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by local culture policy. The period researched is 1991 – 2001. The comprehensive 

questions were: how did the strategic plans of the two municipalities follow the 

development of cultural policy in Sweden during the period, and what differences 

appeared in the development of the strategic plans of the two municipalities during this 

period? A document analysis was conducted with an empirical focus on historical 

policy documents. The analysis was guided by a model by Dorte Skot-Hansen. The 

model served as an analytical tool while comparing the strategic documents of the two 

libraries. Skot-Hansen illustrates three different rationalities in relation to cultural 

policy; the humanistic, the sociological and the market oriented. The analysis showed 

that both Fagersta and Falköping mainly followed the market-oriented line in the Dorte 

Skot-Hansen model. The study also points put that the local cultural policy was 

influenced by a humanistic and sociological line of reasoning.   

 

Nyckelord: Lokal kulturpolitik, Folkbibliotek, Dorte Skot-Hansen, Dokumentstudier, 

Fagersta bibliotek, Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelser 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ......................................................................................................................1 

1.1 PROBLEMFORMULERING ...................................................................................................... 2 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR........................................................................................ 3 

1.3AVGRÄNSNING ..................................................................................................................... 4 

2. TIDIGARE FORSKNING ......................................................................................................4 

3. TEORI ..............................................................................................................................6 

3.1 SKOT-HANSENS MODELL ..................................................................................................... 6 

3.2 REFLEKTIONER KRING SKOT-HANSENS MODELL ................................................................ 9 

4. METOD .......................................................................................................................... 10 

4.1 DOKUMENTSTUDIEN .......................................................................................................... 10 

4.2 KÄLLKRITISKA STUDIER AV ARKIVMATERIAL OCH PRIMÄRKÄLLOR ................................ 10 

4.3 PRESENTATION AV MATERIAL ........................................................................................... 11 

4.3.1 Kringmaterial ............................................................................................................. 11 

4.3.2 Empiriskt material ...................................................................................................... 12 

4.3.3 Analysmetod ............................................................................................................... 12 

4.4 RELIABILITET OCH VALIDITET .......................................................................................... 13 

5. KOMMUNERNAS POLITISKA KONTEXT ............................................................................ 14 

5.1 KOMMUNALPOLITIKEN I FAGERSTA .................................................................................. 14 

5.2 POLITIKEN I FALKÖPINGS KOMMUN .................................................................................. 14 

6. RESULTAT ...................................................................................................................... 14 

6.1 BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I FAGERSTA ......................................................................... 14 

6.2 MÅLEN I FAGERSTA KOMMUN ........................................................................................... 17 

6.3 BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I FALKÖPING ....................................................................... 19 

6.4 MÅLEN I FALKÖPINGS KOMMUN ....................................................................................... 24 

6.5 BIBLIOTEKENS KULTURPOLITISKA UTVECKLING .............................................................. 27 

7. ANALYS ...................................................................................................................... 27 

7.1 MÅL: SYNLIGGÖRANDE ..................................................................................................... 27 

7.2 BAKGRUND: MARKNADEN ................................................................................................ 28 

7.3 FÖRANKRING: INTERNATIONELL ....................................................................................... 29 

7.4 STRATEGI: KULTURALISERING .......................................................................................... 29 

7.5 PUBLIKUM: SEGMENT ELLER LIVSSTIL ............................................................................. 30 

7.6 RAM: FLAGGSKEPP ............................................................................................................ 31 

7.7 FUNKTION: UNDERHÅLLNING ........................................................................................... 31 

7.8 FÖRMEDLAN: KAOSPILOTEN ............................................................................................. 32 

7.9 SLUTSATSER ...................................................................................................................... 33 

8. AVSLUTANDE DISKUSSION ..................................................................................... 33 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................... 36 

  

 



 1 

1. Inledning  
Genom hela bibliotekarieutbildningen på BHS har vi som studenter tagit del av litteratur 

som behandlat olika områden av biblioteks- och informationsvetenskap. När tiden var 

inne för att skriva uppsats visste vi ganska tidigt vad vi ville skriva om. En kurs som 

särskilt intresserat oss under utbildningen till bibliotekarie var Kultur- och 

informationspolitik. Kulturpolitiken ändrades under 1900-talet. I början av perioden 

ställde arbetarklassen krav på ökad bildning. Idag förs en mer individanpassad 

kulturpolitik. Folkbibliotekens verksamhet har alltid varit starkt beroende av den 

kulturpolitik som förts i landets kommuner. Från början hade de en folkbildande roll. 

Idag ges service på individnivå.  

 

I samband med industrialiseringens framväxt, vid 1800-talets slut, växte en självständigt 

medveten borgarklass och en arbetarklass sig allt starkare. Vid 1930-talet fördes en 

livlig diskussion om bildning och kultur. Debatten fördes framförallt av arbetarna som 

vid denna tid i princip var utestängda från skolning. När Tage Erlander blev 

stadsminister efter andra världskriget påbörjade han bygget av det svenska folkhemmet. 

Många svenskar fick det ekonomiskt bättre. Sverige saknade vid denna tid en konkret 

kulturpolitik. Ett kulturpolitiskt program som skulle sprida kulturen till massorna 

påbörjades i mitten av 1940-talet. Vägar och kollektivtrafik byggdes så småningom ut. 

Detta var för att göra landsbygdbefolkningen mer delaktig i kulturlivet. Under 1960-

talet uppstod en livlig kulturdebatt mellan de unga liberalerna och socialisterna. Man 

såg ett behov av en ny kulturpolitisk samling och 1969 inrättades kulturrådet. Uppgiften 

för rådet var att lägga fram förslag till hur den statliga kulturpolitiken skulle utformas. 

Det innehåll kulturrådet föreslog har kommit att gälla sedan dess. Under 1970-talet fick 

den ekonomiska tillväxt och politiska reformvilja som burit folkhemmet sig allvarliga 

knäckar. År 1991 vann de borgerliga partierna valet och tiden som följde härefter kom 

att kallas för ett systemskifte. Folkhemmet existerade inte längre. I den kulturpolitik 

som fördes efter systemskiftet kom individen alltmer att sättas i centrum.  

(Frenander, 2005) 

 

I samband med Internets genomslag i samhället behandlas invånare och anställda idag 

som kunder. Här får biblioteken en viktig uppgift att motverka, komplettera och 

förbättra denna situation. Det tidigare massamhället har övergått i ett nätverkssamhälle. 

När samhällen blir mer splittrade och specialiserade riskeras den allmänna debattarenan 

att försvinna och medborgarnas känsla av enhet förminskas. I takt med utvecklandet av 

Internet har nya utmaningar och möjligheter uppstått för folkbibliotek. Folkbibliotek är 

beroende av den lokala politiken. I en föränderlig värld uppstår en utmaning för dem att 

fullfölja sitt uppdrag. En öppen och oberoende debatt är nödvändig för att upprätthålla 

demokratiska värden i ett land. Idag finns tendenser till ett mer marknadsorienterat 

tänkande. Medborgare behandlas som konsumenter. Den offentliga arenan har övergått i 

ett mediesamhälle. Biblioteken kan bli en öppen arena för en öppen debatt som kan 

stärka den demokratiska processen. Detta genom aktivt deltagande, en kritisk reflektion 

och en öppenhet gentemot samhällets alla medborgare. Det är offentliga medel som 

finansierar folkbibliotek. Det är därför viktigt att bibliotekarier behåller sin objektivitet 

och neutralitet. Ett skrämmande exempel är ett högerextremt parti som skapade 

riktlinjer för ett folkbibliotek i södra Frankrike i början av 2000-talet. En fråga är om 

folkbibliotekarier är modiga nog att stå emot yttre påverkan från tillexempel 

högerextrema krafter (Johansson, 2004). Thelin menar att Internets existens och 

utveckling uppmuntrar till att återigen titta på gamla frågor som demokrati, frihet och 

jämlikhet (Teldok, 1998). 
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1.1 Problemformulering 
Vi såg det som intressant att närmare studera två valda folkbiblioteks bibliotekspolitiska 

utveckling genom en dokumentstudie. De bibliotek vi intresserade oss för var 

Falköpings- respektive Fagersta stadsbibliotek. Vi sökte tidigare forskning till vår studie 

i Högskolan Borås söktjänster LISA [u.å.] och LISTA [u.å.]. Vi letade efter artiklar som 

handlade om folkbibliotek och lokalpolitik. Därför antog vi att databaserna LISA och 

LISTA, som är särskilt inriktade på biblioteks- och informationsvetenskap, kunde ge 

oss bästa resultat. Eftersom vi önskade att utöka vårt material gjorde vi en översikt över 

våra funna artiklars referenslistor. Det fanns en del tidigare internationell och nordisk 

forskning om folkbibliotek och lokalpolitik. Ragnar Audunsson är en av de få forskare 

som studerat ämnesområdet folkbibliotek och lokalpolitik. I sin artikel från 2005 How 

do Politicians and Central Decision-Makers View Public Libraries? The case of 

Norway beskriver han hur lokalpolitiker ser på folkbibliotek. Audunsson menar att 

socialdemokratiska kommunalpolitiker anser att folkbiblioteken är viktigare än vad 

övriga politiker gör. I Audunssons studie framkommer även att bibliotekarierna ser sig 

själva som skapare av demokratins förutsättningar. Denna syn delas sällan av 

lokalpolitiker (Audunson, 2005). Sveum och Tveter är två andra norska forskare som 

intresserat sig för folkbibliotek och statliga rapporter. I sin artikel Norwegian public 

libraries and governmental reports: visions and economic realities från 2012 kommer 

de bland annat fram till att den norska regeringen ser biblioteken som viktiga 

mötesplatser som ska främja bildning, livslångt lärande och forskning. I Sveum och 

Tveters artikel framkommer att oppositionspartiet i norsk politik, det högerinriktade 

Fremskrittpartiet, ville främja dataspel, musik, film och skära ned på den kulturella 

mångfalden och integrationen. Sveum och Tveter konstaterar att den ekonomiska 

verkligheten för folkbiblioteken idag styrs alltmer av lokalpolitiker (Sveum & Tveter, 

2012).  

Dominique Gazo presenterar i artikeln City councillors and the mission of public 

libraries en studie gjord i Quebeq, en provins i östra Kanada. Gazo beskriver hur 

kommunalpolitiker tappat intresset för litteratur i takt med utvecklandet av Internet. 

Gazo har försökt förstå lokalpolitikers syn på bibliotek i Quebec. Hon 

uppmärksammade i sin undersökning att de svarande kommunpolitikerna inte var 

användare av biblioteken. Kanadensiska lokalpolitiker tenderar att sätta biblioteken i en 

kontext av underhållning. Det är därför svårt att placera dem i en politisk agenda. Gazo 

uppmuntrar i sin artikel till fortsatt forskning om hur politiker och bibliotekarier 

kommunicerar med varandra (Gazo, 2011). En dansk forskare, Niels Ole Pors, gör i sin 

artikel Changing perceptions and attitudes among Danish library managers and 

directors – the influence of environmental factors en studie av danska folkbiblioteks 

chefers syn på den omgivning de verkar i. Pors undersökning från 2005 avslöjar att 

danska bibliotekschefer har ett behov av vidareutbildning. I studien framkommer att 

folkbiblioteken kommer att förändras inom de närmaste åren. Hur ser biblioteken på 

vikten av omgivningen? De svarande i studien ansåg att politiker hade stort inflytande 

över biblioteken och att det var viktigt för bibliotekschefer att knyta politiska kontakter 

(Pors, 2005). 

Svensk forskning som intresserat sig för ämnesområdet folkbibliotek och lokalpolitik 

visade sig vara mycket sparsam. För att bredda vårt underlag av tidigare forskning 

gjorde vi även ett antal sökningar i olika folkbiblioteks biblioteksdatabaser. Egeland och 

Johannisson har delvis intresserat sig för ämnet i sin bok Kultur, plats, identitet: det 

lokalas betydelse i en globaliserad värld ( Egeland & Johannisson, 2003). David 

Karlsson har i sitt arbete En chimär av endräkt uppmärksammat folkbibliotek och 

offentlig förvaltning. Karlsson menar att detta är en relativt ung forskningsdisciplin i 

Sverige (Karlsson, 2003). Endast en svensk artikel som berörde folkbibliotek och 
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lokalpolitik hittades vid sökning i LISA. Vi kunde därför konstatera att tidigare 

forskning inom detta ämnesområde är sparsam. Katarina Michnik intresserar sig i sin 

studie Public library managers´descriptions of political attention för folkbibliotek och 

lokalpolitik. Michnik konstaterar att folkbibliotek ofta är ett lågt prioriterat ämne bland 

lokalpolitiker. Hon ville undersöka om det kunde bero på politisk tillhörighet hur man 

såg på folkbiblioteken. Bara några få av de svaranden i studien beskrev 

lokalpolitikernas intresse för biblioteken som starkt eller ganska starkt. Michnik 

konstaterar att man tidigare kommit fram till att lokalpolitiker hade föga kännedom om 

folkbibliotek. En följdfråga menar hon är hur politikers intresse för folkbibliotek 

beskrivs i bibliotekens verksamhetsberättelser. Resultaten i Michniks studie visar bland 

annat att det politiska intresset för bibliotek är starkare i kommuner med en socialistisk 

majoritet och om det finns en biblioteksplan. Michnik beskriver en biblioteksplan som 

en konkret beskrivning av mål som politiker och administratörer kommit överrens om 

(Michnik, 2015).   

Eftersom forskning om lokal kulturpolitik och folkbibliotek tidigare varit sparsam ansåg 

vi att detta kunde vara ett intressant ämne för oss att studera närmare. Vår studie bygger 

vidare på de frågeställningar som tidigare forskning tar upp om bland annat 

kulturpolitik, folkbibliotek och verksamhetsberättelser. Vår förhoppning är att lämna ett 

intressant bidrag till fortsatt forskning inom Bibliotek- och Informationsvetenskap. Vi 

lever idag i ett informationssamhälle. Detta informationssamhälle uppstod i mitten av 

1990-talet (Johansson, 2004). Perioden mellan 1991 och tio år framåt var särskilt 

intressant att studera. Vår nyfikenhet och frågor kring hur våra valda folkbibliotek 

påverkades av den kulturpolitiska kontext i vilken de verkade växte. Ett uppsatsämne 

stod klart för oss. Vi ville söka svaret på frågan om den lokala bibliotekspolitiken i våra 

valda kommuner följde den kulturpolitik som fördes i övriga landet under en period 

mellan 1991 och tio år framåt. Vi ville dessutom veta om det fanns någon skillnad 

mellan den kulturpolitik som fördes i Falköpings kommun jämfört med den 

kulturpolitik som fördes i Fagersta kommun under perioden. Både Falköpings bibliotek 

och Fagersta bibliotek är två folkbibliotek. Katarina Michnik konstaterar att just 

folkbibliotek prioriterats lågt av lokalpolitiker. I hennes studie Public library 

managers´descriptions of political attention framkommer att det kan bero på politisk 

tillhörighet hur lokalpolitiker ser på folkbiblioteken. (Michnik, 2015) Vi vill undersöka 

ifall detta var fallet även för våra valda folkbibliotek, ifall det gick att upptäcka några 

likheter eller skillnader mellan den kulturpolitik som fördes i kommunerna under 

perioden. Det är intressant att undersöka och jämföra den politiska kontext 

folkbiblioteken befann sig i under perioden, vilken politisk majoritet som påverkade 

kulturpolitiken i kommunerna. En fråga som uppstod var om det parlamentariska läget i 

kommunerna under perioden innebar att kommunpolitiker prioriterade biblioteken olika 

i de valda kommunerna. Ett intressant bidrag till den fortsatta forskningen inom B & I 

anser vi vara hur de lokala politikernas intresse för våra valda folkbibliotek beskrivs i 

verksamhetsberättelser och årsredovisningar.  

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera och jämföra den lokala bibliotekspolitikens 

utveckling i två mindre svenska kommuner under perioden 1991 – 2001 uttryckt i de 

kommunala biblioteksdokumenten. Under 1990-talet började utvecklandet av det vi 

idag kallar IT-samhället (Johansson, 2004). Tidsperioden blev därför särskilt intressant 

att studera. Vår studie bygger vidare på tidigare forskning om lokal bibliotekspolitik, 

folkbibliotek och dokument. Utifrån detta kom vi fram till följande forskningsfrågor: 

 

     · Hur följde mål- respektive verksamhetsberättelser i de undersökta kommunerna 

under den givna perioden kulturpolitikens utveckling i Sverige? 
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     · Vilka skillnader fanns i utvecklingen av mål- och verksamhetsberättelser under den 

givna perioden mellan kommunerna?  

1.3Avgränsning 
Vi avsåg att göra en studie om Fagersta- respektive Falköpings biblioteks 

bibliotekspolitiska utveckling. Biblioteken är båda folkbibliotek som ligger i mindre 

kommuner. I denna studie avgränsade vi oss till att titta närmare på två valda 

folkbibliotek i de län vi bodde. På grund av tidsbegränsning behövde vi fokusera på ett 

begränsat antal fall i vår studie. Av praktiska skäl var det även lämpligt att välja två 

bibliotek som inte låg alltför långt bort. En författare till denna uppsats gjorde en 

praktikperiod på Falköpings bibliotek. Uppsatsens andra författare arbetade på Fagersta 

bibliotek. När vi undersökte verksamhets- och målberättelser begränsade vi oss till en 

tidsperiod mellan 1991 till 2001 för att studien inte skulle bli alltför omfattande.  

