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Abstract:

This thesis examines art exhibitions, literature events and music events in public librar-
ies in Sweden. The aim is to study which event occurs most in the libraries in Sweden. I
also examine who takes responsibility for the events, who the libraries engage, how
much the events cost, and how often the libraries have the events. I also study Swedish
cultural politics in purpose to see if the libraries follow the aims and directions decided
by the Swedish government. One aim of the Swedish culture politic is to give every
citizen in Sweden the same possibility to experience culture, no matter where they live.
The Swedish government also wants everyone to take part in culture and that the
Swedish people should be able to experience different type of culture. The public librar-
ies are seen as institutions of culture, and several studies have shown that the libraries
are the most visited institutions of cultural in Sweden. I examine 151 Swedish public
libraries. The result of the studies shows that literature events are the most frequent,
followed by art exhibitions. The library doesn’t have to pay so much for the events and
it is not unusually that other organizations in society take responsibility for events in the
libraries. The result also shows that there is a difference between libraries in the country
when it comes to offer people culture event. Most of the libraries have one or more of
the tree different event, which shows that they are centre of culture. Many of the follow
the aims and directions of the Swedish culture politic.
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1 Inledning

För många människor är folkbiblioteken är en naturlig plats att vara på. De går dit för
att läsa tidningar, låna böcker och för att träffa andra människor. Vissa personer går
aldrig eller sällan dit. Oavsett hur ofta människor går till biblioteken så anser nog de
flesta att biblioteken är en självklar del av samhället. I flera kulturpolitiska dokument
betonas folkbibliotekens betydelse för samhället. De ses som kulturinstitutioner och är
också våra mest besökta kulturinstitutioner.1 Jag tycke att det skulle vara intressant att
studera vad folkbiblioteken erbjuder sina kommuninvånare, förutom utlåning av böcker.
Nu är det lätt att få reda på vilka kulturevenemang och aktiviteter det finns på Sveriges
folkbibliotek. De flesta folkbibliotek har egna hemsidor eller har länkar från kommun-
ernas hemsidor, där man kan se vad de erbjuder. Det är föreläsningar om trädgårds-
skötsel, olika utställningar, advokatjour, studiecirklar m m. Jag tittade på 84 hemsidor
och såg att de aktiviteter och kulturevenemang som verkar förekomma mest på folk-
biblioteken var evenemang som omfattar konst, litteratur och musik. Eftersom jag själv
brukar besöka dessa kulturevenemang har jag valt att fokusera på dem i min under-
sökning. Jag vill också studera om användarna får samma tillgång till kultur-
evenemangen på folkbiblioteken, för att se om det är rättvist fördelat i Sverige.

Sveriges riksdag och regering har fastställt flera kulturpolitiska mål och riktlinjer som
ska gälla i hela landet. Enligt Bibliotekslagen ligger ansvaret för folkbiblioteken på
kommunerna2  och kommunerna ska följa de kulturpolitiska målen3. Ett sätt att se om
kulturpolitiken har uppnått målen är, anser jag, att studera folkbiblioteken eftersom de
ska finnas i varje kommun och vara öppna för alla medborgare oavsett kön, ålder, sam-
hällsklass och nationalitet. Även utredarna till folkbiblioteksutredningen Folkbibliotek i
Sverige SOU 1984:23 ser en koppling mellan kulturpolitiken och folkbiblioteken och
menar att dessa kan bidra till att förverkliga de kulturpolitiska målen.4

Ett kulturpolitiskt mål är att alla ska få möjlighet till delaktighet i kulturlivet, till kultur-
upplevelser och till eget skapande.5 Här anser jag att folkbiblioteken har en unik möjlig-
het att ge sina användare chans till detta eftersom de är öppna för alla. Frågan är om alla
användare får tillfälle att besöka konstutställningar, litteratur- och musikevenemang på
folkbiblioteken, och om de får möjlighet att själva vara delaktiga? Kulturpolitikens
uppgift är att skapa förutsättningar för att kultur ska vara tillgänglig för alla, oavsett var
man bor i landet.6 Är det så eller får vissa medborgare mer kulturevenemang på folk-
biblioteken än andra beroende på var de bor? Det finns många kommuner i landet, i
olika storlekar. Jag tycker att det är intressant att studera om det är skillnad mellan olika
kommuner och mellan olika län i Sverige. Detta för att se om användare i olika delar av
landet får likvärdig tillgång till kulturevenemang på folkbibliotek. Är det något evene-
mang som förekommer mest? Finns det skillnader i landet i det avseendet?

                                                
1 SOU 1995:84 1995. Kulturpolitikens inriktning. Kulturutredningens slutbetänkande., s. 467.
2 Axelsson, Peter red. Svensk Biblioteksförening 2001. Biblioteksplaner – en idéskrift, s. 79.
3 SOU 1995:84, s. 331.
4 SOU 1984:23 1984. Folkbibliotek i Sverige. Betänkande av folkbiblioteksutredningen., s. 12
5 Statens kulturråd 1997. Kulturpolitik i praktiken, s. 12-13.
6 SOU 1995:84, s. 331.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Jag har valt att göra en undersökning om folkbiblioteken och dess kulturevenemang.
Syftet med min undersökning är att studera förekomsten av de konstutställningar, litter-
atur- och musikevenemang som folkbibliotek i Sverige har. Jag avser att studera hur
ofta de har respektive evenemang, vilken typ av evenemang som förekommer mest hur
stor procent av folkbibliotekens budget det är som går till varje kulturevenemang jag
studerar, vilka det är som folkbiblioteken engagerar och vem som ansvarar för evene-
mangen. En anledning är att jag vill se om folkbiblioteken följer de riktlinjer och mål
riksdagen och regeringen har fastställt.  Jag vill också studera om det är någon skillnad
inom landets folkbibliotek angående förekomsten av dessa evenemang. Den utgångs-
punkt som jag använder är den svenska kulturpolitiken och de kulturpolitiska målen och
riktlinjerna fastställda av Sveriges riksdag och regering. Mina frågeställningar är föl-
jande:

Frågeställning 1: Hur vanligt förekommande är konstutställningar, musik- och litteratur-
evenemang på de svenska folkbiblioteken och vilket är det vanligast förekommande?

Frågeställning 2: Hur mycket av folkbibliotekens budget går till respektive evenemang?

Frågeställning 3: Vilka konstnärer/författare/musiker engageras?

Frågeställning 4: Vem ansvarar för evenemangen?

Frågeställning 5: Är det någon skillnad mellan de olika folkbiblioteken i landet då det
gäller förekomsten av dessa evenemang?

1.2 Metod

Syftet med undersökningen är att studera förekomsten av konstutställningar, litteratur-
och musikevenemang på folkbibliotek.

Undersökningen syftar till att göra jämförelser dels mellan olika folkbibliotek i landet
när det gäller förekomsten av kulturevenemangen, dels mellan de tre olika evenemangen
för att se vilket evenemang som är vanligast på folkbiblioteken, vilket evenemang som
förekommer mest regelbundet på biblioteken, vilket evenemang biblioteken lägger mest
pengar på m m.

Min undersökning är främst kvantitativt inriktad. Martyn Denscombe, professor i social
forskning i England och författare till boken Forskningshandboken, menar att kvanti-
tativ inriktad forskning förknippas med analys och att siffror är den viktigaste analys-
enheten. Dessa siffror analyseras med hjälp av statistiska metoder. Han menar vidare att
siffror är lämpliga för jämförelser och för att se samband. Kvantitativ forskning tenderas
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också att associeras med stora undersökningar, som ger stora siffermängder.7 Jan Trost,
fil. dr och professor vid Uppsala universitet, menar att om man har frågeställningar som
handlar om hur ofta, hur många eller hur vanligt, så ska man göra en kvantitativ under-
sökning.8 Undersökningen är främst kvantitativ eftersom jag, med hjälp av de siffror jag
får fram om hur många folkbibliotek som har evenemangen, hur ofta de förekommer på
respektive folkbibliotek m m, vill kunna göra en jämförelse mellan olika bibliotek. Jag
gör också en stor undersökning eftersom mitt syfte är att studera alla huvudbibliotek i
Sverige

Eftersom jag har ett stort urval och vill studera huvudbibliotek i hela Sverige har jag
valt att använda enkät som metod. Göran Ejlertsson, som är docent i samhällsmedicin
och som har lång erfarenhet av enkätundersökningar inom olika forskningsprojekt, ta
upp olika fördelar med enkäter. Några av dessa fördelar är att man kan undersöka ett
större urval, än t ex vid intervjuer, både i relation till kostnad och till tid. Enkät-
undersökningar kan också göras inom ett större geografiskt område.9 Risken med en-
käter är att inte alla respondenter svarar. Enligt Denscombe, får en forskare räkna med
en svarsfrekvens på 20 procent.10 Jag var medveten om detta problem men eftersom
studieobjekten är så många (se nedan avsnitt 2.7.6) ansåg jag att materialet kommer att
räcka för att dra slutsatser, även om alla inte svarar.

Litteratursökning

Den litteratur jag har använt mig av i uppsatsen hittade jag via högskolebiblioteket i
Borås. Jag sökte i bibliotekskatalogen och de sökord jag använde var; kulturpolitik,
folkbibliotek, kulturevenemang, konst, litteraturevenemang, musikevenemang. Jag
sökte även i databaserna Eric, Lisa och Isa efter artiklar om evenemangen men hittade
inga artiklar som passade in i uppsatsens ämne. Jag sökte också i databasen nordisk
BDI-index som är en nordisk databas över litteratur om bibliotek, dokumentation och
information men hittade inte någon litteratur som var användbar. Statistik om svenska
folket hittade jag på Statistiska centralbyråns webbplats.

Förundersökning

Som förundersökning tittade jag på flera olika folkbiblioteks hemsidor för att få en bild
av vilka aktiviteter och kulturevenemang de erbjuder användarna. Hemsidorna hittade
jag via portalen INETMEDIA.nu där det finns länkar till svenska folkbibliotek.11 Dessa
hemsidor är inte helt tillförlitliga, anser jag, eftersom de dels kanske inte är uppdaterade
dels kanske biblioteken inte berättar om alla aktiviteter de har. De ger dock en bild av
vilka kulturevenemang som är vanligaste hos folkbiblioteken. Jag valde slumpmässigt
ut fyra folkbibliotek från vardera av de 21 länen som fanns representerade på
INETMEDIAs sida. De flesta av de valda folkbibliotekens kulturevenemang var

                                                
7 Denscombe, Martyn 2000. Forskningshandboken -för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna, s. 204-205
8 Trost, Jan 2001. Enkätboken, s. 22.
9 Ejlertsson, Göran 1996. Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik, s. 10-11
10 Denscombe 2000, s. 14.
11 INETMEDIA.nu. Folkbibliotek Svenska bibliotek.
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konstutställningar, litteratur och musik. Dessa tre typer av kulturevenemang har jag som
utgångspunkt för min undersökning.

Urval och avgränsningar

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att göra en kartläggning över de tre
kulturevenemangen; konstutställningar, litteratur- och musikevenemang. I Biblioteks-
kalendern 2003 finns det adresser till 433 folkbibliotek i landet.12 Jag ansåg att det
skulle bli för stor uppgift att studera så många folkbibliotek och valde därför att av-
gränsa den genom att endast studera de folkbibliotek som är huvudbibliotek. Antal
undersökningsobjekt blev då 290 folkbibliotek. En annan avgränsning var att jag endast
var intresserad av att studera de evenemang som vänder sig till vuxna, och inte de som
vänder sig till barn. Detta poängterade jag i brevet till folkbiblioteken. Anledningen till
denna avgränsning var att jag trodde att det skulle bli lättare för folkbiblioteken att be-
svara enkäten.

Pilotstudie

Innan jag lämnade ut enkäten till folkbiblioteken valde jag att skicka ut en provenkät.
Anledningen till provenkäten var att jag ville bli mer säker dels på att de som ska svara
på den förstår mina frågor dels att jag får svar på mina frågeställningar. Syftet med
provenkäten var också att prova enkätprogrammet. Ejlertsson menar att det är viktigt
med en pilotundersökning är för att vara säker på att frågorna uppfattas som man har
tänkt sig.13 Provenkäten skickades ut till sex folkbibliotek som valdes ut slumpmässigt.
I enkäten bad jag respondenterna att kommentera frågorna för att få reda på om det var
några frågor som var otydliga. De folkbibliotek som var med i pilotundersökningen var
inte med i den slutgiltiga undersökningen.

Utskick av enkäten

För att nå biblioteken använde jag mig av en enkät som skickades ut via e-post. För-
delen med att skicka enkäter via e-post är, enligt Denscomb, att det är lätt att nå män-
niskor och att det bli lättare för responden att skicka tillbaka svaren.14

Vid utskicket av enkäten använde jag mig av ett enkätprogram som heter Luvit-eval och
som används av bl a av BHS. Luvit-eval är ett webbaserat system som används bland
annat för att skapa och skicka ut enkäter. I programmet kan man skapa egna enkäter
som sedan publiceras på nätet. Programmet sammanställer alla svar och presenterar
resultatet i diagram och tabeller. Man kan, om man vill, själv kombinera frågor och
sammanställa dem i diagram. Det finns också möjlighet att filtrera bort frågor. För att
komma till enkäten behövde de svarande skriva in ett lösenord som de fick av mig via

                                                
12 Bibliotekskalendern 2003.
13 Ejlertsson 1996, s. 31-32.
14 Denscombe 2000, s. 14.
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följebrevet. Lösenordet användes för att undvika att obehöriga skulle få tillgång till en-
käten, som fanns på en webbadress.

För att nå de 290 huvudbiblioteken använde jag mig av de e-mail-adresser som fanns i
Bibliotekskalendern 2003. De adresser som inte i fanns i Bibliotekskalendern 2003 eller
var inaktuella hittade jag istället hittade via respektive kommuns hemsida. När jag
skickade ut enkäten fick jag tillbaka 36 brev som inte nått mottagaren. Eftersom det var
så många som jag inte kunde nå valde jag gå in en gång till på dessa kommuners hem-
sidor. Denna gång använde jag adresser till kultur- och fritidsnämnden, och i två fall
direkt till kommunen, i förhoppning att de skulle skicka vidare enkäten till huvud-
biblioteket. När jag skickade enkäten för andra gången fick jag tillbaka åtta stycken.
Eftersom jag försökt två gånger att skicka enkäten till dessa åtta kommuner valde jag att
låta dessa vara. Då jag räknar bort dessa åtta och de sex som deltog i pilotstudien skick-
ades sammanlagt 276 enkäter ut.

Folkbiblioteken fick två veckor på sig att besvara enkäten. Efter första utskicket fick jag
tillbaka 93 enkäter, vilket jag ansåg var ett bra gensvar. Jag ville ha ett större
jämförelsematerial och därför skickade jag ut en påminnelse till dem som inte hade
svarat. Eftersom jag inte hade några kontrollnummer till varje enkät, använde jag
namnen på kommunerna som kontroll på vilka det var som svarat på enkäten. Även
denna gång hade folkbiblioteken två veckor på sig, jag lät också enkäten vara öppen tre
dagar efter sista inlämningsdagen. Efter det andra utskicket fick jag 58 svar. Den
sammanlagda svarsfrekvensen blev 151. Då man enligt Ejlertsson får räkna med en
svarsfrekvens på 20 procent15 och jag fick en på ca 55 procent ansåg jag att det var att
bra resultat och att materialet skulle räcka för att kunna dra slutsatser.

När man skickar ut en enkät finns det en risk att man inte får svar från alla som fått en-
käten. Det finns det två typer av bortfall, enligt Ejlertsson. Den ena är externt bortfall
som handlar om när den utvalda personen inte vill eller inte kan delta i undersökningen.
Den andra typen av bortfall kallas för internt bortfall vilket är när personen inte svarar
på enstaka frågor men på de övriga frågorna.16 I denna undersökning blev de externa
bortfallet 123 folkbibliotek. Ett fåtal av dem skickade brev till mig där de skrev att de
inte hade tid att besvara enkäten. Till de flesta frågorna i undersökningen fanns det
interna bortfall.

1.2.1 Reliabilitet och validitet

När jag analyserade frågorna upptäckte jag brister i konstruktionen av frågorna och
dessa brister kan påverka undersökningens validitet och reliabilitet. Enligt Ejlertsson
uppkommer alltid frågan om resultatet av enkätundersökningen är korrekta. När det
gäller säkerheten i olika studier används begreppen validitet och reliabilitet. Med vali-
ditet menas om frågan mäter det den avser att mäta. En fråga med hög validitet har inget
eller litet systematiskt fel. Begreppet reliabilitet betyder att upprepade mätningar ska ge

                                                
15 Denscombe 2000, s. 14.

16 Ejlertsson 1996, s. 22.
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samma resultat. Om det slumpmässiga felet är litet har frågan hög reliabilitet. Både
validiteten och realibiliteten är beroende av att man ställer frågorna på ett korrekt sätt.17

I undersökningen fick biblioteken möjlighet att kommentera frågorna i enkäten. I vissa
fall gav dessa kommentarer viktig information då det gäller reliabiliteten och validi-
teten. Fråga 3 handlade om hur många anställda biblioteken hade. I kommentarerna
framgick det att några bibliotek hade räknat med all personal på biblioteket dvs även
kontorspersonal och städare. Vissa bibliotek hade också räknat med personal på filia-
lerna. Då jag inte vet hur alla bibliotek har tolkat frågan är den inte tillförlitlig, vilket
kan beror på att jag inte har varit tillräckligt tydlig med den. Här visar kommentarerna
att frågan inte mäter det den ska mäta dvs att den har låg validitet. Det finns också en
risk att vissa bibliotek har räknat med filialerna även i de övriga frågorna. Detta är dock
inget som framgår i kommentarerna.

