliotek och huvudbibliotek ger enligt  Wicén möjlighet att tillgodose alla 
kommuninvånares behov av en ”utvecklad och annorlunda mötesplats för böcker 
och  kultur”.161 Sedan  kommer  Wicéns  handlingsförslag,  vilket  innebär 
”kundanpassning”.  Enligt  författaren  uppnås  ”förnyelse”  genom  att  anpassa 
utbudet  till  efterfrågan.162 Genom  att  ”kundanpassa”  öppethållande,  erbjuda 
hemleveranser av böcker och erbjuda nya tjänster på biblioteket ska man uppnå en 
”lyhördhet” för låntagarnas behov. Enligt författaren kan även Svenska Boklån 
anpassa inköp av böcker så att väntetiderna på efterfrågad litteratur elimineras. En 
viktig  del  av  det  tjänsteutbud  Svenska  Boklån  kan  erbjuda  är  till  exempel 
möjligheten  att  kunna  ”beställa  över  nätet  och  få  leverans  på  kort  tid  hem  i 
brevlådan”.163 Författarens handlingsförslag, d.v.s. normer, om kundanpassning är i 
linje med den nyliberala ideologin. Författaren föreslår även att kommunerna ska 
kunna samverka inom biblioteksverksamheten och därigenom dela administrativa 
kostnader.  Författaren  frågar  t.ex.  varför  varje  kommun  ska  ha  sin  egen 
bibliotekshemsida och sin egen service för handikappade, och om detta är rätt sätt 
att använda skattebetalarnas pengar.

1 6 0 Jacobsson, C. och Kleven, N.-E. (1991), s. 10.
1 6 1 Wicén, P. M. (2008), ”Biblioteket i tiden! Utveckling eller avveckling”, s. 32.
1 6 2 Wicén, P. M. (2008), s. 32.
1 6 3 Wicén, P. M. (2008), s. 32.
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Författaren  vill  även  klargöra  en  missuppfattning,  nämligen  att  Svenska 
Boklån  skulle  ha  ambitionen att  privatisera  folkbiblioteken,  det  vill  säga   äga 
böcker och inventarier. Ambitionen är tvärtom att erbjuda tjänster på entreprenad. 
Det är kommunen som är huvudman och sätter upp de mål verksamheten ska nå, 
samt kontrollerar att så sker. Enligt författaren kan Svensk Bokutlåning erbjuda 
följande. Biblioteken kan tillgodose skattebetalarnas och låntagarnas uttalade och 
icke uttalande behov av tillgänglighet och service. Biblioteken kan även ”utveckla 
nya koncept som går långt utanför den etablerade synen på vad ett bibliotek ska 
leverera. Vad Wicén kallar ”Det Nya Biblioteket” skapar ”en ny värld av utbud 
genom att vara lyhörd för skattebetalarnas behov”.164 Vad detta innebär i praktiken 
går dock författaren inte närmare in på.

De normer och värderingar Wicén ger uttryck för i artikeln är i linje med den 
nyliberala  ideologin,  då  ett  genomgående  tema  i  Wicéns  artikel  är 
”kundanpassning”. Något författaren ser positivt på är Dieselverkstaden i Nacka, 
som kallas ”det goda exemplet i Nacka”. Dieselverkstaden har ökat sin utlåning 
och antalet besök och satsar enligt författaren på att tillgodose låntagarnas behov. 
Effekten har enligt Wicén blivit att varje bok lånas ut ”ca fem gånger oftare än av 
motsvarande  bibliotek  i  Nacka”.165 Åsikten  att  ”förnyelse”  uppnås  genom  att 
anpassa  utbudet  till  efterfrågan  och  att  biblioteket  ska  satsa  på  att  tillgodose 
låntagarnas  behov  är  tydligt  nyliberala  värderingar.  Wicéns  artikel  är  positivt 
inställd till entreprenad, något som kanske inte ter sig helt förvånande om man har 
i åtanke att han är VD i ett företag som siktat på att driva biblioteksverksamhet på 
entreprenad i ett flertal kommuner. 

Neutral till entreprenad
Till  denna kategori  har jag valt att hänföra artiklar som behandlar entreprenad 
men som inte tar ställning vare sig före eller emot fenomenet. Då dessa artiklar 
inte är lika intressanta då det inte går att hänföra dem till någon ideologi kommer 
de behandlas mer kortfattat.

Tommy Olsson medverkar i BBL 1990:6 med insändaren "Vilka - och vems- 
kläder har egentligen Grupp 90 på sig?". Insändaren tar egentligen inte ställning i 
frågan för eller emot bibliotek på entreprenad, då författaren hävdar att han inte 
vill gå in på "hur privata vinstintressen och folkbildning kan bakas ihop fullt så 
geschwindt".166 Istället  undrar författaren "hur förhållandet  egentligen är mellan 
Grupp 90, dess talesman i entreprenadfrågor Jan Herstad och Kultur & media AB 
med döttrar och kusiner". Författaren tycker med andra ord att det är  svårt att 
”skilja ut de där aktörerna från varandra". Inlägget går inte att hänföra till någon 
ideologi.

1 6 4 Wicén, P. M. (2008), s. 32.
1 6 5 Wicén, P. M. (2008), s. 32.
1 6 6 Olsson, T. (1990), "Vilka - och vems- kläder har egentligen Grupp 90 på sig?", s. 174.
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Britt Marie Häggström medverkar i  DIK Forum 1990:16 med debattartikeln 
"Vi  delar  inte  ut  några  'frikort'",  som  är  ett  svar  på  Tellanders  inlägg 
"Entreprenadfrågan - Fel handlagd och ny kulturpolitisk inriktning". Författaren 
hävdar  att  en  av  Tellanders  huvudteser  är  att  entreprenadverksamheten  i  Åres 
tappning skulle innebära ”en ny kulturpolitisk linje genom att man blandar ihop 
traditionell  biblioteksverksamhet  med  kommersiell  verksamhet".  Men  detta  är 
inget nytt, hävdar författaren, som menar att det på flera ställen finns "boklådor i  
biblioteken”,  bibliotek  som  ägnar  sig  åt  biljettförsäljning  och  videouthyrning, 
galleriverksamhet,  samt  att  företagsservice  mot  någon  form  av  ekonomisk 
ersättning  blir  allt  vanligare.  Det  är  enligt  författaren  även  sällsynt  att 
kommunerna har fri entré på sina kulturarrangemang.167 Därmed menar författaren 
att  Åre  inte  skiljer  sig  från  andra  kommuner.  Avtalet  i  Åre  garanterar  enligt 
Häggström vidare att ”den traditionella biblioteksverksamheten” förblir avgiftsfri 
samt  att  den  övriga  verksamheten  inte  får  inkräkta  på  den  traditionella 
biblioteksverksamheten.168 När det gäller DIK:s "inställning till  'den principiella 
frågan om bibliotek på entreprenad'" är deras ståndpunkt att "det inte är någon 
principiell fråga". DIK:s ståndpunkt är enligt Häggström att 

oavsett vilken form, som en kommun väljer för driften av ett bibliotek, är det kommunen som 
är och måste vara huvudman. Det är kommunen, som har det kulturpolitiska ansvaret och det  
är  kommunens  ansvar  att  se  till  att  verksamheten  lever  upp  till  de  kulturpolitiska 
målsättningar man sätter fast. Vi kommer aldrig utlysa några 'frikort' för entreprenad, lika lite 
som vi utlyser 'frikort' för en verksamhet bara för att den drivs i offentlig regi. Vi förbehåller 
oss rätten att ta ställning i varje enskilt fall, att kritisera målsättningar, att kritisera formerna 
för verksamheten, att peka på nya och bättre lösningar.169

Men detta gör DIK genom diskussioner och i en öppen debatt, inte ”genom att 
förneka folkvalda politikers rätt att fatta politiska beslut”, avslutar Häggström.170 

Det  är  svårt  att  hänföra  Häggströms  artikel  till  någon  politisk  ideologi.  Det 
förefaller som att DIK, som också nämndes i det ovan refererade uttalandet, inte 
har några principiella invändningar mot biblioteksverksamhet på entreprenad. Så 
länge kommunen har  det  kulturpolitiska ansvaret och  ser till  att  verksamheten 
lever upp till dessa krav, verkar det enligt DIK inte spela någon roll i vilken form 
verksamheten drivs. Det får kallas en pragmatisk inställning och gör att jag hänför 
inlägget till kategorin ”neutral”.

Tommy  Olsson  medverkar  även  med  ett  debattinlägg  angående 
entreprenadverksamheten  i  Åre  kommun i  DIK Forum 1991:17,  med  inlägget 
"DIK-forum  och  integriteten".  Olsson  har  dock  inga  synpunkter  på  huruvida 
entreprenad  är  rätt  eller  fel.  Istället  handlar  Olssons  kritik  om reportaget  om 
Nordisk Biblioteksutveckling (NBU) och Conny Jacobsson i DIK Forum 1991:15. 

1 6 7 Häggström, B. M. (1990), ”Vi delar inte ut några 'frikort'”, s. 20.
1 6 8 Häggström, B. M. (1990), s. 20.
1 6 9 Häggström, B. M. (1990), s. 20.
1 7 0 Häggström, B. M. (1990), s. 20.
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Författaren  lägger  enligt  egen  utsago  inga  värderingar  i  att  Nordisk 
Biblioteksutveckling, som är ett privat företag, arbetar ”för att tjäna så mycket 
pengar  som  möjligt  åt  sina  ägare”.  Det  är  ju  detta  företagsamhet  i  en 
marknadsekonomi syftar till och det är ”självfallet inget som helst fel med den 
saken" anser författaren.171 Författaren är dock kritisk till att, som han ser saken, 
DIK Forum låter NBU:s direktör och delägare Conny Jacobsson få ”två helsidors 
textreklam  för  det  egna  företagets  förträfflighet,  konkurrenten  Bibliotekstjänst 
AB:s uselhet och hur biblioteken borde skötas enligt NBU".172 Denna upplevda 
ensidighet ser författaren som ett problem för tidningens integritet.173 Artikeln går 
svårligen att hänföra till den ena eller andra ideologin.

Henriette  Zorns  ledare  i  BBL 2009:2  behandlar  även  den  bibliotek  på 
entreprenad och kommenterar Niclas Lindbergs "Biblioteksentreprenader - en stor 
sak", en genomgång av biblioteksentreprenader i samma nummer. Zorns ledare 
har som målsättning att besvara frågan varför det anses så krångligt med att lägga 
ut biblioteksverksamhet på entreprenad jämfört med annan kommunal verksamhet 
som sjukvård och skola. Artikeln får sägas vara en relativt neutral genomgång av 
både för- och nackdelar vad gäller att lägga upp bibliotek på entreprenad. Tar inte 
ställning till huruvida det är rätt eller fel med entreprenad, utan resonerar för eller 
emot med argument som effektivitet, lagstiftning, etc. Ledaren tar även upp Per 
Magnus Wicén, vd för Svenska Boklån, och hävdar att företaget är okunnigt ”om 
biblioteksverksamhet i synnerhet och kommunal verksamhet i allmänhet”. 174