2. Tidigare forskning  
För att skaffa oss en forskningsöversikt över vårt ämnesval sökte vi efter tidigare 

skrivna arbeten inom ämnesområdet i Högskolan i Borås digitala arkiv, 

SUMMON[u.å]. Vi gjorde en sökning på studier med liknande syften som vårt. Kapitlet 

är tematiskt upplagt efter uppsatsämnets skilda delar: kulturpolitik och folkbibliotek, 

målstyrning och verksamhetsberättelser. Några arbeten med liknande syften som vår 

studie presenteras nedan.   

Ett ämne som vår uppsats berör är kulturpolitik och folkbibliotek. Vi fann här följande 

uppsatser som vårt arbete bygger vidare på. Susanne Rattfelt angav i sin 

magisteruppsats Biblioteket i centrum? – en studie av ett folkbiblioteks betydelse i 

praktiken följande syfte; hon ville studera hur lika eller olika bilden av biblioteket såg ut 

för ett visst urval av användargrupper. De användargrupper hon valde att undersöka var 

föräldrar, lärare och barn på förskola, grundskola och gymnasium, högskolestudenter, 

förvärvsarbetare och pensionärer. Eftersom Rattfelt gjorde en fältstudie använde hon sig 

av kvalitativa, strukturerade intervjuer som metod. I sin studie kom hon fram till 

följande slutsatser. Rattfelt ville undersöka hur framtiden tedde sig för Kälarne bibliotek 

och dess användare. Skulle biblioteket finnas kvar eller läggas ned? Utifrån de 

intervjuer hon gjorde trodde hon ändå på bibliotekets fortlevnad i framtiden. Hon antog 

att biblioteket längre fram i tiden kom att bli som ett vardagsrum där alla användare fick 

plats och ville vara. Enligt Rattfelt behövde man utöka bibliotekets öppettider och 

förstärka tillgången till kompetent personal på biblioteket för att uppnå detta mål. I 

studien presenteras en framtid för Kälarne bibliotek som demokratins, kulturens, socialt, 

pedagogiskt och informationscentrum – ett samhällets vardagsrum. (Rattfelt, 2004) 

Margareta Klingberg skrev en magisteruppsats i samma ämnesområde; Folkbibliotek 

och kulturpolitik – en undersökning av folkbiblioteksverksamhet i två kommuner från ett 

kulturpolitiskt perspektiv. I sin studie angav hon som syfte att hon intresserat sig för det 

kommunala folkbiblioteket i ett kulturhistoriskt perspektiv. Den metod Klingberg 

använde sig av i sin studie var kvalitativa intervjuer. Klingberg undersökte två valda 

folkbibliotek; Trollhättans kommunbibliotek och Marks kommunbibliotek. Hon valde 

att intervjua kulturchefer, bibliotekschefer, barnbibliotekarier, socialbibliotekarier, 

bokbussansvariga bibliotekarier och bibliotekarier på filialbibliotek. Klingberg kom 

fram till följande slutsatser i sin uppsats. I en demokrati är det viktigt att samhället tar 

sitt ansvar för att främja yttrandefrihet, integrera svenskar och invandrare och öka 

delaktigheten i samhället för personer som hamnat i utanförskap. Ändå följer 

kommunerna inte alltid bibliotekslagens höga ambitioner på grund av bristande 
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ekonomiska resurser. I Klingbergs studie framkommer att de ekonomiska resurserna i 

Trollhättans och Marks kommun inte räckte till. Kommunerna kunde inte leva upp till 

bibliotekslagens uppsatta mål för att tillfredsställa alla gruppers behov. Den period 

Klingberg undersökte var 1990-tal. Hon såg brister i både Trollhättans och Marks 

kommuner för kultursatsningar på barn- och unga. Nedläggning av filialverksamhet fick 

en negativ inverkan på alla användargrupper i Trollhättans kommun. Marks kommun 

var inte lika starkt påverkad av ekonomiska neddragningar. Kommunen behövde 

samtidigt inte ta emot lika stor andel invandrare som Trollhättans kommun. Enligt 

Klingberg stämde ändå kommunernas egna kulturpolitiska mål väl överrens med de 

statliga målen. (Klingberg, 1999) 

Vi studerade även Hana Blazkova Widerbergs uppsats Folkbiblioteket är demokratins 

grundpelare: Dagspressens debatt med anledning av moderaternas Kulturen 2.0. 

Widerberg angav som syfte att hon intresserat sig för bakgrunden till konflikterna 

mellan olika föreställningar kring folkbibliotekens roll och verksamhet i processen av 

den förändring som det genomgick. Hon använde sig av en kvalitativ forskningsmetod. 

I sitt analysarbete tillämpade hon en hermeneutisk tolkning. Widerberg presenterade 

följande resultat i sin uppsats. En sammanfattad diskussion om att konflikterna bottnade 

i påståendet att folkbiblioteken är demokratins grundpelare. I nyliberalismens tecken 

drivs folkbiblioteken från sin klassiska värdegrund till en mer massorienterad profil. 

(Widerber Blazkova, 2007) 

I magisteruppsatsen Privatisering av folkbibliotek – skildrat i politiska dokument under 

1990-talet av Johanna Hansson och Julia Heedman angav författarna följande syfte med 

sitt arbete; de intresserade sig för privatiseringstendenser formulerade i politiska 

dokument som handlade om de svenska kommunala folkbiblioteken under 1990-talet. 

Hansson och Heedman använde sig av dokumentationsanalys som metod. Författarna 

kom fram till följande slutsatser med sin studie; de hade svårt att se en framtida 

privatisering av bibliotek. Däremot siade de om en framtid för bibliotek på entreprenad. 

Folkbiblioteken har ett demokratiskt värde och en uppgift som allmännyttig tjänst. Detta 

försvårar möjligheten till att bibliotek hamnar på entreprenad enligt författarna. 

(Hansson & Heedman, 2004)  

Slutligen är en del av vår studies empiriska fokus mål- och verksamhetsberättelser. Här 

fann vi ett arbete vår uppsats bygger vidare på. Tellervo Salomonsson studerade i 

magisteruppsatsen Att mäta bibliotek: en studie av två biblioteks verksamhetsberättelser 

betydelsen av att biblioteken använde sig av verksamhetsberättelser i sin organisation. 

De bibliotek författaren valde att skriva om i sin studie tillhörde den offentliga sektorn. 

Författaren analyserade ett folkbibliotek och ett akademiskt bibliotek för att kunna se 

hur de dokumenterade sina verksamhetsberättelser. Han studerade närmare hur 

biblioteken använde sig av verksamhetsberättelser för sin redovisningsskyldighet 

gentemot kommunens nämnd. Salomonsson skrev att han som syftet med sin uppsats 

velat skaffa sig kunskap om hur utvärdering, såsom återkommande 

verksamhetsmätningar, utformades och användes praktiskt av offentliga bibliotek. Han 

genomförde sin undersökning genom att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod, 

fallstudien. Salomonsson kom i sin studie fram till följande resultat. Biblioteken är 

mjuka organisationer och är därför svåra att mäta mål- och verksamhetsmässigt. Det blir 

variationen i bibliotekens verksamhet som går att utföra någon form av mätning på. 

(Salomonsson, 2003) Vi har tidigare i uppsatsen konstaterat att forskning av 

folkbibliotek och lokalpolitik är ett sparsamt utforskat ämne. Salomonsson ger här sitt 

bidrag till den kollektiva forskningsbaserade kunskapen genom att undersöka 

verksamhetsmätningar av bibliotek. Dock är hans studie inte specifikt inriktad på 

folkbibliotek och lokalpolitik. 
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Vi kan konstatera att ämnesvalet för denna studie bryter ny mark. Därför uppmuntras 

till vidare forskning inom ämnet. Audunsson, Svenum och Tveter belyser i sin 

forskning glappet mellan folkbibliotekens vardag och politikers syn på densamma 

(Audunsson, 200; Sveum & Tveter, 2012). Michnik efterfrågar forskning om hur 

politikers intresse för folkbibliotek beskrivs i verksamhetsberättelser (Michnik, 2015). 

Syftet med vår uppsats är att studera och jämföra den lokala bibliotekspolitiska 

utvecklingen av Fagersta respektive Falköpings bibliotek under perioden 1991 – 2001 

för att bidra till en ökad kunskap om hur de påverkats av kulturpolitiken på lokalnivå. 

Av de befintliga B & I studier som presenteras i detta kapitel kan vi konstatera att ingen 

av dem behandlar hur den lokala politiken kommer till uttryck i folkbibliotekens 

verksamhetsberättelser. Vi anser därför att en sådan studie är av intresse för framtida 

forskning. Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till vidare forskning inom 

ämnesområdet. Det är ett uppsatsämne som vi bedömer vara intressant och relevant i 

samtiden.  

3. Teori 
Eftersom Skot-Hansens modell används som analysverktyg i denna studie baseras hela 

detta kapitel på hennes tolkningar och resultat. Kapitlet innehåller även reflektioner 

över Skot-Hansens modell utifrån andra uppsatser där modellen förekommer. 

3.1 Skot-Hansens modell 
Dorte Skot-Hansen beskrev i sin artikel Kultur til tiden - strategier i den lokale 

kulturpolitik utvecklingen av kulturpolitiken under 1900-talet och fram till idag. Vi 

valde att använda oss av hennes uppdelning av kulturpolitiken i olika linjer som 

analysverktyg i vår studie. Detta beror på att vi anser att Skot-Hansens modell ger en 

entydlig bild av hur kulturpolitiken utvecklades från 1900-talets mitt och fram till idag. 

Modellen passar även väl in i och beskriver bra den tidsperiod som undersöktes i vår 

studie.  

Skot-Hansen menar att det är kunskap och upplysning som för oss framåt 

till en bättre värld. Dagens kulturpolitik inriktas på att ge oss 

upplevelser. Konsten och kulturen blir helt inriktade på vinstintresse.  

Detta döljs under slagord om att den ska vara till för den folkliga upplysningen och 

demokratin. I sin artikel delar Skot-Hansen in kulturpolitikens utveckling i tre linjer. 

Från början var den en humanistisk linje som byggde på ideologiska grunder. 

Kulturpolitiken skulle medverka till ett mer demokratiskt samhälle. Den utvecklades 

sedan vidare till en sociologisk linje. Den sociologiska linjen gick över i en 

instrumentell linje som byggde på ekonomiska grunder. Kulturpolitikens mål var att ge 

ekonomisk vinst. Skot-Hansen antog i sin artikel att samma tendenser präglade hela den 

västeuropeiska kulturpolitiken under efterkrigstiden. Fokusering på upplevelser i 

kulturpolitiken var en del av det postmoderna samhället. Istället för traditioner lade man 

vikten på nuet. I sin artikel presenterade hon ett schema som beskriver utvecklingen mot 

den instrumentella kulturpolitiken. Skot-Hansens schema bygger på undersökningar av 

nordisk och europeisk kulturpolitik. 
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Tabell 1 Dorte Skot-Hansens modell: 

 

Humanistisk  Sociologisk Instrumentell 

Mål  Grund Frigörelse Synliggörande 

Bakgrund Stat Civilsamfund Marknad 

Förankring National Lokal Internationell 

Strategi 

Demokratisering av 

kulturen 

Kulturell demokrati Kulturalisering  

Publikum Hela befolkningen Grupper Segment/ Livsstil 

Ram Kulturinstitution Ram Flaggskepp 

Funktion Erkännande Bekräftelse Underhållning 

Förmedlan  Kulturförmedlare Animatör Kaospilot 

 

(Skot-Hansen, 1999) 

Den Humanistiska linjen av kulturpolitiken innebar att alla, inte enbart vissa utvalda 

grupper, fick del av det kulturella utbudet. Man hoppades att demokratin stärktes med 

hjälp av upplysning och bildning. Detta bekostades av statliga medel.  Det bedömdes 

som viktigt att biblioteken byggdes ut i landet och att bibliotekarierna fungerade som 

kulturförmedlare.  

Eftersom skillnader mellan samhällsgrupper fanns kvar efter 1960-talets kulturpolitiska 

strategi förstod man att något mer behövdes. Därför började det, under 1970-talet, att 

talas om en kulturell demokrati. Det var den sociologiska linjen av kulturpolitiken som 

formade denna tid. Förankringen i politiken var lokal och tillvägagångssättet var att 

genomföra den kulturella demokratin. Publiken som denna linje av kulturpolitiken 

riktade sig till var eftersatta grupper i samhället. Hur deltog exempelvis kvinnor, 

arbetare, barn och invandrare i det kulturella livet? Uppgiften för den sociologiska 

linjen var att dessa grupper också fick bevis på att deras kultur hade ett värde. Detta 

skedde genom en egenaktivitet. Kommunala satsningar på ett breddat kulturutbud 

infördes och man ville underlätta delaktigheten i kulturlivet. Ramen för denna linje av 

kulturpolitiken var det kulturutbud som kommunen erbjöd sina invånare i form av 

medborgarhus, replokaler med mera. Kommunens medborgarhus och replokaler gjorde 

allas kultur lika mycket värd. De lokala bibliotekarierna förväntades bygga broar över 

den kulturklyfta som skilde den breda befolkningen från konsten. Kulturen förmedlades 

till allmänheten genom att kulturförmedlaren fungerade som en person som väckte till 

liv, som satte igång lokala kulturella aktiviteter. Det var alltså aktiviteter som skedde på 

en plats. Ändå avsattes bara så lite som en halv procent av kulturbudgeten till mer 

folkliga aktiviteter under de här åren. Skot-Hansen menade att satsningarna på den mer 

folkliga kulturen från statligt håll hellre kom att handla om en politisk ideologi än en 

utförd politik. 

Under 1980-talet började kulturpolitiken att föras i en annan riktning, mot den 

instrumentella linjen. Detta betyder att kulturpolitiken blev ett medel till att uppnå 
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ekonomisk utveckling. Målet för denna linje av kulturpolitiken var att kulturen blev 

synliggjord och gav vinst. Hur mycket en kommun syntes, eller hur ofta den hamnade 

på kartan, blev ett mått på om kommunen hade framgång eller inte. Bakgrunden till den 

instrumentella linjen av kulturpolitiken var marknaden och det ekonomiska språket 

smög sig in alltmer. Tidigare begrepp som kulturstöd ersattes av kulturinvesteringar och 

offentliga medel ersattes av kultursponsring (Skot-Hansen, 1999). Förankringen i denna 

linje var internationell och detta blev ett mått på kommunens kvalitet och 

professionalism. Orter marknadsfördes och turister lockades dit. Nybyggda rådhus, 

bibliotek och museum blev internationellt moderna och postmoderna. 

Tillvägagångssättet för hur man skulle genomföra den instrumentella linjen var 

kulturalisering. Kommunernas kulturpolitik bredde ut sig på närbelägna områden. En 

platsbunden kulturblandning utvecklades. Kulturen var inte längre lokal utan en 

lärprocess påverkad av turism, migration och elektronisk kommunikation. Många olika 

kulturer, stilarter och genrer blandades i nya former (Skot-Hansen, 2003). Publiken 

gjordes till kunder. Tidigare i kulturpolitiken var målgruppen alla men nu vände man 

sig till vissa grupper utifrån livsstil och intressen. Att indela grupper utifrån livsstil är 

vanligt förekommande inom marknadsföringen. Enligt Wikipedia [u.å.] definieras 

livsstil som en persons levnadsvanor. För att lättare få sålt en produkt delar 

marknadsförare ofta in kunder i olika livsstilar. En säljare får det enklare att sälja sin 

produkt om denna har vetskap om kunders intressen. För att få kunskap om kunders 

livsstilar och intressen delar marknadsförare in befolkningen i olika segment eller delar. 

Indelningarna av kunder är framförallt hållning och livsstil; modern eller traditionell, 

idealistisk eller materiell.  Denna typ av målgruppssatsningar med uppdelningar i 

kulturvanor, tillexempel hur ofta en person besökte biblioteket eller konsthallen, 

varnades tidigare för inom kulturpolitiken.  

Ramen för senare års instrumentella kulturpolitik sågs som ett flaggskepp. Flaggskepp 

kunde tillexempel vara prestigefyllda projekt som skapade en positiv bild av staden, 

påkostade kulturhus med mera. Stora satsningar på flaggskepp gjorde att mer 

traditionella kulturinstitutioner vars syfte var folkbildande, tillexempel bibliotek, blev 

lidande. Ett exempel på detta är stora satsningar på utställningar där det enda syftet är 

att locka så många turister som möjligt till en stad. Uppgiften för den instrumentella 

linjen av kulturpolitiken var i första hand att skapa underhållning. Tillexempel kunde ett 

påkostat kulturprojekt locka turister. Det enda målet med denna satsning var att ge 

ekonomisk vinst. (Skot-Hansen, 2003) Kaospiloten var den typiska förmedlaren av den 

instrumentella kulturpolitiken. En kaospilot var en person som kunde hitta de bästa 

finansieringsmöjligheterna och även spetsformulera ansökningar om ekonomiska medel 

med de rätta nyckelorden som internationell, gränsöverskridande och så vidare. 

Kaospiloten visste vad som lönade sig av kulturaktiviteter och kunde samarbeta med 

alla, från ämbetsmän till sponsorer. Enligt Geir Vestheim utgjorde den instrumentella 

linjen av kulturpolitiken en sidoström till den stadigt dominerande kulturpolitiken. 