I undersökningen är jag intresserad av vem som ansvarar för evenemangen som fanns
på folkbiblioteken. Ett problem vid utformningen av de enkätfrågor som rörde detta var
att olika kommuner organiserar kulturprogram på olika sätt. Ansvaret kan ligga på folk-
biblioteken, kultur- och fritidsnämnden, kulturförvaltningen m m. För att lösa detta
valde jag att ha två bestämda alternativ, folkbiblioteken och/eller kulturnämnden samt
alternativet ”annan” där jag även uppmanade folkbibliotek att kommentera vem som
ansvarade. Även författarna till rapporten Musik och folkbibliotek upplevde samma
svårighet när de utformade sin enkät om folkbibliotekens musikverksamhet. Enligt dem
var, när rapporten skrev, kulturuppgifterna fördelade på flera nämnder och förvaltningar
i storstäderna medan kulturuppgifterna i de minsta kommunerna ligger på en nämnd och
en förvaltning, vilket gjorde det svårare att konstruera frågorna.18

1.3 Definitioner av de tre undersökta kulturevenemangen

Syftet med denna uppsats är att studera tre olika kulturevenemang på folkbibliotek. De
olika kulturevenemangen kan definieras olika av olika folkbibliotek. Det är därför
viktigt att alla folkbibliotek förstår vilka typer av evenemang jag avser studera.  För att
alla folkbibliotek ska förstå vilka evenemang jag är intresserad av har jag gjort följande
definitioner:

Definition av tillfälliga konstutställningar

Med konstutställningar avses de organiserade tillfälliga konstutställningarna som bib-
lioteket betraktar och marknadsför som konstutställningar. Det gäller oavsett om konst-
nären är professionell eller amatör. Utställningens syfte ska vara att vara en konst-
utställning. Det kan handla om konstutställningar som visar bildkonst, skulpturer, video-
installationer och fotografier m m.

                                                
17 Ejlertsson 1996, s. 86-87.
18 Ds U 1983:13, 1984. Musik och folkbibliotek: Rapport om en kartläggning av folkbibliotekens
musikverksamhet, s. 46.
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Definition av litteraturevenemang

Med litteraturevenemang menar jag evenemang som innefattar litteratur och som är
organiserade av biblioteken. Det kan vara författare som berättar om sina böcker
och/eller läser ur dem, bokcirklar där man diskuterar böcker, boktips för användarna,
föreläsningar om författare och böcker m m.

Definition av musikevenemang

Med musikevenemang menar jag evenemang som innefattar musik och som är organi-
serade av biblioteket. Det handlar både om när musiker är inbjudna för att uppträda och
när användarna får möjlighet att själva delta. Det kan vara trubadurer som sjunger, upp-
trädanden av körer, konserter och allsång m m.

1.4 Uppsatsens disposition

I kapitel 2 ges en redogörelse över tidigare undersökningar om kulturevenemang på
folkbibliotek. Jag tar också upp olika undersökningar om svenska folkets kulturvanor
och fokuserar på biblioteksbesök och på besök till de olika kulturevenemang som jag
studerat.

I kapitel 3 presenteras bakgrunden till uppsatsen. Denna bakgrund är uppdelad i två
delar. En del handlar om folkbibliotek och en del om kulturpolitik. När det gäller folk-
biblioteken ges en kort beskrivning av dess utveckling, synen på folkbibliotek som
kulturcentrum och folkbiblioteken idag. Jag tar också upp Sveriges Bibliotekslag,
Unescos Folkbiblioteksmanifest samt tankar om folkbibliotek och demokrati. När det
gäller kulturpolitiken redogör jag för det kulturbegrepp som genomsyrar den, och för
den syn som finns när det gäller kulturens betydelse för människan och samhället. Ett
stort avsnitt i detta kapitel handlar om den svenska kulturpolitikens mål och riktlinjer.
Detta avsnitt följs av en beskrivning av hur kommunernas organisation ser ut.

I kapitel 4 redogör jag för enkätfrågornas konstruktion samt för undersökningens re-
sultat. Resultatredovisningen varvas med diskussion. Därefter kommer en avslutande
diskussion och en slutsats.

I kapitel 5 ger jag förslag på vidare forskning.

Avslutningsvis ger jag i kapitel 6 en sammanfattning av uppsatsen.
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2 Tidigare forskning

I detta avsnitt tar jag upp olika undersökningar som dels handlar om biblioteksbesök
dels om de kulturevenemang jag studerar. Först ger jag en beskrivning av olika studier
om kulturevenemang på folkbibliotek. Därefter följer beskrivningar om svenska folkets
allmänna kulturvanor. De kulturaktiviteter jag tar upp är biblioteksbesök och besök på
konstmuseum/konstutställningar och konsertbesök. Litteraturevenemang finns inte be-
skrivet i undersökningarna om kulturvanor. Resultatet av min undersökning kommer jag
att i viss mån jämföra med resultaten från dessa undersökningar.

2.1 Undersökningar om kulturevenemang på folkbibliotek

Malin Ahlbergs magisteruppsats från 1999 handlar om författarevenemang på alla
landets huvudbibliotek. Hon undersökte vilken sort av författarevenemang biblioteken
hade, vilka författare de engagerade, vilka målgrupper de vände sig till m m. Hon skick-
ade ut en enkät som besvarades av 245 bibliotek. Resultatet visade att 210 av dessa hade
någon form av författarevenemang och det var vanligaste att ha dem en till tre. De flesta
(120 stycken) hade ingen budget för evenemangen. Det var vanligast att engagera för-
fattare boende i regionen. Ahlberg undersökte också vilka institutioner biblioteken sam-
arbetade med och den vanligaste samarbetspartnern var studieförbund.19

När det gäller musikevenemang finns det en kartläggning från 1983 av folkbibliotekens
musikverksamhet. I undersökningen studerades samarbetet med det lokala musiklivet,
förekomsten av musiklitteratur, konsertverksamheten m m.  Resultaten visade att folk-
biblioteken samarbetade med andra förvaltningar, föreningar, organisationer vid kon-
serter. Studien visade också att konserter eller musikprogram arrangerades i 70 % av
landets kommuner. Denna siffra gäller huvudbibliotek, filialer, sjukhusbibliotek m m.
Konserter osv arrangerades fyra gånger om året i 40 procent av bibliotekenheterna,
annars handlade det om enstaka arrangemang.20 Denna undersökning omfattade i många
fall andra bibliotek än folkbibliotek.

Saga Pohjola och Åsa Robertsson utförde 1998 en undersökning av besökare på kultur-
evenemang på huvudbiblioteket i Göteborg. Syftet med deras undersökning var att stud-
era vilka som gick på programverksamheten vid detta bibliotek. Som metod använde de
en enkät som besvarades av 134 personer. Resultatet av undersökningen visade att 74 av
dessa besökte bibliotekets utställningshall olika antal gånger. Huvudbiblioteket har en
hörsal där de har sina kulturevenemang. Vad för slags evenemang som förekommer där
framkom inte men resultatet visade att 104 av de svarande besökte denna sal. När det
gällde frågan om de besöker kulturevenemang på andra bibliotek svarade 81 av dem ja.
Författarna undersökte också besöksfrekvensen för andra kulturevenemang där privata
arrangörer arrangerade evenemangen. Där visar resultatet att 102 av de 134 svarande
besökte musikarrangemang och 81 besökte utställningar och galleriverksamheter.

                                                
19 Ahlberg, Malin 1999. Författarevenemang på svenska folkbibliotek, s. 2, 16-27.
20 Ds U 1983:13, s. 47-48, 91, 9-13.
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Litteraturevenemang fanns inte med som alternativ. De flesta som svarade på enkäten
var positiva till att det fanns kulturaktiviteter på huvudbiblioteket.21

Lars Höglund och Margareta Johansson har utfört en studie av besökarna på bibliotek.
Höglund är professor vid Institutionen för Bibliotek- och informationsvetenskap vid
Göteborgs universitet och Johansson är filosofie kandidat och har arbetat som assistent i
projekt om biblioteksanvändning och samhällsinformation vid samma institution.
Studien ingår i SOM-undersökningen hösten 2000 där flera undersökningar är represen-
terade. Höglund och Johansson undersökte användarnas biblioteksaktiviteter. Aktivi-
teter som de undersökte var läsning av böcker, lånar filmer, använder datorn för att söka
i bibliotekskatalogen, kulturarrangemang m m.  Studien visade att 25 procent av män-
nen och 36 procent av kvinnorna gick på de kulturarrangemang som biblioteken arrang-
erade, någon gång, ganska eller mycket ofta.22

I kulturutredningen Tjugo års kulturpolitik 1974-1994, som ger en samlad översikt av
svensk kulturpolitik mellan åren 1974 och 1991, presenterar i ett diagram besökarnas
ärenden i samband med biblioteksbesök 1988/89. Detta diagram visar att 10 procent av
befolkningen i åldern 9-79 år besökt evenemang på biblioteken.23

2.2 Undersökningar om kulturvanor hos det svenska folket

Statens kulturråd är ett av 20-talet statliga myndigheter som är statistikansvariga inom
olika områden. Kulturrådet ansvarar för den officiella kulturstatistiken i Sverige och ska
representera och rapportera om svensk kulturstatistik till Unesco och EU. Kulturrådet
producerar statistik om musik, teater, museer, böcker och tidskrifter. Statistik om kultur-
uppgifter, biblioteksstatistik och undersökningar om kulturvanor hos svenska folket
upphandlas av Statistiska centralbyrån.24

Statens kulturråd har i rapporten Den kulturella välfärden. Elitens privilegium eller
möjlighet för alla? sammanställt statistik om svenska folkets kulturvanor utifrån Statis-
tiska centralbyråns undersökningar om levnadsförhållanden. De kulturaktiviteter som
undersöks är bland annat biobesök, biblioteksbesök, teaterbesök, läsning av böcker och
besök på konstmuseum/konstutställningar. Rapportern tar bland annat upp besöksiffror
för konstmuseum/konstutställningar och konsertbesök.25 Tyvärr tar de inte upp
litteraturevenemang. Jag anser att siffrorna säger något om svenska folkets intresse för
de olika aktiviteterna och är därför intressanta att ta upp i denna uppsats. I rapportern
redovisas antal besökare per län. Statistiken från denna rapport använder jag för att
kunna göra jämförelser med resultatet från min undersökning. Då jag i resultatdelen har
slagit samman länen i olika områden kommer jag även att göra så vid redovisningen av
antal biblioteksbesökare, besökare till konstmuseum/konstutställningar och konsert-
besökare.

                                                
21 Pohjola, Saga & Robertsson, Åsa 1998. ”Kultur ska heller inte alltid vara tillgänglig för alla”: En
undersökning av besökare vid kulturarrangemang på huvudbiblioteket i Göteborg, s. 1, 52, 57, 59, 63, 71.
22 Höglund, Lars & Johansson, Margareta 2001. Vad gör folk på biblioteket? SOM-undersökningen 2000,
s. 5, 347, 417-418.
23 SOU 1995:85 1995. Tjugo års kulturpolitik 1974-1994. En rapport från kulturutredningen, s. 282.
24 Kulturstatistik 2000-09-01. Kulturrådet.
25 Statens kulturråd 2002.  Den kulturella välfärden: Elitens privilegium eller möjlighet för alla?, s. 7-8,
152-153.
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Vid indelningen av länen har jag använt mig av NUTS-indelningen i Sverige som jag
har fått via Statistiska centralbyrån. NUTS är den regionala indelningen som länder
inom EU använder för redovisning av statistik. I Sverige utgörs NUTS 3 av län (källa
SCB, MIS 2003, Regionala indelningar i Sverige).26 NUTS är en förkortning av
Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter och har inrättats av Eurostat för att
kunna erbjuda en enhetlig indelning i territoriella enheter för framställning av regional
statistik inom EU. NUTS 3 omfattar regioner som är för små för invecklade ekonomiska
analyser och används för att ställa särskilda diagnoser eller för att ange var speciella
regionala åtgärder bör vidtas.27(för karta över länen se bilaga 1)

Siffrorna över varje länsområde har jag fått fram genom att först ta reda på hur många
människor det bor i varje län. Dessa siffror fick jag tag på via Statistiska Centralbyråns
webbplats.28 Därefter tittade jag i rapportern Den kulturella välfärden 29 för att få reda
på hur många procent per invånare i varje län som gick på respektive kulturaktivitet.
Med hjälp av dessa procent kunde jag räkna ut hur många personer per län det var som
gick på kulturaktiviteterna. För att få reda på hur många procent det var per länsområde
slog jag först ihop alla personer boende i de berörda länen samt antal personer som be-
sökt aktiviteterna. Genom dessa siffror kunde jag räkna ut procenten per länsområde.

2.2.1 Biblioteksbesök

I rapporten Den kulturella välfärden framgår det att besök på bibliotek är en vanligt
förekommande aktivitet. Mellan åren 1996-1999 besökte 58 procent av Sveriges be-
folkning (16-84 år) biblioteket minst en gång under de senaste 12 månaderna.30 Följan-
de siffror visar hur mycket procent per länsområde som besökte bibliotek under de
senaste 12 månaderna. I rapportern framgår det inte vilka bibliotek som avses men jag
tänker ändå göra en jämförelse mellan dem och mitt resultat. Siffrorna är uträknade av
mig (se ovan).

I Stockholms län besökte 59,6 procent av befolkningen biblioteken.

I Östra Mellansverige där Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro
län och Västmanlands län ingår besökte i genomsnitt 58,5 procent av befolkningen bib-
lioteken.

I Småland med öarna ingår länen Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och
Gotlands län. Där gick i genomsnitt 53,5 procent av befolkningen på bibliotek.

När det gäller Sydsverige där Blekinge län och Skåne län ingår var det 57,8 procent av
befolkningen som besökte bibliotek.

I Västsverige med Hallands län och Västra Götalands län var siffrorna 60 procent.

I Norra Mellansverige ingår Värmlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län. Där gick i
genomsnitt 55 procent av de boende i dessa län på bibliotek.

                                                
26 NUTS-indelningen i Sverige 2003-01-01 Län och kommuner-Regionala indelningar-SCB  Statistiska
centralbyrån.
27 Europeiska kommissionen. Europa-Eurostat-Regioner-Användningsområde-Nuts
28 Statistiska centralbyrån. Folkmängd per kommun och län 31 december 2002 och
befolkningsförändringar 2002.
29 Statens kulturråd 2002, s. 289, 286-287.
30 Statens kulturråd 2002, s. 289.
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I Mellersta Norrland med Västernorrlands län och Jämtlands län var siffrorna 56,5
procent.

Övre Norrland med Västerbottens län och Norrbottens län var besökssiffrorna 58
procent.

2.2.2 Besök på konstmuseum/konstutställningar och konsertbesök

Här gör jag på samma sätt som vid redovisningen av biblioteksbesökare förutom att jag
bara nämner länsområden. Jag tar upp besök på konstmuseum/konstutställningar och
konsertbesök på samma gång. Vilka typer av konserter det var som ingick i under-
sökningen framgår inte i rapportern.

Enligt statistiksiffrorna i rapportern Den kulturella välfärden besökte 37,4 procent
Sveriges befolkning (16-84 år) konstmuseum/konstutställningar minst någon gång
under de senaste 12 månaderna under åren 1996-1999. När det gäller konsertbesök var
det 44,6 procent som var på konsert minst någon gång under de senaste 12 månaderna.31

I Stockholms län besökte 46,3 procent av befolkningen konstmuseum/konstutställningar
och 49,1 procent var på konsert.

I Östra Mellansverige var 33 procent på konstmuseum/konstutställningar och 43,7
procent var på konsert.

I Småland med öarna var 36 procent av de boende på konstmuseum/konstutställningar
medan 47,8 procent var på konsert.

När det gäller Sydsverige var siffrorna 42,2 procent vid konst-
museum/konstutställningar och vid konsertbesök 44,5 procent.

I Västsverige var besökssiffrorna 37,2 procent vid konstmuseum/konstutställningar och
42,8 procent.

Siffrorna för Norra Mellansverige visar att 28 procent av invånarna gick på konst-
museum/konstutställningar medan 40,8 procent var på konsertbesök.

I Mellersta Norrland besökte 32 procent konstmuseum/konstutställningar medan 44,4
procent var på konsertbesök.

Övre Norrland besökte 31 procent konstmuseum/konstutställningar medan 40,2 procent
var på konsert.

Dessa siffror visar att det överlag var mer vanligt att gå på konsert än att gå på konst-
museum eller konstutställningar.

                                                
31 Statens kulturråd 2002, s. 286-287.
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3 Bakgrund

I detta kapitel ges en bakgrund dels av folkbiblioteken som kulturcentrum dels av den
svenska kulturpolitiken. Jag anser att dessa två delar hänger ihop i min undersökning
eftersom syftet är bland annat att se om folkbiblioteken följer de kulturpolitiska rikt-
linjer och mål.