Ett  inlägg i  debatten  som behandlar  entreprenad utifrån  ett  huvudsakligen 
neutralt  perspektiv och ställer sig försiktigt positiv till  detta ifall verksamheten 
drivs av bibliotekarier återfinns i  BBL 2000:4. I detta nummer medverkar Joneta 
Belfrage, ordförande i SAB med inlägget ”Vi är inte nakna, ej heller klär vi oss i 
säck och aska”.  Belfrages artikel är  ett  svar på ”Dags att  prova kejsarens nya 
kläder igen?” av Tommy Olsson. Enligt författaren har biblioteket i Linghem i 
Linköping  räddats  ”tack  vare  att  en  djärv  bibliotekarie  vågade  sig  på  att  ta 
biblioteket på entreprenad”175 Dock anser Belfrage att entreprenadfrågan legat nere 
under  ett  antal  år,  på  grund av  att  Sverige  fick en  bibliotekslag  som innehöll 
”gratisprincipen”.176 Därmed  var  det  plötsligt  inte  lika  intressant  att  lägga  ut 
biblioteken  på  entreprenad.  Enligt  författaren  arbetar  SAB  vidare  med  en 
”skärpning” av denna lag. Författaren hänvisar till ett uttalande i BBL 2000:1, där 
SAB redovisar vad de anser att ett bibliotek ska vara och driftsformer. Där säger 
de bland annat att folkbiblioteken ”skall vara ett rikstäckande offentligfinansierat 
informationssystem” och att det ska vara ”offentlig styrt och finansierat”. Enligt 
författaren  finns  det  ingen motsättning  mellan  detta  och  att  ”en  rutinerad  och 
1 7 1 Olsson, T. (1991), "DIK-forum och integriteten", s. 8.
1 7 2 Olsson, T. (1991), s. 8.
1 7 3 Olsson, T. (1991), s. 8.
1 7 4 Zorn, H. (2009), s. 3.
1 7 5 Belfrage, J. (2000), ”Vi är inte nakna, ej heller klär vi oss i säck och aska”, s. 13.
1 7 6 Belfrage, J. (2000), s. 13.
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duktig  bibliotekarie  tar  över  ett  hotat  bibliotek och driver  det  på  entreprenad, 
finansierat  med  offentliga  medel  och  där  politikerna  fortfarande  har 
huvudansvaret”.177 Enligt  författaren  har  SAB  uppvaktat  kulturminister  Marita 
Ulvskog  och  vid  detta  tillfälle  uttryckt  sin  oro  för  biblioteksnedläggningar, 
kommuners  bristande  helhetssyn  på  biblioteksverksamheten, 
biblioteksentreprenader  samt  påpekat  behovet  av  en  tydligare  och  skarpare 
bibliotekslag.178 Ideologiskt är Belfrages inlägg inte helt lätt att placera och hon 
förefaller ha en kluven inställning till entreprenad. Å ena sidan verkar entreprenad 
vara acceptabelt om det, som i exemplet författaren anger, sker på initiativ av en 
rutinerad och duktig bibliotekarie som tar över ett hotat bibliotek. Å andra sidan 
har  SAB  uttryckt  sin  oro  angående  entreprenad  för  kulturministern  Marita 
Ulvskog.  Däremot  vill  SAB  enligt  författaren  se  en  stärkt  bibliotekslag. 
Biblioteken ska skyddas från hot om nedläggning, etc.

Ett uttalande från DIK:s förbundsstyrelse med anledning av verksamheten i 
Åre  och  bibliotek  på  entreprenad  publicerades  i  DIK  Forum 1990:14.  Den 
osignerade  ledaren,  "Bibliotek  på  entreprenad"  är  ett  uttalande  som  DIK:s 
förbundsstyrelse antagit den 4 september 1990 då man anser att det i diskussionen 
kring  Åre  kommun  och  planerna  på  att  lägga  ut  biblioteksverksamhet  på 
entreprenad finns en rad ”missuppfattningar,  feltolkningar och ryktesspridning” 
när det gäller DIK-förbundets ställningstagande.179 Uttalandet får sägas präglas av 
pragmatism  snarare  än  ideologi.  Enligt  uttalandet  så  måste  DIK-förbundet  ta 
ställning till frågan om bibliotek på entreprenad utifrån två perspektiv. 

Det  ena är  det  "traditionellt  fackliga".  Eftersom  DIK-förbundet  är  ett 
fackförbund är  det  deras uppgift  att  tillvarata  medlemmarnas intressen när det 
gäller  trygghet  i  anställningen,  lönefrågor,  möjligheten  till  utveckling  av 
yrkeskompetensen, etc.  Enligt uttalandet gör DIK detta genom att sluta avtal med 
arbetsgivaren. Så länge avtalen är förmånliga verkar det enligt styrelsen inte spela 
någon roll mellan vilka parter avtalen ingås, oavsett om den som anställer är "stat, 
kommun eller ett privat företag".180 Enligt uttalandet för DIK-förbundet i skrivande 
stund  diskussioner  med  Nordisk  Biblioteksutveckling  om  innehållet  i  ett 
kollektivavtal.

Det  andra perspektivet rör "kulturpolitiska" konsekvenser. Enligt uttalandet 
tillhör det nämligen DIK-förbundets uppgifter att ta ställning till de kulturpolitiska 
konsekvenserna.  Enligt  uttalandet  verkar  DIK  inte  ha  några  problem  med 
biblioteksverksamhet på entreprenad så länge det finns tydliga kulturpolitiska mål 
fastställda.  Enligt  uttalandet  kan  kommunpolitikerna  aldrig  kan avsäga  sig  sitt 
kulturpolitiska  ansvar  för  folkbiblioteksverksamheten.181 Enligt  uttalandet  kan 

1 7 7 Belfrage, J. (2000), s. 13.
1 7 8 Belfrage, J. (2000), s. 13.
1 7 9 ”Bibliotek på entreprenad”, (1990), s. 3.
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kommunerna välja olika former för driften av verksamheten, men oavsett val av 
driftsform  ("drift  i  offentlig  regi,  entreprenad,  personalkooperativ  etc")  är  det 
kommunpolitikernas skyldighet att lägga fast de kulturpolitiska ramarna, sätta upp 
tydliga  mål  och  garantera  kvaliteten  i  verksamheten.182 Enligt  uttalandet  så 
uppfyller avtalsförslaget i Åre dessa krav. DIK-förbundet bedömer därför att de 
övergripande  kulturpolitiska  målsättningar  och  de  mediaurvalspriniciper  som 
läggs fast i avtalet tillsammans med personalens yrkeskompetens är en ”tillräcklig 
garanti  för  kvalitet  i  verksamheten  och  en  inriktning  på  den  som svarar  mot 
grundläggande kulturpolitiska krav”.183 

Dock avslutas uttalandet med en lite överraskande vändning, med att fastslå 
att  förbundet  generellt  sett  inte  "är  positiva till  entreprenadverksamhet  när  det 
gäller  folkbiblioteken".184 Det anges dock inte att  några ideologiska skäl  skulle 
ligga  bakom den  ståndpunkten.  Istället  hävdas  det  att  de  positiva  effekter  en 
utläggning på entreprenad skulle ge lika gärna kan åstadkommas i offentlig regi, 
bara arbetsgivarna ger utrymme för flexibilitet, satsning på välutbildad personal, 
etc.  Förutsättningen för detta är  dock att  de offentliga arbetsgivarna sätter upp 
"konkreta mätbara mål och klara riktlinjer för verksamheten och gör en tydlig 
koppling mellan mål och resurser". De offentliga arbetsgivarna måste även ta "sitt 
personalpolitiska  ansvar"  genom  att  utveckla  en  personalstrategi  som  innebär 
”stort  utrymme  för  flexibilitet  i  arbetsorganisationen,  satsning  på  välutbildad 
personal ... utveckling av yrkeskompetensen ... betala konkurrenskraftiga löner".185

Ytterligare ett inlägg som ställer sig neutralt till  entreprenad förekommer i 
DIK Forum 1990:14 där Barbro Ekström, chef för länsavdelningen i Östersund, 
har  skrivit  ett  inlägg  med  titeln  ”Okunnigt  och  kränkande  fabulerande”,  med 
anledning av Holmquist och Tellanders satir om ”Svinaböke kommun”. Ekström 
tolkar Holmquists och Tellanders satir som "ett synnerligen lätt förklätt angrepp 
på  invånare  och  bibliotekspersonal  i  Åre  kommun".186 Ekström  skriver  även 
angående  privatisering  att  om  det  visar  sig  att  resultatet  av  en  eventuell 
privatisering är negativ för låntagarna i kommunen kommer kommunen ”att vidta 
åtgärder  för att  rätta till  förhållandena”.187 Ekström poängterar  även att  ”Vi tar 
bestämt avstånd från alla insinuenta påhopp på våra kollegor på biblioteket och på 
invånarna i Jämtlands län”.188

Två inlägg i debatten om Dieselverkstaden publicerades i BBL 2006:2. I båda 
fallen rör det  sig om svar från BBL:s chefredaktör Henriette Zorn.  Den första 
repliken  är  ett  svar  på  "Öppet  brev  angående  artikeln  om  Dieselverkstadens 
bibliotek  i  BBL 2005:10"  som  behandlats  ovan.  Zorn  svarar  med  "Svar  till 
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Dieselverkstadens  personal".  Zorns  andra  inlägg  i  samma  nummer  har  titeln 
”Pinsamt var ordet! : svar till stadsdirektören i Nacka” och är ett svar till Lennart 
Jonassons inlägg "'Som en sämre såpopera'" som även det behandlats ovan.

Gemensamt för Zorns båda inlägg är att de överhuvudtaget inte berör frågor 
om  ideologi  eller  huruvida  entreprenad  är  rätt  eller  fel.  Istället  är  det  BBL:s 
fokusering  på  ett  påstått  jävsförhållande  i  Nacka  kommun  som  är  i  fokus. 
Författaren  försvarar  denna  fokusering  i  båda  sina  inlägg,  och  anser  att 
Biblioteksbladet i  sin  rapportering  om  Dieselverkstaden  inte  har  ”farit  med 
skvaller eller insinuationer”, däremot ”fann vi det rimligt att ställa ett antal frågor 
som handlade om detta  kända faktum”.189 Zorn  hänvisar  även till  vad  Lennart 
Jonasson själv sagt, att förslaget om avknoppning kom "lägligt eftersom de båda 
chefernas  förhållande  blivit  en  akut  fråga".190 Zorn  hänvisar  även  till  Niclas 
Lindbergs uttalande att Svensk Biblioteksförening inte har tagit ställning i frågan 
om alternativa  driftsformer.  Påpekar  även  att  BBL har  en  fri  och  självständig 
ställning i förhållande till föreningen. Tidningens innehåll är därför inte liktydigt 
med föreningens ställningstagande i olika frågor.

Negativ till entreprenad – pragmatiska skäl
En annan position i entreprenad-debatten innehas av aktörer som intar vad jag har 
valt  att  kalla  en  pragmatiskt  negativ  hållning.  Här  återfinns  aktörer  som  i 
varierande  grad  ställer  sig  skeptiska  till  tanken  på  att  lägga  ut 
biblioteksverksamhet  på  entreprenad,  dock  utan  att  detta  motiveras  av  uttalat 
ideologiska skäl. Istället är det diverse praktiska frågor och inte sällan detaljfrågor 
om  lagar,  avtal  och  regleringar  som  motiverar  författarna  till  att  ställa  sig 
skeptiska till att folkbiblioteksverksamhet ska bedrivas i privat regi.

Frågor om ansvar och kulturpolitiska mål
Ett annat tema i denna kategori av artiklar är frågor om ansvar och vem som ska 
kontrollera att bibliotek på entreprenad uppfyller kulturpolitiska mål. Ett exempel 
på  detta  är  Marianne Steinsaphirs  förord  i  BBL 1999:10,  ett  temanummer om 
entreprenad.  Steinsaphir  uppger  sig  vara  förvånad  över  den  kraft  somliga 
kommunalpolitiker lägger ner på att diskutera idéen med bibliotek på entreprenad, 
författaren undrar om det inte finns viktigare frågor att fördjupa sig i. Angående 
frågan om varför  det  inte kan få  finnas ”fribibliotek”  när det  finns så  kallade 
friskolor, som SAB:s ordförande Joneta Belfrage frågat sig i föregående nummer, 
anser  författaren att  ”Nej  det  bör  inte finnas  'fribibliotek'.191 En viktig  skillnad 
mellan skolor och bibliotek är nämligen att biblioteken saknar tillsynsmyndighet 
och frågan borde enligt författaren därför besvara sig själv.  Dessutom är anser 
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författaren att poängen med ett folkbibliotek just att det inte är ett ”'fribibliotek' 
utan  en  allsidig  och  neutral  frizon”.192 Författaren  verkar  m.a.o.  skeptisk  till 
bibliotek på entreprenad. Anledningen till detta är dels av vad som får kallas mer 
pragmatiska skäl, att det saknas en tillsynsmyndighet liknande den som finns för 
friskolor. Ett annat skäl är att folkbiblioteket ska vara en ”allsidig” och ”neutral 
frizon”.193 Författaren går dock inte närmare in på varför inte ett bibliotek som 
drivs på entreprenad skulle kunna vara allsidigt eller neutralt, vad denna skepsis 
bottnar i. Det kan vara en ideologisk ståndpunkt från författarens sida, men den är 
i så fall inte uttalad.