Vestheim menar att det inte finns någon enskild kommun som för en kulturpolitik som 

är entydigt instrumentell. Det rör sig snarare om ett slags lager på lager politik där man 

kan se de tre linjerna flyta samman. Mottot för den instrumentella linjen av 

kulturpolitiken var att kulturen betalade sig och i dess tidsanda gynnades upplevelse 

framför upplysning. 

Enligt Skot-Hansen finns det i dagens kulturpolitik användning för en helt ny 

framtidssyn. Denna innehåller både informationssamhällets globalisering av 

information och industrialisering av upplevelser. Skot-Hansen menar att kulturpolitiken 

framöver behöver hitta en balans mellan det lokala och det globala så att vi varken 

fastnar på bondgården eller löses upp i cyberspace. Det är en kulturpolitik som både ger 

oss möjlighet till att gräva där vi står och samtidigt når ut till virtuella grannskaper 
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(Skot-Hansen, 1999). I kapitlet Resultat och Analys presenteras mål- och 

verksamhetsutvecklingen i Falköpings- och Fagersta kommun skildrad i dokument, och 

hur denna påverkade de undersökta biblioteken. Studien genomfördes genom att vi gick 

igenom vårt empiriska material som bestod av mål-, verksamhetsberättelser och 

årsredovisningar från Fagersta- och Falköpings stadsbibliotek. Vi gjorde en jämförelse 

med den kulturpolitiska utvecklingen i Sverige och hur Falköpings- och Fagersta 

bibliotek utvecklades kulturpolitiskt under samma period. Sammanställningen 

jämfördes sedan med Skot-Hansens modell. Var kunde vi placera in våra valda bibliotek 

under den undersökta perioden? I vilken linje av kulturpolitiken passade de in? Med 

hjälp av Skot-Hansens modell jämfördes resultaten och vi undersökte om det fanns 

några skillnader i den kulturpolitiska utvecklingen mellan biblioteken. Skot-Hansens 

modell kom alltså att fungera som en slags mall med vilken vi tolkade och kunde 

besvara uppsatsens problemställningar.  

3.2 Reflektioner kring Skot-Hansens modell 
I magisteruppsatsen Lokal kulturpolitik på 2000-talet? En ideologianalys av fem 

kommunala kulturpolitiska visionsdokument använde sig även författaren Maria Åsfält 

av Skot-Hansens modell. Åsfälts uppsats publicerades 2009. Vi anser, liksom Åsfält, att 

Skot-Hansens modell över de tre rationalerna hade några år på nacken. Skot-Hansen 

själv såg redan när hennes modell publicerades, 1999, att den instrumentella linjen höll 

på att övergå i något annat. Liksom Maria Åsfält bedömde att Skot-Hansens modell 

blev användbar i sin studie delade vi denna åsikt. Modellen blev användbar även för vår 

undersökning. I denna uppsats kunde den användas som en tolkningsmodell. Med hjälp 

av Skot-Hansens modell gick huvudsakliga tendenser i våra valda kommuners 

kulturpolitik att utläsas (Åsfält, 2009). Camilla Flygare fann Skot-Hansens modell 

användbar i sin kandidatuppsats från 2008, Jakten på kulturplanering – En textanalytisk 

studie av instrumentell kulturpolitik i Göteborg. I sin studie utgick hon från den tredje 

linjen av kulturpolitikens utveckling i Skot-Hansens modell, den instrumentella linjen 

(Flygare, 2008). Enligt Skot-Hansen uppstod den instrumentella linjen av 

kulturpolitiken i en tid då det på grund av ekonomiska nedskärningar blev svårt att föra 

en traditionell kulturpolitik. Den instrumentella kulturpolitiken riktade sig inte till alla 

utan till människor med olika livsstilar (Skot-Hansen, 1999). Enligt Wikipedia [u.å.]är 

livsstilar människors olika sätt att leva. Det kan vara vad vi har för inställning till våra 

liv, vad vi vill fylla våra liv med och så vidare. En människa kan tillexempel välja en 

materialistisk livsstil och bestämmer sig därför för att omge sig med många saker. 

Flygare ansåg i sin studie att Skot-Hansen är en föregångare inom Nordisk 

kulturpolitisk forskning (Flygare, 2008). I sin artikel Kultur til tiden – strategier i den 

lokale kulturpolitik i Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift såg Skot-Hansen redan 1999 att 

den instrumentella linjen av kulturpolitiken var på väg att försvinna. Skot-Hansen talar 

istället om en balans mellan det globala och det lokala (Skot-Hansen, 1999). 

I magisteruppsatsen Synen på litteratur i 1970-talets och 1990-talets svenska 

kulturpolitik – En idéanalytisk ansats, av Veronica Holmqvist från 2005 använde sig 

författaren av Skot-Hansens modell över kulturpolitikens utveckling under 1900-talet. 

Enligt Holmqvist fångade Skot-Hansen, med sin idealtypiska modell över 

kulturpolitikens utveckling, en tendensutveckling i den nordiska kulturpolitiken. 

Idealtyper, skrev Holmqvist, är avsedda för analys. De är inte något som säger något om 

verkligheten. Istället blir de en slags tolkningsmodeller mot vilka man kan studera 

verkligheten och jämföra om denna avviker från modellerna eller inte. Holmqvist ansåg 

att denna tolkningsmodell kunde hjälpa henne att urskilja förändringar i sin analys av 

politiska idéer. (Holmqvist, 2005) Vårt arbete handlar om kulturpolitisk utveckling i två 

olika kommuner och en jämförelse dem emellan. Därför blev Skot-Hansens modell 

användbar även för denna studie. Modellen kunde användas som en tolkningsmodell i 
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studien. Detta för att urskilja förändringar i kulturpolitiken och för att finna eventuella 

skillnader kommunerna emellan. 

4. Metod 
I följande kapitel presenteras den metod som användes i vår studie. Kapitlet innehåller 

även en presentation av vårt empiriska material och kringmaterial. En redogörelse ges 

för hur det samlades in, vad som valdes bort och vad som behölls. Den analysmetod 

som valdes gås igenom. Slutligen ges en kort redogörelse för reliabilitet och validitet.  

4.1 Dokumentstudien 
Studien som genomfördes genom att analysera mål-, verksamhetsberättelser och 

årsredovisningar från de undersökta kommunerna analyserades utifrån dokument. En 

anledning till detta är att dokument har stor betydelse för handlingar och beslut i 

organisationer. Eftersom vi valde att underöka Fagersta och Falköpings biblioteks 

kulturpolitiska utveckling ansåg vi att verksamhetsberättelser, målberättelser och 

årsredovisningar var användbara i studien. Utdrag från dessa valdes ut under en 

tidsperiod mellan 1991 – 2001. Det var detta material som utgjorde studiens empiriska 

material och vi valde därför att tillämpa dokumentstudien som forskningsmetod vid 

analysen av dem. Dokument kan definieras på följande sätt. 

Data som består av ord och /eller bilder som har tillkommit utan forskarensintervention  

(Silverman 2001:119) (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Dokument är material i en påtaglig form till skillnad från personliga upplevelser, vid 

exempelvis intervjuer. Vi ägnade oss åt att studera dokument som huvudsakligen 

innehöll text. Det förekom även studier av dokument innehållande bildmaterial. Vid 

studier av dokument är det viktigt att komma ihåg att de utgör en särskild typ av 

datamaterial. Denna kräver metodreflektioner på samma sätt som vid arbete med 

intervjuer eller deltagande observation. I forsknings- och metodlitteratur är det inte så 

vanligt med metoddiskussioner av just dokument. Det är vanligare med diskussioner av 

andra typer av kvalitativt material, tillexempel intervjuer eller observationer (Justesen, 

Mik-Meyer, 2011). Syftet med denna uppsats är att studera och jämföra den lokala 

bibliotekspolitikens genomslag i två mindre svenska kommuner under perioden 1991 – 

2001 uttryckt i de kommunala biblioteksdokumenten. Vi ansåg därför att studier av 

verksamhets- och målberättelser samt årsredovisningar från våra undersökta kommuner 

på bästa sätt skulle ge oss svar på våra forskningsfrågor. Genom att studera mål-, 

verksamhetsberättelser och årsredovisningar från Fagersta och Falköpings kommun 

undersökte vi den lokala politikens genomslag i de kommunala biblioteksdokumenten. 

Vi kunde även dra slutsatser om vilken linje av Skot-Hansens modell som de föll in i. 

Inte sällan kombineras dokumentstudien med någon annan kvalitativ metod(Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Det material vi tänkte oss att arbeta med var offentligt och därför 

inte så svårt att komma åt. Vi ställde oss frågan vilket dokumentmaterial och hur 

mycket av materialet som skulle vara med i studien. Här ansåg vi att verksamhets- och 

målberättelser samt årsredovisningar från åren 1991 – 2001 var ett relevant och rimligt 

material för undersökningen. En fråga vi ställde oss var om vår metod skulle 

kombineras med någon annan kvalitativ forskningsmetod. Eftersom den studie som 

genomfördes sträckte sig några år bakåt i tiden beslöt vi oss för att genomföra en 

historisk dokumentstudie.     

4.2 Källkritiska studier av arkivmaterial och primärkällor 
I källkritiska studier av arkivmaterial betyder arkivmaterial det 

material som hjälper oss att få svar på våra frågor om det förflutna (Dahlgren & Florén, 
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1996). Denna studie behandlar historiska händelser och forskningsmetoden bedömdes 

därför vara användbar. På webbplatsen Umeå universitet, skriva, primär- 

sekundärkällor [u.å.] beskrivs primärkällor som vetenskapliga böcker, avhandlingar 

med mera där nya forskningsresultat publiceras för första gången. Dessa utgörs av 

förstahandsinformation eller originaldata. För arbetet handlade det framförallt om att 

studera mål- och verksamhetsberättelser från de undersökta kommunernas arkiv. Vi 

studerade även webbplatser som gav oss en beskrivning av den kommunalpolitiska 

utvecklingen av Falköpings- och Fagersta kommuner. Dessa källor användes för att 

teckna en kommunalpolitisk bakgrundsbild till vår undersökning. De utgjorde inte vårt 

empiriska material. Den källkritiska metoden är en grundläggande kvalitativ metod 

inom historieforskningen. Med denna forskningsmetod värderas det historiska 

källmaterialets användbarhet (Dahlgren & Florén, 1996). 

Historieskrivning handlar i första hand inte om att söka den historiska sanningen. Det 

betyder snarare att skapa meningsbärande berättelser om vårt förflutna (Nilsson, 2005). 

I undersökningen användes arkivmaterial och primärkällor för att besvara frågor om det 

förflutna. Det handlade om en tidsperiod från 1991 till 2001. Källornas innehåll 

analyserades med hjälp av Skot-Hansens modell som en jämförelse. Detta för att se hur 

kulturpolitiken i de undersökta kommunerna följde de olika linjerna i hennes modell. 

Med utgångspunkt från våra forskningsfrågor försökte vi besvara de kritiska frågor som 

uppstod när vi skulle bedöma våra källor och dess användbarhet. Primärkällor är de 

dokument ur vilka verksamhets- och målberättelser för de båda biblioteken hittades. 

Dessa dokument användes för att beskriva hur de olika bibliotekens verksamhet 

utvecklades under den undersökta perioden. Vi ville också se om vi kunde finna några 

skillnader mellan bibliotekens verksamhetsutveckling. En fråga vi ställde oss var om 

den politik som fördes i kommunerna under perioden påverkade bibliotekens 

verksamhet och mål olika. Det var intressant att studera och jämföra hur lokalpolitikers 

intresse för de både bibliotekens mål och verksamhet kom till uttryck i dokumenten. 

Dessa dokument kunde bidra med relevant information för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Vi fann, under vårt forskningsarbete, inte heller att mål- och 

verksamhetsberättelser från kommunerna visade tecken på förvanskning. Vad som 

beskrevs i dessa kändes igen av personal som arbetat länge på de olika biblioteken. Den 

metod som valdes till arbetet var en historisk dokumentstudie.  

4.3 Presentation av material 
Vi vill ge läsaren en beskrivning av den politiska kontext våra folkbibliotek befann sig i 

under perioden som undersöktes. Detta för att skapa en bakgrund till hur verksamhet- 

och mål utvecklades i de undersökta kommunerna. Hur den lokala bibliotekspolitiken 

fick sitt genomslag i den kommunala biblioteksverksamheten ansåg vi oss bäst se 

genom att undersöka verksamhetsberättelser och årsredovisningar under perioden. 

Enligt Audunson tenderade lokalpolitiker för borgerliga och socialdemokratiska partier 

att göra olika politiska prioriteringar som berörde biblioteken. (Audunson, 2005) I 

kapitlet delar vi in vårt undersökta material i kringmaterial, det vill säga det material 

som användes för att ge en bakgrund till studien, och empiriskt material. 

4.3.1 Kringmaterial 

Som bakgrund till våra valda kommuners bibliotek gav vi en kort beskrivning av det 

politiska klimat som rådde i kommunerna vid undersökningen. Denna beskrivning 

bestod av valresultat från olika år under 1990-talet. För våra undersökta kommuner 

hittades dessa på Cyber-city:s hemsida, valresultat och Valmyndighetens hemsida, 

tidigare val.  För att jämföra de olika kommunbibliotekens utveckling var Anders 

Frenanders bok Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussioner om svensk 

kulturpolitik under 1900-talet oss till god hjälp.  
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4.3.2 Empiriskt material 

Verksamhetsberättelser skrivs varje år för olika verksamheter i kommunen, bland annat 

biblioteket. Verksamhetsberättelser beskriver hur verksamheten fungerat under året och 

hur den utvecklats. Målberättelser, som ibland finns inbakade i 

verksamhetsberättelserna, beskriver de mål kommunens olika verksamheter uppfyller. 

Både verksamhets- och målberättelser sparas sedan i kommunens arkiv. Det är möjligt 

att blicka bakåt i tiden och se vad som hänt i verksamheten under olika år (Svensson, 

1997). Det är i verksamhetsberättelserna som folkbiblioteken redovisar sina 

regelbundna verksamhetsmätningar (Corvellec, 1995). Vi undersökte och jämförde två 

folkbiblioteks verksamhetsutveckling under en tioårs period. Därför ansåg vi oss ha bäst 

ha nytta av att studera bibliotekens mål- och verksamhetsberättelser. Vår studie utgörs 

av en analys av dessa dokument. Vi samlade in mål- och verksamhetsberättelser, 

årsredovisningar samt en del andra dokument som kunde vara av värde från Falköpings- 

och Fagersta kommun från åren 1991 – 2001. Dessa fanns på Falköpings kommuns 

arkiv, Falköpings kommun, kultur- och fritidsnämnden och Fagersta kommun. 

Informationen som förekom i mål-, verksamhetsberättelser och årsredovisningar 

verkade inte vara förvanskad. Vad som stod i verksamhetsberättelser och 

årsredovisningar för Fagersta kommun kändes igen av bibliotekspersonalen. Tellervo 

Salomonsson konstaterade i sin uppsats Att mäta bibliotek: en studie av två biblioteks 

verksamhetsberättelser att forskare ibland undvikit att arbeta med dokument. Detta 

beroende på att de inte var anpassade till den aktuella forskningssituationen. Därför 

kunde de bli svårarbetade som informationskällor. Det kunde även vara svårt att 

konstatera deras riktighet och äkthet. Fördelar med att arbeta med dokument är att de är 

enkla och billiga att komma åt. De är även stabila och påverkas inte av forskarens 

närvaro (Salomonsson, 2003). Vi fann att så var fallet och för Falköpings kommun 

tyckte vi att samtliga verksamhetsberättelser från 1991 – 2001 var värdefulla för oss. 

Efter att ha gått igenom materialet valde vi bort en verksamhetsberättelse från 

Falköpings bibliotek från år 1996. Ett tillägg till verksamhetsberättelse från 1997 

Yttrande från DIK och SKTF angående Filialutredningen valdes bort. Vi valde även 

bort ett Sammanträdesprotokoll från 1993 som vi inte ansåg gav oss någon viktig 

information och en rapport från konferensen ”Framtid för bibliotek – 90-talets 

alternativ” i Halmstad 2-3 april 1992. Samtliga verksamhetsberättelser och 

årsredovisningar som samlades in från Fagersta kommun behölls. De 

verksamhetsberättelser och årsredovisningar som samlades in var ett rimligt material att 

gå igenom. Varje års verksamhetsberättelse eller årsredovisning för biblioteken 

omfattade cirka en till tio sidor och var fullt möjliga att arbeta med enligt vår 

bedömning.  

4.3.3 Analysmetod 

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar strukturerades så att de gicks igenom år 

från år. Vi började med att läsa igenom verksamhetsberättelser från kommunerna och 

undersökte vad som fanns att hämta ur dessa. Huvuddragen ur mål- och verksamheten 

för den undersökta perioden plockades ut. Vi tolkade sedan mål-, 

verksamhetsberättelser och årsredovisningar och utsagor av vad som stod i dem. Efter 

bästa förmåga utlästes deras innehåll med hjälp av den historiska dokumentstudien. 

Analysen i arbetet bygger på vår tolkning av det insamlade empiriska materialet. 