3.1 Folkbiblioteken

Då syftet är att studera folkbiblioteken som kulturinstitution tycker jag att det är
intressant och relevant att ha med en historisk del av folkbibliotekens utveckling. Denna
del visar att tanken om folkbibliotek som kulturcentrum förekom redan tidigt i dess ut-
veckling. Avsnittet visar att denna syn finns kvar ännu idag. Jag tar också upp Unescos
folkbiblioteksmanifest samt den svenska bibliotekslagen som trädde i kraft 1997och
som folkbiblioteken ska följa. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om folkbibliotek och
demokrati.

3.1.1 Folkbibliotekens utveckling

I detta avsnitt utgår jag bland annat från Magnus Torstenssons bok Att analysera
genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna. Torstensson forskar inom ämnet
biblioteks- och informationsvetenskap, med inriktning mot de svenska folkbibliotekens
utveckling kring sekelskiftet 1900.32

Tanken om bibliotek som en institution för alla i samhället förekom tidigt i folk-
bibliotekens utveckling. Torstensson hänvisar ett flertal gånger till Valfrid Palmgren
som var en pionjär inom folkbiblioteksområdet och som har haft stor betydelse för
folkbiblioteken utveckling. Palmgren fick år 1909 uppdraget att studera statens för-
hållande till folkbiblioteken. Detta uppdrag ledde till ett betänkande där hon ger sin
uppfattning om vad svenska folkbibliotek borde utvecklas till.33 Hon skriver:

[…]så bör vårt arbete på biblioteksområdet äfven inriktas därpå, att in-
vånarna i hvarje svensk kommun få fri tillgång till ett välbeläget, väl-
försedt och välordnadt allmänt offentligt bibliotek[…]Om någonsin alla
ett samhälles medlemmar, oberoende af samhällsinställning och andra
intressen, kunna samlas om någon institution, så borde detta vara om
bibliotek, som otifvelaktigt är en af de allmängiltigaste institutionerna,
som kunna tänkas[….]Kordt sagt, bibliotek är den plats där alla, ung
och gammal, hög och låg, fattig och rik kunna samlas i samma önskan i
samma känsla inför samma guds gåva.34

                                                
32 Torstensson,  Magnus 1996. Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna:
Exemplet Sverige och några jämförelser med USA, s. 7, 9.
33 Torstensson 1996, s. 121, 143.
34 Torstensson 1996, s. 143-144.
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Utbyggnaden av folkbiblioteken är starkt sammanbundet till det samhällsklimat som
fanns runt sekelskiftet 1900. Under perioden 1890-1915 blev samhället mer industri-
aliserad och en ekonomisk utveckling rådde i samhället. Många människor lämnade
landsbygden för att bosätta sig i städerna. Följden blev att städerna växte och de sociala
problemen ökade. Torstensson menar att man skulle kunna se satsningarna på folk-
biblioteken som ett sätt att handskas med dessa problem. I början var folkbiblioteken i
städerna mest inriktade mot kroppsarbetarna, som man ville skulle dricka mindre alko-
hol och/eller få mer kunskap. Denna inriktning på en speciell grupp förändrades i början
på 1900 till att omfatta hela landets befolkning.35

Även Sven Nilsson, som är forskare och författare till flera böcker om kulturpolitik, tar
upp folkbibliotekens historia och den utveckling som skedde i samhället samtidigt som
folkbiblioteken utvecklades. Han visar på hur folkrörelsernas kamp för att förbättra
arbetsklassen liv, påverkade utbyggnaden av folkbibliotek i Sverige.  Under 1800-talet
fanns det, enligt Nilsson, olika krafter som påverkade folkbibliotekens utveckling.36

Dessa var:

-    de moderata och liberala grupper som medverkade till att folk-
skolan inrättades och som gynnade inrättandet av socken-
bibliotek

-     de bildningsliberala grupper som startade föreläsnings-
föreningar och arbetsinstitut med biblioteksverksamhet som en
del av programmet

-     folkrörelserna, vilka såg biblioteken som en viktig och inte-
grerad del av bildningsverksamheten.37

Vid sekelskiftet 1900 var folkrörelsen en mycket viktig faktor i Sverige. Framväxten av
folkrörelserna berodde dels på ett behov av att förbättra livet för arbetarklassen dels på
en önskan att även arbetarklassen skulle få en möjlighet att kunna påverka samhället.
Enligt Nilsson hade kulturella aktiviteter som läsning av skönlitteratur, musik, sång och
amatörteatrar redan från början en viktig roll i folkrörelserna. För folkrörelserna var
bildningsarbetet en viktig fråga. Inom arbetarrörelsen hade man dels krav på en ge-
mensam utbildning för alla dels en strävan att kulturlivet skulle vara tillgängligt för alla.
En viktig uppgift för bildningsarbetet var startandet av bibliotek och folkrörelsernas
kamp för bildning åt alla gav, som Nilsson skriver, tanken om offentliga bibliotek i Sve-
rige en ny vind. Ekonomiska bidrag till folkbiblioteken inrättades 1905 efter ett beslut
från riksdagen. Bidragen var inte så stora men Nilsson ser ändå dessa bidrag som början
till det som skulle utvecklas till en modern kulturpolitik.38

När det gäller folkbibliotek som kulturcentrum visar följande citat att man tidigt ansåg
att folkbiblioteken skulle vara kulturcentrum. Det ena citatet är från nordiskt Leksikon
för Bogvasen band 1 1951 som Torstensson anser ger en representativ definition av
folkbibliotek. Under ordet folkebibliotek står det:

                                                
35 Torstensson 1996, s. 34, 40, 45.
36 Nilsson, Sven 1999. Kulturens vägar, s. 201
37 Nilsson 1999, s. 201.
38 Nilsson 1999, s. 97, 95, 100, 189.
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Folkebiblioteker kaldes i vor Tid offentlige frit tillgaenglige Biblio-
teker, hvis Formaal er overfor Befolkningen som Helhed at virke for
Udbredelse af Almendannelse[…]De er blevet betydningsfulde Kultur-
centrer og kan med rette kaldes Almenbiblioteker,[…]39

Det andra citatet visar att alla biblioteken inte bara var tänkta att innehålla böcker. Via
Forsslund (1903) får vi reda på Föreningen Ludvika Bokstugas stadgar. Föreningen
bildades 1903 och stadgarna var att:

  1)    bilda och tillhandahålla en boksamling för utlåning,

2) så snart som möjligt upprätta en läsestuga i samarbete med detta
bibliotek, samt

3) likaledes så snart som möjligt anordna regelbundna offentliga
föreläsningar och föredrag i olika ämnen (hälst omväxlande med
musik- och uppläsningsaftnar)40

Synen på folkbibliotek som kulturinstitution finns kvar i modern tid. I december 1979
tillsattes en utredning som fick uppdraget att utreda frågor angående folkbiblioteken
och dess verksamhet.  Utredningen kallades för Folkbiblioteksutredningen 1980 (Fb 80)
och i april 1984 överlämnade de sitt slutbetänkande Folkbibliotek i Sverige (SOU
1984). Utredarna ser utvecklingen av folkbiblioteken som de viktigaste kulturpolitiska
insatserna i landet. De anser också att folkbiblioteken är de viktigaste lokala kultur-
institutionerna. Folkbiblioteken ses som en unik resurs när det gäller att främja läsning
av böcker, utbildning, den fria tillgången till information och för det lokala kulturlivet.
Folkbiblioteken ska, anser de, stimulera människor till att söka kunskap och kultur-
upplevelser. Folkbiblioteken ska också vara aktiva initiativtagare och samspelspart i det
lokala kulturlivet. Genom att de är tillgängliga för alla och att de tjänster de tillhanda-
håller är avgiftsfria får folkbiblioteken en särställning då det gäller kulturarbetet.41

Enligt Nilsson breddades folkbibliotekens verksamhet under 1960- och 1970-talet.
Informationsuppgifterna och den sociala verksamheten blev större. Man ville se folk-
biblioteken som ett kulturcentrum och de allmänkulturella programmen kom att ses
som en naturlig del av biblioteket.42 Han ger ett exempel på hur man på 1970-talet såg
på folkbibliotekens uppgifter. Exemplet är taget från Stockholms stads biblioteks-
utredning Bibliotek i storstad, 1972. De skriver:

                                                
39 Torstensson 1996, s. 16.
40 Torstensson 1996, s. 141.
41 SOU 1984:23, s. 3, 12, 31-32.
42 Nilsson 1999, s. 207.
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Biblioteket bör sålunda vara kulturcentra, viktiga komponenter i ett de-
centraliserat kulturutbud. De bör fungera som mångsidiga kultur-
förmedlare genom att vid sidan av utlåning av böcker och annat
material, erbjuda utrymme för teater, film, konserter, utställningar och
liknande verksamhet. Denna allmänkulturella verksamhet gör givetvis
ske i ett samarbete med ett brett spektrum av andra institutioner, för-
eningar, organisationer, lokala grupper osv.43

3.1.2 Folkbiblioteken i dag

Författarna till Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84), som utvärderar kultur-
politiken med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen från 1974, anser att folk-
biblioteken är en viktig resurs i samhället för bildning och upplysning. Folkbiblioteken
är de mest besökta kulturinstitutionerna i Sverige och har en särställning inom det lokala
kulturlivet. Under de senaste 20 åren har en kraftig utbyggnad av folkbiblioteken i lan-
det skett och folkbiblioteken har stärkt sin ställning i den lokala kulturverksamheten.
Denna förstärkning har skett i kraft av fackutbildad personal och funktionella lokaler för
kultur. Folkbiblioteken har blivit väl förankrade i alla kommuner och har en viktig roll i
det lokala kulturlivet.44

3.1.3 Unescos folkbiblioteksmanifest

Unesco bildades år 1945 och har som målsättning att bidra till fred och säkerhet genom
att främja internationella samarbeten då det gäller utbildning, kultur, kommunikation
och vetenskap. Sverige gick med i Unesco 1949. År 1949 publicerades också Unescos
folkbiblioteksmanifest som reviderades 1972. En tredje version av manifestet kom
1994. Syftet med manifestet från 1949 var att öka förståelsen i Unescos medlemsländer
för folkbiblioteken betydelse för demokratin, utbildning och bildning. I det reviderade
manifestet från 1972 fastslogs det bland annat att folkbiblioteken bör göra det lättare för
vissa grupper att använda biblioteken.45

I 1994 års manifest uttrycks det att de tjänster som folkbiblioteken tillhandahåller skall i
princip vara avgiftsfria. Folkbiblioteken ses som ett samhällsansvar och bör därför,
enligt detta manifest, ha stöd i en särskild lagstiftning samt bekostas av allmänna medel.
Enligt manifestet bör det finnas en nationell bibliotekspolitik för att främja samverkan
inom biblioteksområdet. I 1994 års manifest betonas också folkbibliotekens betydelse
för individens, och samhällsgruppers livslånga lärande och kulturella utveckling. Folk-
biblioteken ses som lokala kulturcentrum och som en levande kraft för främjandet av
kultur, utbildning och information. Folkbibliotekens huvuduppgifter är, enligt detta
manifest, att arbeta för läskunnighet, information, utbildning och kultur. Detta uppnås
genom att främja kunskap om kulturarvet och förståelse för kulturen, genom att ge
människor möjlighet till kreativitet och personlig utveckling samt genom att vara öppet
för alla typer av konstnärliga uttrycksformer.  I manifestet betonas också att folk-
biblioteken bör samarbeta både med lokala och regionala intressenter såväl som inter-
nationella. De gäller t ex olika användargrupper och yrkeskategorier. Alla tjänster som

                                                
43 Nilsson 1999, s. 208.
44 SOU 1995:84, s. 467.
45 Svenska Unescorådet 1995. Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, s. 5-9.
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folkbiblioteken ger ska vara tillgängliga för alla medborgare och tjänsterna ska vara
anpassade till lokala behov.46

Detta manifest är en deklaration vilket betyder att medlemsländerna inte är tvingade att
följa manifestet. Det är däremot en rekommendation till medlemsländerna att verka för
en viss utveckling. I slutet av manifestet uppmanas beslutsfattare, och biblioteksvärlden
att verka för att manifestets principer omsätts i handling.47

3.1.4 Bibliotekslagen

Folkbiblioteken ligger under kommunernas ansvar och kommunerna ska följa de kultur-
politiska målen. Nu finns det också en bibliotekslag som biblioteken och kommunerna
ska följa. Bibliotekslagen tar upp främjandet av läsning, avgiftsfria lån, länsbibliotek m
m.

I september 1996 överlämnade regeringen proposition 1996/97:3 till riksdagen. Pro-
positionen innehöll olika förslag till en fortsatt långsiktig kulturpolitik. Ett förslag var
att en ny bibliotekslag skulle bli införd, för att lagfästa viktiga principer inom biblio-
teken. Dessa principer var rätten till avgiftsfria lån, kommunalt ansvar och tillgänglighet
för alla. Författarna till propositionen poängterar att kommunernas ansvar för folk-
bibliotekens roll i det lokala kulturlivet inte blir mindre för att en ny lag införs.
Bibliotekslagen trädde i kraft 1997-01-01.48 Jag tar här upp de paragrafer som jag anser
rör denna uppsats.

Bibliotekslagen finns i Svensk Författningssamling 1996:1596.

När det gäller den kulturella verksamhet nämns detta i 2 § som lyder:

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upp-
lysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken ska verka
för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.
Varje kommun skall ha folkbibliotek49

7 § visar var ansvaret för de olika typerna av biblioteken, ligger:

Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.
Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid hög-
skolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för
övriga högskolebibliotek och för lånecentraler samt för sådan
biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på
staten.50

                                                
46 Svenska Unescorådet 1995, s. 17-20.
47 Svenska Unescorådet 1995, s. 14, 21.
48 Regeringens proposition 1996/97:3. Kulturpolitik, s. 1, 49-50, 9-10.
49 Axelsson, Peter red. Svensk Biblioteksförening 2001, s. 78.
50 Axelsson, Peter red. Svensk Biblioteksförening 2001, s. 79.
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3.1.5 Folkbibliotek och demokrati

Bibliotekstjänst publicerade år 2000 boken Bibliotek - mötesplats i tid och rum. I denna
bok diskuterar olika författare demokrati och bibliotek. Varje författare har fått varsin
tes om bibliotekens roll i demokratin som de fritt har associera ifrån. Teserna här-
stammar från en arbetsgrupp som tillsattes i anslutning till SABs årsmöte 1998 med
syfte att utvidga debatten om demokrati och bibliotek.51 Anledningen till att jag tar upp
denna bok är att jag anser att den ger intressanta tankar om detta ämne.

Enligt Sven Nilsson är biblioteken, speciellt huvudbiblioteken i större städer, de enda
offentliga rum som alla har tillträde till. Han ser biblioteket som en heterogen mötes-
plats, öppet socialt, kulturellt och etniskt. Biblioteken bör, anser han, utöka allt som
uttrycker heterogeniteten och öppenhet t ex program och utställningsverksamheter, råd-
givning, tidnings- och tidskriftsläsesalonger m m. Göran Greider anser att folk-
bibliotekens huvudansvar är att ge en grund för att demokratin fungerar. Han anser även
att allmänintresset bör råda på folkbiblioteken och att mångfalden kan garanteras på ett
folkbibliotek som är offentligt styrt. Jan Hansson ser biblioteken som demokratins vikti-
gaste rum.52

3.2 Kulturpolitisk bakgrund

Ämnet för denna uppsats är kulturevenemang och folkbibliotek. En stor del av upp-
satsen berör kulturpolitiken och dess mål och riktlinjer. I detta kapitel tar jag upp de
kulturbegrepp som genomsyrar den svenska kulturpolitiken och den betydelse kulturen
har för människan och samhället. Jag tar också upp de kulturpolitiska riktlinjerna och
mål som jag anser vara relevanta för denna uppsats samt hur kommunernas organisation
ser ut.

3.2.1 Kulturbegreppet

I detta avsnitt ger jag en förklaring av vad jag avser med ordet kultur. Ordet kultur kan
betyda olika saker. Enligt Nilsson, kan man se kultur dels som aspekt dels som sektor.
Kulturbegreppet som aspekt handlar om de normer, värderingar och idéer som finns i
samhället medan kulturbegreppet som sektor handlar om de olika konstnärliga uttrycks-
formerna i samhället och om de personer, organisationer samt institutioner som an-
vänder sig av dem för att uttrycka sig.53

I uppsatsen är det den senare betydelsen av kultur som jag fokuserar på dvs kultur som
konstnärlig uttrycksform. Detta kulturgrepp används även inom kulturpolitiken, enligt
författarna till kulturutredningen Kulturpolitikens inriktning.54 Anledningen till att jag

                                                
51 Bibliotek - mötesplats i tid och rum: En bok om demokrati 2000, s. 6-7.
52 Bibliotek - mötesplats i tid och rum 2000, s. 77, 91-92, 147.
53 Nilsson 1999, s. 7, 10.
54 SOU 1995:84, s. 38.
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väljer detta kulturbegrepp är att jag utgår från den statliga kulturpolitiken, vilket ut-
redarna företräder.