Ytterligare ett  inlägg som ställer  sig skeptiskt  till  bibliotek på entreprenad 
utifrån frågor om vem som ska utöva tillsyn över dessa återfinns i  BBL 2006:3. 
Henriette Zorns förord i  detta nummer tar upp det faktum att kulturnämnden i 
Nacka slutligen beslutat om avknoppning av Dieselverkstadens verksamhet. Zorn 
påpekar att det finns friskolor och att det nu också  finns ett ”fribibliotek”. 

När det gäller friskolorna är det Skolverket som utövar tillsyn och granska [sic] kvaliteten.  
Men vem har tillsyn över fribiblioteket och granskar dess kvalitet? Och gör det ur brukarnas 
perspektiv? Är det  samma kommungubbar och -gummor som fattat beslut om ett prövoår 
trots  att  man  ansåg  att  beslutsunderlaget  var  för  tunt,  inte  minst  sett  ur  brukarnas 
perspektiv?194 

Zorn  hävdar  även  att  det  inte  finns  någon  automatisk  koppling  mellan 
självbestämmande och generösare öppettider, ”eller att personalkooperativ i sig 
skulle betyda ett bättre och större utbud etc”.195 Zorn verkar med andra ord inte ha 
något  emot  bibliotek  på  entreprenad  i  sig.  De  invändningar  hon  gör  handlar 
snarare om detalj- och tillsynsfrågor,  t.ex. när hon nämner att det för friskolor 
finns Skolverket som utövar tillsyn, men att någon liknande myndighet inte finns 
för  "fribibliotek".  Hennes  inlägg  bör  därför  hänföras  till  kategorin  negativ  av 
pragmatiska skäl.

Liknande tankegångar förekommer i Tommy Olssons debattartikel ”Dags att 
prova kejsarens nya kläder igen?” i BBL 2000:4. Olsson är enligt underskriften i 
artikeln  biblioteks-  och  kulturchef  i  Borås.  Det  framkommer  av  artikeln  att 
författaren är skeptisk till tanken på bibliotek på entreprenad. Dock inte av uttalat 
ideologiska skäl, snarare av en rad praktiska skäl. Författaren är kritisk då han 
anser att DIK-förbundet och SAB svävar på målet och inte tar ställning i frågan 
om  entreprenad,  utan  istället  ägnar  sig  åt  ”semantiska  övningar”  där  man 
diskuterar skillnaden mellan privatisering och entreprenad. Olsson medger att det 
finns skillnader mellan de två begreppen, men anser ändå att likheterna är större.

Olssons avståndstagande från entreprenad motiveras av två huvudargument. 
För  det  första  anser  författaren  att  det  inte  går  att  kombinera  både  vinst  till 
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entreprenören  med  lägre  kostnader  utan  att  det  leder  till  nedskärningar  i 
verksamheten.  Entreprenören handlar visserligen på någons uppdrag men är  ju 
ändå ett privat företag ”med de speciella och från det offentliga avvikande regler 
som gäller för sådana”. Det primära syftet med ett företag är ju att skapa en vinst,  
något som enligt författaren ”självfallet  inte är suspekt på något sätt men som 
ändå bör understrykas”.196 Frågan enligt  författaren är  varifrån denna vinst  ska 
hämtas,  särskilt  som kommunala entreprenader oftast  är  förenade med krav på 
lägre kostnader från uppdragsgivarens sida. Författaren undrar var man ska kunna 
hämta hem både besparingar och vinst i biblioteksverksamheten utan att samtidigt 
göra  nedskärningar.  I  praktiken  betyder  detta  att  enligt  Olsson  att  man  måste 
”skära  ned  rejält  på  något  av  det  som  svarar  för  över  85  procent  av 
folkbiblioteksbudgetarna, dvs personal lokaler och medier”. Om inte detta görs 
undrar  författaren  var  man  ska  ”hämta  hem  både  besparingar  och  vinst”.197 

Författaren hävdar att de ekonomiska förutsättningarna för att driva folkbibliotek 
”på lönsam entreprenadbasis är precis lika nonsensartade nu som då om man vill 
hålla samma nivå på verksamheten”.198 Enligt författaren finns det helt enkelt inga 
pengar att tjäna. 

För det andra frågar sig författaren hur privata bibliotek ska samarbeta med 
den samhälleliga infrastruktur, det nätverk, som byggts upp på biblioteksområdet. 
Enligt  Olsson  finns  det  nämligen  komplikationer  för  privata  bibliotek  när  det 
gäller  det  nödvändiga deltagandet i  lokala,  regionala och rikstäckande nätverk. 
Där  finns  det  enligt  författaren  problem  som  handlar  om  ”deltagande  i  och 
kostnaderna för allt från övertagande av mediasamlingar till  lokala datasystem, 
fjärrlån  och andra  samordnings-  och  samutnyttjandefrågor”.199 Privata  bibliotek 
kan enligt författaren inte leva sitt eget liv utan måste ingå i ”den möjligen något 
kommunalgråa samhälleliga infrastruktur, det nätverk, som byggts upp i vårt land 
inom  biblioteksområdet”.200 Detta  nätverk  har  enligt  Olsson  en  grundläggande 
”public  servicekaraktär”  och  sådana  spelregler  när  det  gäller  offentlighet, 
objektivitet,  undantag  från  upphovsrätten  och  annat  att  det  svårligen  låter  sig 
”blandas upp” vare sig med rent kommersiella aktörer med vinstintressen eller 
idéburna aktörer utan att ”systemet rubbas”.201 Ett tredje problem med bibliotek på 
entreprenad  enligt  författaren  är  ”mål  och  inriktning”,  varmed  jag  antar  att 
författaren menar kulturpolitiska mål. Författaren avslutar inlägget med att hävda 
att han övertygad om att en överväldigande majoritet av SAB:s medlemmar och 
andra biblioteksengagerade ställer sig avvisande till att kommunerna ”bjuder ut” 
folkbiblioteken på entreprenad, och undrar varför föreningsstyrelsen har så svårt 
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att ta ställning. Olssons invändningar mot entreprenad får därför sägas vara av 
pragmatisk och praktisk karaktär snarare än ideologisk.

En skribent som också, i likhet med Olsson, är inne på frågan hur fristående 
bibliotek ska samverka med andra bibliotek är Barbo Borg, bibliotekschef i Solna 
kommun.  Hennes  debattartikel  "Låna  böcker  gratis  -  en  lysande  affärsidé?" 
förekom i BBL 2008:5. Borgs debattartikel tar upp en rad praktiska problem kring 
detta med att lägga ut biblioteksverksamhet på entreprenad till ett privat företag. 
Författaren intar därmed vad som får kallas en pragmatiskt avvisande attityd till 
bibliotek på entreprenad. Borg skriver i samband med att Solna kommun infört 
s.k.  utmanarrätt.  I  mitten  av  februari  (2008)  kom  ett  brev  till  Kultur-  och 
fritidsnämnden  i  Solna  från  företaget  Svenska  Boklån  AB.  Enligt  Borg  skrev 
företaget att de var ”öppna för att överta hela eller delar av verksamheten samt 
tillföra  ytterligare  attraktiva  tjänster  inom  kulturområden”.  Dessutom hävdade 
företaget att de med höjd ”servicenivå” skulle kunna leverera tjänsten ”till lägre 
pris”.202 Varför skulle  då inte ett  företag kunna driva ett  bibliotek lika bra som 
kommunen, frågar Borg retoriskt, då det går bra när det gäller verksamhet som 
idrottsplatser, simhallar, fritidsgårdar, äldreboenden och mycket annan kommunal 
verksamhet?  Enligt  Borg  är  dock  att  driva  ett  folkbibliotek  "nog  en  mer 
komplicerad apparat än vad man som utomstående i allmänhet tänker sig". Syftet 
med Borgs artikel är därför att peka på några problemområden som aktualiserats i 
samband med utmaningen från Svenska boklån, ”och det finns många fler" hävdar 
hon.203 

De problemområden hon pekar på är till att börja med Bibliotekslagens krav 
på samverkan. Enligt Borg är utmanarrätten en del av tankegodset i diskussionen 
om  konkurrensutsättning.  Bibliotekslagen  säger  dock  att  bibliotek  och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Dock 
är  konkurrens  och  samverkan  ofta  oförenliga  begrepp,  anser  författaren. 
Samverkan är en långsiktig historia och vid privat biblioteksdrift är siktet kort, 
enligt författaren. En privat utförare måste nämligen ha vinst ”här och nu – eller 
hur som helst inom avtalstiden”.204 Därför undrar författaren hur ett privat företag 
skall kunna leva upp till bibliotekslagens krav på samverkan och ”en solidaritet 
som sträcker sig utanför den egna kommunens gränser och långt längre än en 
avtalsperiod”.205

 Ett annat problemområde enligt författaren är att avtal saknas med Sveriges 
Författarförbund. Enligt författaren bygger nämligen Sveriges Författarförbunds 
avtal med staten om utlåning av böcker på att biblioteken inte är vinstdrivna och 
ersättningen är beräknad därefter. Ett annat problemområde enligt författaren är 
att Svenska Boklåns idéer om att låna ut böcker via en Internetportal innebär en 
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”återgång  till  förlegade  och  ineffektiva  arbetssätt”.206 Ytterligare  ett 
problemområde enligt författaren rör reklamfinansiering. Anledningen till detta är 
att  Svenska  Boklån  har  uppgivit  att  deras  internetportal  kommer  att  innehålla 
annonser. Författaren vänder sig emot att en ”kommunal” hemsida (författarens 
citationstecken) finansieras med reklam. Författaren frågar om Svenska Boklån 
tycker det är en bra idé med bibliotekswebbsidor som bland annat riktar sig till 
barn och ungdomar innehåller reklam.

Det sista problemområdet enligt Borg är ”vinsten”. Ett privat företag som ska 
driva en biblioteksverksamhet åt kommunen ska kunna skapa dels en vinst åt sig 
själv, dels en vinst åt kommunen, och samtidigt utföra verksamheten lika bra eller 
bättre  än kommunen.  Enligt  författaren  är  ett  stort  problem i  den  kommunala 
driften det faktum att fler kunder per automatik inte genererar mer pengar, men 
däremot garanterat ”mer arbete, dvs ökade kostnader”.207 Borg avslutar sitt inlägg 
med att fråga sig huruvida ”Kom och låna böcker gratis!” kan vara en lysande 
affärsidé.208

Författaren tar med andra ord inte ställning till om det är rätt eller fel att lägga 
ut bibliotek på entreprenad.

”Entreprenad behövs inte”
Ett antal inlägg i debatten argumenterar för att bibliotek på entreprenad helt enkelt 
inte behövs, utan att man kan uppnå de eventuella förbättringar som entreprenad 
kan medföra i kommunal regi. 