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar jämfördes sedan med analysmodellen, 

Skot-Hansens modell. På så vis tänkte vi oss kunna hitta ett utvecklingsmönster över 

mål- och verksamhet i de olika kommunerna. Vi förväntade oss även kunna se om de 

följde någon linje i Skot-Hansens modell. Skot-Hansens modell användes som en 

modell för att utläsa huvudsakliga tendenser i Falköpings- respektive Fagersta 

kommuns kulturpolitik. Vi ansåg att Skot-Hansens modell kunde hjälpa oss att fånga 

upp hur våra folkbibliotek påverkades av den lokala kulturpolitiken under den 
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undersökta tidsperioden. Den bistod oss med att tolka och jämföra vårt insamlade 

empiriska material. Med hjälp av Skot-Hansens modell kunde vi jämföra hur 

kulturpolitiken i våra undersökta kommuner följde den kulturpolitiska utvecklingen i 

Sverige. Vi kunde även se vilka skillnader som uppstod i den kulturpolitiska 

utvecklingen av våra valda folkbibliotek .  

I Skot-Hansens modell finns en del begrepp som kan behöva närmare förklaring. Skot-

Hansen nämner i sin modell hur kulturpolitiken utvecklats i olika rationaler. Detta kan 

förklaras med att den utvecklats i olika linjer (Molde, 1992). Skot-Hansen beskriver 

kulturpolitikens utveckling i tre linjer; den humanistiska linjen, den sociologiska linjen 

och den instrumentella linjen (Skot-Hansen, 1999). I sin modell nämner hon även 

strategi. Detta ord kan förstås som tillvägagångssätt (Stockholm: Prisma, 1984). Hon 

skriver även om en animatör. Detta begrepp kan förstås som en person som väcker till 

liv (Vising, 1979 [1950]). Andra benämningar som förekommer i Skot-Hansens modell 

är publikum, som kan översättas med publik (Molde, 1992) och funktion som kan 

översättas med uppgift (Stockholm: Prisma, 1984). Skot-Hansens modell användes på 

det insamlade materialet på följande sätt. Vi ville exempelvis avgöra vad 

kulturpolitikens funktion var i de olika kommunerna under vår valda 

undersökningsperiod. Först utgick vi från den tabell Skot-Hansen använde för att dela in 

kulturpolitiken i olika linjer och som presenterades i avsnitt 3 Teori i denna uppsats. 

Sedan jämfördes denna med det material vi fann ur våra mål-, verksamhetsberättelser 

och årsredovisningar. En granskning gjordes för att se om funktionen i kulturpolitiken i 

våra valda kommuner var att uppnå erkännelse, bekräftelse eller underhållning. Här 

kunde ord och uttryck ur vårt empiriska material vara till hjälp. Genom att studera ord 

och uttryck och hur texterna var formulerade ansåg vi oss kunna placera in den 

undersökta kulturpolitiken i Skot-Hansens modell. På så vis kunde vi se om den 

kulturpolitik som fördes i våra valda kommuner följde en humanistisk linje, en 

sociologisk linje eller en instrumentell linje. Därför bedömdes hennes modell vara 

användbar för undersökningen. 

4.4 Reliabilitet och Validitet 
Validitet är ett mångtydigt begrepp men i en uppsats kan det översättas med giltighet. 

För att kunna uppnå ett högt värde av validitet finns det i uppsatsen skrivet det som 

uppsatsförfattaren vill ta reda på. Denna information drar författaren sedan slutsatser 

utifrån. Uppsatsfrågorna utgår från studiens syfte för att arbetet ska klara 

validitetskravet. Reliabilitetskravet i en uppsats handlar om att arbetet är pålitligt. En 

pålitlig uppsats är en uppsats där man inte upptäcker några brister och felaktigheter av 

något slag. Finns det brister i uppsatsen är inte reliabilitetskravet uppnått (Repstad, 

2007). Validitetsbegreppet används ofta i kvalitativa studier men betydelsen av 

begreppet skiftar med forskningstradition eller perspektiv. Validitet kan handla om i 

vilken mån begreppsdefinitionen av de analyserade fenomenen verkligen fångar upp det 

beskrivna (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Validitet och reliabilitet kan inte faställas på 

samma sätt när man gör en kvalitativ studie som vid kvantitativa studier. Vid all typ av 

forskning är det ändå viktigt att uppmärksamma forskningens grundläggande begrepp 

och hur det empiriska materialet samlas in, analyseras och tolkas (Merriam, 1994). I 

denna uppsats utgicks från två forskningsfrågor som ville besvaras. För att bemöta dessa 

forskningsfrågor använde vi den historiska dokumentstudien som utgångspunkt. 

Materialet som undersöktes var verksamhetsberättelser och årsredovisningar från de 

båda kommunerna. Vi eftersträvade en transparent och övertygande framställning av 

vårt resultat. I avsnitten Resultat och Analys underbyggde vi våra resonemang och 

slutsatser med citat. På så vis är vår förhoppning att läsaren ska ges en övertygande 

kvalitativ analys och att arbetet därmed klarar validitets- och reliabilitetskravet.   
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5. Kommunernas politiska kontext 
I detta kapitel ges en kort presentation av den politik som rådde i de undersökta 

kommunerna och hur de följde den kulturpolitiska utvecklingen i Sverige. Innebörden 

av valresultaten för kommunerna reflekteras kort över. Detta genomförs utifrån 

Frenanders beskrivning av kulturpolitikens utveckling i Sverige. 

5.1 Kommunalpolitiken i Fagersta 
På webbplatsen Cyber-City, Valresultat, Fagersta kommunala val 1946-2002 [u.å.] står 

att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vann det kommunala valet i Fagersta år 1991. 

Det röda blocket fick 27 mandat mot det blå blockets 14 mandat. År 1994 var 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet åter i majoritet i Fagersta kommun med 30 

mandat. Det blå blocket fick 11 mandat.  År 1998 blev Socialdemokraterna fortsatt 

största parti i det kommunala valet med 27 mandat. Det blå blocket fick 8 mandat. 

I valet 1998 blev Fagersta kommun ett undantag från det systemskifte i svensk 

kulturpolitik som Frenander beskrev. Den politiska majoriteten i kommunen var under 

vår undersökta period fortsatt röd. Den skiljde sig från den politiska majoriteten på 

Sveriges riksdagsnivå (Frenander, 2005).  

5.2 Politiken i Falköpings kommun 
Den politiska fördelningen i Falköpings kommun såg ut på följande sätt år 1991. På 

webbplatsen Cyber-city, Valresultat, Falköpings kommunala val 1919-2002 [u.å.] står 

att man i valresultatet i kommunen såg en blå majoritet med 30 mandat. Det röda 

blocket fick 19 mandat i kommunen. År 1994 fortsatte det blåa blocket att ha majoritet i 

Falköping med 26 mandat. Det röda blocket fick 25 mandat. I Falköpings kommun blev 

valresultatet följande år 1998. Det blåa blocket fick fortsatt majoritet med 27 mandat. 

Det röda blocket fick 24 mandat (Valmyndigheten, 1998). Under hela vår undersökta 

tidsperiod hade alltså det blåa blocket majoritet i Falköpings kommun. 

Falköpings kommun följde Frenanders beskrivning av det politiska klimatet i Sverige 

vid 1990-talets början. Frenander talade om ett systemskifte.  Sverige präglades av en 

socialdemokratisk majoritet från efterkrigstiden och framåt. Vid slutet av 1980-talet fick 

den borgerliga politiken allt starkare ställning i landet. Frenander menar att individen 

kom att sättas i centrum alltmer i den borgerliga politik som fördes framöver 

(Frenander, 2005). 

6. Resultat  
I detta kapitel presenteras resultaten av den undersökning vi gjorde om vad som skrivits 

om biblioteken och deras verksamhet i de valda dokumenten. När mål- och 

verksamhetsberättelser och årsredovisningar gicks igenom framkom en del teman som 

speglade verksamheten och biblioteket. De delar ur det empiriska materialet som ansågs 

vara särskilt intressant lyfts fram i form av citat. På så vis underbyggs resonemang och 

slutsatser i arbetet.   

6.1 Biblioteksverksamheten i Fagersta  
I början av den undersökta perioden talades det i Fagersta nämnd en del om att vilja 

synliggöra biblioteket. Man nämner en kurs i marknadsföring som genomfördes i 

förvaltningen. Kanske hade Fagersta bibliotek inte behövt tänka i dessa banor tidigare. 

Samma år tillsätts även en jubiléumskommittée för att uppmärksamma att Fagersta 

fyller 50 år.  
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Kulturförvaltningen har genomfört en kurs i marknadsföring…En jublieumskommitté 

för Fagersta 50 år och Strömsholm 200 år började arbeta under året…(Citat Fagersta 

bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1992, s 41). 

Ekonomin tycktes redan från början av perioden vara ansträngd. Det framkom tidigt att 

datoriseringen av biblioteket skulle bli en dyr historia. Ett överskott nämns i 

verksamhetsberättelse från år 1992. Detta har uppstått genom att man medvetet sparat 

på administration och inventarier. Nämnden i Fagersta tycktes lägga alla tillgängliga 

resurser på att datorisera biblioteket. Att digitaliseringen prioriterades högt framkommer 

i nedanstående citat. 

Överskottet beror på de besparingar som medvetet gjorts på administration och inventarier, 

som avsatts för att få råd med extrakostnader i form av möbler och ledningsdragningar när 

den planerade datoriseringen genomförs. Ersättning för sålda bibliotekarietjänster blev 

högre än budgeterat och kopieringen har gett större intäkter. Medlen behövs för 

datoriseringen. (Citat Fagersta bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1992, s 44). 

I det empiriska materialet från Fagersta kommun började det tidigt talas mycket om 

datoriseringen av biblioteket. Återkommande omtalas denna och återkommande 

poängteras det att denna var kostsam. Både Fagersta huvudbibliotek och dess 

filialsystem berördes.  

Underskottet är en följd av installerad och slutbetald biblioteksdatorisering samt en felförd 

lönekostnad…Datoriseringen av huvudbiblioteket startades upp under andra halvåret och 

beslut har fattats av barn- och utbildningsnämnden om att ansluta skolbiblioteken till 

systemet. (Citat Fagersta bibliotek, Verksamhetsberättelse 1993, s 48 - 49 ). 

Att Fagersta bibliotek verkade i en ekonomiskt ansträngd kontext framgick tydligt vid 

vidare läsning av verksamhetsberättelserna och årsredovisningarna. Återkommande i 

det empiriska materialet nämns sparkrav och nedskärningar. Biblioteket drabbades 

samtidigt av en omorganisation. Bakgrunden till denna tycktes bero på att man ville 

minska på nämndens utgifter.   

Turist- och fritidsförvaltningen och delar av kulturförvaltningen sammanslogs vid årsskiftet 

1993/1994 till en förvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen…Enligt direktiven från 

organisationsutredningen gällande sammanslagning av turist- och fritidsförvaltningen och 

kulturförvaltningen till en förvaltning, var besparingskravet en nedskärning av 

personalbemanningen med 3,0 heltidstjänster…(Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 

1994, s 28 - 29).  

I årsredovisning för Fagersta kommun år 1995 framkom en del dubbla budskap. Å ena 

sidan omtalades att nämnden ansvarade för att bland annat öppethållande och 

bemanning var väl anpassad. Samtidigt uttalades sparkrav och man skar i 

personalbemanningen på biblioteket. Detta blev särskilt framträdande mot mitten av den 

undersökta perioden.  

Nämnden är huvudman för kommunens biblioteksverksamhet och svarar för att lokaler och 

utrustning liksom öppethållande och bemanning är väl anpassad till verksamheten. (Citat 

Fagersta kommun, Årsredovisning, 1995, s 31).  

En stolthet över att man månar om biblioteks- och kontorslokaler vid huvudbiblioteket 

uttrycks i det empiriska materialet från år 1994. Lokalerna har rustats upp och 

personalens arbetsmiljö har blivit mycket bättre. Kanske ville nämnden uppväga den 

ansträngda arbetssituationen på Fagersta bibliotek med en omsorg om befintlig personal 

och med en förbättrad arbetsmiljö. 

Under året har biblioteks- och kontorslokalerna vid huvudbiblioteket rustats. Arbetsmiljön 

för personalen har därmed avsevärt förbättrats. (Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 

1994, s. 29).  
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I årsredovisning från år 1995 uttryckte nämnden en stolthet över hur gott satsningarna 

på att datorisera biblioteket gjort för att förbättra servicen till bibliotekets besökare. Det 

uttrycks en omsorg om att bevara öppettider och tillgängliggörandet av bibliotekets 

service för låntagarna.  

Biblioteksverksamheten som nu har datorsystem för in- och utlåning av media kommer att 

kunna öka servicen till låntagarna och besökarna till våra bibliotek. De öppettider som nu 

gäller skall vi försöka bibehålla. (Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 1995, s. 33).  

Samtidigt ökades arbetsbelastningen på bibliotekspersonalen. Utöver sina ordinarie 

arbetsuppgifter förväntades de även arbeta med att lämna turistinformation. Den 

kostsamma datoriseringen skulle delvis bekostas av personalnedskärningar. Ett tydligt 

mönster i vårt empiriska material var återigen bristande ekonomiska resurser och 

datorisering. Ett annat tydligt mönster var den ökade arbetsbelastningen på bibliotekets 

personal.   

1995 flyttas turistinformationen i centrum över till huvudbiblioteket där personalen inom 

ramen för sina ordinarie arbetsuppgifter lämnar information i första hand om kommunens 

sevärdheter och arrangemang. (Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 1994, s. 30).  

Trots bristande ekonomiska resurser under perioden lyckas nämnden ändå behålla 

öppettider på både huvudbiblioteket, filial och utlåningsstation. Det tycktes ändå 

finnas en vördnad om att bevara bibliotekets tillgänglighet för både stads- och 

lantsortsbefolkning i kommunen.  

Huvudbiblioteket jämte filialen i Västanfors och utlåningsstationen i Ängelsberg kommer 

att hållas öppna i den omfattning som nu gäller.(Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 

1996, s. 34). 

Samtidigt nämns varnande ord om att ekonomin i nämnden inte är så god. Hur nämnden 

i Fagersta ska kunna utvecklas framöver beror på de ekonomiska ramar 

kommunfullmäktige anvisar. Det tycks finnas en medvetenhet om att framtida sparkrav 

kan vara att vänta. 

Nämndens framtida utveckling beror i hög grad på de ekonomiska ramar som fullmäktige 

anvisar för de kommande åren. (Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 1996, s. 33).  

En upprustning av biblioteket med förbättrad ventilation omtalades. Återigen nämns att 

nämnden kommit långt med datoriseringen av biblioteket. Nu har hela biblioteket fått 

uppkoppling till Internet. Utdrag ur årsredovisning från 1997 vittnar om hur viktig 

digitaliseringen av Fagersta bibliotek var under perioden.  

Biblioteket har fått uppkoppling till Internet under 1997…Upprustning av biblioteket med 

bland annat en ny ventilationsanläggning kommer att färdigställas under våren 1998.(Citat 

Fagersta kommun, Årsredovisning, 1997). 

Under perioden gjorde nämnden satsningar på särskilda grupper såsom barn. Detta är en 

viktig grupp som nämnden vill lyfta fram. För att hjälpa dem att hitta bättre i biblioteket 

erbjuder man en så kallad biblioteksskola.  

Alla 6-åringar har haft möjlighet att gå i biblioteksskola. (Citat Fagersta kommun, 

Årsredovisning, 1998). 

Nämnden vill även särskilt lyfta fram äldre och handikappade. Man nämner att 

dessa grupper månatligen fått kassar med böcker och tidningar genom tjänsten 

Boken kommer. Eftersom dessa kommuninvånare själva har svårt att ta sig till 

biblioteket har man låtit biblioteket komma till dem genom denna tjänst.   
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Äldre och handikappade som inte själva kan komma till biblioteket har varje månad fått 

kassar med böcker och tidningar genom ”Boken kommer”.(Citat Fagersta kommun, 

Årsredovisning, 1998). 

Återigen nämndes i det empiriska materialet att man synliggjort kulturen i 

Fagersta. Nämnden skrev att synliggörande av kulturen var något som blivit 

vanligt förekommande och skedde på ett flertal platser. Ett bibliotek uppkallat 

efter författaren Lennart Hellsing invigdes i Västanfors. Nämnden i Fagersta 

uttryckte att många biblioteksbesökare använde Internet flitigt.  

Verksamheten inom kulturskolan har, i vanlig ordning, synts vid ett flertal tillfällen under 

året. Av dessa kan nämnas olika framträdanden på piazzan under våren: Tatoo i 

Fagerstahallen, nationaldagsfirande, luciafirande, skolavslutning och invigningen av 

Lennart Hellsingbiblioteket i Västanfors…Internetuppkopplingen för besökare har varit 

flitigt använd.(Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 1999, s. 2). 

Samtidigt märks att nämnden inte valt att satsa lika mycket på en del av 

bibliotekets filialsystem, utlåningsstationen i Ängelsberg. Denna har kunnat hållas 

öppen tack vare idéella krafter. Anmärkningsvärt var att filialen i Ängelsberg fick 

hållas öppen av ideella krafter. Nämnden i Fagersta visade en omsorg om att 

bibliotekets tjänster skulle finnas tillgänglig för hela kommunens befolkning. 

Samtidigt skulle detta lösas av idéella krafter och inte av att man anställde 

tillräckligt med personal. 

Under våren övergick utlåningsstationen i Ängelsberg till att drivas av Engelsbergsbygdens 

intresseförening. Detta resulterade i längre öppethållande. (Citat Fagersta kommun, 

Årsredovisning, 2000, s. 41). 