Författarna vill framhålla att ordet kultur är ett beskrivande begrepp och inte ett värde-
rande eller normerande, vilket betyder att t ex all litteratur, oavsett vad individer anser
om dem, är kultur. Det spelar alltså ingen roll om man tycker en bok är bra eller dålig,
intressant eller inte, det är ändå litteratur. Med kulturbegreppet menar de alla konstarter,
medierna, bildningssträvanden och kulturarvet. De olika konstarterna och det konst-
närliga skapandet har, anser de, stor betydelse för kulturen och är centrala både när det
gäller kulturbegreppet och i kulturpolitiken. Detta gäller professionella verksamheter
såväl som amatörverksamheter. Även medierna, människors bildning och kulturarven är
centrala i kulturpolitiken.55

3.2.2 Kulturens betydelse för människan och samhället

I flera av de statliga utredningarna betonas kulturens betydelse för människan. Staten
satsar pengar på kulturen. Vi har i landet t ex flera stora kulturinstitutioner som får bi-
drag från staten, folkbibliotek som har kulturevenemang, stora kulturella evenemang
som kostar staten och kommunerna pengar. Varför satsar samhället då pengar på kul-
turen?

Även här tar jag upp kulturutredningens syn. Kulturen ger, anser de, människor en
möjlighet till personlig glädje. Genom skapade verksamheter och kulturella upplevelser
kan människor utveckla sin självkänsla och inlevelseförmåga. Med hjälp av kulturen
kan människor också uttrycka sin mening, påverka och förändra.  Utredarna menar
vidare att kultur har ett existensvärde för många människor. Detta innebär att människor
tycker att det är bra att kulturverksamheter som bibliotek, teatrar och musikskolor finns
och att de ska finnas, även om man själv inte använder dem.56 Sammanfattningsvis
menar utredarna att kultur sett utifrån individens perspektiv främst handlar om tre saker:
”att ha tillgång till ett utbud av kultur, att ha möjlighet till egna kulturella uttryck och att
leva i en miljö som har historiskt djup och estetiska värden.”57

Kultur anses inte bara vara bra för individen utan också för samhället i stort. Det finns,
enligt utredarna, ett samband mellan ett varierande och rikt kulturliv och ett demokra-
tiskt och öppet samhälle. Genom olika kulturområden som bibliotek och arkiv får
människor viktig information och betydelsefulla insikter som de kan använda när de tar
beslut i många frågor och när det gäller deras möjligheter att påverka offentliga beslut.58

Ett aktivt kulturliv är också viktigt för att få en bra samhällsutveckling. Kulturpolitiken
blir att medel för att uppnå ett jämlikt och demokratiskt samhälle.59

Åke Daun är etnolog och samhällsforskare och har haft flera uppdrag åt Statens kultur-
råd. Han menar att man kan tala om kultur från två olika utgångspunkter. Det gäller dels
den sociala funktionen, som innebär att konstevenemang, utställningar, studiecirklar m
m ger möjligheter till aktivitet och gemenskap för människor, dels den personlighets-
utvecklande funktionen av kultur. Denna funktion handlar om de argument som gjort att
konstarterna emellanåt lanserats som fritidssysselsättning. Dessa argument har handlat
                                                
55 SOU 1995:84, s. 37-39.
56 SOU 1995:84, s. 41-42.
57 SOU 1995:84, s 42.
58 SOU 1995:84, s. 48, 98.
59 SOU 1995:85, s. 67.
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om att personligheten kan påverkas och förändrats. Om man ägnar sig åt seriös konst,
musik, litteratur och teater förfinar man sin uppfattningsförmåga, får större tankedjup,
större associationsförmåga och ökar den intellektuella komplexiteten. Daun menar
också att det finns en föreställning om att människan blir lyckligare om hon/han ägnar
sig åt dessa aktiviteter.60

3.2.3 Kulturpolitik

Vid beskrivningen av den svenska kulturpolitiken har jag valt att främst utgå från tre av
statens offentliga utredningar. Den ena är Kulturutredningens slutbetänkande Kultur-
politikens inriktning (SOU 1995:84) som utvärderar kulturpolitiken med utgångspunkt i
de kulturpolitiska målen från 1974.61 Rapporten Tjugo års kulturpolitik 1974-1994
(SOU 1995:85) som ger en översikt av svensk kulturpolitik mellan åren 1974 och 1991.
I rapportern definierar författarna statens ansvar för kulturpolitiken och ger förslag till
hur en positiv utveckling av kulturen kan uppnås.62 Den tredje boken är Kulturpolitik i
praktiken av Statens kulturråd, som ger en översikt över statliga kulturinsatser.63

Tanken med kulturpolitiken är att den ska skapa förutsättningar för kulturverksamheter
inom olika områden, olika konstarter och genrer.64 För att kunna genomföra kultur-
politiken använder staten fyra olika typer av styrmedel. Dessa styrmedel är normer (mål,
lagar o dyl), information, ansvarsfördelning och pengar. Meningen är att kulturpolitiken
ska stödja och stimulera kulturell verksamhet, och inte reglera dem.65 De offentliga
bidragen har varit de styrmedel som dominerat mest.66

År 1974 fastställdes de kulturpolitiska målen av statsmakterna. Dessa mål skulle vara
övergripande och mål att sträva efter. De kulturpolitiska målen handlade bl a om att
skydda yttrandefriheten, ge möjlighet för människor att skapa, främja en decentra-
lisering av verksamheten, möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse, ta till vara och
levandegöra äldre tiders kultur och ta hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och
behov. Tanken med målen var att kommuner och landsting skulle använda dessa som en
vägledning då de upprättade sina egna kulturpolitiska mål.67 Staten använder målen som
utgångspunkt för kulturpolitiska prioriteringar. Formuleringen av målen förtydligade
statens vilja med kulturpolitiken. Det blev, enligt författarna, mer tydligt att det offent-
liga har ett ansvar över kulturområdet och att olika insatser bör verka i ett sammanhang.
Kulturområdet blev också mer jämbördigt med andra samhällsområden där offentliga
insatser görs. 68

De kulturpolitiska målen från 1974 ersattes hösten 1996 av sju nya mål efter ett beslut
från riksdagen. Dessa sju mål ska vara att:

                                                
60 Daun, Åke 1982. Egennyttan och det sociala medlemskapet, s. 7, 162-163.
61 SOU 1995:84, s. 3-4.
62 SOU 1995:85, s. 3.
63 Statens kulturråd 1997, s. 3.
64 SOU 1995:84, s. 325.
65 SOU 1995:85, s. 662, 734.
66 SOU 1995:84, s. 71.
67 SOU 1995:85, s. 716, 62-63.
68 SOU 1995:84, s. 128, 67.
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- värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar
för alla att använda den

- verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kultur-
livet och till kulturupplevelser samt till eget skapande

- främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och
kvalitet och därigenom motverka kommersialismens
negativa verkningar

- ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, ut-
manande och obunden kraft i samhället

- bevara och bruka kulturarvet

- främja bildningssträvanden

- främja internationellt kulturutbyte och möten mellan
olika kulturer inom landet.69

Sveriges regering och riksdag har flera riktlinjer och mål med kulturpolitiken. Jag
kommer här att ta upp de som är mest relevanta för min uppsats. De som är mest rele-
vanta är ett jämlikt kulturliv för hela landet, regionaliseringen och delaktighet för alla
medborgare. Dessa tre aspekter går in i varandra men för att får det mer tydligt har jag
valt att dela upp dem. Jag tar också upp riktlinjer om samarbete mellan lokala för-
eningar och folkbibliotek samt konst, litteratur och musik.

Ett jämlikt kulturliv

Kulturpolitikens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för att kultur ska bli till-
gänglig för så många som möjligt. För att kunna uppnå kultur i hela landet bör det
finnas rimliga jämlika förutsättningar. Dessutom bör det finnas en rimlig balans mellan
olika områden i landet.70 För att människor ska kunna vara delaktiga i kulturlivet är det
viktigt att kulturella aktiviteter och verksamheter finns tillgängliga för dem. Denna till-
gänglighet handlar om avstånd, tid, kostnad och tillgänglighet även för funktions-
hindrade. Hinder för ett rikt kulturliv kan t ex vara för få kulturevenemang, långa av-
stånd, för stora kulturinstitutioner och dåligt utbud av böcker.71 Ett jämlikt kulturliv
innebär alltså att alla medborgare, oavsett ålder, kön, eventuell funktionshinder, nation-
alitet och etnisk tillbehörighet, ska ha rätt till samma kulturliv.

Ett prioriterat område inom kulturpolitiken har varit insatser för barn. En stor del av
kommunernas kulturinsatser har varit inriktade på barn och ungdomar t ex den
kommunala musikskolan och verksamheter på bibliotek. När det gäller invandrare ska
olika gruppers erfarenheter och synpunkter tas till vara och de ska kunna påverka ut-
formningen av olika kulturinsatser. Den tredje gruppen som nämns är funktions-
hindrade. Här betonas det att miljöer och verksamheter ska vara utformade och bedrivas
så att de blir tillgängliga för alla.72

                                                
69 Statens kulturråd 1997, s. 12-13.
70 SOU 1995:84, s. 325.
71 SOU 1995:84, s. 90, 149.
72 SOU 1995:84, s. 158, 180, 190.
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Regionalisering

En viktig del av kulturpolitiken har varit decentraliserings målen det vill säga att det ska
finnas ett mångsidigt kulturliv i hela Sverige. Uppbyggandet av regionala institutioner
som länsbibliotek, länsmuseer, länsteatrar, länsmusikorganisationen samt utbyggandet
av kulturverksamheter i regionerna har varit en stor del av kulturpolitiken. Syftet med
decentraliseringsmålet är att bryta dominansen från storstäderna och få ett rikare utbud
och ett mångsidigt kulturliv i hela landet.73 Avgörande för utbyggandet av de regionala
kulturinstitutionerna har varit kulturanslagen från stat, landsting och kommuner.74

Enligt författarna till Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 finns det tre olika perspektiv
som möts då en kulturpolitik ska formuleras och genomföras på länsnivå:

- Det nationella perspektivet som kommer till uttryck i
målen för den nationella kulturpolitiken och villkoren
för statens bidrag.

- Det lokala perspektivet som formuleras i kommunala
kulturpolitiska mål och tar sig uttryck i fördelningen av
kommunala resurser till den egna kulturverksamheten
och till det lokala föreningslivet.

- Länsperspektivet som kommer till uttryck i lands-
tingens kulturpolitiska mål och i landstingens och läns-
styrelsernas stävanden att främja en kulturell utveckling
i hela länet och att engagera de regionala kultur-
institutionerna i en kulturverksamhet som främjar länets
allmänna utveckling.75

Författarna anser att det är viktig att det blir en balans mellan dessa tre perspektiv för att
man ska kunna uppnå en framgångsrik kulturpolitik i ett län. De menar vidare att lands-
tingen och kommunerna bör arbeta tillsammans då länets kulturpolitik ska utformas.
Staten, landstingen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att den nationella
kulturpolitiken genomförs. Kultur ska finnas tillgängligt för alla medborgare, oavsett
var i landet man bor. Kulturpolitikens uppgift är bland annat att skapa förutsättningar
för att detta uppfylls. I den statliga kulturpolitiken har den lokala kulturverksamheten en
viktig funktion. Författarna anser att även om kulturella verksamheter får statligt eller
regionalt ekonomiska stöd så ska verksamheten vara lokalt förankrat. De flesta kultur-
ella verksamheter sker lokalt och därför kan många förhållanden bäst bedömas på lokal
nivå. Finansiering bör också ske inom ramen för ett lokalt ansvarstagande. När det
gäller att genomföra tanken om kultur i hela landet ligger huvudansvaret på lokal nivå.
Kommunerna har ett ansvar för att de kulturpolitiska målen fastställs, att de får genom-
slag i alla verksamheter i kommunen och att tillhandahålla resurser.76
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Vidgat kulturdeltagande i samhället

Kulturpolitiken har också som mål att vidga deltagandet i kulturlivet, både när det gäller
för människor att ta del av kulturutbudet och att själva vara aktiva. Man vill att männi-
skor som inte deltar i kulturella aktiviteter ska bli mer engagerade i kulturlivet. De
grupper som nämns är barn, invandrare, andra etniska grupper, handikappade, de som
vårdas på institutioner och människor i glesbygd.77 För att få en ökad delaktighet är det
viktigt med verksamheter som utgår från olika gruppers situation. Författarna till SOU
1995:84 menar att det är människors behov och intressen som ska ligga som grund för
offentliga insatser på kulturområdet. Man vill därför att alla ska vara delaktiga i kultur-
livet. För att detta ska bli möjligt måste man få bort de hinder som gör att människor
står utanför kulturlivet.78 Det finns t ex undersökningar som visar att människor har ett
visst motstånd mot att resa för långt för att besöka kulturella aktiviteter.79

Det finns också undersökningar som visar att det finns ett samband mellan besök på
kulturella verksamheter, eget skapande och utbildningsnivå. Högutbildade är generellt
mer kulturellt aktiva än lågutbildade. Kunskap är viktig både för individens och för
samhällets utveckling och det är därför betydelsefullt för individen, samhället och för
kulturen, att kunskapsklyftorna överbryggs. För att kunna överbrygga dessa kunskaps-
klyftor behövs tillgång till information och kunskap. Här kan biblioteken, museerna och
arkiven ge information på ett sätt som gör det lättare för individen att få perspektiv och
sammanhang.80

Ansvarsfördelning

Staten, landstingen och kommunerna har, som nämnts, ett gemensamt ansvar då det
gäller kultur i landet. Ansvarsfördelningen är följande;

Staten finansierar centrala kulturinstitutioner som t ex Dramaten och Operan i Stock-
holm samt statliga museer. Staten ger också ekonomiskt stöd till lokala och regionala
kulturverksamheter. När det gäller regional verksamhet ligger ansvaret på landstingen.
Dessa verksamheter är t ex regionala teatrar och orkestrar, länsmuseer och länsbibliotek.
Regionala organisationer får stöd av landstingen till kulturverksamheter. Landstingen
har också kultur på sina egna institutioner som t ex sjukhus. När det gäller kulturpolitik
på lokal nivå är det kommunerna som har ansvaret. Detta innebär att ansvaret för folk-
biblioteken ligger på kommunerna. Kommunerna ger också bidrag till studieförbund
och till musik, dans, teater, utställningar, museer och annat.81 När det gäller kostnaden
för folkbiblioteken täcks den till ca 95 procent av kommunerna själva medan stat och
landsting delar på resten av kostnaden.82

                                                
77 SOU 1995:85, s. 65, 675.
78 SOU 1995:84, s. 150, 86.
79 SOU 1995:84, s. 74.
80 SOU 1995:84, s. 146, 56-58.
81 Statens kulturråd 1997, s. 14-15.
82 SOU 1995:85, s. 288.
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Föreningslivet

En viktig förutsättning för ett levande kulturliv är engagerade människor och ett brett
förankrat föreningsliv. I många kommuner är det ofta något studieförbund som har hand
om kulturprogrammen, oftast med ekonomiskt stöd från kommunen. Kultur-
verksamheter bli på så sätt förankrat bland de människor som bor på orten. Även olika
kulturföreningar ansvarar för olika arrangemang och organiserar kurser, ofta i samarbete
med studieförbund. Skolor, bibliotek, kulturhus och fritidsgårdar arrangerar också
kulturverksamheter, ibland i samverkan med studieförbund och kulturföreningar. Även
kyrkor och samfund är viktiga för det lokala kulturlivet. Studieförbunden får statligt och
kommunalt stöd vilket gör att de dels får ett egenvärde dels blir ett instrument för ut-
bildnings- och kulturpolitiken. En av anledningarna till att de får stöd är att de anses
kunna utföra kulturarbetet och vuxenutbildning bättre och/eller billigare än statliga och
kommunala organ. Kulturföreningar får stöd från staten, kommunerna och landstingen.
83

Musik och konst

Proposition 1996/97:3 innehåller förslag från regeringen till en fortsatt långsiktig kultur-
politik. När det gäller musik betonas det att de statliga insatserna på musikområdet ska
ge alla medborgare samma möjlighet att skapa, lyssna på och utöva musik. För att
kunna ge alla ett varierande musikliv med hög kvalitet anser regeringen att statens in-
satser bör leda till att hela landet får ett livligt musikliv och att lokala arrangörs-
verksamheter stimuleras. Genom att ge ett rikt professionellt musikutbud samt genom
att skapa förutsättningar för musicerande amatörer, skall musikintresset stimuleras och
utvecklas. För att få ett mångsidigt musikliv tar regeringen upp vikten av ett fungerande
arrangörsled. När det gäller mindre städer är det, enligt regeringen, vanligt att kyrkan,
studieförbund och andra folkrörelseorganisationer ansvara för musikprogram. Re-
geringen anser att det också är viktigt att andra arrangörer som t ex jazzklubbar och
kammarmusikföreningar ansvarar för ett kvalitetsutbud, för att få mångfald. 84

När det gäller bild- och formkonst finns det, enligt regeringen, dåligt med offentliga
lokaler för utställningar, utanför de större städerna. Enligt dem hade bara en knapp
tredje del av landets kommuner en egen konsthall eller konstmuseum med utbildad per-
sonal. Regeringen anser att statliga insatser bör leda till att alla medborgare, oavsett var
de bor i landet, ska kunna ta del av konst som har god kvalitet. Insatserna bör också leda
till främjandet av konstnärlig kvalitet, mångfald och utveckling och till att bildkonsten
får en synlig plats i den gemensamma miljön. Staten ger stöd till konstbildningsrörelsen
och till andra konstfrämjande organisationer. De ideella konstbildande organisationerna
har aktiviteter främst på arbetsplatser och samlingslokaler vilket gör att de når männi-
skor som inte brukar besöka konstutställningar.85