Först ut med den synpunkten är Birger Olsson, bibliotekschef i Landskrona, 
som  i  BBL 1990:6  medverkar  med  artikeln  ”Privata  entreprenörer  inom 
folkbiblioteksverksamheten”.  Enligt  författaren har det  från och med mitten av 
1980-talet  har  rått  ”stagnation”  inom biblioteksvärlden  med  minskade  boklån, 
ökade kostnader för personal och lokaler, etc.209 En sådan situation skapar enligt 
Olsson läge för entreprenörer, när politikerna blir oroliga och ser sig om efter nya 
vägar att utveckla och finansiera den verksamhet man har. Författaren tar därefter 
upp situationen i Åre kommun och Conny Jacobsson och Nils-Erik Kleven och 
deras företag.210 Författaren får sägas inta en neutral hållning till själva företeelsen 
med  entreprenad.  Hans  argumentation  går  snarare  ut  på  att  bibliotek  på 
entreprenad inte behövs, därför att de eventuella fördelar som entreprenaddrift kan 
ge  lika  väl  går  att  uppnå  inom  kommunal  regi.  Olsson  frågar  sig  huruvida 
folkbiblioteken  behöver  externa  entreprenörer  eller  om man  kan  förändra  och 
uppnå samma resultat som entreprenörerna ”lockar med” inom nuvarande ram och 
organisation, det vill säga ”effektivare verksamhet till lägre kostnad. Utveckling i 
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stället  för  avveckling.  Bibehållet  förtroende  inför  politikerna  och 
låntagarna/besökarna”. Författaren uppger att han tror det är  möjligt.211 Därefter 
följer en rad tips och förslag till åtgärder som man författaren anser kan utveckla 
biblioteksverksamheten.  Dessa  innefattar  förslag  på  målformulering  för 
verksamheten, renodlande av ledningsansvar, avlägsnande av mellanchefer för att 
korta beslutsvägarna, att låta var och en göra det han eller hon är bra på, ta vara på 
varje  persons  speciella  förmåga,  riva  barriärer  mellan  olika  personalgrupper, 
samarbeta  med  företag,  samt  att  inrikta  ”all  kraft  mot  servicesidan.  Korta 
beställningsköer och lyssna på låntagarna/besökarna”.212

Olssons poäng är att dessa åtgärder går att utföra inom nuvarande ram, det vill 
säga  i  kommunal  regi.  Enligt  Olsson  finns  det  ingenting  som  hindrar 
bibliotekspersonalen och politikerna att göra allt det man egentligen vill göra för 
att ge bättre biblioteksservice. De enda hinder som finns anser Olsson vara ”det 
egna motståndet och rädslan för att en och annan gång göra bort sig eller möta 
motstånd”.213 Författaren avslutar sitt inlägg med att hävda att "[v]i behöver inte 
gripa efter de halmstrån som sträcks till oss nu av dem vars primära intresse är att 
göra en egen vinst”. Den vinsten anser författaren istället kan användas till ”högre 
löner, mer program och fler böcker och andra medier. Det är inte nödvändigt att gå 
över ån efter vatten och samtidigt spilla en del på vägen".214 Enligt författaren ska 
svensk  folkbiblioteksverksamhet  inte  styras  av  "tillfälliga  idéer  hos  några 
privatpersoner. Den skall växa och utvecklas från genuina behov och önskemål". 
Författaren avslutar därefter med att vidgå att det behövs en "nyorientering" inom 
biblioteksverksamheten,  men  att  den  går  att  "klara  på  annat  sätt  än  genom 
utförsäljning".

Olssons  avvisande  av  entreprenad  får  sägas  vara  en  icke-ideologisk 
ståndpunkt.  Detta  gör  att  jag  vill  placera  inlägget  i  kategorin  ”negativ  av 
pragmatiska  skäl”.  Författarens  handlingsförslag,  d.v.s.  normer,  för  hur 
biblioteksverksamheten ska kunna förbättras och förnyas är svåra att hänföra till 
någon speciell politisk ideologi. Däremot framgår av författarens sista stycke en 
viss skepsis mot att människor ”vars primära intresse är att göra en egen vinst” 
ska ägna sig åt biblioteksverksamhet.  Detta är  en socialistisk värdering. Det är 
dock den enda kritik av biblioteksentreprenad som går att finna i inlägget, där 
annars pragmatiska synpunkter dominerar.

Ytterligare två inlägg i debatten som behandlar entreprenad utifrån synsättet 
att  entreprenad helt  enkelt  inte  behövs är  för  det  första "Biblioteken kan göra 
succé - utan entreprenad", av Uno Nilsson, barnbibliotekskonsulent i Kristianstad 
i BBL 1990:10. Artikeln börjar med att påstå att fenomenet entreprenad inte är 
något nytt. Författaren hävdar nämligen att redan den allra första fattigvården var 

2 1 1 Olsson, B. (1990), s. 173.
2 1 2 Olsson, B. (1990), s. 173.
2 1 3 Olsson, B. (1990), s. 173.
2 1 4 Olsson, B. (1990), s. 173.

50



”med undantag för ättestupan” en ren entreprenad.215 Där auktionerade man enligt 
författaren ut de fattiga till lägstbjudande bonde, ”som för en ringa motåtgärd fick 
billig  arbetskraft”.216 Enligt  författaren  ansågs  denna  entreprenadform  dock  så 
småningom  alltför  omänsklig,  ”och  med  humanismens  intåg  i  människors 
medvetande  ersattes  fattigvården  med  kommunal  sådan”.  Författaren  överlåter 
därefter  åt  läsaren  att  fundera  över  hur  man  ska  tolka  ”bibliotekens 
utauktionerande  till  lägstbjudande”.217 Författaren  vill  istället  diskutera 
”entreprenadformens förmenta frigörande kraft när det gäller bibliotekens profil 
och förmedling”.  Nilsson berättar  därefter  om ett  projekt,  ”Kamp mot de  räta 
linjernas tyranni”, som stöds av Kulturrådet. Syftet är att bryta ner barriärer där så 
behövs, bygga broar där broar mellan avdelningar och människor behövs, ”ja rikta 
in hela bibliotekets verksamhet på målet att biblioteken ska fungera maximalt som 
förmedlare av kultur och information”.218 Det gäller också att ta till vara på alla 
personalens  kunskaper  och  erfarenheter.  Biblioteken  har  enligt  författaren  en 
viktigt roll som ”frizon”, där brukarnas behov av upplevelser och kunskap är de 
enda  krav  som  ställs.  Allt  detta  ska  enligt  författaren  ske  utan  entreprenad. 
Författaren talar även om vikten av ”rummets betydelse” för kulturförmedlingen. 
Enligt författaren är detta något som de som sysslar med kommersiell verksamhet 
har insett, då alla kommersiella lokaler utformas med tanke på just detta. Nu är det  
enligt författaren dags att använda ”kommersens vapen” i den ”ickekommersiella 
kulturförmedlingens tjänst”.219 

Artikeln  tar  inte  avstånd  från  entreprenad  i  sig.  Istället  argumenterar 
författaren enligt linjen att entreprenad inte behövs, att det går lika bra att ta till  
vara personalens kreativitet och engagemang i kommunal drift. Däremot är det 
svårt att inte tolka artikelns inledning, som refererar till den svenska fattigvården, 
som ett angrepp på privatiseringsiver hos politiker. När författaren inleder med att 
påpeka att även den svenska fattigvården, med dess förnedrande verksamhet (där 
man enligt författaren auktionerade ut fattiga människor till lägstbjudande), drevs 
på entreprenad, måste det tolkas som avsett att ställa begreppet entreprenad i dålig 
dager.  Enligt  författaren  är  biblioteket  en  frizon,  där  brukarnas  behov  av 
upplevelser  och  kunskap  är  de  enda  krav  som  ska  gälla.  Man  kan  säga  att 
författaren argumenterar dels i linje med en nyliberal ideologi, där användarnas 
behov  av  upplevelse  och  förströelse  ska  vara  styrande,  dels  i  linje  med  den 
socialistiska ideologin, där biblioteket ska stå för folkbildning (”kunskap”).

Det andra inlägget är Fritz Ochsners inlägg "Polemiskt ogräs frodas" i  DIK 
Forum 1990:18. Ochsner är enligt artikeln före detta länsbibliotekarie. Författaren 
uppger att han instämmer i DIK:s ståndpunkt formulerad i DIK Forum 1990:16, 
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att  det  är  kommunen  som  är  och  måste  vara  huvudman,  som  har  det 
kulturpolitiska  ansvaret  samt  ansvaret  för  att  verksamheten  lever  upp  till  de 
kulturpolitiska målen kommunen lägger fast.220 Ochsners inlägg har en ton som 
skulle kunna kallas raljant och det är inte helt lätt att förstå när han är seriös, men 
huvuddragen  tycks  vara  följande.  Författarens  inställning  till  entreprenad 
förefaller något kluven. Författaren driver två argumentationslinjer. Den första är 
att författaren inte verkar ha något emot verksamhet på entreprenad i  princip, och 
hävdar att  

Det kan inte vara svårare att ha med en egen förvaltning att göra än att överföra verksamheten 
på  en  entreprenör,  att  förhandla  med  en  bibliotekschef  och  medarbetarna  än  med  en 
entreprenör,  -  bara  det  finns  mål  och  medel  samt  anställningsformer  som  facket  kan 
godkänna.221

Författaren kommer dock sedan med invändningen att "Visst, men det är inte så 
'bara'"  och pekar på praktiska problem som kan uppstå ifall  bibliotek drivs på 
entreprenad. Vad händer t.ex. om en entreprenör driver "två, tio, trettio bibliotek 
runt om i landet? Bildar de en koncern? Utjämnar det ena bibliotekets vinst ett 
annats förlust?".222 Författaren undrar även vad som händer om entreprenören går i 
konkurs,  och  om  kommuner  och  DIK  i  så  fall  skall  förhandla  med  en 
konkursförvaltare, vem som då ska betala löner och driva verksamheten.223 Detta 
är  med  andra  ord  invändningar  av  en  mer  praktisk  art  och  gäller  frågor  om 
koncernbildning,  konkurser,  ”anställningstryggheten  och  den  psykiska 
atmosfären?”.224

Författarens andra argumentationslinje om entreprenad är att det inte behövs. 
Ochsner påstår att han inte förstår "vad vi skall med entreprenörer till när det finns 
duktigt  biblioteksfolk,  vars  driftighet  gott  kunde  belönas  med  entreprenaders 
lockande vinster efter att ha uppfyllt 'alla' målen".225 Författaren föreslår sedan att 
"duktigt biblioteksfolk" kan lära sig entreprenad med hjälp av lite utbildning, "om 
frälsningen  nu  skulle  ligga  där".  Han  föreslår  att  DIK  kan  anordna 
entreprenörskurser,  ”där man lär ut  litet av risktagande, projektering,  mål- och 
medelstyrning, manipulation, revision och utvärdering”.226

Författarens förslag på vad som bör göras tycks snarare vara att de fördelar 
som verksamhet på entreprenad kan erbjuda går lika väl att utföra i kommunal 
regi,  t.ex.  förslaget  att  lära  de  anställda  "risktagande,  projektering,  mål-  och 
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medelstyrning, manipulation, revision och utvärdering".227 Författaren framkastar 
sedan tanken att låta länsbiblioteken överta entreprenaden i länens bibliotek. 

Med betydligt bättre rationalisering och samordning av personal och tjänster kan de ge bättre  
service än en entreprenör för ett enstaka bibliotek någonsin kan drömma om.228 

För att sammanfatta Ochsners artikel så är det svårt  att hänföra den till  någon 
specifik ideologi. De invändningar författaren har emot entreprenad är av praktisk 
natur.

Ett debattinlägg som är negativt inställd till entreprenadverksamheten i Åre 
kommun av huvudsakligen pragmatiska skäl återfinns i  DIK Forum 1991:17, i 
detta  fall  rör  det  sig  om  entreprenadföretagens  ekonomiska  tillstånd.  Bunny 
Ragnerstams debattartikel "'Samma lilla skuttbolag'" är skriven med anledning av 
artikeln ”På kundens villkor” av Peter Almerud i DIK Forum 1991:15. Författaren 
reagerar  på  att  Conny  Jacobsson  i  DIK  Forum 1991:15  nämner  Sveriges 
Författarförbund ”på ett  sådant  sätt  att  det  kan missuppfattas  att  detta  numera 
medverkar  i  verksamheten  i  Åre”.229 Enligt  författaren  medverkar  Sveriges 
Författarförbund  nämligen inte  på  något  sätt  i  någon  tillsatt  eller  organiserad 
kontroll  av  den  privatiserade  biblioteksverksamheten  i  Åre  och  tycker,  enligt 
Ragnerstam, att situationen är ”ganska ointressant” av två skäl. 

Den första anledningen är att Åre är den enda kommun i landet som skrivit 
avtal med NBU, därför kan man enligt författaren inte vänta annat än att Åre ”till 
varje pris framställs av NBU som ett mönsterbibliotek, ett skyltfönster utåt”. 230

Den  andra  punkten  enligt  Ragnerstam  är  att  ingen  utomstående,  varken 
Sveriges Författarförbund eller DIK Forum, kan kontrollera NBU:s uppgifter eller 
göra  en  egen  ingående  kontroll  av  verksamheten  och  dess  grundläggande 
ekonomi,  ”just  för  att  den  är  privatiserad  och  inte  kontrollerbar  såsom 
demokratiskt  styrd  offentlig  verksamhet”.231 Det  senare  är  enligt  författaren  en 
avgörande  punkt  i  Sveriges  Författarförbunds  ställningstagande  mot 
biblioteksprivatiseringar. 