Framträdande drag i verksamhetsberättelser för Fagersta bibliotek under perioden var 

att biblioteket skulle synliggöras. En ansträngd ekonomi i nämnden och ivriga 

satsningar på att datorisera biblioteksverksamheten framkom också tydligt i det 

empiriska materialet. Det omtalades på flertalet ställen att biblioteksdatoriseringen blev 

mycket kostsam. Besparingar på personal och inventarier fick betala den dyra 

datoriseringen. Något som också framkom tydligt var att särskilda satsningar på utvalda 

grupper gjordes under perioden. Det gällde framförallt barn och äldre. I 

verksamhetsberättelser för biblioteket framkom också att man i nämnden emellanåt 

hade en ovilja att satsa på bibliotekets filialsystem.   

6.2 Målen i Fagersta kommun 
I målen för Fagersta bibliotek från periodens början framkom höga ambitioner. Här 

talades bland annat om att förvaltningen skulle tillvarata och levandegöra äldre tiders 

kultur. Slående var att målen för nämnden och förvaltningen var ganska högt ställda. 

Exempel på detta var att man ville skapa reella förutsättningar för yttrandefriheten och 

en kultur- och biblioteksverksamhet präglad av frihet, kvalitét och mångfald för alla 

människor. Det ter sig som att kulturnämnden i Fagersta var mån om att skapa ett 

kulturklimat där alla människor innefattades. Anmärkningsvärt är också att det skulle 

skapas reella förutsättningar för yttrandefrihet. 
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 Kulturnämnden har till uppgift att främja kulturlivet i kommunens, vägledande för 

nämndens och förvaltningens arbete skall vara (sic.) 

   att erbjuda och stimulera en allsidig kultur- och biblioteksverksamhet präglad av  

frihet, kvalitét och mångfald för alla människor. 

   att skapa reella förutsättningar för att yttrandefriheten ska kunna utnyttjas. 

   att tillvarata och levandegöra äldre tiders kultur inom de olika kulturområdena och 

utforma insatserna så att de medger utveckling och förnyelse inom 

verksamhetsområdet… 

   att stimulera till skapande kulturaktiviteter och förmåga till kritiskt och konstruktivt 

tänkande.  

   att främja kontakt och gemenskap mellan människor. 

   att medverka till utbyte av erfarenheter och idéer över språk-, kultur- och 

nationsgränser.(Citat Fagersta bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1991, s. 34). 

Nämnden i Fagersta kommun uttryckte även en önskan om att värna särskilda grupper i 

samhället, såsom barn och funktionshindrade. Det fanns en tydlig strävan mot att skapa 

ett jämlikt klimat i kommunen. Detta var något som kom att vara i fokus många år 

framöver. 

Antagna handlingsplaner för nämndens verksamhet skall ligga till grund för den framtida 

utvecklingen. Härvid skall verksamheten särskilt inriktas mot barn- och ungdom i åldrarna 

3 – 22 år, handikappanpassning och jämlikhet liksom mot kommunens invandrare.(Citat 

Fagersta kommun, Årsredovisning, 1994, s. 29).  

Nämnden uttryckte även önskan om att levandegöra äldre tiders kultur. Bland annat 

skulle kommunens museer levandegöras. Samtidigt uttrycktes en stolthet över hur långt 

man kommit med bibliotekets datoranpassning och hur detta förväntades underlätta 

servicen för bibliotekens besökare. 

Kulturminnesvården och att levandegöra våra museer är verksamheter som skall prioriteras 

i framtiden. Målsättningen skall härvid vara att väl underhålla de byggnader och övriga 

anläggningar som nämnden har ansvaret för…Biblioteksverksamheten som nu har 

datorsystem för in- och utlåning av media kommer att kunna öka servicen till låntagarna 

och besökarna till våra bibliotek. (Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 1995, s. 33).  

En strävan efter jämlikhet i kommunen framkommer i årsredovisning från mitten av 

perioden. I det empiriska materialet uttrycks att nämnden ska ansvara för att 

kommunens bibliotek står till allmänhetens förfogande genom att det bland annat finns 

tillräckligt mycket anställd personal. Tillräckligt mycket media ska köpas in. Bibliotek 

och muséer ska även anordna utställningar och andra åtgärder som främjar 

kommuninvånares aktiva deltagande i kulturlivet.  

Nämnden har till uppgift att… 

vara huvudman för kommunens bibliotek och muséer och svara för att de står till 

allmänhetens förfogande genom anställd personal, mediainköp, utställningar och andra 

åtgärder som främjar ett aktivt deltagande i kulturlivet.(Citat Fagersta kommun, 

Årsredovisning, 1996, s. 32).  

-  

Intressant att notera är att det i årsredovisning från år 1997 nämns att man vill erbjuda 

personalen företagshälsovård. En ökad arbestbelastning på personalen i och med 

neddragna personalkostnader har förmodligen lett till att en del anställda inte mår så 

bra.  
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I och med att förvaltningen tagit över Olympic gym har man haft möjlighet att erbjuda en 

komplett satsning på företagshälsovård. (Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 1997).  

Indragna möten i nämnden skvallrar om ytterligare sparkrav. De ekonomiska resurser 

som stod till buds satsades förmodligen på datoriseringen av biblioteket istället. 

Återigen kan vi se att bristande ekonomi är ett tydligt drag i det empiriska materialet för 

Fagersta bibliotek.   

Under nästkommande år har antal nämnd- och arbetsutskottsmöten minskats med ett, till 

tio i besparingssyfte. (Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 1999, s. 2).  

I årsredovisning för år 2001 nämns att utvärdering/mätning av uppsatta mål gjordes mer 

eller mindre omfattande. Nämnden hade som mål att till år 2002 göra en bra 

kvalitétsredovisning. I vissa fall visade det sig att en del mål var svåra att mäta. Ett 

sådant mål kunde kanske vara hur väl högt uppsatta mål som att yttrandefriheten skulle 

stärkas och att bibliotekets service skulle nå ut till alla kommunens invånare faktiskt 

uppfylldes. Ändå ansågs mätning av mål som en bra utvärdering.  

Utvärdering/mätning av uppsatta mål har gjorts mer eller mindre omfattande…Målsättningen är att 

under 2002 göra en bra kvalitetsredovisning. I vissa fall har det visat sig vara mål som är svåra att 

mäta. I andra fall har måluppfyllelsen varit god, annars har förslag till åtgärder föreslagits och/eller 

börjat åtgärdas. (Fagersta kommun, Årsredovisning, 2001, s. 35). 

Ett genomgående drag för målen i Fagersta kulturnämnd var högt uppsatta mål. 

Nämnden uttryckte en vilja att skapa reella förutsättningar för yttrandefriheten i 

kommunen och en biblioteksverksamhet som var tillgänglig för alla människor. Andra 

tydliga mål var en önskan om att skapa ett jämlikt klimat i kommunen. Äldre personer, 

handikappade och barn i kommunen skulle få samma service. Nämnden uttryckte en 

stolthet över hur bibliotekets datoranpassning förväntades underlätta servicen för 

bibliotekens besökare. I det empiriska materialet från mitten av perioden uttrycktes 

ytterligare sparkrav. Trots att det visade sig att en del mål var svåra att mäta ansågs 

detta ändå som en bra utvärdering för nämndens kvalitétsredovisning.  

6.3 Biblioteksverksamheten i Falköping 
I det empiriska materialet för biblioteksverksamheten i Falköpings framkom tydliga 

drag av att det ekonomiska läget var ansträngt under perioden. Personalen på 

Falköpings bibliotek tycktes inte föra någon enkel tillvaro. Besparingar på biblioteket 

resulterade bland annat i reducerad utlåning. Kulturnämnden i Falköping uttryckte inte 

någon särskild omtanke om Falköpings bibliotek i början av perioden. 

Bokbussverksamheten halverades, öppettiderna minskades på några filialer    och 

personalkostnaderna reducerades. Uppkomna vakanser täcktes genom omplacering av 

personal och reducering av vissa verksamheter (t ex social verksamhet). Kortvariga 

vakanser vid sjukdom och ledigheter ersattes som regel inte… En närmast självklar följd av 

en så omfattande reducering av verksamheten är att utlåningssiffrorna – 

biblioteksverksamhetsmått – har minskat kraftigt. (Citat Falköpings Kulturnämnd, 

Verksamhetsberättelse 1991, s. 1). 

Förslag till att lösa det ekonomiskt kärva läget var bland annat att genomföra en 

omorganisation. Fritidskontorets personal fick flytta in i samma lokaler som 

bibliotekspersonalen. Man tog fram en ny organisation som bestod av fyra avdelningar. 

Dessa var biblioteket, museet, badverksamheten och kultur- och fritidsservicen.  
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Förvaltningarna för kultur och fritid har sedan årsskiftet haft en gemensam nämnd. 

Verksamheten har samordnats under året genom att fritidskontorets personal flyttats till 

ombyggda lokaler i huvudbiblioteket (HB) och en ny organisation togs fram. Den nya 

organisationen för kultur och fritid har en förvaltningschef och består av fyra 

avdelningar: biblioteket, museet, badverksamheten och kultur- och fritidsservicen. 

(Citat Falköpings Kultur- och Fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse, 1992, s.1). 

Kulturförvaltningens budget tycks inte ha varit så stor. Dels minskades 

personalen på huvudbiblioteket. Kultur- och fritidsnämnden behövde även 

reducera personalstyrkan på en del filialer. Att man ändå arbetat för att skapa 

en jämlikhet mellan kommunens invånare omtalas. Biblioteksverksamheten vid 

kommunens sjukhem fick mer pengar. Kulturutbudet för äldreomsorgen 

utökades. 

Kulturförvaltningen har haft en egen budget, som dels innebar en kraftig minskning av 

personalen på HB och på filialerna i Floby och Stenstorp, dels medgav vissa 

volymökningar: Biblioteksverksamheten vid kommunens sjukhem har fått ökade medel, 

kultursekreterarens tjänst har utökats för samordning av kulturutbudet inom 

äldreomsorgen, …(Citat Falköpings Kultur- och Fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse, 

1992, s.1). 

Anmärkningsvärt är att Kultur- och Fritidsnämnden uttryckte att biblioteket 

behövde marknadsföras. Falköpings bibliotek tycktes ha lämnat sin självklara 

roll som kommunens kulturutbud. En särskild idégrupp som skulle arbeta med 

detta ändamål bildades.  

Under året har en idégrupp tillsatts, med syftet att särskilt främja bibliotekets 

marknadsföring. Några idéer har redan förverkligats under året – ”bokfestivalen v 45” 

och bokcafét vid HB:s entré, låntagarvänlig skyltning m m. (Citat Falköpings Kultur- 

och Fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse, 1992, s. 1). 

Följande citat ur verksamhetsberättelse från periodens början vittnar om att biblioteket 

gjorde särskilda satsningar på utvalda grupper under perioden, såsom barn. I 

verksamhetsberättelse från periodens början uttryckte Kultur- och fritidsnämnden en 

önskan om att skapa ett jämlikt kulturklimat i kommunen. Regelbundet anordnade man 

sagostunder för de mindre barnen och delade ut särskilt anpassade böcker för denna 

målgrupp. 

Sagostunder har arrangerats under vår- och höstterminen. ”Barnens första bok” har delats ut 

till alla barn, 9 månader, och ”Roliga barnvisor” till alla barn, 1,5 år, som gåvor från 

kommun och landsting. (Citat Falköpings Kultur- och Fritidsnämnd, 

Verksamhetsberättelse, 1992, s. 1) 

Kulturnämnden gjorde även en del satsningar på äldre och ungdomar. Den äldre 

målgruppen har försetts med boklådor och man har regelbundet sänt böcker till 

kommunens ungdomscenter. Ett återkommande drag i verksamhetsberättelser för 

Falköpings bibliotek är en strävan att skapa ett jämlikt klimat i kommunen. 

Boklådor har som vanligt deponerats på mottagningar, apotek etc. Ungdomscenter har fått 

regelbundna boksändningar. (Citat Falköpings Kultur- och Fritidsnämnd, 

Verksamhetsberättelse 1993, Barnbiblioteket, s. 1). 

I det empiriska materialet för Falköpings bibliotek framkom flertalet exempel på att 

man gjorde särskilda satsningar på barn. Extra resurser tilldelades kommunens 

sexåringar. Dessa bjöds in till studiebesök på biblioteket och de erbjöds en gåvobok. 

Det så kallade sexårsprojektet genomfördes både på huvudbiblioteket och filialer.  
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Under hösten startade bibliotekets stora 6-årsprojekt, som skall pågå under 3 år och vänder 

sig till alla 6-åringar i kommunen med studiebesök och gåvobok. Såväl huvudbibliotek som 

filialer är engagerade i projektet…(Citat Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse 1994, 

Verksamhet, s. 1). 

Även kommunens invandrare och flyktingar omtalas i det empiriska materialet för 

Falköpings bibliotek. I verksamhetsberättelse från år 1994 uttrycks att biblioteket har en 

viktig och central roll för denna målgrupp som gärna besöker biblioteket. Det nämns att 

Falköpings bibliotek utökade sitt bestånd av böcker på främmande språk under 

perioden. Detta var särskilda satsningar som riktades till denna målgrupp.  

Bibliotekets roll i flyktingverksamheten är också uppenbar – flyktingar och invandrare 

söker sig ofta och gärna till biblioteket, som nu har 10 språk förutom skolspråken 

(engelska, tyska, franska) företrädda i beståndet. (Citat Falköpings bibliotek, 

Verksamhetsberättelse 1994, Verksamhet, s. 1). 

Ett genomgående mönster i det empiriska materialet för Falköpings bibliotek är 

uttalande sparkrav. I kombination med genomförda IT-satsningar framkommer även oro 

över personalens ökade arbetsbelastning och sämre hälsa. Planer på att genomföra en 

omorganisation påbörjades. Effekterna av att minska på personalbemanningen börjar 

märkas. Återkommande i det empiriska materialet för Falköpings bibliotek benämns 

datorisering av biblioteket. Nämnden efterfrågar en kompetenshöjning av personalen.  

Under 1994 har filialerna i Kinnarp/Slutarp och Åsarp fungerat avknoppade från 

bibliotekssystemet i övrigt…  

Arbetsbelastningen på bibliotekets personal har ökat under de senaste åren.     

Verksamheten har vuxit och resurstilldelningen har minskat. Det är angeläget att 

biblioteksorganisationen ses över - av verksamhetsmässiga, ekonomiska och 

arbetsmiljömässiga skäl. Möjligheter till ökat maskinellt/datoriserat stöd för rutingöromål 

bör undersökas och beaktas i samband med budgetarbetet. (Citat Falköpings bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1994, Verksamhet, s. 2).  

Ett annat tydligt drag i det empiriska materialet är efterfrågan på ökad kompetens hos 

bibliotekspersonalen. Det är viktigt att bibliotekets personal fortbildas för att kunna ge 

låntagare så bra service som möjligt i det framväxande informationssamhället. Här 

framkommer tydligt hur viktig datoriseringen var för Falköpings bibliotek under 

perioden. Det var något som prioriterades högt av kommunens kultur- och fritidsnämnd.  

Ett kunskapsföretag som biblioteken kräver mycket och kontinuerlig kompetensutveckling. 

Därtill måste medel avsättas för att biblioteken ska kunna spela den roll i det framväxande 

informationssamhället som man har rätt att förvänta sig. (Citat Falköpings bibliotek, 

Verksamhetsberättelse 1994, Framtid, s. 3). 

Samtidigt framkommer det tydligt hur viktigt det är med tillräckligt antal anställd 

personal i biblioteket. Det omtalas att bibliotekets besökare inte alltid hittar vad man 

letar efter på egen hand utan behöver personalens hjälp. När denna inte finns tillgänglig 

uppstår tydliga skillnader gällande utbildnings- och inkomstnivå i kommunen.  

Den ökade belastningen gör personalen mindre tillgänglig i biblioteket. Köer bildas snabbt 

och risken är stor att de som har sämst förutsättningar att av egen kraft hitta i biblioteket inte 

får den hjälp de behöver. Detta späder på utbildningsmässiga och inkomstrelaterade 

skillnader i samhället (Citat Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse1994, Verksamhet, 

s. 2).  

I det empiriska materialet för Falköpings bibliotek framkom tydligt att datoriseringen av 

biblioteket blev kostsam. Det talades om färre tillsättningar av vakanta tjänster. 

Samtidigt uttrycks en fortsatt önskan om att satsa på digitalisering av biblioteket. 

Kultur- och fritidsnämnden konstaterade att för att detta skulle genomföras väl krävdes 
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välutbildad personal. Man började även försöka lägga ned en del av bibliotekets 

filialsystem.  

Generellt gäller att mycket av det som inte genomfördes i förvaltningen under 1995 bl a på 

grund av vakanta tjänster och som konsekvens av sparbetingetmåste åtgärdas 1996. 

Biblioteken skall satsa mer på informationsteknik i framtiden. Resurser i både maskiner 

och personal men även i kunskaper fordras. En utredning om hur huvudbibliotekets lokaler 

bäst kan disponeras skall genomföras. Personalens önskemål är att barnavdelningen flyttas 

till bottenvåningen men här skall även en förändring av hur bokbeståndet presenteras i 

lokalerna m fl aspekter vägas in. Filialverksamheten skall utredas enligt beslut i kultur- och 

fritidsnämnden. (Citat Kultur- och Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse, 1995, 

Framtiden, s. 3). 