                                                
83 SOU 1995:84, s. 211, 213-215, 220, 224.
84 Regeringens  proposition 1996/97:3, s. 1, 79.
85 Regeringens proposition 1996/97:3, s. 113, 115-116.
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Litteratur

I de kulturpolitiska dokumenten finns det ingenting skrivet om litteraturevenemang.
Däremot behandlas litteratur på olika sätt t ex då det gäller utbud av litteratur och tid-
skrifter, om läsvanor och om olika stöd till litteratur och tidskrifter. Kulturutredningen
hänvisar t ex till Kulturbarometern i detalj från 1990 som visade att var tredje person
var mycket eller ganska intressera av att läsa böcker. Endast 10 procent av befolkningen
var mycket intresserade av att läsa böcker. Slutsatsen som görs är att intresset för litte-
ratur är mindre än intresset för musik men högre än för bildkonst.86

Kommunernas organisation

Enligt Sven Nilsson inrättades det på 1960- och 70-talen särskilda kulturnämnder i de
flesta kommuner i landet. De största städerna hade institutionsstyrelser för bibliotek,
museer och konsthallar som sedan kompletterades med kulturstödsnämnder. Under
1980-talet började man med kommundelsnämnder för att decentralisera och förankra
politik, verksamhet, styrning och resurser i närmiljön. Kulturnämnder slogs ihop med
fritidsnämnden i syfte att få mindre antal facknämnder. Nilsson tar upp en undersökning
av kommunförbundet som utfördes 1999. Undersökningen visade att kommunernas
organisationsformer ser olika ut. Den vanligaste lösningen på organisationsformer var
kultur- och fritidsnämnd, kulturnämnd, kommunstyrelse.87

3.2.4 Statens kulturråd

Statens kulturråd är den organisation som ansvarar för att den statliga kulturpolitiken
genomförs. Sveriges Statliga kulturråd inrättades år 1974 och dess ansvarsområde är
musik, dans, teater, folkbibliotek, litteratur, kulturtidsskrifter, museer, bildkonst och
utställningar. De fördelar också statsbidrag mellan dessa områden.88

Rådets övergripande mål är att:

- Genom bidragsgivning, information, samverkan och
andra åtgärder främja konstnärlig och kulturell för-
nyelse, främja kulturarvet och bruket av det inom
konstarterna, folkbiblioteksväsendet och museerna samt
vidga delaktigheten i kulturlivet och stimulera till eget
skapande,

- Bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga,
regionala och kommunala insatserna i syfte att slå vakt
om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald
och geografisk jämlik fördelning av kulturutbudet,

                                                
86 SOU 1995:85, s. 238.
87 Nilsson 1999, s. 457-458.
88 Kulturrådet. Vad gör Kulturrådet? 2000-11-21.
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- Verka för att kulturpolitiska aspekter på utvecklingen
beaktas inom andra samhällsområden, - främja kultur-
politisk utvecklingsverksamhet samt förbättra meto-
derna för uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken
i syfte att öka och sprida den samlade kunskapen inom
kulturområdet. 89

Kulturrådet har också till uppgift att följa den utveckling som sker inom kulturområdet,
ge regeringen underlag för den statliga kulturpolitiken och vara delaktiga vid genom-
förandet av denna. Rådet har en skyldighet att verka för effektivitet och samordning då
det gäller de statliga åtgärderna inom kulturområdet.90

4 Undersökningen

I detta kapitel beskriver jag först frågorna till enkäten. Därefter gör jag en resultat- och
analysredovisning av undersökningen. Sist i kapitlet ger jag en avslutande diskussion
samt slutsats.

4.1 Konstruktion av frågorna

I detta avsnitt ger jag en förklaring till varför jag ställde respektive fråga till folk-
biblioteken. Frågorna finns i bilaga 3.

Frågorna 1-2 ställdes för att få reda på i vilken kommun och i vilket län huvud-
biblioteken ligger för att kunna göra en jämförelse mellan länen och mellan olika typer
av kommuner. I enkäten angav jag att enkäten är konfidentiell och jag tar därför inte
upp vilka kommuner som är med i undersökningen. Av de 151 svarande folkbiblioteken
angav 134 namnet på kommunen.

Fråga 3-5 visar dels hur många invånare det var som bodde i kommunerna det senaste
året dels hur stort huvudbiblioteket var när det gällde antal besökare och antal anställda.
Syftet med frågorna var att kunna jämföra kommuner och bibliotek efter storlek, när det
gäller de tre kulturevenemangen. I dessa frågor fick folkbiblioteken fler alternativ att
välja på. Dessa alternativ finns beskrivna i bilaga 2.

Frågorna 6-20 handlade om de tre typer av kulturevenemangen. Eftersom jag ville göra
en jämförelse mellan de tre kulturevenemangen ställde jag samma typ av fråga till varje
typ av evenemang.

Frågorna 6, 11 och 16 handlade om biblioteken hade kulturevenemangen det senaste
året och alternativen är ja eller nej. Jag valde att undersöka det senaste året eftersom jag

                                                
89 Kulturrådet. Vad gör Kulturrådet? 2000-11-21.
90 Regeringens proposition 1996/97:3, s. 203.
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tror att de flesta bibliotek har siffror från detta år. Med dessa frågor ville jag se vilka
evenemang som var det vanligast förekommande bland biblioteken.

Frågorna 7, 12 och 17 handlade om hur ofta biblioteken hade evenemangen. Här kunde
biblioteken välja mellan fem alternativ. Alternativen var 1-3 gånger, 4-6, 7-9, 10-12 och
13 eller fler gånger. Syftet med frågorna var att se vilket evenemang som förekom mest
regelbundet inom biblioteken.

Frågorna 8, 13 och 18 handlade om hur stor procent av bibliotekets budget det var som
gick till evenemangen. Det fanns åtta alternativ att välja på. Anledningen till att jag
ställde dessa frågor var dels att studera hur mycket av verksamhetspengarna som gick
till dessa kulturevenemang dels se vilket evenemang som det satsade mest pengar på,
både inom det enskilda biblioteket och mellan biblioteket. Alternativen till dessa frågor
var 0-5 %, 6-11 %, 12-17 %, 18-23 %, 24-29 %, 30 % eller fler och ”vet ej”.

Frågorna 9, 14 och 19 handlade om vilka konstnärer/författare/musiker som engag-
erades. Här fanns det möjlighet att välja mellan tre alternativ: Konst-
närer/författare/musiker boende i kommunen, konstnärer/författare/musiker boende i
länet och konstnärer/författare/musiker boende utanför länet. Det fanns också möjlighet
att välja flera alternativ. Syftet med frågorna var att studera om det är lokala konst-
närer/författare/musiker som får möjlighet att delta i evenemangen eller om det mest är
sådana som bor utanför länet. Vid litteraturevenemang har jag valt att fokusera på för-
fattare även om det kan vara andra som kan engageras till litteraturevenemang. Anled-
ningen till detta val är att jag trodde att det var lättare för biblioteken att svara på frå-
gorna och det skulle vara lättare för mig att sammanställa dem.

Frågorna 10, 15 och 20 handlade om vem som ansvarade för evenemangen. Även här
kunde biblioteken välja mellan tre alternativ och det fanns också möjlighet att välja flera
alternativ. Jag bad de svarande att även kommentera ett av alternativen. Alternativen var
biblioteket, kultur- och fritidsnämnden och ”annan”.

Jag hade även med en fråga där jag bad den som svarade på enkäten kryssa i yrkestitel.
Jag tyckte inte att denna fråga tillför något till undersökningen och har därför valt att
inte redogöra för svaren. Resultatet av denna fråga visas i bilaga 3.

4.2 Analys och resultat

I detta avsnitt har jag valt att redovisa resultatet med hjälp av diagram. Anledningen till
att jag har valt att visa digram till alla frågeställningar är att jag anser att det blir lättare
att kunna se skillnader/likheter mellan evenemangen. Efter varje diagram görs sedan en
jämförelse mellan de olika evenemangen, följd av en diskussion. För varje diagram
redovisar jag eventuella bortfall. Enligt Ejlertsson är detta viktigt eftersom antal bortfall
kan variera för varje fråga och kan påverka de slutsatser man gör av svarsfördelningen.
Redovisningen av bortfall kan göras på olika sätt. Ett är att räkna bortfallet utifrån det
totala antal svarande91, vilket jag har valt att göra. I de tre första diagrammen redogör
jag för varje evenemang. I de resterande diagrammen redovisa jag de tre evenemangen
tillsammans. Anledningen till detta är dels för att det ska bli lättare kunna se lik-
heter/skillnader dels för att minska på antal diagram.

                                                
91 Ejlertsson 1996, s. 104-105.
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Jag har valt att använda procenttal vid redovisningen, istället för antal svarande efter-
som det blir lättare att göra jämförelse mellan de olika evenemangen. Procentsatserna
är, enligt Trost förslag92, avrundade till närmaste hela procenttal och den sammanlagda
mängden blir därför inte alltid 100 procent. I bilaga 2 redovisas procenttalen utan av-
rundning. Jag tar också upp vissa av de kommentarer som en del folkbibliotek skrev
eftersom jag anser att dessa kommentarer bidrar till att ge en tydligare bild av folk-
bibliotekens evenemang.

Då syftet med denna undersökning är bland annat att studera om folkbiblioteken följer
de kulturpolitiska riktlinjer och mål fastställda av riksdagen och regeringen har jag ställt
fyra frågor till folkbiblioteken om varje evenemang. Dessa frågor berör de riktlinjer och
mål som beskrivs i kapitlet om kulturpolitik. Vid resultatredovisningen utgår jag från
undersökningens övergripande frågeställningar, som även presenteras på sidan 2. Enkät-
frågorna till huvudbiblioteken, och frågeordningen, finns i bilaga 3. Frågeställningarna
är följande:

Frågeställning 1: Hur vanligt förekommande är konstutställningar, musik- och
litteraturevenemang på de svenska folkbiblioteken och vilket är det vanligast före-
kommande?

Syftet med frågeställningen var att reda på hur vanligt det var med de tre evenemangen
på folkbibliotek och om det är något evenemang som förekom mer än andra. Jag ville
också studera hur ofta de förekom på varje huvudbibliotek.

Frågeställning 2: Hur mycket av folkbibliotekens budget går till respektive kultur-
evenemang?

Med denna fråga avser jag att studera hur mycket av folkbibliotekens budget som gick
till respektive evenemang för att se om det var något evenemang som det satsades mer
pengar på.

Frågeställning 3: Vilka konstnärer/författare/musiker engageras?

Med denna fråga ville jag få reda på vilka det var som fick möjlighet att medverka vid
bibliotekens evenemang. Syftet var att studera om folkbiblioteken följde de kultur-
politiska riktlinjerna när det gäller att satsa på lokala förmågor.

Frågeställning 4: Vem ansvarar för kulturevenemangen?

Syftet med denna fråga är att få reda på dels vem som ansvarade för evenemangen dels
att se om folkbiblioteken samarbetar med andra i kommunen. Genom denna fråge-
ställning vill jag få reda på de kulturpolitiska riktlinjerna följs när det gäller samarbete
med det lokala kulturlivet.

                                                
92 Trost  2001, s. 127.
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Frågeställning 5: Är det någon skillnad mellan de olika folkbiblioteken i landet då det
gäller förekomsten av dessa kulturevenemang?

Frågan avser att studera om det finns ett jämlikt kulturliv i landet då det gäller före-
komsten av de tre evenemangen. Jag gör jämförelser mellan; 1, de 21 länen i landet, 2,
mellan olika kommuner efter storlek, 3, efter antal anställda på folkbiblioteken, 4, efter
hur många besökare folkbiblioteken hade och 5, efter olika typer av evenemang.

4.2.1 Hur vanligt förekommande är konstutställningar, litteratur- och musik-
evenemang på de svenska folkbiblioteken och vilket är det vanligaste?

Diagram 1

Andelar folkbibliotek med konstutställningar
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Av de 151 folkbibliotek som svarade på enkäten hade 108 (72 procent) tillfälliga
konstutställningar det senaste året medan 42 (28 procent) folkbibliotek svarade att de
inte hade haft tillfälliga konstutställningar under denna period. Bortfallet på frågan var
en procent. I kommentarerna framgår det att vissa folkbibliotek i den senare gruppen
skulle vilja ha konstutställningar men att de inte har råd och/eller inte har plats. Andra
folkbibliotek uppgav att de inte har konstutställningar men att det finns en konsthall
eller ett konstmuseum i lokalen eller bredvid biblioteket. En del svarade att det finns
andra kommunala instanser som anordnar konstutställningar. Några av dem som sva-
rade ja på frågan gav också exempel på olika konstutställningar som de anordnat. Det
var fotoutställningar, trädgårdskonst, hantverksutställningar, installationer grafik m m.
Det var inte ovanligt att konsten fick samsas med annat material då det gäller
utställningsutrymmen. Det kunde till exemplet vara samhällsinformation eller
informationsutställningar. Vissa folkbibliotek löste frågan om konstutställningsutrymme
genom att ha utställningar i rum som är avsedda för andra ändamål, t ex i
sammanträdesrum.
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Diagram 2

Andelar folkbibliotek med litteraturevenemang
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De flesta av folkbiblioteken som var med i undersökningen hade litteraturevenemang
under det senaste året. Av de 151 svarande var det 132 (87 procent) som uppgav att de
hade litteraturevenemang medan 19 (19 procent) kryssade i att de inte hade haft denna
typ av evenemang. Ett fåtal av dem skrev att de inte har någon budget för detta. Några
exempel på litteraturevenemang var författarbesök, kulturfrukostar, boktips, Bokens
dag, uppläsningar, läsecirkel och tipspromenad med litteraturfrågor. En del folk-
bibliotek hade litteraturevenemang som vände sig till funktionshindrade och en del av
dem erbjöd litteraturevenemang på andra språk. Det framkom också att många av
litteraturprogrammen återkommer varje år. När det gäller författarbesök förekom det
både svenska och utländska författare.

Diagram 3

Andelar folkbibliotek med musikevenemang
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Av de 151 folkbibliotek som svarade uppgav 98 av dem (65 procent) att de hade musik-
evenemang under det senaste året medan 51 (34 procent) inte hade haft denna typ av
kulturevenemang. Bortfallet var en procent. En del av folkbiblioteken kommenterade att
de varken hade plats eller hade någon budget för detta evenemang. Några exempel på
musikevenemang var konserter, uppträdandet av körer, trubadurer, jazzprogram, folk-
musik, lokala band, spelmanslag och unga rockband. Det är också vanligt att det spe-
lades musik i samband med utställningar och litteraturprogram.
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Jämförelse mellan de tre evenemangen

Vid jämförelse mellan de tre diagrammen framkommer det att litteraturevenemang var
det vanligast kulturevenemanget på de undersökta folkbiblioteken. Det näst vanligaste
var konstutställningar medan musikevenemang var det evenemang som förekom hos
minst andelar folkbibliotek.

4.2.2. Antal folkbibliotek med kulturevenemangen

Här har jag slagit ihop alla de tre kulturevenemangen för att se hur många av de sva-
rande folkbiblioteken som hade något eller några av kulturevenemangen. Jag slog ihop
antal evenemang med antalet folkbibliotek. Sedan räknade jag ut medelvärdet och där-
efter procenten på detta medelvärde.

Diagram 4

Andelar folkbibliotek med evenemang
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Resultatet visar att av de 151 svarande folkbiblioteken hade 75 procent något eller flera
av de tre typerna av kulturevenemangen medan 24 procent inte hade något av dem.
Bortfallet på frågan var en procent.

Diskussion

Resultatet visar att även om det var vanligt med kulturevenemangen på folkbiblioteken
fanns det folkbibliotek som inte hade kulturevenemangen, eller bara något av de tre. Vid
sammanslagningen av alla evenemang framkom det att 74 procent av folkbiblioteken
hade ett eller flera av evenemangen medan 24 procent inte hade något av dem. Det är
alltså 36 folkbibliotek av 151 där användarna inte fick ta del av dessa kulturevenemang
under det senaste året. Flera av dessa folkbibliotek skrev att de skulle vilja ha evene-
mangen men uppgav att de inte hade råd och/eller plats. Ahlbergs undersökning visade
också att vissa folkbibliotek inte hade någon ekonomi för författarevenemang.93 Jag

                                                
93 Ahlberg 1999, s. 47.
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tycker att det är tråkigt att folkbiblioteken inte får de resurser de behöver för att kunna
ge användarna tillgång till kulturupplevelser. Det kan bero på besparingar inom
kommunerna och som påverkade folkbibliotekens budget. Kommentarerna från en del
bibliotek visade att i vissa kommuner har budgeten för kulturprogrammen antingen dra-
gits in eller minskat.

Några av folkbiblioteken har konsthallar/konstmuseer i anslutning till biblioteket. An-
vändarna på dessa folkbibliotek får tillgång till konstutställningar även om biblioteket
inte erbjuder dem.