Enligt  författaren  är  det  däremot  intressantare  att  kontrollera 
entreprenörföretagens ekonomi, ett ämne som därefter tillägnas en relativt stor del 
av  Ragnerstams  debattartikel.  Detaljerna  i  Ragnerstams  redogörelse  har  jag 
bedömt vara utan intresse för denna uppsats. Författarens slutsats är i alla fall att  
koncernen Kultur & Media AB är ett litet ”skuttbolag med 50 000 kr i aktiekapital 
och  utan  registrerad  ordförande”  och  därför  olämplig  att  driva 
folkbiblioteksverksamhet.232 Ragnerstam  går  inte  närmare  in  på  hur 
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entreprenörföretagets ekonomiska förhållanden skulle göra dem sämre rustade att 
driva biblioteksverksamhet, men en rimlig tolkning är väl att det är detta som är 
hans  avsikt.  Därför  har  jag  valt  att  hänföra  artikeln  till  kategorin  negativ  av 
pragmatiska skäl.

Negativ till entreprenad – ideologiska skäl
En annan position i entreprenad-debatten intas av de aktörer som intar en hållning 
jag valt att kalla negativ av ideologiska skäl. 

Misstro mot profit- och vinstkrav
Ett genomgående tema i dessa inlägg är en misstro mot privata entreprenörer, då 
dessa drivs av profitbegär och kravet på att göra en vinst på verksamheten. Det 
finns en oro för hur folkbiblioteken ska påverkas, t.ex. utbudet, om utomstående, 
privata aktörer släpps in.

Ett av de inlägg som är allra mest uttalat kritiskt till entreprenad återfinns i  
BBL 1989:5. Debattartikeln "Min åsikt om privatisering av biblioteken" är skriven 
av Per Sundgren, kulturborgarråd och biblioteksnämndens ordförande i Stockholm 
sedan 1988. Författaren är uttalat kritisk till tanken på att privatisera eller driva 
bibliotek  på  entreprenad.  Enligt  författaren  har  Moderaterna  i  Stockholm 
föreslagit att biblioteken ska läggas ut på entreprenad eller ”drivas av föreningar, 
pensionärsorganisationer  eller  näringslivet,  t  ex  bokförlag”.  Sundgren  anser 
förslaget vara ”helt befängt".233 Författaren oroar sig t.ex. för hur bokutbudet på ett 
bibliotek skulle se ut om ett förlag fick bestämma över verksamheten.234 Sundgren 
är  skeptisk  till  privata  entreprenörer  därför  att  en  entreprenör  eller  ett  företag 
enligt  honom  inte  driver  sin  verksamhet  ”av  idealitet”,  utan  alltid   har  ett 
vinstintresse.  Privatisering  skulle  enligt  Sundgren  därför  ”högst  sannolikt” 
innebära att avgifter införs för boklån, vilket i sin tur minskar tillgängligheten för 
allmänheten. Som författaren ser det har folkbibliotekens viktigaste uppgift varit 
att alla, ”rik som fattig, ung som gammal”, ska ha tillgång till litteratur och andra 
media som biblioteken förmedlar.235 

Istället  för  "privatisering"  vill  författaren  se  större  satsningar  på  de 
gemensamma  biblioteken  för  att  ytterligare  öka  tillgängligheten  och  nå  nya 
kategorier  av  låntagare  och  besökare.  Enligt  författaren  är  det  viktigt  med 
generösa öppettider, att alla har nära till sin egen biblioteksfilial, att lånen är gratis 
och att nya media tillförs biblioteken i ökad utsträckning. Författaren efterlyser 
även en ökad satsning på s.k. uppsökande verksamhet och arbetsplatsbibliotek.

Författaren  föreslår  även  att  man  till  exempel  kan  låta  de  olika 
biblioteksfilialerna ha en egen "profil". Författaren vill även se en ökad satsning 
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på  skolbiblioteken och  skönlitteraturen  i  skolan.  Enligt  författaren  växer  ”nya 
exklusiva kontor, hotell och bankpalats som svampar ur jorden”, samtidigt som 
bibliotek,  skolor  och  sjukhus  förfaller,  vilket  är  "ett  tydligt  tecken  på  att 
samhällets ekonomiska resurser är orättvist fördelade”. Som Sundgren ser det är 
det  denna  ”denna  fördelning  som  ska  förändras,  inte  den  kommunala 
driftsformen”.236 T.ex.  borde  bibliotekens  bokinköp  befrias  från  moms.  Enligt 
författaren så är det ingen kommunal verksamhet som når så många och får så 
goda betyg som biblioteken, därför bör vi "satsa på dem i stället för att lägga ut 
dem på entreprenad eller privatisera dem på annat sätt", avslutar han.237 

Författaren är uttalat kritisk till idén att lägga ut bibliotek på entreprenad, ett 
förslag  som  han  anser  vara  ”helt  befängt”.  Författaren  är  skeptisk  till 
entreprenörer  därför  att  dessa  drivs  av  ”vinstintresse”  snarare  än  ”idealitet”. 
Sundgren uttrycker även oro för hur bibliotekets bestånd skulle kunna se ut, om 
verksamheten drevs av ett förlag. Istället förespråkar Sundgren ökade anslag till 
biblioteken och anser att biblioteken har ett viktigt uppdrag när det gäller att se till 
att  alla  i  samhället  kan  ta  del  av litteratur  och andra media,  ”rik  som fattig”. 
Författaren anser även att samhällets ekonomiska resurser är ”orättvist fördelade”, 
och  att  denna  fördelning  ska  förändras,  d.v.s.  fördelningspolitik.  Detta  är  en 
klassisk  socialistisk  värdering.  Överlag  ligger  Sundgren  nära  den  socialistiska 
idealtypen. 

Ett  annat  inlägg  som  är  kritiskt  till  tanken  på  privata  aktörer  inom 
biblioteksverksamheten återfinns i BBL 1990:6. I detta nummer finns en insändare 
av Bengt  Holmquist,  sjukhusbibliotekarie vid Falu lasarett,  med titeln "'Rätt'  i 
tiden".  Författaren  börjar  med att  konstatera  att  det  finns  en  desperation  över 
”bibliotekens och kulturens  kräftgång” i  det  svenska samhället,  en  desperation 
som tar sig ”säregna uttryck”.238 Ett exempel på detta är idén att bibliotek med 
fördel  kan  drivas  på  entreprenad.  Utgångspunkten  för  denna  åsikt  är  enligt 
författaren att svenska bibliotek är dåligt skötta och det därför behövs någon som 
”rationaliserar och ser mer kommersiellt på verksamheten”, så att det blir bättre 
för  både  personal  och  konsumenter.  Dessutom  ska  denna  nyordning  ge 
entreprenören  ”en  rejäl  vinst”.239 Författaren  frågar  sig  dock  om  man  på 
biblioteken verkligen  är så ”odugliga” som entreprenörerna påstår, och om det 
verkligen kommer bli bättre om ”Conny Jacobsson & Co” får nya möjligheter att 
tjäna pengar på biblioteksverksamheten.240 Även om författaren vidgår att det finns 
dåliga bibliotek, där man glömt bort att man är till för medborgarna och inte för 
sin egen skull, anser han att de allra flesta bibliotek är "välskötta" om man tar 
hänsyn till  förutsättningarna.  Författaren  anser  att  bara  för  att  det  finns  några 
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kolleger som ”missförstått sin uppgift” finns det ingen anledning ”att koppla in 
profithungriga entreprenörer”,  de fel  och brister som finns inom verksamheten 
kan istället rättas till om kommunerna börjar ställa krav på biblioteken. 241

Vidare hävdar författaren att om man synar dessa ”självutnämnda experter” 
och deras ”försåtliga affärsargumentation” i sömmarna så står det klart att "vad 
det  handlar  om  är  att  berika  sig  själva".  Orden  Holmquist  använder  för  att 
beskriva privata entreprenörer och Conny Jacobsson i synnerhet klargör att han 
inte skattar dessa högt, ”profithungriga”, ”folkförförare”, ”ytlig figur”. Författaren 
anser att den offentliga verksamheten inte ska vara en ”mjölkko åt profitörerna”. 
Författarens  skepticism  vad  gäller  att  släppa  in  privata  aktörer  inom 
folkbiblioteksverksamheten  är  en  värdering  som  ligger  nära  den  socialistiska 
idealtypen. Författaren tvekar heller inte inför att ta till ad hominen-argument. Om 
Conny Jacobsson skriver Holmquist  det att denne vill framstå som folkbildare, 
men att en rimligare beteckning vore "folkförförare". Jacobsson är nämligen enligt 
författaren som alla förförare "skicklig att anpassa sig till rådande konjunktur".242 

Jacobsson  anklagas  därefter  för  att  vara  en  åsiktsmässig  kameleont  som bytt 
politisk  hållning  från  att  ha  varit  kommunist  till  att  nu  ha  anammat 
”nyliberalismens  evangelium,  [där]  världen  ska  frälsas  med  moderna 
affärsmetoder".243 Författaren  kallar  nedsättande  entreprenadverksamheten  för 
”Connys jippon” och ställer frågan vem det är som "får betala" för dessa. Svaret är 
enligt författaren "den offentliga verksamheten”, som ställer upp som ”tacksam 
mjölkko åt profitörerna". Det framgår tydligt av artikeln att författaren anser att 
privata entreprenörer inte har något att göra inom folkbiblioteksverksamheten då 
dessa  enbart  är  ute  efter  att  ”berika  sig  själva”.  Värderingen att  kulturen  och 
folkbiblioteksverksamheten  bör  vara  en  zon  fredad  från  kommersiella 
påtryckningar är en värdering som stämmer bra in på den socialistiska ideologin. 
Författaren avslutar med att konstatera att det måste vara illa ställt på Sveriges 
folkbibliotek med fantasi och kreativitet när branschen upphöjer "en sådan ytlig 
figur”  som  Jacobsson  till  någon  sorts  ”biblioteksguru”  och  låter  honom  ta 
initiativet över biblioteksdebatten.244

Ett  inlägg i  debatten  som tydligt  visar  på  skribenternas  farhågor,  om än i 
satirisk  och  något  tillspetsad  form,  om  vad  som  ska  hända  med 
biblioteksverksamheten  ifall  privata  aktörer  släpps  in  återfinns  i  DIK  Forum 
1990:14. Även här är det Bengt Holmquist som författat en artikel, denna gång 
tillsammans med P-O Tellander. Tillsammans har de skrivit artikeln "Svinaböke 
kommun lägger  ut  biblioteket  på  entreprenad:  Av  Bengt  Holmquist  och  P.-O. 
Tellander". Artikeln är en satirisk krönika som skildrar hur den fiktiva kommunen 
Svinaböke beslutar att uppta förhandlingar med företaget GULDÄGG AB (alla 
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företagsnamn i texten är skrivna i versaler) om att lägga ut driften av kommunens 
bibliotek  på  entreprenad  med  omedelbar  verkan.245 Den  fiktive  entreprenören 
"Ponny  Gökasson,  koncernchef  i  KULTURPROFIT  &  KOMPANI"  anser  att 
kommunen  måste  se  till  att  bli  av  med  ”alla  tråkiga  gamla  kärringar  på 
biblioteket"  för  att  kunna  "starta  upp  på  ny  kula  med  raffiga  damer".246 

KULTURPROFIT & KOMPANI beskrivs  som "ett  av  dotterföretagen i  ett  av 
staten kraftigt subventionerat syndikat, som specialiserar sig på att göra pengar på 
folks rättigheter. Affärsidén är helt enkelt att låta politikerna sälja ut rättigheterna 
så att syndikatet kan göra pengar på dem".247 Enligt VD:n för GULDÄGG AB, 
Nils  Cedric Clever,  ska den kulturpolitiska linjen vägledas av parollen ”Jackie 
Collins är morgondagens Astrid Lindgren”.248

Därefter  följer  ett  lika  fiktivt  PM  angående  verksamhetsformerna  för 
biblioteksdriften.  Angående  bibliotekets  basfunktioner  heter  det  att  boklån  "i 
princip" ska vara avgiftsfria. Dock ska utlåningstiden sänkas till  enbart en dag. 
Biblioteket kommer därför tjäna pengar på ”förseningsavgifter  o dyl.  Det man 
förlorar i gungorna tar man igen i karusellen".249

Biblioteket ska i fortsättningen även ägna sig åt
• äktenskapsförmedling,
• kulturarrangemang  med  fullständiga  rättigheter  (där  det  föreslås  att 

"personalen ska dansa i nätstrumpor på utlåningsdisken varje halvtimme 
dygnet runt") 

• Sponsring – företag i trakten kommer få möjlighet att sponsra böckerna i 
biblioteket.