Följande citat belyser nämndens syn på filialsystemet som utsattes för kraftiga 

besparingar under perioden. Nämnden föreslog att en del av filialsystemet skulle skötas 

av ideella krafter. Datorisering av bibliotek och filialer blev kostsam. Detta förväntades 

bekostas av en neddragning av kommunens biblioteksfilialer. Här framkommer den 

ojämlikhet som kommunens invånare utsattes för under perioden. Tanken tycks vara att 

mer satsa på det centralt belägna folkbiblioteket. En del filialer som låg längre bort i 

kommunen bortprioriterades.  

En filialutredning genomfördes på uppdrag av kommunfullmäktige, främst i syfte att spara 

pengar genom samarbete med andra huvudmän och skolan. Den utmynnade bl. a. i förslag 

om ett projekt i samarbete med barn- och ungdomsnämnden med målet att klargöra 

ansvarsfördelningen mellan folk- och skolbiblioteken och i den mån det är möjligt 

ytterligare integrera biblioteksformerna. (Citat Kultur- och Fritidsnämnden, 

Verksamhetsberättelse, 1997, Biblioteksverksamheten, s. 2). 

I verksamhetsberättelse från år 1998 uttrycktes tydligt hur långt Kultur- och 

fritidsnämnden kommit i digitaliseringen av Falköpings bibliotek. Både huvudbibliotek 

och filialer var nu utrustade med Internet. Tydligt blir hur nämnden ville lyfta fram de 

positiva effekterna som digitaliseringen av biblioteket medförde. Tillexempel blev det 

enklare för kommunens lantsortsbefolkning att beställa sitt material. Den för övrigt 

försämrade servicen för denna låntagargrupp omtalades inte alls. Att det var fortsatt 

viktigt att synliggöra biblioteket nämndes.  

*Hemsidan: Hela bibliotekets katalog lades ut på internet och kunde premiärvisas på 

Odenmässan i början av hösten. Biblioteket har alltmer börjat använda hemsidan som en 

kanal för marknadsföring och flera låntagare har använt mail-funktionen – t ex 

bokbusslåntagare som vill ha något särskilt med på nästa tur…(Citat Falköpings bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1998, Viktiga händelser under året, s.1). 

I verksamhetsberättelse från år 1998 uttrycks att Internet för allmänheten nu även fanns 

på filialerna i Kinnarp, Åsarp och Floby. På filialerna i Åsarp och Kinnarp har denna 

installation skett i samarbete med fritidsgården eftersom man delar lokaler. Förmodligen 

kan detta också vittna om en tanke om att spara pengar.  

*Internet för allmänheten. Filialerna i Kinnarp, Åsarp och Floby har utrustats med en 

internetuppkoppling för allmänheten. I Åsarp och Kinnarp har installationen gjorts i 

samarbete med fritidsgården som utnyttjar samma lokal… (Citat Falköpings bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1998, Viktiga händelser under året, s. 1 ). 

I det empiriska materialet framkommer en stark önskan om att nämnden ville 

hänga med i sin tid. Det uttrycks genomgående en önskan om att så fort som 

möjligt se till att hela bibliotekssystemet digitaliseras. Ändå räckte de ekonomiska 

medlen inte alltid till för att uppfylla denna önskan fullt ut. 
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* Data-frågor. Ny moderator till Btj-systemet kommer att köpas in eftersom den gamla är 

utsliten och inte klarar övergången till det nya systemet Book-IT. Målet har länge varit att 

datorisera de manuella filialerna (Gudhem, Broddetorp och Åsarp). Tekniska problem och 

dyra installationskostnader har gjort att detta inte kunnat ske under 1998 och fortfarande 

är ovisst… (Citat Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1998, Närmaste 

framtiden, s. 4). 

Återigen nämndes personalens behov av en höjd IT-kompetens. Följande citat ur 

verksamhetsberättelse för Falköpings bibliotek från år 1999 illustrerar även satsningar 

på särskilda grupper, såsom barn och handikappade.  

Planeringen för det nya folk- och skolbiblioteket i Kinnarp fortsatte under året. 

Bibliotekarien har också ingått i ett arbetslag från Kinnarpskolan, som deltagit i den 

riksomfattande ITIS-satsningen, som syftar till att vidareutbilda lärare/pedagoger i 

informationsteknik…(Citat Falköpings bibliotek, verksamhetsberättelse, 1999, s. 1 – 2). 

Kultur- och fritidsförvaltningen uttryckte återigen satsningar på särskilda grupper. I 

verksamhetsberättelse från år 1999 nämns flertalet satsningar som gjorts på barn. 

Återigen har kommunens sexåringar bjudits in till studiebesök på sitt närmaste bibliotek 

och erbjudits en bokgåva. Det har även gjorts satsningar på de mindre barnen genom att 

man bjudit in föräldragrupper till studiebesök. Man har försett kommunens skolor och 

förskolor med boklådor och bjudit in denna målgrupp till studiebesök och bokprat.  

Sex-åringarna i kommunen har kallats till studiebesök, s k Boklek, på närmaste bibliotek 

och fått en bokgåva. Barnavårdscentralens föräldragrupper har besökt huvudbiblioteket. 

Omfattande service har getts till kommunens skolor och förskolor i form av boklådor, 

studiebesök och bokprat…(Citat Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1999, s. 1 – 

2).   

Särskilda satsningar gjordes även på handikappade genom ett samarbete med så 

kallade läsombud.  

Samarbetet med läsombuden vid gruppbostäder och dagcentraler och en särskild 

Teaterföreställning, ”En naken karl” ,arrangerades (Citat Falköpings bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1999, s. 1 - 2). 

Mot slutet av perioden byggdes biblioteket i Falköping om. En upprustning av 

bibliotekslokalerna genomfördes. I slutet av januari år 1999 kunde man slå upp 

dörrarna och erbjuda allmänheten ett ombyggt bibliotek. Besökarna bjöds då 

samtidigt på olika programpunkter. Bland annat vill man visa upp en ny 

självbetjäningsautomat. Detta blir ett exempel på hur digitaliseringen av 

Falköpings bibliotek faktiskt löste en del besparingar på personal under perioden.   

Den 22 januari nyinvigdes huvudbiblioteket efter den stora ombyggnaden 1999. På 

söndagen den 23 januari bjöds allmänheten på ett omväxlande program. 

Självbetjäningsautomaten ”TOR UT” för utlån installerades i februari. I maj installerades 

datasystemet ”Book-IT” istället för Btj 2000. (Citat Kultur- och Fritidsnämnden, 

Verksamhetsberättelse, 2000, s. 2). 

I nedanstående citat nämns en gåva från Kulturrådet för att kunna fortsätta att skjuta till 

extra pengar till gruppen barn under perioden. Pengarna gick bland annat till fortsatta 

satsningar på kommunens sexåringar olika skolor och förskolor. Kultur- och 

fritidsnämnden kunde ordna en rad olika aktiviteter, tillexempel sagostunder och 

aktiviteter på sportlovet. 
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Falköpings kommun fick 90 000 från Kulturrådet för inköp av barnlitteratur. Ca 70 % av 

medlen har gått till skolorna och 30 % till biblioteket. Föräldragrupper från 

Barnavårdscentralen har besökt biblioteket vid 19 tillfällen. Alla sex-åringar har bjudits in 

till ”Bok-lek”. Böcker har delats ut m. m. Omfattande service har getts till skolor och 

förskolor i form av boklådor, studiebesök och bokprat. En rad aktiviteter har arrangerats för 

barn, såsom sagostunder, sportlovsaktiviteter, barnboksvecka, ”nalle-dag” m.m. Även olika 

arrangemang för vuxna har anordnats. (Citat Kultur- och Fritidsnämnden, 

Verksamhetsberättelse, 2001, s. 7). 

Som nämnts vid flertalet tillfällen tidigare var Falköpings bibliotek utsatt för en rad 

sparkrav under perioden. Mot slutet av 1990-talet såg dock det ekonomiska läget ljusare 

ut. Frågan var ändå hur personalen mådde. Varken sjukskrivningar eller vakanta tjänster 

hade ersatts. Den befintliga bibliotekspersonalen fick arbeta utan ersatta kollegor.  

2001 års bokslut visar ett överskott på 702,6 tkr. Resultatet beror på att vissa tjänster delvis 

varit vakanta under hösten och några personer har varit långtidssjukskrivna utan att 

ersättare anställts…(Citat Kultur- och Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse, 2001, s. 1). 

Sammanfattningsvis kan sägas att det gick att skönja några tydliga drag ur det empiriska 

materialet för Falköpings bibliotek. På flertalet ställen i verksamhetsberättelserna 

omtalades hur ekonomiskt ansträngt läget var för bibliotekssystemet. Den befintliga 

personalen fick arbeta hårt. Varken sjukskrivningar eller vakanser ersattes periodvis. 

Effekterna av reducerad personalbemanning framkom. Detta resulterade i ökade 

inkomst- och utbildningsmässiga klyftor bland kommunens invånare. Ett annat 

genomgående drag var hur viktig datoriseringen var för biblioteket. Man efterfrågade 

ökad kompetens hos bibliotekspersonalen för att kunna ge besökarna den bästa servicen 

i ett framväxande informationssamhälle. Samtidigt sågs i det empiriska materialet en 

strävan efter att skapa jämlikhet bland kommunens invånare genom att satsningar 

gjordes på särskilda grupper under perioden. En nedmontering av bibliotekets 

filialsystem framkom. Den dyra biblioteksdatoriseringen fick bland annat bekostas av 

en sämre service till kommunens lantsortsbefolkning.  

6.4 Målen i Falköpings kommun 
Att det var kulturnämnden och kulturförvaltningen som ansvarade för Falköpings 

bibliotek framkommer tydligt i nedanstående citat. Det var kulturnämnden som 

ansvarade för att kommunens kulturpolitiska mål uppfylldes. Det uttrycktes att dessa 

mål skulle uppnås bland annat genom ett samarbete med kulturella organisationer och 

föreningar. Denna formulering skvallrade om att de ekonomiska resurserna i nämnden 

sviktade. Som nämnts tidigare var det viktigt att synliggöra kulturen och propagera för 

ett ökat IT-användande.  

Kulturnämnden och kulturförvaltningen ansvarar för ett förverkligande av kommunens 

kulturpolitiska mål och stöder kulturlivet i kommunen genom att samarbeta med kulturella 

organisationer, föreningar och enskilda kulturarbetare. Till kulturnämndens 

ansvarsområden hör: biblioteken, museet, den allmänkulturella verksamheten samt stöd till 

kulturella föreningar. (Citat Falköpings kulturnämnd, Verksamhetsberättelse, 1991, s. 1). 

Även om kulturnämnden uttryckte vikten av att föra fram kulturen genom olika 

marknadsföringsprojekt och lovordade IT-satsningar av biblioteket framkom även 

dystra rader om olika sparkrav. Nämnden såg att de kommande åren kom att innebära 

ytterligare besparingar. Skarpa ord uttrycktes i verksamhetsberättelserna, bland annat att 

det helt enkelt inte gick att spara mer i förvaltningen om man ville behålla befintlig 

organisation. En lösning på problemet föreslogs vara ett framtida samarbete med ideella 

krafter. Kulturnämnden uttryckte att detta i så fall skulle ses som ett komplement till 

befintlig personal. 
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Kulturförvaltningen kommer under de närmaste åren med stor sannorlikhet att arbeta med 

strama ekonomiska ramar. Att ”hyvla” ytterligare i verksamheten kan inte längre accepteras 

och att fortsätta skära i verksamheten genom att lägga ner delar av organisationen är också 

oacceptabelt. Ett sätt att behålla godtagbar standard vore att vidga samarbetet med frivilliga 

krafter, föreningar och studieförbund. Detta bör i så fall ses som ett komplement till den 

kommunala arbetsinsatsen, som kommunalt anställda med yrkesutbildning leder. (Citat 

Falköpings kulturnämnd, Verksamhetsberättelse, 1991, s.3). 

I målen ur verksamhetsberättelse från år 1992 nämndes att nämnden genomförde en 

omorganisation. Kulturförvaltningen slogs ihop med fritidsförvaltningen.  Det talades 

om en del förändringar i verksamheten.  

Kulturförvaltningen har under året integrerats med fritidsförvaltningen. Den  avdelning som 

är mest berörd av samordningen är avdelningen för kultur- och fritidsservice, och där 

kommer förmodligen en hel del förändringar att ske innan verksamheten har funnit sin nya 

form…(Citat Falköpings kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse, 1992, s. 3). 

Kultur- och fritidsnämnden uttryckte att man särskilt vill satsa på kommunens södra 

delar Kinnarp/Slutarp och Åsarp. Att lösa lokalfrågan omnämns som viktigt och man 

har en tilltro på att detta kommer att ske under år 1993. 

Lokalfrågan på filialen Kinnarp/Slutarp kommer förhoppningsvis att lösas under  1993. 

Kultur- och fritidsnämnden vill satsa särskilt på de södra kommundelarna Kinnarp/Slutarp 

och Åsarp. (Citat Falköpings kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse, 1992, s. 3). 

I verksamhetsberättelse från år 1994 nämns att ett mål är att kompetensen ska finnas 

nära medborgarna och att de små enheterna ska värnas. En förhoppning att 

biblioteksdigitaliseringen kommer att lösa en del problem framkommer. Teknik och 

kunskap förväntas överbygga geografiska avstånd.  

…Sedan länge drivs biblioteksorganisationen utifrån tesen att kompetensen ska finnas nära 

medborgarna. Det betyder att man värnar även de små enheterna och använder teknik och 

kunskap för att överbygga geografiska avstånd.(Citat Falköpings bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1994, s. 3). 

Några år senare framträder helt motstridiga beslut. I verksamhetsberättelse från år 

1997 nämns en särskild filialutredning. Denna genomfördes på uppdrag av 

kommunfullmäktige och syftade till att spara pengar. Kultur- och fritidsnämnden 

föreslog att en del filialer skulle skötas ideellt av andra huvudmän. 

En filialutredning genomfördes på uppdrag av kommunfullmäktige, främst i syfte att spara 

pengar genom samarbete med andra huvudmän och skolan. (Citat Kultur- och 

Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse, 1997, Biblioteksverksamheten, Viktiga händelser, 

s. 2). 

Det är svårt att förstå vad Kultur- och fritidsnämnden egentligen menar när man läser 

följande mål från 1998. Här uttrycks tydligt att man fastslagit att biblioteksservicen ska 

nå ut till kommunens alla invånare. Det ska finnas ett huvudbibliotek, sju fasta filialer 

och en bokbuss. Målet rimmar inte så väl med det faktum att nämnden ska spara på 

bibliotekets filialsystem.  

I målen fastslås att bibliotekets service ska nå ut i hela kommunen genom att det ska finnas 

ett huvudbibliotek, sju fasta filialer och en bokbuss. (Citat Falköpings bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1998, Mål- och måluppfyllelse, s. 3). 

Viktigt för Kultur- och fritidsnämnden i Falköping var att göra särskilda satsningar på 

utvalda grupper. I det empiriska materialet uttrycks detta bland annat i 

verksamhetsberättelse från år 1997. I stora ordalag uttrycks hur stora satsningar som 
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gjorts under året, bland annat på barn och äldre. Kultur- och fritidsnämnden uttrucker att 

målen uppfyllts med råge.  

Några av de konkreta målen för verksamheten är att alla sexåringar ska bjudas in till 

gruppvisning på närmaste bibliotek, alla föräldragrupper på Barnavårdscentralen ska bjudas 

in och alla grundskoleelever skall få minst ett studiebesök under sin grundskoletid. Målen 

har uppfyllts med råge på de flesta biblioteksenheterna. I målen anges att boklådor skall 

förmedlas till de institutioner inom äldreomsorgen som så önskar. (Citat Kultur- och 

Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse, 1997, Biblioteksverksamheten, s. 2).  

Det nämns att målen inom barnverksamheten är mätbara. Inom denna verksamhet 

kan man räkna antalet tillfällen som kommunens sexåringar bjudits in till 

studiebesök med mera. Här kan kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun 

alltså visa på de satsningar man faktiskt gjorde under perioden.  

Inom barnverksamheten finns flera mätbara mål. Således bjuds alla sexåringar i kommunen 

in till visning, s k ”Boklek” på närmaste bibliotek. Sexåringarna få (sic!) också en bokgåva 

från biblioteket.(Citat Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1998, Mål- och 

måluppfyllelse, s. 3). 

Liknande mätbara mål som Kultur- och fritidsnämnden tog upp var hur ofta man har 

bjudit in kommunens skolelever till studiebesök på biblioteket under deras skoltid. 

Detta var också enkla mål att mäta.  

I målen anges att alla skolelever i kommunen skall bjudas in till minst ett studiebesök på 

biblioteket under sin grundskoletid…(Citat Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse, 

1998, Mål- och måluppfyllelse, s. 3). 

Kultur- och fritidsnämnden uttryckte även en stolthet över de satsningar som gjorts på 

kommunens invandrare. Särskilt ville man framhålla att bibliotekets bestånd på olika 

språk utökats. Detta har även förmedlats till de olika filialerna.  

Många invandrare besöker biblioteket. Böcker, tidningar och kassetter på invandrarspråk 

har köpts in för bibliotekets flyktinganslag. Media på invandrarspråk förmedlas även till 

filialer med invandrare på orten… (Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1998, 

Mål- och måluppfyllelse, s. 3).  