De flesta av folkbiblioteken i undersökningen hade litteraturevenemang och detta
evenemang var också det vanligast av de tre kulturevenemangen. Det är kanske inte så
konstigt att litteraturevenemang var vanligast med tanke på att bibliotekens främsta
uppgift är att erbjuda litteratur. Även Ahlbergs undersökning visade att de flesta folk-
bibliotek i Sverige har litteraturevenemang.94

Det näst vanligaste kulturevenemanget på folkbiblioteken var konstutställningar medan
musikevenemang förekom hos minst andelar bibliotek. Detta är intressant med tanke på
att det var mer vanligt att gå på konsert än att gå på konstutställningar/konstmuseum,
enligt rapportern Den kulturella välfärden.95 Det finns flera sätt att tolka detta på. En
tolkning kan vara att folkbiblioteken inte ger användarna den musikupplevelse de öns-
kar. Sveriges regering anser att det är viktigt med mångfald och att bland annat jazz-
klubbar och kammarmusikföreningar ska ansvara för ett kvalitetsutbud. Några av folk-
biblioteken hade också kammarmusikföreningar som ansvarade för musikevenemang.
En annan tolkning kan vara att folkbiblioteken inte marknadsför sina musikevenemang
på ett sådant sätt att de når alla. Detta gäller förstås alla kulturevenemang. Alla invånare
kanske inte ens vet om att folkbiblioteken har olika evenemang?

I min undersökning hade 65 procent av de undersökta folkbiblioteken musikevenemang
under det senaste året. Rapportern Musik och folkbibliotek visade att 70 procent av
kommunerna arrangerade konserter eller musikprogram. I denna undersökning ingick
förutom huvudbiblioteket även filialer, bokbussar, sjukhusbibliotek och utlånings-
stationer. Dessutom ingick barnverksamheter i undersökningen.96 Det kan därför vara
svårt att göra en jämförelse mellan denna undersökning och min.

4.2.3 Antal gånger folkbiblioteken hade evenemangen

Nedan presenteras antalet gånger respektive kulturevenemang förekom på folk-
biblioteken under det senast året, och en jämförelse mellan dem. Alla de följande dia-
grammen visar procenten räknat utifrån antal folkbibliotek som svarat att de har respek-
tive evenemang. Detta innebär att diagram som rör konstutställningar visar procent ut-
räknat utifrån 108 svarande, litteraturevenemang utifrån 132 svarande och musik-
evenemang utifrån 98 svarande. När det gäller bortfall uträknas dessa utifrån det totala
antal svarande, vilka är de som nämns ovan.

                                                
94 Ahlberg 1999, s. 16.
95 Statens kulturråd 2002, s. 286-287.
96 Ds U 1983:13, s. 91.
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Diagram 5

Antal gånger evenemangen förekom
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De flesta folkbibliotek i undersökningen arrangerade kulturevenemangen mellan en till
tre gånger under det senaste året. Det näst vanligaste alternativet som kryssades i var
fyra till nio gånger. När det gäller konstutställningar var det ganska jämt fördelat mellan
alternativen, vilket visar att denna typ av evenemang återkommer ofta hos flertalet folk-
bibliotek. Det var t ex nästan lika många bibliotek som hade konstutställningar fyra till
nio gånger som bibliotek som hade konstutställningar tio till tolv gånger. Få folk-
bibliotek hade dock konstutställningar 13 eller fler gånger.

Vid både litteraturevenemang och musikevenemang var det en större skillnad mellan
alternativen än vid konstutställningar. Detta visar att det var färre folkbibliotek som
hade litteratur- och musikevenemang regelbundet, än det var som hade konst-
utställningar. Nästan hälften av folkbiblioteken hade litteraturevenemang en till tre
gånger under det senaste året. När det gäller alternativen sju till nio och tretton eller fler
gånger var det lika många andelar bibliotek som kryssade i dessa.

När det gäller musikevenemang var det mer än hälften av biblioteken som kryssade i
alternativen en till tre gånger och det var ett fåtal folkbibliotek som hade musik-
evenemang mer än sju gånger det senaste året. En procent svarade inte på frågan.

Även om det övervägande var mer vanligt bland folkbiblioteken att arrangera konst-
utställningar mer regelbundet än de andra evenemangen var det mer vanligt att ha
litteraturevenemang tretton eller fler gånger än de andra evenemangen.

Diskussion

Även om det är många folkbibliotek som har kulturevenemang är en viktig faktor också
antalet gånger de har evenemangen. Det är skillnad på om folkbiblioteket har konst-
utställningar tre gånger per år eller om de har det en gång i månaden. Ju oftare folk-
biblioteken har evenemangen ju mer varierande kulturutbud får användarna och det blir
en större mångfald. För få kulturevenemang kan bli ett hinder för ett rikt kulturliv, vil-
ket utredarna till SOU 1995:84 konstaterar.97 En annan faktor som kan påverka männi-
skors möjlighet till ett rikt kulturliv är långa avstånd till kulturverksamheter.98 Med
regelbundna kulturevenemang får dessa människor ökade möjligheter att gå på dessa
                                                
97 SOU 1995:84 s 74.
98 SOU 1995:84 s 149.
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evenemang. Det mest regelbundna evenemanget hos de undersökta folkbiblioteken var
konstutställningar vilket betyder att konstintresserade får mer möjligheter att se det
evenemang de är intresserade av, än de som är musikintresserade.

När det gäller hur ofta folkbiblioteken hade litteraturevenemang är det en liten skillnad
gentemot Ahlbergs undersökning. I Ahlbergs undersökning var det 7 procent fler som
svarade en till tre gånger medan det var några procent färre som valde de andra alterna-
tiven99, i jämförelse med min undersökning (se sid. 7). Rapportern Musik och folk-
bibliotek visar att ca 40 procent av de undersökta biblioteksenheterna anordnade kon-
serter osv fyra gånger om året eller fler gånger. Annars handlade det om enstaka till-
fällen.100 Det har alltså inte blivit någon större förändring under dessa år.

4.2.4 Hur mycket av folkbibliotekens budget går till respektive kulturevenemang?

Diagram 6

Antal procent av bibliotekens budget för evenemangen
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Resultaten visar att ingen av kulturevenemangen drog stora kostnader för folk-
biblioteken. Alternativet 0-5 % valdes av de flesta folkbibliotek, och vid alla tre evene-
mang. Det näst vanligaste alternativet var ”vet ej”. Det var väldigt få folkbibliotek som
valde de andra alternativen. Anledningen till att många av folkbiblioteken valde det
första alternativet är att de inte betalade för evenemangen, vilket framgår av kommenta-
rerna.

Budgeten för konstutställningar låg oftast på kultur- och fritidsförvaltningen eller
kulturenheten, och belastade därför inte bibliotekens budget. I vissa fall fick föreningar
föreningsbidrag för att anordna konstutställningarna. En del folkbibliotek skrev att de
bara tillhandahåller lokalen men betalar inte för själva utställningen. I många fall ställde
lokala konstnärer ut och biblioteken betalade då ingenting för utställningen.

Folkbiblioteken delade ofta kostnaderna med olika samarbetspartner som föreningar och
studieförbund, när de arrangerade litteraturevenemang. Även budgeten för litteratur-
evenemangen låg i vissa fall på allmän kulturen eller kultursekreteraren och betalades
inte av biblioteken. En procent  svarade inte på frågan.

Även då det gäller musikevenemang låg budgeten oftast hos allmänkulturen, kultur-
avdelningen eller hos studieförbund. Bortfallet på frågan var fem procent.
                                                
99 Ahlberg 1999, s. 17.
100 Ds U 1983:13, s. 91.



34

På några av folkbiblioteken gick mellan sex till elva procent av budgeten till litteratur-
evenemang, och musikevenemang. Endast en procent av biblioteken valde detta alterna-
tiv. En orsak kan vara att det kostade mer pengar att anlita musiker och författare än
konstnärer. De flesta alternativa vid alla evenemangen valdes av någon eller några av
folkbiblioteken, vilket visar att en del av dem satsade en relativ stor del av budgeten på
evenemangen. Musikevenemang var det evenemang där flest andelar folkbibliotek krys-
sade i alternativen 12 till 17 procent t o m 30 procent eller mer. Detta kan tolkas som att
det lades mest pengar på musikevenemang, även om det inte var så många bibliotek
som kryssat i dessa alternativ.

Diskussion

Till denna fråga skulle jag ha kunnat ha med alternativet 0 procent för att kunna se de
kostnadsfria evenemangen bättre. Resultatet visar ändå att mindre än 5 procent av
biblioteksbudgeten gick till evenemangen. Kommentarerna från biblioteken visade att
kulturevenemangen på många av biblioteken inte kostade dem någonting.   Konst-
utställningar var det evenemang där flest bibliotek kryssade i alternativet 0-5 %. Anled-
ningen till detta kan vara att konstutställningarna inte drar några kostnader.
Utställningslokalen fanns på folkbiblioteken och de behövde oftast inte betala konst-
nären/konstnärerna. Det var många som svarade att de inte visste hur mycket procent av
budgeten som gick till evenemangen och det förekom också del bortfall på frågorna
vilket kan bero på att biblioteken inte betalade för evenemangen och därför inte visste
hur mycket det kostade. Även Ahlbergs undersökning visade att evenemang på folk-
bibliotek ingår i den allmänna kulturbudgeten i vissa kommuner.101

Sveriges regering och riksdag har som mål att det ska finnas ett jämlikt kulturliv i lan-
det. För att folkbiblioteken ska kunna ge alla sina användare kulturupplevelser måste de
få resurser till detta. Kommunerna ansvarar för folkbiblioteken och har därför ansvar för
att de får dessa resurser. Enligt författarna till SOU 1995:84  är det kommunerna som
har huvudansvaret för att det ska bli kultur i hela landet.102 Då folkbibliotek besöks av
många människor och är den mest besökta kulturinstitutionen bör, anser jag, kommun-
erna satsa pengar där. Folkbiblioteken anses också i flera kulturpolitiska dokument vara
de viktigaste lokala kulturinstitutionerna. I många fall får föreningar bidrag från
kommunerna för sina verksamheter. Dessa föreningar tar i många kommuner ansvar för
folkbibliotekens evenemang, vilket framgår i diagram 8 nedan. På så sätt får dessa folk-
bibliotek ändå en del av de kommunalt satsade pengarna.

                                                
101Ahlberg 1999, s. 21.
102 SOU 1995:84 s 331
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4.2.5 Vilka konstnärer/författare/musiker engageras?

Diagram 7

V ilka konstnärer/författare/m u s iker engagerades?

42%

2 4 %

4 8 %

3 3 %
3 7 %

30%

23%

37%

1 5 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Konstnärer Författare M u siker

Boende i kommunen

Boende i länet

Boende utanför länet

Till denna fråga kunde biblioteken kryssa i flera av alternativen och resultatet visar att
det finns skillnader mellan vilka folkbiblioteken engagerar. Här kan vissa bibliotek ha
tänkt att boende i länet även innebär boende i kommunen.

Det vanligaste var att biblioteken engagera konstnärer boende i kommunen medan det
var minst vanligt att engagera konstnärer boende utanför länet. I kommentarerna skrev
många folkbibliotek att de huvudsakligen engagerade konstnärer i boende i området
men att även andra får ställa ut. Andra skrev att de engagerade både lokala konstnärer
och konstnärer från hela landet. Även internationella konstnärer förekom. På vissa bib-
liotek erbjöd sig konstnärerna att ställa ut och de bokade själva utställningshallen. På en
del folkbibliotek fick endast professionella konstnärer ställa ut medan på andra bibliotek
var det endast var amatörer som fick ställa ut. När det gäller bortfallet på frågan var den
tre procent.

När det gäller författare var det vanligast att engagera författare boende i länet och för-
fattare boende utanför länet. Tre procent svarade inte på frågan. En del bibliotek uppgav
att de inte hade författare i kommunen.

De flesta biblioteken engagerade musiker boende i kommunen och nästan hälften av
folkbiblioteken uppgav att de engagerade musiker boende i länet. Att engagera musiker
boende utanför länet var inte alls lika vanligt. Enligt kommentarerna var det vanligt att
den kommunala musikskolan och/eller kulturskolan engagerades till musikevenemang.
Antal som inte svarade på frågan var sju procent.

Resultatet visar att de flesta folkbibliotek engagerade konstnärer och musiker boende i
kommunen men att det var flera bibliotek som engagerade författare boende i länet än
boende i kommunen. Det var också mer vanligt att biblioteken engagerade författare
boende utanför länet än att de engagerade konstnärer och musiker boende utanför länet.
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Diskussion

Enligt författarna till SOU 1995:84 har en stor del av de kommunala insatserna varit
inriktade på den kommunala musikskolan och på verksamheter på folkbibliotek.103

Kommentarerna visar att folkbiblioteken ofta engagerade musikskolan till musik-
evenemang på folkbiblioteken. Här ser man ett exempel på hur samarbete mellan olika
organisationer i kommuner fungerar för att kommuninvånarna ska kunna få kulturella
upplevelser.

Det är intressant att vissa folkbibliotek endast anlitade professionella konstnärer och
inte amatörer. Andra folkbibliotek hade bara amatörkonstnärer vilket gör att dessa an-
vändare kanske inte får samma kvalitet på utställningarna som när en professionell
konstnär ställer ut. På så sätt blir det en skillnad på var man bor i landet.  Enligt re-
sultatet är det inte så många folkbibliotek som gav användare möjlighet att se konstnärer
och musiker från andra delar av landet. De anlitade främst de som fanns i den närmaste
omgivningen och inte så ofta personer utanför länet. Här fanns det en skillnad då det
gäller författare. Det var inte alls lika vanligt att engagera författare i den närmaste om-
givningen dvs inom kommunen utan de flesta kom från resten av länet eller utanför.
Ahlberg använde liknande fråga i sin undersökning men hennes alternativ var ”för-
fattare boende i regionen/utanför regionen”. Resultatet visade att det inte var någon
större skillnad även om de lokala författarna blev lite mer engagerade.104

En del folkbibliotek svarade att de inte hade författare i kommunen. De kanske menar
professionella författare? Jag tror att det finns amatörförfattare i de flesta kommuner,
som inte är kända. Den svenska kulturpolitiken strävar efter att alla människor ska vara
delaktiga i kulturlivet, både när det gäller att ta del av kultur och att själva delta. Det
finns statistik som visar att svenska folket sysselsätter sig med skapande aktiviteter.
Enligt kulturstatistiken i Den kulturella välfärden spelade 15,1 procent av den svenska
befolkningen (personer 16-84 år) något instrument minst någon gång under 1998-99.
När det gäller målning, teckning eller arbete med lera var det 16,9 procent av be-
folkningen som sysselsatte sig med dessa minst någon gång under 1999. En annan
kulturaktivitet som har studerats är fotografering och filmande. Jag tar upp dessa efter-
som foto och video kan finnas på utställningar. Statistiken visar att 48,9 procent fotogra-
ferade eller filmade någon gång under 1999. Människors skrivande har också studerats.
År 1998-99 skrev 36,3 procent av befolkningen dagbok, dikter, brev o dyl minst någon
gång under året.105 Det finns alltså människor som skulle kunna visa upp sina alster på
folkbiblioteken, om de fick möjlighet till detta.

Alla folkbibliotek var inte öppna för att låta alla medborgare delta i evenemangen. En
tolkning av resultatet är att på vissa bibliotek hade amatörmusiker och konstnärer större
möjlighet att visa upp sig och sin kultur än de som skriver. Det fanns en del folk-
bibliotek som också anlitade internationella konstnärer och författare. Däremot var det
inget folkbibliotek som tog upp att de engagerade internationella musiker.

                                                
103 SOU 1995:84 s 158
104 Ahlberg 1999, s. 22.
105 Statens kulturråd 2002, s. 69, 73, 79, 81.
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4.2.6 Vem ansvarar för kulturevenemangen?

Diagram 8
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Även här kunde biblioteken kryssa i flera av alternativen. När det gäller vem som
ansvarade för evenemangen visar resultatet att det var övervägande folkbiblioteken som
tog ansvaret över dem.

Kommentarerna från biblioteken visar att det var vanligt att konstföreningar, konst-
klubbar och konstfrämjandet ansvarade för konstutställningar på folkbiblioteken. Ett av
alternativen som folkbiblioteken kunde kryssa i var ”annan”. Jag bad dem också skriva
vem denna ”annan” var. Bibliotekens kommentarer visar att det var olika personer, både
inom kommunen och utifrån som ansvarade för konstutställningarna. Några exempel
var kultursekreteraren, kultur- och konsumentnämnden, kultur- turism- och fritids-
nämnden, kulturenheten, konstnären m m. Det förekom också samarbete mellan biblio-
teket och kultur- och fritidsnämnden. Bortfallet var sex procent.

Även vid litteraturevenemang var det vanligt att folkbiblioteken samarbetade med
andra. De samarbetade bl a med studieförbund, folkhögskolor, kulturföreningar, kultur-
institutioner, bokhandeln och posten. När det gäller alternativet ”annan” skrev biblio-
teken kultursekreteraren, kulturkontoret och kultur- turism- och fritidsnämnden. En
procent bortfall.

Det var också vanligt att folkbiblioteken samarbetade med andra när de arrangerade
musikevenemang. Biblioteken skrev att de samarbetade med musikskolan, olika fö-
reningar, studieförbund, kulturskolan, svenska kyrkan. Andra som ansvarade för musik-
evenemangen var t ex privatpersoner som fick stöd från kulturnämnden, kultur-
förvaltningen, manskörer, Folkhälsorådet och Lions Club. Även olika kammarmusiks-
föreningar och jazzklubbar arrangerade musikevenemang. Sju procent svarade inte på
frågan.