• Pantbank ("Penningutlåning på bibliotek låter sig mycket väl förenas med 
övrig låneverksamhet")

• Pottmålning
• Mecenatmuseum, VIP-rum och biblioteksklubb (Där man mot avgift kan 

slippa ”köa tillsammans med pöbeln")
• Datorisering genom PIGDATA AB samt 
• Kurser  och  konferenser  genom  CREATION  AND  RECREATION  AB, 

som kommer att sköta all utbildning av bibliotekspersonal. Utbildningen 
kommer  inte  bestå  av  "den  vanliga  dyngan.  Förutom  kurser  i 
vinstmaximering  och  sponsring  kommer  gamla  fina  knalle-  och 
hästhandlarmetoder att läras ut".250
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Artikeln är undertecknad "Kulturkorrespondenterna från Svinaböke Allehanda / 
Bengt Holmquist / P O Tellander". Artikeln är som nämnts en satir, och kan inte 
sägas  vara  en  särskilt  mild  eller  snäll  sådan.  De  två  fiktiva  entreprenörerna 
”Ponny  Gökasson”  och  ”Nils  Cedric  Clever”  är  med  största  sannolikhet 
omskrivningar för de verkliga personerna Conny Jacobsson och Nils Erik Kleven 
som var  aktuella  i  samband med entreprenadverksamheten i  Åre kommun vid 
denna tid. Holmquist och Tellander gör med all önskvärd tydlighet genom satirens 
form klart vad de anser om privata entreprenörer och vad dessa skulle innebära för  
folkbibliotekets  verksamhetsformer  och  bokbestånd.  Det  fiktiva  företaget 
KULTURPROFIT & KOMPANI beskrivs som ett dotterföretag till ett av staten 
subventionerat syndikat, specialiserat  på att  ”göra pengar på folks rättigheter”. 
Med detta blir det tydligt att författarna anser att folkbiblioteket är en rättighet 
som det är fel att tjäna pengar på. Inlägget ligger den socialistiska idealtypen nära 
och präglas av en misstro mot kommersialism och privata entreprenörer.

Holmquist  är  en  av  de  aktörer  i  debatten  som  är  flitigast  när  det  gäller 
medverkan.  Holmquists  misstro  mot  privata  entreprenörer  inom 
biblioteksverksamheten är bottnar ytterst i värderingar, som utan svårighet låter 
sig beskrivas som socialistiska.  Som Jochumsen och Rasmussen skriver  i  Gør 
biblioteket  en  forskel? (se  tidigare  forskning)  kan  man  se  bibliotekarier  som 
hemmahörande  i  den  nordöstliga  livsstilen.  De  har  alltså  tillägnat  sig  en  stor 
mängd kulturellt kapital men en mindre mängd ekonomiskt kapital.251 Vad gäller 
biblioteksentreprenören Conny Jacobsson är det ingen långsökt gissning att se det 
som att  denne  hör  hemma  i  det  nordvästra  livsstilsfältet,  och  besitter  en  stor 
mängd ekonomiskt kapital och en mindre mängd kulturellt kapital.  Det råder i 
varje fall ingen tvekan om att det är på det sättet Holmquist själv uppfattar sin 
meningsmotståndare  Jacobsson.  Genomgående  i  Holmquists  attacker  mot 
Jacobsson  är  ju  att  denne  sägs  representera  kommersialism  och  kulturell 
förflackning, något som kanske syns allra tydligast i Holmquists och Tellanders 
artikel om ”Svinaböke”. I ett annat sammanhang beskriver Holmquist Jacobsson 
med epitet som profithungrig, ”folkförförare”, ”ytlig figur”, etc.

Som Vestheim skriver, i Bourdieus efterföljd, är den inre strid som förs inom 
ett fält en kamp om hegemoni och handlar om innehållet i den ideologi som skall 
dominera  inuti  fältet.252 Enligt  Vestheim  uppstår  det  även  konflikter  när  yttre 
aktörer med andra uppfattningar vill ge sig in på ett fält.253 Det är möjligt att tolka 
Holmquists  motstånd  mot  privatiseringar  och  entreprenad  även  utifrån  detta 
perspektiv.  Som  Hedemark  påpekar  fick  de  nyliberala  idéer  som  Jacobsson 
företräder  där  privatisering  och  kundanpassning  av  offentlig  verksamhet  är 
beståndsdelar, sitt genomslag i den intellektuella debatten i början av 1980-talet.254 

2 5 1 Jochumsen, H. och Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 154.
2 5 2 Vestheim, G. (1997), s. 99.
2 5 3 Vestheim, G. (1997), s. 107.
2 5 4 Hedemark, Å. (2009), s. 54.
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När Jacobsson uppträder med sina nyliberala idéer om hur folkbibliotek bör drivas 
kan det  ses  som en heterodox uppfattning  inom biblioteksfältet,  vilket  utlöser 
polemik  och  debatt  från  de  aktörer  som har  en  mer  ortodox  uppfattning  om 
folkbiblioteket, som Holmquist och Tellander.

Holmquist och Tellander återkommer till frågan om entreprenad i DIK Forum 
1991:17 med debattartikeln "Övertro på marknadslösningar". Även denna artikel 
är  en  reaktion  på  artikeln  "På  kundens  villkor"  från  DIK  Forum 1991:15. 
Författarna  frågar  sig  var  den  kritiska  journalistiken  finns  när  det  gäller 
skildringen av Åre kommun och Nordisk biblioteksutveckling, och anser att DIK 
Forums artikel  om  Åre  kommun  och  NBU  bör  betraktas  som  "gratis 
reklamutrymme åt  NBU".255 Holmquist  och Tellander undrar även hur man ska 
värdera uppgifterna om de positiva effekter entreprenaden i Åre sägs ha lett till, 
såsom  ökad  utlåning,  när  denna  enligt  författarna  ”till  en  del  bygger  på  ett 
tillfälligt  ökat  öppethållande  i  samband med datorisering”.  Författarna  påpekar 
även  att  Stads-  och  länsbiblioteket  i  Falun  har  ökat  såväl  öppethållande  som 
utlåning "utan vare sig entreprenörer eller sponsorer".256

Det går att konstatera att författarna är uttalat skeptiska till verksamheten i 
Åre kommun och NBU. Dels motiveras detta först med påståenden om att NBU 
och dit anknutna företag skulle ha sämre ekonomi än vad som tidigare redovisats, 
dels med vad som får ses som rent ideologiska skäl, som alla stämmer väl överens 
med den socialistiska idealtypen. En sak är i alla fall uppenbar enligt författarna, 
nämligen  att  när  ”vanliga  biblioteksknegare”  (d.v.s.  kommunalt  anställda 
bibliotekarier)  ökar  utlåning och öppettider är  det fullständigt  ointressant,  men 
”när herrar entreprenörer på tvivelaktiga grunder utropar framgång och succé, då 
träder DIK-forum tjänstvilligt in och basunerar ut de senaste påbuden".257 Vidare 
kallas  idéen  om  att  "göra  affärer"  på  folkbiblioteksverksamhet  för  befängd.258 

Värderingen  att  folkbiblioteksverksamhet  ska  vara  en  frizon  fredad  från 
kommersiell aktivitet och vinstkrav stämmer väl överens med den socialistiska 
idealtypen.

Författarna ställer sig även skeptiska till NBU:s tio teser som publicerades i 
samband med den tidigare artikeln om Åre i DIK Forum. Enligt författarna består 
dessa teser "om folkbibliotekens respekt för människan, folkbildning, demokrati, 
kvalitet  och  service"  av  "gammal  skåpmat,  uppiffat  med  lite  moderna 
managementtermer".259 Enligt  författarna  finns  det  vidare  bibliotekarier  som 
lyckats  hävda  biblioteksidéerna  och  lyckats  rationalisera  och  göra 
biblioteksservicen  billigare  "utan  att  vare  sig  sälja  ut  sina  bibliotek eller  sina 
biblioteksidéer".260 Andra socialistiska värderingar i artikeln är författarnas kritiska 
2 5 5 Holmquist, B. och Tellander, P.-O. (1991), "Övertro på marknadslösningar", s. 10.
2 5 6 Holmquist, B. och Tellander, P.-O. (1991), s. 10.
2 5 7 Holmquist, B. och Tellander, P.-O. (1991), s. 10.
2 5 8 Holmquist, B. och Tellander, P.-O. (1991), s. 10.
2 5 9 Holmquist, B. och Tellander, P.-O. (1991), s. 11.
2 6 0 Holmquist, B. och Tellander, P.-O. (1991), s. 11.
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inställning  mot  att  DIK Forum enligt  dem  själva  präglas  av  en  förkärlek  för 
"privatiseringar och marknad" och att det känns "som om DIK-Forum inte riktigt 
tror  på  folkbiblioteksidéen".  Det  är  värderingar  som  passar  in  väl  i  den 
socialistiska idealtypen. Enligt författarna är fixeringen vid "utomstående fixare 
och övertron på marknadslösningar där bibliotekets egentliga uppgifter tonas ned" 
inte hälsosam för självkänslan och "slår i längden undan fötterna för vår existens. 
Den som inte tror på biblioteken i framtiden talar helst om annat, för varav hjärtat 
är fullt, därav talar munnen!", avslutar författarna artikeln. 

En annan artikel som vänder sig emot entreprenad med argument om hur detta 
ska påverka folkbibliotekens verksamhet återfinns i BBL 1999:10. Denna gång är 
det främst yttrandefriheten och eventuella konsekvenser för denna som är i fokus. 
Jan Ristarp från FAIFE har  författat  artikeln ”Yttrandefrihet och  entreprenad”. 
Ristarps  artikel  behandlar  frågor  om  bibliotek  och  yttrandefrihet.  Enligt 
författaren  är  informations-  och  yttrandefrihet  en  av  de  basala  mänskliga 
rättigheterna  så  som  de  kommer  till  uttryck  i  Förenta  Nationernas  allmänna 
deklaration från 1948. Att  utnyttja ett bibliotek som informationskälla är  enligt 
författaren alltså att tillämpa en mänsklig rättighet, oavsett i vilket land detta sker. 
Enligt författaren vill den politiska majoriteten ”privatisera några av – eller på sikt 
kanske alla – folkbiblioteken”. En av de många komplikationer en sådan åtgärd 
inbegriper  rör  ”informations-  och yttrandefriheten”,  anser  Ristarp.261 Författaren 
skriver  även  att  under  förutsättning  att  det  ligger  i  samhällets  intresse  att 
medborgarna  har  fri  tillgång  till  information  är  det  också  samhällets  sak  att 
underlätta detta.  Detta sker bland annat via  de offentliga biblioteken.262 Ristarp 
vänder sig emot privatisering då han anser att man inte bör låta den fria tillgången 
på information ”bli konkurrensutsatt”, något han kallar ”en ny sorts absurditet”. 263 

Detta är värderingar som passar väl in i den socialistiska ideologin. I likhet med 
flera andra inlägg som vänder sig emot entreprenad av ideologiska skäl uttrycker 
Ristarp åsikten att folkbiblioteken bör drivas i offentlig drift och inte utsättas för 
marknadsanpassning eller konkurrensutsättning. I Ristarps fall är det bibliotekens 
roll  att  förmedla  fri  information till  användarna som står  i  centrum för  denna 
skepsis. Författaren avslutar artikeln med att hävda 

Hur som helst så måste ju den centrala frågan för dem som ansvarar för sådana bibliotek [det  
vill säga privatiserade bibliotek] bli: hur lönar det sig bäst att hantera detta med informations-  
och yttrandefriheten? Tala om absurditeter.264

Författaren anser m.a.o. att det är absurt att blanda in frågor om lönsamhet i en 
verksamhet  som  har  till  uppgift  att  tillgodose  medborgarnas  fria  tillgång  till 
information.