I verksamhetsberättelse från år 2001 nämndes bland annat förslag på framgångstrategier 

för nämndens verksamheter. Framöver kommer man att arbeta med korta och långa mål. 

Anmärkningsvärt är att kulturnämnden i Falköping lyfter fram framgångsstrategier. 

Efter att ha granskat målen för perioden framkommer att en hel del mål inte kunnat 

uppnås på grund av det ekonomiskt kärva läget under perioden.  

…Den 19 – 20 november genomfördes en konferens omkring målstyrningsarbetet. Denna 

resulterade bl.a. i att förslag till övergripande mål för kultur- och fritidsnämnden kunde 

antas. Dessutom föreslogs framgångsstrategier för nämndens verksamheter, vilka ska 

bearbetas vidare  med korta och långa mål och därefter handlingsplaner…(Falköpings 

bibliotek, Verksamhetsberättelse, 2001, s. 2).  

I målen för Falköpings bibliotek framkom tydliga drag om att ekonomin var ansträngd 

under perioden. Redan i början av 1990-talet uttalades starka ord i nämnden om att man 

helt enkelt inte kunde skära mer i förvaltningen om den befintliga organisationen skulle 

bestå. En lösning vore i så fall ett samarbete med ideella krafter. Vid periodens mitt 

uttalades att ett mål var att hela kommunens invånare skulle ha en jämlik tillgång till 

komptetens. De små enheterna värnades. Detta mål uppfylldes inte eftersom en kraftig 

besparing skedde på bibliotekets filialsystem. I nämnden fanns en övertro på att teknik 

och kunskap skulle överbygga geografiska avstånd. Med stolthet lyfte man fram vad 

som ändå uppfyllts under perioden. Särskilda satsningar gjordes på barn, äldre och 

invandrare.  
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6.5 Bibliotekens kulturpolitiska utveckling  
Syftet med denna uppsats är att studera den lokala bibliotekspolitiska utvecklingen i två 

mindre orter i Sverige uttryckt i dokument. När mål- och verksamhetsberättelser för 

perioden gåtts igenom konstaterades det att det mest handlade om ekonomi och 

sparkrav. Det tycktes som om författarna till mål- och verksamhetsberättelser var mer 

upptagna av att redovisa ekonomiska termer. Inköp av tillexempel IT-utrustning, brist 

på personal, omorganisationer och nedläggning av filialer blev viktigare att 

dokumentera än att kommentera eller reflektera över den kulturpolitiska utvecklingen 

av respektive bibliotek. Skot-Hansen beskriver den instrumentella linjen av 

kulturpolitiken som att den vilade på ekonomiska argument. I denna linje förväntades 

kulturen ge ekonomisk avkastning. (Skot-Hansen, 1999) När mål-, 

verksamhetsberättelser och årsredovisningar för Falköping och Fagersta kommun gåtts 

igenom gick det inte att upptäcka några reflektioner över hur kulturpolitiken utvecklats i 

kommunerna. Vad som istället framkom var många skrivna rader om hur de båda 

biblioteken utvecklats. Dels genom modernisering och IT-anpassning av biblioteken 

och vad detta kostade. De mål- och verksamhetsberättelser som studerades var från 

1990-talet. Det var en tid som starkt präglades av den instrumentella linjen av 

kulturpolitiken i Sverige. Därför drogs slutsatsen att författarna till de mål- och 

verksamhetsberättelser som studerats helt enkelt var präglade av sin tid. En period som 

utmärktes av en mer individanpassad kulturpolitik. 

7. Analys  
I detta kapitel analyseras vårt empiriska material vidare. Citat ur resultatdelen som vi 

ansåg oss kunna relatera till den instrumentella linjen av kulturpolitiken lyfts fram. Vi 

ger också exempel från empirin där det gick att se inslag av andra strömningar av 

kulturpolitiken. Skot-Hansens modell över kulturpolitikens utveckling används som en 

mall för att jämföra kommunernas kulturpolitiska riktning. Ord och uttryck som kan 

förklara vilken kulturpolitisk kontext biblioteken befann sig i under perioden tas upp.  

7.1 Mål: Synliggörande 
På ett flertal ställen i det empiriska materialet fanns tecken på att vilja synliggöra 

kulturen i de undersökta kommunerna. Dessa tendenser framkom både för Fagersta- och 

Falköpings bibliotek. Nämnden i Fagersta skrev om en kurs i marknadsföring som 

genomfördes under år 1992. Under året hade man även bildat en jubiléumskommitté. 

 
… en kurs i marknadsföring…En jubileumskommitté…(Citat Fagersta bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1992, s. 41). 

 

 I det empiriska materialet för Falköpings bibliotek nämndes att bibliotekets 

marknadsföring särskilt skulle främjas. Vi tolkar dessa rader som att marknadsföring av 

biblioteket ansågs som mycket viktigt under perioden.  

 
… särskilt främja bibliotekets marknadsföring…(Citat Falköpings Kultur- och 

Fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse,1992, s. 1). 

I verksamhetsberättelse för Falköpings bibliotek från år 1998 uttrycks att biblioteket 

lagt ut hela sin katalog på Internet. Detta skulle användas som en kanal för att 

marknadsföra biblioteket. Återigen lyfts marknadsföring av biblioteket som något som 

var viktigt. 

 
…bibliotekets katalog lades ut på internet…en kanal för marknadsföring…(Citat 

Falköpings bibliotek, 1998, Viktiga händelser under året, s. 1). 
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För bägge biblioteken kunde vi se drag av att kulturen blev synliggjord. När de 

undersökta biblioteken jämfördes mot studiens analysverktyg, Skot-Hansens 

modell från 1999, ansåg vi att bägge biblioteken föll in i den instrumentella linjen 

av kulturpolitiken. Båda biblioteken hade synliggörande som mål. 

7.2 Bakgrund: Marknaden 
Något som dominerade vårt empiriska material var ord om besparingar och datorisering. 

För bägge biblioteken kunde vi utläsa flera uttryck som vittnade om att det fanns en 

marknad som bakgrund till kulturpolitiken i kommunerna. Nedan presenteras några 

exempel ur verksamhetsberättelser och årsredovisningar för Fagersta bibliotek. I 

verksamhetsberättelse för Fagersta bibliotek från år 1993 uttrycktes hur kostsam 

datoriseringen av biblioteket blivit.  

Underskottet är en följd av installerad och slutbetald biblioteksdatorisering 

…Datoriseringen av huvudbiblioteket... ansluta skolbiblioteken till systemet. (Citat 

Fagersta bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1993, s. 48 - 49). 

Nedan belyser nämnden i Fagersta att bibliotekets verksamhet låg inom vissa 

givna ekonomiska ramar under perioden. Det var viktigt att inte spendera för 

mycket pengar.  

…de ekonomiska ramar som fullmäktige anvisar… (Citat Fagersta kommun, 

Årsredovisning, 1996, s. 34).  

Även i Falköpings kommun befann sig biblioteket i kärvt ekonomiskt klimat 

under perioden. I det empiriska materialet gick det att utläsa ord som bar en klang 

av besparingar. Det talades om en halverad bokbussverksamhet, minskade 

öppettider, reducerade personalkostnader, omplacering av personal. Som en 

konsekvens av dessa sparbeting uttrycktes att utlåningssiffrorna minskat kraftigt.  

Bokbussverksamheten halverades, öppettiderna minskades… personalkostnaderna 

reducerades…omplacering av personal ... omfattande reducering av verksamheten… 

utlåningssiffrorna …minskat kraftigt. (Citat Falköpings kulturnämnd, 

Verksamhetsberättelse, 1991, s. 1). 

I nedanstående citat från biblioteksverksamheten i Falköpings kommun från år 

1994 uttrycker Kultur- och fritidsnämnden bekymmersamma ord över hur ökad 

arbetsbelastning och stress drabbat bibliotekspersonalen under året. Samtidigt 

uttrycker man en förhoppning om att maskinella resurser ska uppväga den 

reducerade personalstyrkan framöver. 

Arbetsbelastningen…resurstilldelningen har minskat… biblioteksorganisationen ses över 

av verksamhetsmässiga, ekonomiska … skäl… ökat maskinellt/datoriserat stöd …(Citat 

Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1994, Verksamhet, s. 2).  

Återkommande drag i det empiriska materialet för Falköpings bibliotek var 

besparingar. Syftet med den filialutredning som genomfördes år 1997 var att spara 

pengar som skulle användas till datorisering av biblioteket.  

En filialutredning … i syfte att spara pengar … (Citat Kultur- och Fritidsnämnden, 

Verksamhetsberättelse, 1997, Biblioteksverksamheten, s. 2). 

I ovanstående citat framkommer det tydligt att både Fagersta och Falköpings 

bibliotek verkade i en kontext med marknaden som bakgrund under perioden. Vi 

tolkade det som att bägge biblioteken föll in i den instrumentella linjen i Skot-

Hansens modell med en marknad som bakgrund. 
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7.3 Förankring: Internationell 
I verksamhetsberättelser och årsredovisningar från Fagersta kommun fann vi ord 

som uppkoppling till Internet. I nedanstående citat från år 1997 framkommer 

tecken på detta. 

…uppkoppling till Internet …(Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 1997). 

Även i det empiriska materialet för Falköpings bibliotek förekom flertalet exempel på 

Internetuppkoppling under perioden. Nedanstående citat illustrerar några exempel på 

digitalisering av Falköpings bibliotek.  

… bibliotekets katalog lades ut på internet …(Citat Falköpings bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1998, Viktiga händelser under året, s. 1). 

På ett annat ställe i samma verksamhetsberättelse för Falköpings bibliotek vill Kultur- 

och fritidsnämnden påpeka att Internet nu fanns tillgängligt för allmänheten.  

*Internet för allmänheten. …(Citat Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1998, 

Viktiga händelser under året, s. 1). 

Ett intressant fynd gjordes i årsredovisning för Fagersta kommun år 1995. Här nämndes 

att man skulle satsa på kulturminnesvård av muséer och andra anläggningar i 

kommunen. I nedanstående citat ur årsredovisning från Fagersta kommun år 1995 

framkommer att nämnden ville satsa på kulturminnesvård. 

 
Kulturminnesvården och att levandegöra våra museer … prioriteras …väl underhålla de 

byggnader och övriga anläggningar … öka servicen till låntagarna ... (Citat Fagersta 

kommun, Årsredovisning, 1995, s. 33).  

Vi tolkade vårt empiriska material som att kulturpolitiken i bägge kommunerna 

uppvisade flertalet exempel på digitalisering under perioden, men ingen av dem hade 

drag av en internationell förankring.  Varken Fagersta eller Falköpings bibliotek föll in i 

den instrumentella linjen av kulturpolitiken med en internationell förankring. Nämnden 

i Fagersta uttryckte även att man ville satsa på kulturminnesvård under perioden. Vår 

tolkning var därför att det i Fagersta kommun fanns drag åt en sociologisk kulturpolitik 

under perioden. 

7.4 Strategi: Kulturalisering 
I det empiriska materialet för Fagersta bibliotek märktes att biblioteket befann sig i en 

kontext med kulturalisering som strategi. Ord och uttryck om satsningar på särskilda 

grupper, såsom barn och äldre framkom. Nedanstående citat vittnar om kulturalisering 

som strategi i kulturpolitiken. 

 
…särskilt inriktas mot barn- och ungdom … handikappanpassning … kommunens 

invandrare.(Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 1994, s. 29).  

Detta framkom även tydligt när verksamhets- och målberättelser för Falköpings 

bibliotek gicks igenom. Falköpings bibliotek befann sig också i en kontext av 

strukturalisering som strategi. I det empiriska materialet från Falköpings bibliotek fann 

vi rikliga exempel på detta. Nedan framkommer bland annat att Kultur- och 

fritidsnämnden ville satsa på kommunens äldre befolkning. Man uttryckte ökade medel 

och samordning av kulturutbudet inom äldreomsorgen. 
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…Biblioteksverksamheten vid kommunens sjukhem … ökade medel, …samordning av 

kulturutbudet inom äldreomsorgen, …(Citat Falköpings Kultur- och Fritidsnämnd, 

Verksamhetsberättelse, 1992, s. 1 ). 

Kultur- och fritidsnämnden i Falköping uttryckte även särskilda satsningar på 

kommunens flyktingar. Detta understrykts med uttryck som att bibliotekets roll för 

denna målgrupp blivit alltmer betydelsefull.  

Bibliotekets roll i flyktingverksamheten är också uppenbar… 10 språk ...företrädda i beståndet 

(Citat Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1994, Verksamhet, s. 1). 

I det empiriska materialet för Falköpings bibliotek lyfts även fram de satsningar 

som gjorts på målgruppen barn under perioden. Kultur- och fritidsnämnden 

uttrycker att en omfattande service har erbjudits denna målgrupp.  

Sex-åringarna i kommunen har kallats till studiebesök, … Barnavårdscentralens 

föräldragrupper ... Omfattande service har getts till kommunens skolor och förskolor 

…(Citat Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1999, s. 1 - 2). 

Vår tolkning av det empiriska materialet var att bägge biblioteken föll in i den 

instrumentella linjen av Skot-Hansens modell med kulturalisering som strategi. Både 

Fagersta och Falköpings bibliotek satsade på särskilda grupper, bland annat barn, äldre 

och flyktingar, under perioden.  

7.5 Publikum: Segment eller Livsstil 
I det empiriska materialet gjordes några intressanta fynd. På punkten publikum tycktes 

kommunernas kulturpolitik skilja sig något åt. Vi tolkade det som att Fagersta bibliotek 

inte verkade i en kontext med segment eller livsstil som publikum under perioden. 

Fagersta bibliotek tenderade istället att befinna sig i en humanistisk kontext. 

Nedanstående citat från Fagersta kommun illustrerar att kommunen satsade på att 

tillvarata och bevara äldre tiders kultur. Här framkom ord som att levandegöra våra 

muséer, prioriteras och väl underhålla byggnader.  

Kulturminnesvården och att levandegöra våra museer … skall prioriteras ...  väl underhålla 

de byggnader och övriga anläggningar… (Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 1995, s. 

33). 

I det empiriska materialet för Fagersta bibliotek framkom även att nämnden ville 

tillvarata och levandegöra äldre tiders kultur.  

…att tillvarata och levandegöra äldre tiders kultur …(Citat Fagersta bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1991, s. 34). 

Inte heller den kulturpolitik som fördes i Falköpings kommun under perioden föll 

in i den instrumentella linjen i Skot-Hansens modell. Målsättningen i kommunen 

var snarare att rikta sig till alla kategorier av låntagare. I det empiriska materialet 

gjordes fynd som att biblioteksservicen skulle nå ut till alla kommunens invånare. 

Kulturpolitiken i Falköpings kommun tycktes också vara av ett mer humanistiskt 

slag.  

…bibliotekets service ska nå ut i hela kommunen ... ett huvudbibliotek, sju fasta filialer och 

en bokbuss. (Citat Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse, Mål- och måluppfyllselse, 

1998, s. 3). 

Å andra sidan nämndes flertalet sparkrav på filialsystemet under perioden. 

Nedanstående citat ur det empiriska materialet för bägge biblioteken illustrerar 

detta. Vi drog slutsatsen att kulturpolitiken i kommunerna befann sig någonstans 
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mellan en humanistisk och en instrumentell linje på denna punkt. För Fagersta 

bibliotek fann vi ord som drivas av Engelsbergs bygdens intresseförening.  

…utlåningsstationen i Ängelsberg till att drivas av Engelsbergsbygdens 

intresseförening…(Citat Fagersta bibliotek, Årsredovisning, 2000, s. 41). 

Liknande formuleringar framkommer i det empiriska materialet för Falköpings 

bibliotek. Här uttryckte Kultur- och fritidsnämnden att man ville genomföra en 

filialutredning, en önskan om att spara pengar och samarbete med andra 

huvudmän.  

En filialutredning … i syfte att spara pengar genom samarbete med andra huvudmän och 

skolan. (Citat Falköpings bibliotek, Verksamhetsberättelse, 1997, Biblioteksverksamheten, 

s. 2). 

Eftersom filialsystemet i Falköpings kommun verkade hårdare angripet än det i 

Fagersta drog vi slutsatsen att Falköpings bibliotek verkade i en kontext som låg 

närmare den instrumentella linjen på denna punkt. Vår slutsats är att Fagersta 

bibliotek befann sig närmare den humanistiska linjen på punkten strategi. 

Falköpings bibliotek föll något mer in i den instrumentella linjen av 

kulturpolitiken. För bägge biblioteken framkom drag av en humanistisk linje av 

kulturpolitiken. 

7.6 Ram: Flaggskepp 
Efter att ha studerat verksamhetsberättelser och årsredovisningar för biblioteken gjordes 

reflektionen att inget skrytbygge uppfördes i någon av kommunerna under perioden. 

Det handlade snarare om en upprustning av befintliga bibliotekslokaler. För Fagersta 

bibliotek nämndes att bibliotekslokalerna rustats under perioden. 

 
 

… har biblioteks- och kontorslokalerna vid huvudbiblioteket rustats… 

(Citat Fagersta kommun, Årsredovisning, 1994, s. 29).  

 

Inte heller Kultur- och fritidsnämnden i Falköping uppförde något flaggskepp 

under perioden. I verksamhetsberättelse från år 2000 nämns istället en 

ombyggnad som genomfördes år 1999. 

… nyinvigdes huvudbiblioteket efter den stora ombyggnaden 1999. …(Citat Kultur- och 

Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse, 2000, s. 2). 