Det evenemang som folkbiblioteken oftast tog ansvar över var konstutställningar medan
musikevenemang det vanligaste evenemanget som personal från kultur och fritids-
nämnden ansvarade för. Det vanligaste evenemanget som någon annan ansvarade för
var konstutställningar. Kommentarerna visar att det var många olika personer och
organisationer som var involverade i folkbibliotekens kulturevenemang.
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Diskussion

I folkbiblioteksutredningen Folkbibliotek i Sverige från 1984 betonas folkbibliotekens
roll i det lokala kulturlivet, där de ska vara aktiva initiativtagare och samarbetspartners.
Undersökningen visar att många av folkbiblioteken samarbetade med många olika
organisationer och instanser i kommunerna.106 Detta visade även Ahlbergs under-
sökning.107 Exempel på samarbetspartner var studieförbund, folkhögskolor, kultur-
föreningar och svenska kyrkan. Även posten och bokhandlar var i vissa kommuner del-
aktiga i folkbibliotekens evenemang.  Rapporten Musik och folkbibliotek från 1983 visa-
de att den vanligaste musiksamarbetspartern var den kommunala musikskolan tätt följt
av något studieförbund. Andra samarbetspartner var olika skolor, musikföreningar,
stats- eller frikyrkor. Det har alltså inte blivit någon förändring sedan dess när det gäller
vilka folkbiblioteken samarbetar med.108  Det framgår också att det var många som var
involverade i folkbibliotekens verksamheter. Enligt folkbibliotek ansvarade bl a konst-
föreningar, manskörer, kultursekreteraren, kultur- och konsumentnämnden, musikkårer,
Folkhälsorådet, Lions Club och Rädda Barnen, för evenemangen. Utifrån detta kan man
konstatera att många av folkbiblioteken hade en stark förankring i det lokala kulturlivet.
Resultatet visade också att folkrörelserna i Sverige fortfarande har en viktig roll då det
gäller folkets möjlighet till kultur och bildning.

4.2.7 Är det någon skillnad mellan de olika folkbiblioteken i landet då det gäller
förekomsten av dessa evenemang?

De tidigare diagrammen visar förekomsten av de undersökta kulturevenemangen hos de
151 svarande folkbiblioteken, hur ofta de förekom, hur stor del av budgeten folk-
biblioteken la på evenemangen, var ansvaret för kulturevenemangen låg och vilka folk-
biblioteken engagerade till evenemangen. Ett av syftena med undersökningen var att
studera om det fanns skillnader mellan folkbiblioteken i Sverige när det gäller dessa
evenemang. Vid jämförelse mellan olika folkbibliotek i landet har jag valt att endast ta
upp förekomsten av evenemangen eftersom det skulle ta för stor plats om jag tog upp
alla frågeställningar till var och en.

Jag jämför först olika län för att se om det finns geografiska skillnader mellan folk-
bibliotek i landet när det gäller förekomsten av evenemangen. Jag gör sedan en jäm-
förelse mellan olika storlekar på kommuner, mellan olika folkbiblioteket utifrån antal
anställda och därefter en jämförelse mellan folkbiblioteken utifrån antal besökare. Slut-
ligen jämför jag folkbibliotek i olika typer av kommuner. Det totala antal svarande
folkbibliotek finns i bilaga 3.

                                                
106 SOU 1984:23 s 12.
107 Ahlberg 1999, s. 27.
108 Ds U 1983:13, s. 48.
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Förekomsten av evenemang efter län

Vid jämförelse mellan länen har jag valt att dela upp de olika länen i åtta olika områden.
Anledningen till uppdelningen är dels att det var så få svarande i vissa län dels för att
säkerhetställa anonymiteten hos vissa folkbibliotek, som utlovades vid utskicket av en-
käten. Vid uppdelningen av länen har jag använt mig av NUTS-indelningen i Sverige
(se sid. 9) Länen är geografiskt uppdelande på följande sätt:

Stockholms län: 18 svarande huvudbibliotek av 26 (69 procent).

Östra Mellansverige: Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län
och Västmanlands län.

28 huvudbibliotek av 52 svarade (54 procent).

Småland och öarna: Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Gotlands län.

Här svarade 14 huvudbibliotek av 34 (41 procent).

Sydsverige: Blekinge län och Skåne län

25 huvudbibliotek av 38 svarade (66 procent).

Västsverige: Hallands län och Västra Götalands län

Här var det 20 huvudbibliotek av 55 som svarade (36 procent).

Norra Mellansverige: Värmlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län

Antal huvudbibliotek som svarade var 24 av 41 (59 procent).

Mellersta Norrland: Västernorrlands län, Jämtlands län

Av 15 huvudbibliotek var det 8 som svarade (53 procent).

Övre Norrland: Västerbottens län och Norrbottens län

Antal huvudbibliotek som svarade var 14 av 29 (48 procent).
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Diagram 9

Andelar folkbibliotek med konstutställningar per länsområde
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Resultatet visar att Norra Mellansverige var det område i Sverige som hade störst an-
delar folkbibliotek med konstutställningar. Detta kan jämföras med Småland med öarna
som hade minst andelar folkbibliotek med konstutställningar. När det gäller de övriga
länen är det mellan 62-79 procent av folkbiblioteken som hade konstutställningar. Det
visar att det var en stor variation i landet när det gällde förekomsten av konstut-
ställningar.

Diagram 10

Andelar folkbibliotek med litteraturevenemang per länsområde
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Många av folkbiblioteken i de olika länen hade litteraturevenemang under det senaste
året. När det gäller litteraturevenemang var det Mellersta Norrland som hade störst an-
delar folkbibliotek med litteraturevenemang. Där uppgav alla biblioteken att de hade
haft litteraturevenemang det senaste året. Det området som hade minst andelar folk-
bibliotek med litteraturevenemang var Småland med öarna. Det var inte någon större
skillnad mellan de övriga länen.
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Diagram 11

Andelar folkbibliotek med musikevenemang per länsområde
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Musikev.

Det var en ganska stor variation mellan länen när det gällde att erbjuda musik-
evenemang. Mellersta Norrland var det område i Sverige som hade störst andel folk-
bibliotek med musikevenemang medan Norra Mellansverige hade minst andelar.

Jämförelse mellan de olika länsområderna och evenemang

Siffrorna visar att det fanns en skillnad i landet när det gäller förekomsten av kultur-
evenemangen. Det är intressant att se att Mellersta Norrland var det område som både
hade störst andelar folkbibliotek med litteraturevenemang, och musikevenemang.
Mellersta Norrland var också det länsområde som hade näst lägst andelar folkbibliotek
med konstutställningar. Invånarna i dessa län var inte heller så aktiva med att besöka
konstutställningar, enligt Den kulturella välfärden.

Diagrammen visar att Småland med öarna även hade minst andelar folkbibliotek med
konstutställningar och med litteraturevenemang. När det gället besökssiffrorna till de
olika kulturaktiviteterna visar siffrorna att Småland med öarna hade minst antal
biblioteksbesökare men att invånarna i länen var, förutom Stockholm, de mest aktiva att
besöka konsert.

Norra Mellansverige hade störst andel folkbibliotek av länsområderna när det gäller
konstutställningar men lägst andel vid musikevenemang och näst lägsta vid litteratur-
evenemang. Området är det enda länsområde med lägre andelar folkbibliotek med
litteraturevenemang än konstutställningar. Enligt kulturstatistiken uppvisar detta område
låga besökssiffror i jämförelse med andra områden. Detta område hade de lägsta siff-
rorna för konstmuseum/konstutställningar och de näst lägsta vid konsertbesök. De hade
också de näst lägsta biblioteksbesökssiffrorna.

Sydsverige har näst störst andelar folkbibliotek med litteraturevenemang och musik-
evenemang men hör till genomsnittet när det gäller konstutställningar. Enligt kultur-
siffrorna hade detta område aktiva kulturbesökare. Området uppvisar höga siffror vid
konsertbesök och har, förutom Stockholm, de högsta besökssiffrorna för konstut-
ställningar/konstmuseum.

Stockholm hade de högsta besökssiffrorna när det gäller besök på bibliotek, konst-
museer/konstutställningar och konserter. När det gäller denna undersökning är det dock
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ingen större skillnad mellan Stockholm och de andra länen, förutom vid musik-
evenemang där Stockholm har näst lägst andelar folkbibliotek med detta evenemang.
Att Stockholms län inte har så stor andel folkbibliotek med evenemangen i relation till
besökssiffrorna kan bero på att staden erbjuder så många andra kulturevenemang.

Det sammanlagda resultatet visar att det var en ganska stor variation i landet när det
gällde att ha konstutställningar och musikevenemang medan det inte var så stora skill-
nader när det gällde litteraturevenemang.

Kommuner efter storlek och evenemangen

Vid jämförelsen mellan olika kommuner efter storlek har jag valt att slå ihop flera vari-
abler. Anledningen är att det i vissa fall var så få som svarade och därför skulle det bli
svårare att generalisera. Jag har slagit ihop variablerna 50 000-100 000 t o m 200 000
eller mer (se bilaga 3).

Diagram 12

Andelar folkbibliotek med resp. evenemang efter kommunstorlek
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Av diagrammet framgår det att de små kommunerna hade flest folkbibliotek med
konstutställningar. Det är intressant att se att i de stora kommunerna var det inte så van-
ligt med konstutställningar. Där var det bara lite fler än hälften av folkbiblioteken som
hade konstutställningar. De mellanstora kommunerna hade störst andelar folkbibliotek
med litteraturevenemang. Nästan alla folkbibliotek i dessa kommuner kryssade i att de
hade litteraturevenemang det senaste året. De mellanstora kommunerna hade också
störst andelar folkbibliotek med musikevenemang.
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Antal anställda på biblioteken

Även här har jag slagit ihop variabler eftersom det var så få som svarade. Jag har slagit
ihop variablerna 15-22 anställda t o m 39 eller fler (se bilaga 3).

Diagram 13

Andelar folkbibliotek med resp. evenemang efter antal 
anställda
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Skillnaden mellan biblioteken var inte så stor när det gällde att arrangera evenemangen.
Det var vanligast med konstutställningar bland de små folkbiblioteken med en till sex
anställda medan litteraturevenemang förekom mest hos de stora folkbiblioteken med
mer än 15 anställda. Den minsta skillnaden var vid musikevenemang. Vid de stora bib-
lioteken var det bara någon procent fler som arrangerade musikevenemang.

De små biblioteken satsade mer på konstutställningar än litteraturevenemang medan
musikevenemang förekom minst på dessa bibliotek. De mellanstora biblioteken med sju
till fjorton anställda valde att främst ha litteraturevenemang, därefter konstutställningar
medan musikevenemang förekom minst. Vid de flesta stora biblioteken förekom
konstutställningar nästan lika mycket som musikevenemang men det vanligaste evene-
manget var litteraturevenemang.
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Antal besökare och evenemangen

Även här har jag slagit ihop variabler nämligen 300 000- 450 000 besökare t o m 750
000 besökare (se bilaga 3).

Diagram 14

Andelar bibliotek med resp. evenemang efter antal besökare.
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Konstutställningar förekom mest på de mellanstora folkbiblioteken (En procent svarade
inte på frågan.) medan litteraturevenemang förekom mest på de stora folkbiblioteken.
Även då det gäller musikevenemang var det vanligast bland de stora folkbiblioteken.
Det är intressant att se att det är mer vanligt att ha musikevenemang vid de stora biblio-
teken än att ha konstutställningar.

Jämförelse mellan evenemangen utifrån kommunstorlek, antal anställda och antal be-
sökare

De ovanstående diagrammen visar att det fanns skillnader mellan folkbiblioteken när
det gällde att erbjuda användarna olika typer av evenemang. Vid konstutställningar var
det en skillnad mellan diagrammen som visar antal anställda, och diagrammen om antal
besökare. Det första diagrammet visar att konstutställningar var vanligast på bibliotek
med 1-6 anställda, det vill säga de små biblioteken medan det andra diagrammet visar
att konstutställningar förekom mest på bibliotek med 150 000-300 000 besökare dvs de
mellanstora biblioteken. Konstutställningar var också vanligast bland folkbiblioteken i
de små kommunerna.

De mellanstora kommunerna hade störst andel folkbibliotek med både litteratur-
evenemang och musikevenemang. Litteraturevenemang och musikevenemang förekom
mest på de stora folkbiblioteken både utifrån antal anställda och utifrån antal besökare.
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Jämförelse mellan olika typer av kommuner och de tre evenemangen

Denna jämförelse gör jag för att se om det var någon skillnad mellan folkbibliotek i
olika typer av kommuner när det gällde förekomsten av evenemangen. Jag använde mig
av Svenska kommunförbundets kommunindelning där landets 290 kommuner är inde-
lade i grupper efter bl a befolkningsstorlek och näringslivsstruktur. Grupperingen an-
vänds vid analyser, jämförelser och redovisning. Grupperingarna är följande:

- Förortskommun- Mer än 50 % av nattbefolkningen
pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanli-
gaste utpendlingsmålet skall vara en storstad.

- Större stad- Kommuner med 50 000-200 000 invånare
samt med mindre än 40 % av nattbefolkningen syssel-
satta inom industrisektorn.

- Medelstor stad- Kommun med 20 000-50 000 invånare,
med tätortsgrad över 70 % samt med mindre än 40 %
av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn.

- Glesbygdskommun- Kommuner med mindre än 5
inv/km2 och mindre än 20 000 invånare.

- Industrikommun- Kommun med mer än 40 procent av
nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn och
som inte är glesbygdskommun.

- Landsbygdskommun- Kommun med mer än 6,4 procent
av nattbefolkningen sysselsatta inom jord- och skogs-
sektorn, en tätortsgrad under 70 procent och som inte är
glesbygdskommun.

- Övrig större kommun- Övriga kommuner med 15 000-
50 000 invånare.

- Övrig mindre kommun- Övriga kommuner med mindre
än 15 000 invånare. 109

                                                
109 Statistiska centralbyrån. Svenska kommunförbundets kommungruppering.
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Diagram 15

Andelar folkbibliotek med resp. evenemang efter kommuntyp
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Resultatet av jämförelsen mellan olika typer av kommuner visar att det fanns en stor
variation mellan folkbiblioteken, och att många av dem valde att främst ha ett eller två
av kulturevenemangen.

Övriga större kommuner hade störst andelar folkbibliotek med konstutställningar medan
landsbygdskommuner och de större städerna hade minst andelar bibliotek med denna
typ av kulturevenemang. De flesta av folkbiblioteken hade litteraturevenemang. Det var
två kommuntyper där alla bibliotek hade litteraturevenemang, nämligen större städer
och övriga större kommuner. Övriga mindre kommuner hade minst andelar folk-
bibliotek med denna typ av kulturevenemang. Den största skillnaden mellan kommun-
erna är vid musikevenemang. När det gäller musikevenemang var det glesbygds-
kommuner som hade störst andel folkbibliotek med detta evenemang medan övriga
mindre kommuner hade minst.

De större städerna hade många bibliotek med litteratur- och musikevenemang men få
med konstutställningar.

Folkbibliotek i övriga små kommuner hade lägst andelar folkbibliotek med litteratur-
och musikevenemang men låg på genomsnittet vid konstutställningar.

Folkbibliotek i industrikommuner och i större städer var aktiva att ge sina användare
både konstutställningar och musikevenemang. Dessa typer av kommuner har fler an-
delar folkbibliotek med musikevenemang än konstutställningar och litteratur-
evenemang, vilket skiljer sig åt från tidigare resultat i denna undersökning. Dessa kom-
muner har också lika många andelar folkbibliotek med konstutställningar som med
litteraturevenemang.  Även landsbygdskommuner hade fler folkbibliotek med musik-
evenemang än konstutställningar och de satsade lika mycket på litteraturevenemang
som musikevenemang

Förortskommuner hade folkbibliotek som var aktiva med att ha litteraturevenemang
men inte så mycket med musikevenemang. Att de inte hade så mycket musikevenemang
kan bero på att de ligger nära en storstad som kanske erbjöd mycket musik.
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4.3 Avslutande diskussion

Resultatet av undersökningen visade att de flesta medborgarna i Sverige fick tillgång till
kulturevenemang på huvudbiblioteken under det senaste året. Vid redovisningen av de
totala svarande folkbiblioteken framkom det att litteraturevenemang var det vanligaste,
vilket kan bero på att folkbibliotekens främsta uppgift är att tillhandahålla litteratur. Det
näst vanligaste var konstutställningar och sedan musikevenemang.  Kommentarerna
från folkbiblioteken visade att det fanns en vilja att ge användarna kulturevenemangen
men att de är beroende av de styrande i kommunerna, för att ha råd med dessa. En del
av biblioteken hade också möjlighet att ha evenemang tack vare föreningar, privat-
personer och andra organisationer i samhället. Samarbete mellan biblioteken och andra i
samhället var också vanligt vilket visade att många av biblioteken följde de kultur-
politiska riktlinjerna när det gällde att vara samspelspart i det lokala kulturlivet.

Undersökningar visar att intresset för att gå på konsert är större än intresset att gå på
konstmuseum/konstutställningar.110 Undersökningarna om konsertbesök kan omfatta
alla typer av konserter t ex rockkonsert.  Min undersökning visade att det totalt var fler
bibliotek som hade konstutställningar än musikevenemang. Enligt de kulturpolitiska
dokumenten ska alla medborgare ha samma möjlighet att skapa, lyssna på och utöva
musik och alla invånare i Sverige ska få ett varierande musikliv av hög kvalitet.111 Ett
sätt, som jag ser det, är att ha musikevenemang på folkbiblioteken. En del bibliotek er-
bjöd också musikevenemang till användarna. Ett folkbibliotek i undersökningen skrev
att de tyckte att musiken var en viktig del på biblioteket och de försökte engagera mu-
siker och musikskolan vid varje möjlig tillfälle. Vissa av folkbiblioteken hade rock-
konserter, jazzband m m, vilket visar att det är möjligt att ha olika typer av konserter på
folkbibliotek.