2 6 1 Ristarp, J. (1999), ”Yttrandefrihet och entreprenad”, s. 8.
2 6 2 Ristarp, J. (1999), s. 8.
2 6 3 Ristarp, J. (1999), s. 8.
2 6 4 Ristarp, J. (1999), s. 8.
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I DIK  Forum 1990:18  återfinns  debattartikeln  "Malmös  riktlinjer  har 
utnyttjats",  av  Bo  Gentili,  bibliotekarie  på  Malmö stadsbibliotek.  Inlägget  har 
tillkommit  efter  att  författaren  läst  avtalsförslaget  mellan  Åre  kommun  och 
Nordisk  biblioteksutveckling  som publicerades  i  DIK  Forum 1990:14.  Gentili 
anser att avtalet  tydligt inspirerats av riktlinjerna för verksamheten vid Malmö 
stadsbibliotek, som författaren varit med om att ta fram. Gentilis inlägg är kort 
men uttrycker ändå tydliga värderingar när det gäller privatisering av bibliotek. 
Författaren anser detta hedrande, men vill framhålla att folkbibliotek "kan och bör 
drivas  utan  privat  vinstintresse".265 Det  är  en  värdering  som  ligger  nära  den 
socialistiska  ideologin.  Författaren  vill  även  framhålla  att  det  i  Malmö 
stadsbiblioteks  riktlinjer  "naturligtvis"  inte  heller  finns  någon motsvarighet  till 
den sista punkten i avtalsförslaget (mellan Åre kommun och NBU), "punkten som 
talar om en kompletterande kommersiell verksamhet i bibliotekets lokaler". 266

En artikel  som vänder sig emot entreprenad av bland annat kulturpolitiska 
skäl  återfinns i  DIK Forum 1990:16.  P O Tellander,  ledamot i  SFF:s styrelse, 
medverkar  med  debattartikeln  "Entreprenadfrågan  -  Fel  handlagd  och  ny 
kulturpolitisk  inriktning".  Författaren  diskuterar  DIK-styrelsens  uttalande 
”Bibliotek på entreprenad” i DIK Forum 1990:14. Enligt Tellander ställer DIK två 
villkor  för  bibliotek  på  entreprenad.  Det  första  villkoret  är  det  ”traditionellt 
fackliga” som avser trygghet i anställning, med mera.267 Det andra villkoret är att 
bibliotek  på  entreprenad  ska  svara  mot  ”grundläggande  kulturpolitiska  krav”. 
Tellander vänder sig emot DIK-styrelsens uttalande att  Åremodellen motsvarar 
dessa  villkor,  då  han  anser  att  DIK-styrelsen  glömt  att  bedöma Åremodellens 
koncept i sin helhet.268

Det framgår tydligt av artikeln att författaren anser att entreprenaden i Åre är 
fel. Detta motiveras med både ideologiska (kulturpolitiska) skäl och pragmatiska 
sådana (de fackliga kraven). Kulturpolitiskt sett tar Tellander avstånd från vad han 
kallar  ”populism”  och  okunnighet.  Detta  är  värderingar  som  ligger  den 
socialistiska  idealtypen nära.  Dels  attackerar  han  kommunalrådet  Hägg för  att 
besitta dessa egenskaper, och för att sälja ut det förtroendekapital som svenskt 
folkbiblioteksväsen  har  byggt  upp.269 Författaren  anklagar  även  Hägg  för 
”okunnighet”  och  för  att  ha  en  "populistisk  och  nedvärderande  kultursyn". 
Författaren  hävdar  vidare  att  DIK-styrelsen  genom  att  påstå  att  Åremodellen 
svarar mot grundläggande kulturpolitiska krav ger legitimitet åt ”okunnighet och 
populism”.270 Enligt  författaren  blir  därför  DIK-styrelsens  uttalande  att 
"Åremodellen" skulle svara mot grundläggande kulturpolitiska krav i  praktiken 
”ett försvar för Tomas Häggs okunnighet och populism”. Enligt Tellander delas 
2 6 5 Gentili, B. (1990), ”Malmös riktlinjer har utnyttjats”, s. 11.
2 6 6 Gentili, B. (1990), s. 11
2 6 7 Tellander, P.-O. (1990), ”Entreprenadfrågan – fel handlagd och ny kulturpolitisk inriktning”, s. 18.
2 6 8 Tellander, P.-O. (1990), s. 18. Kursiv i original.
2 6 9 Tellander, P.-O. (1990), s. 18.
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denna  "populism"  även  av  entreprenörerna  i  Nordisk  Biblioteksutveckling. 
Åremodellen  uppfyller  därför,  enligt  författaren,  vare  sig  formellt  eller  reellt 
"grundläggande kulturpolitiska krav"271. 

Författaren vänder sig även emot det faktum att ”Åremodellens uttryckliga 
strävan att koppla den, för medborgaren, fria nyttighet som bibliotek innebär till 
kommersiell  verksamhet,  i  sig innebär  en  ny  kulturpolitisk  inriktning”.272 

Författaren hänvisar därefter  till  vad en Finn Jor sagt  på ett  av DIK anordnat 
seminarium om folks förhållande till bibliotek, att ”folk gör nämligen skillnad på 
bibliotek  och  varuhus”.273 Värderingen  att  kommersiell  verksamhet  inte  bör 
sammanblandas  med  en  institution  som  folkbiblioteket  är  en  socialistisk 
värdering. Kulturen har ett värde i sig och kan inte ses som en vara.274

Enligt  författaren  finns  det  även  skäl  att  fråga  sig  huruvida  Åremodellen 
uppfyller "traditionella fackliga villkor". Som skäl därtill uppger Tellander att ett 
av  Conny Jacobssons  bolag har  uppenbara  ekonomiska  problem.  Eftersom de 
kulturpolitiska  skälen  är  de  som får  störst  utrymme i  artikeln har  jag valt  att 
hänföra den till kategorin skeptisk av ideologiska skäl. 

2 7 1 Tellander, P.-O. (1990), s. 18f.
2 7 2 Tellander, P.-O. (1990), s. 18.
2 7 3 Tellander, P.-O. (1990), s. 18.
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Slutdiskussion

Här återkommer jag till mina resultat, diskuterar dem grundligt och knyter ihop 
undersökningen.

Mina frågeställningar var
• Hur ser debatten angående biblioteksprivatiseringar och entreprenad ut i 

svensk bibliotekspress?
• Kan  man  utifrån  ställningstaganden  i  denna  debatt  dra  slutsatsen  att 

svenska bibliotekarier sällar sig till en specifik politisk ideologi? I så fall, 
vilken?

Efter  en  genomläsning  delades  materialet  in  i  fyra  kategorier:  positiv  till 
entreprenad, negativ av pragmatiska skäl, negativ av ideologiska skäl samt neutral 
till  entreprenad.  Till  kategorin  positiv  har  jag kunnat  hänföra  nio  artiklar.  Till 
kategorin  negativ  av  pragmatiska  skäl  åtta  artiklar.  Till  kategorin  negativ  av 
ideologiska skäl sju artiklar. Till kategorin neutral nio artiklar.

Därefter har materialet analyserats med hjälp av de ideologiska idealtyperna. 
Vad som blev tydligt vid genomläsningen av materialet och något som förvånade 
mig till viss del var att jag hade förväntningen att det skulle vara en ideologisk 
debatt i långt större grad än vad som senare visade sig vara fallet. En stor del av 
materialet var svårt att kategorisera ideologiskt och hänföra till endera ideologin. 
Det  material  som  var  enklast  att  klassa  som  ideologiskt  var  materialet  i 
kategorierna positiv till entreprenad och negativ av ideologiska skäl.

Till kategorin positiv till entreprenad har jag kunnat hänföra nio artiklar. Tre 
teman har kunnat urskiljas. Ett första tema är artiklar som förespråkar entreprenad 
med  motiveringen  att  entreprenad  innebär  att  biblioteken  kommer  att  bli 
effektivare  och  erbjuda  bättre  service.  En  annan  linje  är  att  bibliotek  på 
entreprenad kommer vara  mer öppna för  besökarnas/låntagarnas önskemål.  En 
tredje  linje  är  att  bibliotek  på  entreprenad  helt  enkelt  är  en  ekonomisk 
nödvändighet i tider av ekonomisk åtstramning. De två första linjerna kan sägas 
vara mer uttalat ideologiska, med nyliberala förtecken, än den tredje. Åsikten att 
privat  drift  är  effektivare  än  den  offentliga  sektorn  är  en  nyliberal  värdering. 
Argument  om  att  offentlig  verksamhet  ska  marknadsanpassas  och  bli  mer 
efterfrågestyrd är även det en nyliberal värdering.

Den andra kategorin artiklar som var mest uttalat  ideologisk var kategorin 
negativ av ideologiska skäl. Till denna kategori har jag kunnat hänföra sju stycken 
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artiklar. Ett genomgående tema är motståndet mot att privata aktörer ”släpps in” i 
biblioteksverksamheten och vad detta kan innebära för bibliotekets verksamhet. 
Det framkommer av materialet att en av anledningarna till misstron till privata 
entreprenörer är att dessa till skillnad från offentlig verksamhet drivs av vinst och 
”profitintresse”. Farhågor som luftas är att privata aktörer ska innebära avgifter på 
bokutlån  och  en  kommersialisering  av  bibliotekens  bestånd.  Tydligast  tar  sig 
denna farhåga uttryck i Holmquist och Tellanders satir om Svinaböke kommun 
(DIK Forum 1990:14), där den privata biblioteksentreprenören beslutar sig för att 
göra sig av med alla ”tråkiga gamla kärringar” för att  ”starta upp på ny kula med 
raffiga  damer”  och  låta  personalen  dansa  i  nätstrumpor  på  utlåningsdisken. 
Överlag präglas artiklarna av värderingar som ligger socialismen nära.

Det material som var svårast att klassa ideologiskt är materialet i kategorierna 
negativ av pragmatiska skäl samt neutral.

Till kategorin negativ av pragmatiska skäl har jag kunnat hänföra åtta artiklar. 
Ett  tema  som kan  skönjas  i  dessa  artiklar  är  föreställningen  att  privatiserade 
bibliotek  kommer  innebära  svårigheter  vad  gäller  tillsyn  och  uppfyllande  av 
kulturpolitiska  mål  och  samarbete  med  andra  bibliotek.  Flera  skribenter275 gör 
liknelsen att det för så kallade friskolor finns en tillsynsmyndighet, Skolverket, 
men  att  en  liknande  myndighet  för  ”fribibliotek”  inte  finns.  Även  Tommy 
Olsson276 är inne på liknande tankegångar, och ställer sig även frågan hur privata 
bibliotek ska kunna samarbeta med de lokala, regionala och rikstäckande nätverk 
som  finns  på  biblioteksområdet.  Detta  innebär  enligt  Olsson  ett  problem  då 
nätverket har en grundläggande ”public servicekaraktär” och svårligen låter sig 
”blandas  upp” med kommersiella  aktörer  med vinstintressen  utan att  systemet 
rubbas. Barbo Borg277 är inne på liknande tankegångar och frågar sig hur privata 
bibliotek ska kunna leva upp till bibliotekslagens krav på samverkan. Både Borg 
och  Olsson  frågar  sig  också  varifrån  vinsten  ska  hämtas  för  den  private 
entreprenören,  om  entreprenören  samtidigt  ska  erbjuda  tjänsten  till  en  lägre 
kostnad än kommunal drift.