Vår tolkning var att ingen av våra undersökta bibliotek föll in i den instrumentella linjen 

av kulturpolitiken på denna punkt. Biblioteken befann sig snarare i en kontext med en 

humanistisk linje av kulturpolitiken. Kommunernas kulturpolitik tycktes ha en 

kulturinstitution som ram. 

7.7 Funktion: Underhållning 
När vårt empiriska material för biblioteken gicks igenom fann vi ord och uttryck som 

jubileumskommitté och främja bibliotekets marknadsföring. Vi tolkade det som att 

biblioteken befann sig i en kontext med underhållning som funktion och därmed föll in i 

den instrumentella linjen av kulturpolitiken. Kulturnämnden i Fagersta nämner en kurs i 

marknadsföring och en jubiléumskommitté i verksamhetsberättelse från år 1992.  

 
… en kurs i marknadsföring…En jublieumskommitté …(Citat Fagersta bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1992, s. 41). 

Likaså uttryckte Kultur- och fritidsnämnden i Falköping i verksamhetsberättelse 

från år 1992 att man särskilt ville främja bibliotekets marknadsföring.  
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… särskilt främja bibliotekets marknadsföring… (Citat Falköpings Kultur- och Fritidsnämnd, 

Verksamhetsberättelse, 1992, s. 1). 

I det empiriska materialet för Fagersta bibliotek uttrycktes även att man ville 

bevara och levandegöra äldre tiders kultur. Detta var ett av de uppsatta målen som 

nämnden i Fagersta uttryckte i årsredovisning från år 1991.  

att tillvarata och levandegöra äldre tiders kultur …(Citat Fagersta bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1991, s. 34). 

Vi drog slutsatsen att Fagersta bibliotek dels föll in i en instrumentell linje av 

kulturpolitiken på denna punkt och dels en sociologisk linje, med bekräftelse som 

funktion. Falköpings bibliotek föll helt in i den instrumentella linjen av 

kulturpolitiken på punkten funktion. 

7.8 Förmedlan: Kaospiloten 
Påtagligt var att biblioteken genomgick stora förändringar under perioden. 

Datoriseringen av biblioteken blev kostsam. Detta resulterade i ständiga sparkrav och 

underskott. Nämnden i kommunerna ville emellanåt skära ned på filialsystemet. 

Nämnden i Fagersta uttryckte att man medvetet gjorde besparingar på administration 

och inventarier under år 1992. Det framkommer tydligt att dessa besparingar syftade till 

att bekosta datoriseringen av biblioteket.  

 
… besparingar som medvetet gjorts på administration och inventarier … när den planerade 

datoriseringen genomförs… Medlen behövs för datoriseringen. (Citat Fagersta bibliotek, 

Verksamhetsberättelse, 1992, s. 44). 

I verksamhetsberättelse från Falköpings kommun från år 1991 skrev Kultur- och 

fritidsnämnden att man framöver behövde arbeta med strama ekonomiska ramar. 

Inget slöseri med ekonomiska resurser fick förekomma. Samtidigt uttrycktes i en 

uppgiven ton att det inte längre gick att hyvla ytterligare i verksamheten. Ord som 

oacceptabelt vittnar om att Kultur- och fritidsnämnden nu fått nog av sparbeting. 

Skulle dessa fortsätta fick man i så fall vidga samarbetet med frivilliga krafter. 

Dessa skulle ses som ett komplement till den kommunala arbetsinsatsen.  

… arbeta med strama ekonomiska ramar… ”hyvla” ytterligare i verksamheten … att 

fortsätta skära i verksamheten …  lägga ner delar av organisationen … oacceptabelt… 

vidga samarbetet med frivilliga krafter ... … ett komplement till den kommunala 

arbetsinsatsen, … (Citat Falköpings kulturnämnd, Verksamhetsberättelse, 1991, s. 3). 

Vid mitten av vår undersökta period uttryckte Kultur- och fritidsnämnden i 

Falköping ord som konsekvenser av sparbetinget. Vi tolkar detta som att man 

särskilt ville framhålla vad besparingarna fått för konsekvenser. Kultur- och 

fritidsnämnden uttryckte samtidigt att man framöver kommer att satsa mer på 

informationsteknik. Detta var något som prioriterades av Kultur- och 

fritidsnämnden i Falköping under perioden.  

… mycket av det som inte genomfördes i förvaltningen …konsekvens av sparbetinget ... 

skall satsa mer på informationsteknik …(Citat Kultur- och Fritidsnämnden, 

Verksamhetsberättelse, 1995, Framtiden, s. 3). 

Vi utgår ifrån att det inte alltid var en enkel situation att vara bibliotekschef på våra 

undersökta bibliotek. Säkerligen behövde den person som skulle lyckas med denna 

uppgift bära drag av en kaospilot. Vi tolkade det som att bägge biblioteken befann sig i 

en kontext med en instrumentell linje av kulturpolitiken på denna punkt. 



 33 

7.9 Slutsatser   
De slutsatser vi kunde dra ur vårt empiriska material var att bägge biblioteken tenderade 

att falla in i den instrumentella linjen av Skot-Hansens modell under den undersökta 

perioden. Kommunerna var påverkade av sin tids kulturpolitik. Ur det empiriska 

materialet framkom tydliga drag mot att sätta individen i centrum. Detta var något som 

Frenander beskrev som typiskt för 1990-talets kulturpolitik i Sverige (Frenander, 2005). 

Dock hittades några intressanta skillnader kommunerna emellan. En liten avvikelse i 

kommunernas kulturpolitik märktes på punkten förankring. Här tycktes inget bibliotek 

falla in i den instrumentella linjen av kulturpolitiken. Detta upptäcktes i studien när en 

jämförelse med Skot-Hansens modell över nordisk kulturpolitisk utveckling från 1999 

gjordes. I verksamhetsberättelse för Fagersta kommun år 1995 stod att satsningar 

gjordes på kulturminnesvård av kommunens muséer och anläggningar. Därför tenderade 

Fagersta bibliotek att falla in i den sociologiska linjen av kulturpolitiken. 

 

En annan liten skillnad i kommunernas kulturpolitik när de jämfördes med Skot-

Hansens modell upptäcktes på punkten funktion. I verksamhetsberättelse för Fagersta 

kommun från år 1992 stod nämnden påbörjade arbetet inför ett jubileum för att 

uppmärksamma att Fagersta fyllde femtio år. I verksamhetsberättelse för Falköpings 

bibliotek år 1992 nämndes att man särskilt skulle satsa på att marknadsföra biblioteket. I 

verksamhetsberättelse för Fagersta kommun från år 1991 gick att utläsa mål som att 

tillvarata och levandegöra äldre tiders kultur. Kulturpolitiken i Fagersta kommun 

tenderade att falla något mer in i en sociologisk linje på denna punkt. På punkten 

publikum tycktes varken Fagersta eller Falköpings bibliotek direkt falla in i den 

instrumentella linjen av kulturpolitiken med segment eller livsstil som särskilda 

målgrupps satsningar. Kulturpolitiken i kommunerna tycktes istället bära drag av en 

humanistisk linje. Däremot uttalades flertalet sparkrav på filialsystemet, framförallt för 

Falköpings bibliotek. Falköpings bibliotek befann sig i en kontext som föll något mer in 

i den instrumentella linjen av kulturpolitiken på denna punkt.  

Även om biblioteken i stort befann sig i en kontext med en instrumentell kulturpolitik 

förekom ändå några skillnader mellan kommunernas kulturpolitik. Genom 

undersökningen framkom att kommunerna starkt påverkades av den rådande 

kulturpolitiken i övriga landet. Samtidigt syntes inslag av ett slags lager på lager politik. 

De tre olika linjerna av kulturpolitiken flöt samman. Det var precis som Geir Vestheim 

beskrev att den instrumentella linjen av kulturpolitiken bara utgjorde en sidoström till 

den stadigt dominerade kulturpolitiken (Skot-Hansen, 1999). 

8. Avslutande diskussion  
De slutsatser som framkom ur det empiriska materialet är att biblioteken i stort sett föll 

in i den instrumentella linjen av Skot-Hansens modell. Den kulturpolitik som fördes i 

kommunerna följde i stora drag den kulturpolitik som fördes i Sverige under perioden. 

Ändå fanns några intressanta skillnader kommunerna emellan. Vid en jämförelse med 

Widerbergs studie framkom vissa likheter med resultatet av denna studie. Resultatet av 

Widebergs undersökning var att folkbiblioteken drivits från sin klassiska värdegrund till 

en mer massorienterad profil. Detta skedde i nyliberalismens tecken (Widerberg 

Blazkova, 2007). Skot-Hansen själv beskrev den instrumentella linjen av kulturpolitiken 

som att den gick ut på att ge ekonomisk vinst (Skot-Hansen, 1999). En intressant 

jämförelse med tidigare forskning i ämnet är hur det parlamentariska läget såg ut i 

kommunerna under perioden. Enligt Audunsson tenderar socialdemokratiska politiker 

att se folkbiblioteken som viktigare än vad borgerliga politiker gör (Audunsson, 2005). 

Liknande slutsatser drog Sveum och Tveter i sin norska studie. Oppositionspartierna 
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ville främja dataspel, musik och film framför litterära satsningar (Sveum & Tveter, 

2012). Detta var något som även uppmärksammades av Katarina Michnik. Hon 

konstaterar att intresset för folkbibliotek är starkare i kommuner med en socialistisk 

majoritet i  kommunfullmäktige. Att det finns en biblioteksplan tycks även vara något 

som kan stärka bibliotekens ställning (Michnik, 2015). Anmärkningsvärt är att på 

webbplatsen Cybercity [u.å.] i Fagersta kommun sågs en röd majoritet i Fagerstas 

kommunala politik. Det politiska klimatet i Falköpings kommun dominerades av en blå 

majoritet. Ändå var det ganska jämt mellan det röda och det blå blocket i Falköpings 

kommunala politik under den period som studerades.  

 

Några skillnader framkom i utvecklingen av kommunernas mål- och 

verksamhetsberättelser under studiens undersökta period. De var att biblioteken ibland 

avvek från den instrumentella linjen i Skot-Hansens modell. Ibland tenderade de att 

falla in i den sociologiska linjen av kulturpolitiken. Tidvis framkom inslag av 

humanistisk kulturpolitik. I studien uppenbarades att kulturpolitiken för Fagersta 

bibliotek delvis föll in i en sociologisk linje på punkterna förankring och funktion. En 

slutsats som kan dras är att detta kan bero på att socialdemokraterna hade politisk 

majoritet i Fagersta kommun under perioden. De kommunala politikernas intresse för 

folkbiblioteket verkade vara något större i Fagersta än i Falköping. 

 

De resultat som framkom i vår studie kunde även jämföras med resultaten i Hansson 

och Heedmans studie. Varken Falköping- eller Fagersta bibliotek tycktes gå åt att bli 

privatiserade bibliotek (Hansson & Heedman, 2004). Den tid vi undersökte och fram till 

idag fortlever båda biblioteken som allmännyttiga. De resultat som fördes fram i 

Susanne Rattfelts studie påminde också om de resultat som uppenbarades i vår studie. 

Både Fagersta- och Falköpings bibliotek består som folkbibliotek. En viktig faktor för 

folkbibliotekens fortlevnad ansåg Rattfelt vara utökade öppettider och fler utbildade 

bibliotekarier (Rattfelt, 2004). I verksamhetsberättelse från Falköpings kommun 

framkom att man eftersträvade en kompetenshöjning hos personalen åren 1994, 2000 

och 2001. Som nämns i Pors danska studie från 2005 befinner sig folkbibliotek i en 

mycket föränderlig kontext. Det är även tydligt att de blir alltmer beroende av sin 

politiska omvärld. Pors såg även ett behov av vidareutbildning av bibliotekschefer 

(Pors, 2005). Dessa tendenser blir tydliga även i vår studie. Den politiska kontext 

biblioteken befann sig i under perioden tycktes ha stor påverkan på bland annat 

personaltäthet och öppethållande. Dessa tendenser framkom tydligt i de 

verksamhetsberättelser och årsredovisningar som studerades. Även Gazo 

uppmärksammande i sin kanadensiska studie några år senare, 2011, att 

kommunalpolitiker tappat intresset för litteratur i takt med utvecklandet av Internet 

(Gazo, 2011). Detta framkom även i denna studie av Falköpings- och Fagersta bibliotek. 

Den Internetsatsning som skedde under perioden gick före både filialsystem och 

uppdraget att jämna ut sociala olikheter i samhället. I studien framkommer hur beroende 

de undersökta biblioteken var av den politiska kontext de befann sig i.  

 

De resultat som framkom i vår studie liknade även de resultat Margareta Klingberg 

presenterade i sin uppsats. Här framkom att kommunerna Klingberg undersökte inte 

alltid levde upp till bibliotekslagens höga ambitioner. Detta berodde på att det saknades 

ekonomiska resurser. I Trollhättans kommun fick en del filialer läggas ned. Klingbergs 

studie gjordes under samma period som vår (Klingberg, 1999). Både Falköpings och 

Fagersta bibliotek drabbades under perioden av kraftiga sparkrav. Detta bekostade 

datoriseringen av biblioteken och dess filialsystem. I en filialutredning år 1997 ville 

kulturnämnden i Falköping kraftigt skära ned på filialsystemet i Falköpings kommun. 
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Slutligen, vid en jämförelse med Tellervo Salomonsens undersökning påminde de 

resultat som framförs i denna studie de resultat som presenterades i hans. Salomonsen 

kunde konstatera att eftersom bibliotek var mjuka organisationer var det svårt att mäta 

dess verksamhet. Hur bra ett mål uppfylldes fick ofta ersättas med hur ofta något skedde 

(Salomonsson, 2003). I Fagersta Årsredovisning år 1999 konstaterades att en del mål 

var svåra att mäta. 

 

Vi var väl medvetna om att den modell som användes i uppsatsens kapitel analys var 

mer än tio år gammal. Trender kan ha förändrats i samhället under tiden. Ändå anser vi 

att Skot-Hansens modell blev användbar i studien. Den fungerade som en 

jämförelsemodell mot vilken vi kunde bedöma den kulturpolitiska utvecklingen 

kommunerna emellan. Skot-Hansens modell passade också bra för den tidsperiod som 

valdes att undersökas. Vi stötte på en del problem vid insamlandet av vårt empiriska 

material. Vi antog att mål- och verksamhetsberättelser för biblioteken hittades på 

respektive kommuns arkiv. Det visade sig dock att det material som var mest relevant 

för oss i vår studie fanns hos sekreteraren på kultur- och fritidsnämnden. Ett annat 

problem som framkom var vid sökandet efter målberättelser skrivna för kommunerna. 

Eftersom målen var otydliga och oklara i början av perioden var dessa dessutom svåra 

att få tag på. De mål som sattes vid början av perioden fanns däremot att läsa mellan 

raderna i kommunens verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Bibliotekschefen 

Britt Lööf förklarade för oss att målberättelserna för biblioteket ofta var ganska korta 

och ingick i Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsberättelser. 

 

Det var mycket intressant att studera de valda biblioteken under tidsperioden 1991 – 

2001, hur deras verksamhet och mål utvecklades. Att just folkbibliotek utsätts extra hårt 

för kommunalpolitikers ointresse bekräftas i vår studie. Varken Falköpings bibliotek 

eller Fagersta bibliotek tenderade att ha något större stöd av nämnden i kommunerna 

under perioden. Ändå tenderade nämnden i Fagersta att prioritera biblioteket något mer. 

Detta kan förklaras av att den politiska majoriteten i kommunen var övervägande röd 

under perioden som undersöktes. Det finns all anledning till vidare studier av ämnet 

folkbibliotek och lokalpolitik/kulturpolitik. Det skulle vara mycket intressant att 

undersöka mål- och verksamhetsbeskrivningar för biblioteken från början av 2000-talet 

fram till samtid. Det vore även spännande att göra en jämförelse med den tidsperiod 

som studerats i denna uppsats. Få anade hur explosionsartat IT-utvecklingen skulle 

breda ut sig i Sverige under de senaste tio åren. Hur påverkas biblioteken av den 

politiska kontext de befinner sig i idag? Det politiska klimatet i Sverige har skiftat under 

de senaste åren. Från en längre period av socialdemokratiskt styre övergick makten till 

den Allianspolitik som dominerade Sverige under två mandatperioder. Idag styrs landet 

av en socialdemokratisk minoritetsregering. Hur har politiken i Falköping- och Fagersta 

kommun sett ut under de senaste tio åren? Vilken inverkan på kulturpolitiken i de bägge 

kommunerna kan märkas idag? Framträder en fortsatt negativ trend av allas tillgång till 

information genom fortsatt nedmontering av filialsystemet och har sociala olikheter 

brett ut sig? Märks en ökad ojämlikhet mellan olika samhällsgrupper? Frågorna som 

uppstår är intressanta. I ett alltmer komplext samhälle har biblioteken, och framförallt 

folkbiblioteken, en viktig uppgift att fylla. Detta för att helt enkelt behålla den öppna 

demokratiska processen. Som Audunson beskriver det i sin studie från 2005 ser 

bibliotekarier sin roll som skapare av ett demokratiskt samhälle. Denna syn delas sällan 

av kommunalpolitiker (Audunson, 2005). Det är viktigt att det finns en plats där den 

demokratiska processen kan stimuleras och där en aktiv och kritisk eftertanke kan föras. 
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