Ett andra tema som går att urskilja i denna kategori är tanken att entreprenad 
helt enkelt inte behövs utan att de eventuella fördelar entreprenad skulle kunna 
innebära  lika  väl  går  att  utföra  i  kommunal  drift.  Aktörer  som  för  sådana 
resonemang är bland annat Birger Olsson, Uno Nilsson och Fritz Ochsner.278 Bland 
förslagen för att uppnå detta finns till exempel målformulering för verksamheten, 
renodlande  av  ledningsansvar,  avlägsnande  av  mellanchefer,  etc.  Enligt  dessa 
aktörer  finns  det  inga  hinder  för  att  det  skulle  gå  lika  bra  att  ta  till  vara 
personalens kreativitet och engagemang i kommunal drift. Ochsner frågar sig vad 
vi skall med entreprenörer till när det finns duktigt biblioteksfolk, vars driftighet 

2 7 5 Marianne Steinsaphirs förord i BBL 1999:10 samt Henriette Zorns förord i BBL 2006:3.
2 7 6 Tommy Olsson i BBL 2000:4, s. 12.
2 7 7 Barbro Borg i BBL 2008:5. 
2 7 8 Birger Olsson i BBL 1990:6,  Uno Nilsson i BBL 1990:10 och  Fritz Ochsner i DIK Forum 1990:18.
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gott  kunde  belönas  med  entreprenaders  lockande  vinster  efter  att  ha  uppfyllt 
målen. Genomgående för artiklarna i denna kategori är att aktörerna ställer sig 
avvisande till tanken på entreprenad men att detta motiveras av skäl som är svåra 
att beteckna som ideologiska. Det har därför varit svårt att hänföra artiklarna till 
någon ideologi, vare sig nyliberalism eller socialism.

Artiklarna i  kategorin neutral  har varit  ännu svårare  att  hänföra till  någon 
ideologi. Dessa artiklar har behandlat entreprenad men inte tagit ställning vare sig 
för eller emot, istället har det varit helt andra saker som varit i  fokus, som till 
exempel frågan huruvida DIK Forums rapportering från entreprenadverksamheten 
i Åre kommun varit för okritisk, förhållandet mellan aktörer som ”Grupp 90” och 
Kultur och Media AB, och så vidare.

Den tidigare forskningen som Jochumsen och Rasmusen och även Vestheim 
bedrivit  har påpekat  att  bibliotekarier  är  en grupp som besitter  en stor mängd 
kulturellt  kapital  och  en  mindre  mängd  ekonomiskt  kapital.  Ortodoxa 
föreställningar  på  folkbiblioteket  som  ett  fält  kan  sägas  vara  gratisprincipen, 
folkbildning  och  vikten  ”bra”  litteratur.  Som  Schreiber  påpekat  är 
bibliotekarieyrket  en  så  kallad  välfärdsprofession  och  därmed  knutet  till  den 
offentliga sektorn.  Därför får även den offentliga (kommunala) driftsformen få 
sägas  ha  blivit  en  ortodox  föreställning  i  Sverige,  där  folkbiblioteken 
kommunaliserades redan på 1920-talet.  Som Hedemark påpekat blev nyliberala 
värderingar  dominerande  inom  den  intellektuella  debatten  på  1980-talet.  När 
dessa heterodoxa värderingar kämpar för att göra sitt intåg på biblioteksfältet i och 
med de privata biblioteksentreprenörerna i  början av 1990-talet  orsakar det en 
hätsk reaktion från de aktörer innanför biblioteksfältet som har en mer ortodox 
uppfattning  om  folkbiblioteket  och  dess  uppdrag.  De  aktörer  som Vesterheim 
kallar  heterodoxa  vill  ändra  spelreglerna,  ge  spelet  nya  former  eller  ett  nytt 
innehåll. Då utbryter, som Vestheim kallar det, en strid mellan dem som befinner 
sig inuti fältet och skall försvara doxan, och dem som är utanför fältet och medför 
andra intressen. Det verkar rimligt att tolka en aktör som Holmquists reaktioner på 
Jacobssons planer för biblioteken i Åre i dessa termer. 

Om man ser på debatten kronologiskt så kan man säga att debatten i högre 
grad präglats  av ideologi  i  den första  vågen som gällde verksamheten  i  Åre i 
början  av  1990-talet.  De  inlägg  som  är  mest  negativa  till  entreprenad  av 
ideologiska,  socialistiska,  skäl  är  från  början  av  1990-talet,  då  frågan  om 
entreprenad först kom ”på tapeten”. Den andra och tredje vågen präglas inte alls i 
lika hög grad av ideologi. Kanske kan detta bero på att de nyliberala idéerna i 
början  av  2000-talet  inte  längre  är  lika  nya  och  ger  upphov  till  lika  häftiga 
reaktioner från aktörerna innanför biblioteksfältet. De inlägg som vänder sig emot 
entreprenad  i  de  två  senare  vågorna,  omkring  1999  och  debatten  om 
Dieselverkstaden, gör detta utifrån mer pragmatiska skäl. Möjligen kan detta bero 
på att de nyliberala idéerna inte längre verkar lika heterodoxa utan till större del 
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har inlemmats av aktörerna innanför biblioteksfältet. Därmed upplevs idéen om 
entreprenad och efterfrågeanpassning inte som lika främmande och heterodoxa 
som i början av 1990-talet, och de invändningar mot entreprenad som dryftas i 
debatten blir därför av mer pragmatisk än ideologisk art och kommer i större grad 
att behandla detaljfrågor om samarbete, etc.

Vad gäller  min andra  frågeställning,  och  den frågeställning  som hela  min 
uppsats har sin grund i att vilja besvara, har denna inte varit lika enkel att besvara. 
Det är frågan om man av den förda debatten i svensk bibliotekspress kunde dra 
några slutsatser om svenska folkbibliotekariers politiska sympatier. Om man ska 
sammanfatta  hela  entreprenaddebatten  i  siffror  var  nio  artiklar  positiva  till 
entreprenad, och bar tydliga kännetecken av nyliberal ideologi. Femton artiklar 
var  negativa,  men av  dessa var  åtta  negativa av  pragmatiska,  icke-ideologiska 
skäl. De sju som var negativa av ideologiska skäl stämde alla väl överens med den 
socialistiska idealtypen. Till kategorin neutral nio artiklar. Detta ger resultatet att 
en  större  mängd  artiklar  var  negativa  till  entreprenad  än  som  var  positiva, 
samtidigt  som en större  andel  artiklar  visade sig stämma in  på den nyliberala 
idealtypen än  på  den  socialistiska.  Om man ser  till  hela  aktörsområdet  som i 
Vesterheims av Bourdieu inspirerade synsätt  och räknar  in  alla  aktörer,  såsom 
entreprenörer, chefredaktörer, bibliotekschefer, medlemmar i kulturnämnden och 
andra  aktörer  som  ingående  i  det  sociala  fältet  folkbibliotek,  kan  man  dra 
slutsatsen utifrån debattmaterialet att det råder en relativ balans mellan socialism 
och  nyliberalism.  Det  blir  med  andra  ord  svårt  att  säga  att  någon  av  de  två 
ideologierna socialism och nyliberalism dominerar debatten. Utgångspunkten för 
min  uppsats  var  dock gruppen folkbibliotekarier  och  en  vilja  att  veta  om det 
verkligen  stämmer  att  den  svenska  bibliotekariekåren  är  ”vänstervriden”,  som 
vissa  borgerliga  debattörer  har  velat  göra  gällande.  Så  gott  som  all  tidigare 
forskning  har  varit  överens  om  att  bibliotekariekåren  i  både  Sverige  och 
Skandinavien politiserades på 1970-talet och att biblioteket av vissa sågs som en 
del i klasskampen (se tidigare forskning av Thomas, Hedemark och Schreiber). 
Ingen  av  forskningen  går  dock  in  på  vad  som  hände  med  den  politiserade 
bibliotekariekåren under de decennier som följer på 1970-talet, och huruvida de 
behöll sina socialistiska värderingar.

Frågan om de svenska folkbibliotekariernas politiska hemvist  har visat  sig 
svårare att besvara än jag först anade. Jag anser inte att jag fått tillräckliga resultat 
från min undersökning för att kunna dra några generella slutsatser. Anledningen 
till detta är att många aktörer i debatten inte är bibliotekarier, och att få av de 
aktörer som medverkat i debatten är bibliotekarier, i alla fall från vad som går att 
utröna av de uppgifter som lämnas i debattartiklarna. En av de aktörer i debatten 
som  är  mest  kritisk  mot  privatiseringar  är  Bengt  Holmquist,  som  är 
sjukhusbibliotekarie. Holmquists debattinlägg går utan tvekan att hänföra till den 
socialistiska  ideologin.  I  skarp  kontrast  till  Holmquists  ideologiskt  färgade 
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motstånd  till  privatiseringar  står  samtidigt  debattinlägget  från  personalen  på 
Dieselverkstaden, som ställer  sig positiva till  entreprenad då de anser att  detta 
kommer ge dem frihet att utveckla verksamheten hur de vill.  Det är dock svårt att  
generalisera  och  dra  några  vidare  slutsatser  från  Holmquists  och 
Dieselverkstadens  personals  debattinlägg,  de  fåtal  debattinlägg  där 
yrkesverksamma bibliotekarier gör ett inlägg i debatten, och överföra dem till den 
svenska bibliotekariekåren i stort. Jag är därför rädd att min uppsats förblir svaret 
skyldig på frågan hur de svenska bibliotekariernas politiska sympatier ligger. Här 
finns fortfarande ett utrymme för vidare forskning.
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Sammanfattning

Uppsatsens  syfte  var  att  undersöka  frågan  om de  svenska  folkbibliotekarierna 
kunde betecknas som ”vänstervridna” och som anhängare av socialistisk ideologi. 
Som metod för undersökningen valde jag att göra en idé- och ideologianalys av 
debatten i svensk bibliotekspress, tidningarna  Biblioteksbladet och  DIK Forum. 
Materialet omfattade 32 artiklar från perioden 1989-2010. Det ämne som valdes 
för debattanalysen var privatisering av folkbibliotek/entreprenad. Anledningen till 
att jag valde detta ämne var att jag förväntade mig att det var en kontroversiell 
fråga som skulle orsaka en ideologisk debatt  och ett ämne som många aktörer 
skulle ha synpunkter på.

Fyra  ståndpunkter  angående  entreprenad  kunde  urskiljas  i  debatten.  Vissa 
aktörer  ställde  sig  positiva  till  entreprenad.  Dessa  artiklar  motiverade  att 
entreprenad var bra, utifrån ett nyliberalt perspektiv om behov av kundanpassning 
och att biblioteksverksamhet i privat drift skulle vara effektivare och bättre ta till 
vara på personalens engagemang.

Andra aktörer var negativa till entreprenad av ideologiska skäl som passade 
bra in i den socialistiska ideologin. Denna grupp artiklar vände sig starkt emot 
entreprenad med motiveringen att privata entreprenörer som drivs av profit inte 
har något att göra inom biblioteksvärlden. En vanligt förekommande åsikt i dessa 
artiklar  var  att  privata  entreprenörer  skulle  leda  till  en  kommersialisering  av 
bibliotekens bestånd och eventuellt avgifter på boklån.

En tredje grupp var negativa till entreprenad av skäl som inte gick att beskriva 
som ideologiska, utan snarare handlade om pragmatiska frågor. Det kunde röra sig 
om åsikter som att privata bibliotek skulle få problem att samverka med andra 
bibliotek och att det inte finns någon tillsynsmyndighet för ”fribibliotek” liknande 
den som finns för friskolor. En annan åsikt var att entreprenad helt enkelt inte 
behövs, då de eventuella fördelar entreprenad skulle kunna innebära lika väl går 
att  utföra  i  kommunal  regi.  Ytterligare  en  grupp  var  neutrala  och  tog  varken 
ställning för eller emot entreprenad.

För att sammanfatta debatten så blev resultatet att de artiklar med nyliberala 
värderingar var fler än de med socialistiska. Samtidigt var det paradoxalt nog fler 
artiklar  som  tog  avstånd  från  entreprenad  än  som  var  för.  Detta  berodde  på 
gruppen artiklar som tog avstånd från entreprenad av pragmatiska skäl. Det har 
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med andra ord varit en debatt som till viss del över huvud taget inte handlat om 
ideologi. 

Vad  gäller  att  besvara  frågan  om  svenska  folkbibliotekariers  eventuella 
”vänstervridning”  förblir  tyvärr  uppsatsen  svaret  skyldig.  Några  slutsatser  om 
svenska  folkbibliotekariers  politiska  sympatier  har  inte  gått  att  dra  utifrån 
undersökningsmaterialet.
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