Antal besökare till bibliotekens kulturevenemang varierar i olika undersökningar. I SOU
1995:85 presenteras en undersökning som visade att 1988/89 besökte 10 % av be-
folkningen kulturevenemang på folkbibliotek.112 Höglunds och Johanssons under-
sökning från 2002 visade att 36 procent av männen och 25 procent av kvinnorna be-
sökte kulturevenemangen. (se sidan 8). En förklaring kan vara att det har blivit flera
personer som är intresserade av att gå på kulturevenemang på folkbibliotek. Pohjola och
Robertssons undersökning från 1998 (se sidan 8) visade att det var många personer som
besökte kulturevenemang på Göteborgs huvudbibliotek och på andra bibliotek. Ett in-
tressant resultat från denna undersökning är att det var fler personer som besökte musik-
evenemang, organiserade av privata arrangörer, än det var som besökte utställningar och
gallerier. Detta visar att människor har ett större intresse för musik än för konst-
utställningar. Enligt Sveriges regering ska människors behov och intressen ligga till
grund för offentliga insatser. Med tanke på detta borde kanske folkbiblioteken satsa mer
på musikevenemang?

                                                
110 Statens kulturråd, s. 286-287.
111 Regeringens  proposition 1996/97:3, s. 1, 79
112 SOU 1995:85 1995, s. 282.
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Enligt författarna till SOU 1995:84  känner många människor ett motstånd mot att gå på
konsthallar och gallerier. 113 Dessa människor kanske känner mindre motstånd mot att
gå på konstutställningar om de finns på folkbibliotek? Alla kommuner har inte egna
konsthallar eller konstmuseum vilket gör det ännu viktigare att det finns konstut-
ställningar på folkbiblioteken. Enligt kulturpolitiken ska konst finnas i människors var-
dagsmiljö114 och för många är nog biblioteken en del av vardagen.

Även om litteraturevenemang förekom mest på folkbiblioteken var det konstut-
ställningar som var det mest regelbundna kulturevenemanget hos den största andelen
folkbibliotek. De flesta hade utställningar mellan en till tolv gånger det senaste året,
vilket kan jämföras med litteratur- och musikevenemang där den största andelen bib-
liotek hade dessa evenemang en till tre gånger under året. En orsak kan vara att det var
lättare att organisera konstutställningarna, och att de inte kostade så mycket. Resultaten
visade dock att ingen av evenemangen drog stora kostnader för folkbiblioteken på grund
av att andra instanser i kommunen oftast betalade för kulturevenemangen.

Ett kulturpolitiskt mål handlar om att alla medborgare ska kunna delta i kulturlivet, få
kulturupplevelser och få möjlighet till eget skapande.115 Resultatet visade att inte alla
invånare i Sverige fick samma möjlighet till kulturupplevelser på sitt huvudbibliotek.
Av de 151 undersökta folkbiblioteken hade 24 procent inget av de undersökta kultur-
evenemangen vilket visade att dessa bibliotek inte följde detta kulturpolitiska mål. I de
fall som huvudbiblioteken hade kulturevenemangen var det stor variation när det gällde
vilka, och hur många evenemang de erbjöd. Vissa folkbibliotek hade alla evenemangen
medan andra bara hade ett eller två av dem. En del av dem hade bara konstutställningar
och litteraturevenemang medan andra bara hade litteraturevenemang och musik-
evenemang. Några få bibliotek hade konstutställningar och musikevenemang. Vissa av
biblioteken uppgav att de hade stora kulturevenemang där evenemangen förekom till-
sammans.

Alla användare fick inte möjlighet att själva delta i kulturevenemangen. Det var också
skillnad mellan biblioteken när det gällde vilka de anlitade. Vissa bibliotek engagerade
mest människor som bodde i den närmaste omgivningen medan andra engagerade män-
niskor som bodde utanför det egna länet. Här var det skillnad på vilket evenemang bib-
lioteken hade.

Kulturpolitiken har också som mål att kultur ska bli tillgänglig för så många som möj-
ligt, oavsett var man bor i landet.116 För att människor ska kunna vara delaktiga i kultur-
livet är det viktigt att kulturella aktiviteter och verksamheter finns tillgängliga för alla.
Vid jämförelsen mellan de olika länsområderna, olika stora kommuner och olika stora
folkbibliotek samt olika typer av kommuner framgick det att det fanns skillnader när det
gällde att erbjuda användarna kulturevenemangen. Skillnaderna gällde främst andelar
folkbibliotek med konstutställningar och musikevenemang. Litteraturevenemang var
överlag det vanligaste kulturevenemanget på folkbiblioteken i landet. Vid granskningen
av folkbiblioteken i de olika länen och i olika kommuner visade resultatet att i fyra av
länsområderna var det vanligare med musikevenemang än konstutställningar, vilket
skiljer sig från det totala resultatet. Vid jämförelse mellan konstutställningar och musik-
evenemang var det fler andelar folkbibliotek i landsbygdskommuner, industri-

                                                
113 SOU 1995:84, s. 420.
114 SOU 1995:84, s. 421.
115 Statens kulturråd 1997, s. 12-13.
116 SOU 1995:84, s. 325.
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kommuner, större städer samt i de stora kommunerna, som hade musikevenemang än
konstutställningar.

Vissa av länen hade få andelar bibliotek med ett eller flera av evenemangen medan
andra hade desto fler. Det fanns också en skillnad mellan olika kommuner och olika
stora bibliotek. Även om skillnaderna inte alltid var så stora, enligt resultatsiffrorna, gör
jag ändå tolkningen att det inte fanns är ett helt jämlikt kulturliv i Sverige på folk-
biblioteken under det senaste året.

4.3.1 Slutsats

Redan tidigt ansågs det att folkbiblioteken skulle vara kulturcentrum.117 Denna under-
sökning visade att många av folkbiblioteken satsade på kulturevenemangen och att an-
vändarna i många fall fick tillgång till ett varierat kulturutbud. Resultatet visade också
att dessa folkbibliotek var kulturcentrum och att de var viktiga kulturinstitutioner i det
lokala kulturlivet. Det verkade som det fanns en vilja hos de flesta folkbibliotek att ge
sina användare olika typer av kulturevenemang, vilket jag tycker är positivt. Mycket
tack vare föreningar och aktiva personer i kommunerna fanns det möjlighet för de flesta
invånare i Sverige att gå på kulturevenemang på folkbiblioteken.

Ett syfte med undersökning var att studera om folkbiblioteken i Sverige följde de kultur-
politiska riktlinjer och mål som är beslutade av Sveriges riksdag och regering. Det finns
dock ingenstans skrivet att folkbiblioteken ska ha något av de undersökta kultur-
evenemangen. Inte heller att folkbiblioteken ska följa de nationella kulturpolitiska må-
len. I de kulturpolitiska dokumenten står det endast att folkbiblioteken bör erbjuda olika
kulturupplevelser.118 Enligt Bibliotekslagen ska alla ha tillgång till ett folkbibliotek,
bland annat till främjandet av kulturell verksamhet.119 I de kulturpolitiska dokumenten
betonas det att kulturpolitiken inte ska reglera kulturen utan stödja och stimulera den.120

Även om kommunerna ska följa de nationella kulturpolitiska målen, ska de också ha
egna mål. Det är upp till varje kommun och folkbibliotek, om de vill satsa på kultur-
evenemang, och på vilket sätt. Förhoppningsvis fick besökarna hos de folkbibliotek som
inte hade kulturevenemangen, kultur på annat håll i kommunen. Det kan också vara så
att biblioteken väljer att satsa på olika aktiviteter och evenemang, olika år. De folk-
bibliotek i undersökningen som inte hade något eller några av evenemangen har kanske
haft evenemangen tidigare, eller kommer att ha det. Dessutom fanns det folkbibliotek i
kommunerna som inte var med i min undersökning, och som kanske hade flera kultur-
evenemang.

När det gällde frågan om folkbiblioteken följer de kulturpolitiska målen och riktlinjerna
är min slutsats att de flesta i stort sett följde dessa, även om det fanns brister.

                                                
117 Torstensson 1996, s. 16.
118 SOU 1984:23, s. 12.
119 Axelsson, Peter red. Svensk Biblioteksförening 2001, s. 78.
120 SOU 1995:85, s. 734.
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5 Förslag på fortsatta studier

Jag tycker att det skulle vara intressant att studera användarnas syn på de kultur-
evenemang de besöker på folkbiblioteken. Kulturpolitiken vill att kultur ska utgå ifrån
människornas behov. Kan användarna påverka vilken typ av evenemang som ska visas
och vad vill de se? Även att undersöka vad för slags kulturevenemang användarna vill
ha skulle vara intressant.

Jag tycker också att det skulle vara intressant att studera om IT-satsningarna på folk-
biblioteken har påverkat förekomsten av kulturevenemang. Om det har blivit färre
kulturevenemang sedan datorerna kommit in i bibliotekens verksamhet, eller om det
kanske har blivit tvärtom?

När jag sökte efter tidigare forskning om musikevenemang hittade jag endast en under-
sökning om musik på folkbibliotek, och denna undersökning utfördes 1984. Detta visar
att det finns behov av att undersöka musikevenemang på folkbibliotek, mer grundligt än
vad jag har gjort i min undersökning.

6 Sammanfattning

I denna uppsats utförs en undersökning om folkbiblioteken och dess kulturevenemang.
Syftet med undersökningen var att studera förekomsten av konstutställningar, litteratur-
och musikevenemang på folkbibliotek i Sverige. Jag studerade också om det fanns
någon skillnad mellan folkbibliotek i landet angående förekomsten av dessa evenemang.
Syftet var också att studera om folkbiblioteken följer de riktlinjer och mål riksdagen och
regeringen har fastställt.  Mina frågeställningar var följande:

Frågeställning 1: Hur vanligt förekommande är konstutställningar, musik- och litteratur-
evenemang på de svenska folkbiblioteken och vilket är det vanligast förekommande?

Frågeställning 2: Hur mycket av folkbibliotekens budget går till respektive evenemang?

Frågeställning 3: Vilka konstnärer/författare/musiker engageras?

Frågeställning 4: Vem ansvarar för evenemangen?

Frågeställning 5: Är det någon skillnad mellan de olika folkbiblioteken i landet då det
gäller förekomsten av dessa evenemang?

Jag valde att använda enkät som metod. I Bibliotekskalender 2003 fanns det adresser till
433 folkbibliotek. För att avgränsa undersökningen har jag endast studerat de folk-
bibliotek som är huvudbibliotek. Antal undersökningsobjekt blev då 290. Vid utskicket
av enkäten använde jag mig av ett webbaserat program som heter Luvit-eval. Den
sammanlagda svarsfrekvensen blev 151 huvudbibliotek dvs ca 55 procent av de totalt
utskickade enkäterna.

Jag tar upp tidigare undersökningar om antal biblioteksbesökare i Sverige samt om de
kulturevenemang jag studerar. Det gällde dels kulturevenemang på folkbibliotek dels
svenska folkets allmänna kulturvanor angående dessa evenemang. Resultaten från dessa
undersökningar jämför jag i viss mån med resultatet från min undersökning.
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Uppsatsens bakgrund är indelad i två delar. Den ena delen handlar om folkbibliotekens
utveckling, varför samhället byggde ut folkbiblioteken och vilken roll och funktion bib-
lioteken skulle ha för invånarna. Jag tar också upp synen på folkbibliotek som kultur-
centrum, vilket tidigt fanns i folkbibliotekens historia. Folkbiblioteken är de viktigaste
lokala kulturinstitutionerna i landet och de ska vara aktiva initiativtagare och samspels-
partner i det lokala kulturlivet. Folkbiblioteken är de mest besökta kulturinstitutionerna i
Sverige. Enligt Unescos Folkbiblioteksmanifest ska folkbiblioteken arbeta för läs-
kunnighet, information, utbildning och kultur. I Bibliotekslagen står det skrivet att varje
medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjandet av intresset för läsning,
litteratur, information, upplysning och kulturell verksamhet.

Den andra delen av bakgrunden handlar om kulturpolitik. Kulturpolitikens kultur-
begrepp omfattar om alla konstarter, medier, bildningssträvanden och kulturarvet.
Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för kulturverksamheter inom olika områden,
olika konstarter och genrer. År 1974 fastställdes de kulturpolitiska målen av stats-
makterna. Dessa mål ersattes 1996 av sju nya mål. Den viktigaste uppgift kultur-
politiken har är att skapa förutsättningar för att så många som möjligt ska få tillgång till
kultur. Det ska finnas ett mångsidigt kulturliv i hela Sverige. Staten, landstingen och
kommunerna har ett gemensamt ansvar för kultur i landet. För att det ska bli ett levande
kulturliv är det viktigt med engagerade människor och ett brett förankrat föreningsliv.

Resultatet av undersökningen visade att litteraturevenemang var det vanligaste kultur-
evenemang på de undersökta folkbiblioteken. Det näst vanligaste var konstutställningar
medan musikevenemang förekom hos minst andelar folkbibliotek. Vid alla folkbibliotek
var det vanligast att arrangera kulturevenemangen en till tre gånger under det senaste
året. Kulturevenemangen kostade inte så mycket för folkbiblioteken och det var oftast
biblioteken själva som ansvarade för dem. Studieförbund och föreningar tog också an-
svar över kulturevenemangen. Det var vanligast att engagera konstnärer och musiker
boende i kommunen. Däremot var det vanligare att engagera författare boende i länet.
Resultatet visade också att det fanns skillnader i landet när det gällde att ge med-
borgarna dessa kulturevenemang på folkbibliotek. Folkbiblioteken i Sverige följde i
stort sett de kulturpolitiska riktlinjerna, även om det fanns vissa brister.
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Bilaga 1 Nutsindelningen i Sverige 2003-01-01
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Bilaga 2: Följebrev till enkäten

Hej

Mitt namn är Pia Lundqvist och jag studerar på Bibliotekshögskolan i Borås. Jag skriver nu en
magisteruppsats och är intresserad av evenemang som folkbiblioteken i Sverige anordnar. Jag
avser att studera förekomsten av de litteratur- och musikevenemang samt konstutställningar
som vänder sig till vuxna. Syftet med enkäten är att studera hur vanligt det är med dessa tre
typer av evenemang på folkbiblioteken och om det finns några skillnader i landet. För att
kunna göra en jämförelse mellan folkbiblioteken i landet är jag intresserad av hur Ni har det
på Ert bibliotek. Jag har för avsikt att studera alla huvudbibliotek i landet och är mycket tack-
sam för Er hjälp. Enkäten är frivillig och helt konfidentiell. Jag kommer inte att nämna en-
skilda bibliotek utan är bara intresserad av i vilken kommun den ligger i för att kunna göra
jämförelser. Enkäten innefattar 21 frågor och jag hoppas att Ni har tid att besvara den. Även
om Ni inte har några av dessa evenemang behöver jag Erat svar. Observera att det bara hand-
lar om evenemang som vänder sig till vuxna.

Jag behöver Ert svar senast den 28 april-03.

För att komma till enkäten måste Ni ha ett lösenord. Lösenordet är sol.

Tack på förhand

Jag skulle uppskatta om Du tog dig tid att öppna nedanstående webbadress i Din webbläsare
och besvarar frågorna.

http://eval.luvit.se/eval/pub/30185/default.asp

Med vänliga hälsningar,

Pia Lundqvist
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Bilaga 3: Tabeller över svarsutfallet
I vilket län ligger biblioteket?

Län Procent Antal

Blekinge 1.9 3

Dalarna 6.6 10 

Gotland 0.6 1 

Gävleborg 3.3 5 

Halland 1.3 2 

Jämtland 2.6 4 

Jönköping 4.6 7 

Kalmar 2.6 4 

Kronoberg 1.3 2 

Norrbotten 4.6 7 

Skåne 14.5 22 

Stockholm 11.9 18 

Södermanland 3.9 6 

Uppsala 2,6 4

Värmland 5.9 9

Västerbotten 4.6 7

Västernorrland 1.9 4

Västmanland 3.3 5

Västra Götaland 11.9 18

Örebro 3.3 5

Östergötland 5.3 8

Bortfall 0 0

Summa 100 151
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2. Hur många invånare bor i kommunen?

Invånare Procent Antal

1-20 000 53 80

20 000-50 000 28.5 43

50 000-100 000 11.9 18

100 000-150 000 2.6 4

150 000-200 000 0.6 1

200 000- 1.3 2

Bortfall 1.9 3

Summa 100 151

3. Hur många är anställda på biblioteket?

Anställda Procent Antal

1-6 24.5 37 

7-14 39.0 59 

15-22 15.9 24 

23-30 5.3 8 

31-38 4.0 6 

39- 9.3 14 

Bortfall 2.0 3

Summa 100 151

4. Hur många besökare hade biblioteket?

Besökare Procent Antal

1-150 000 48.3 73 

150 000-300 000 21.8 33 

300 000-450 000 7.2 11 

450 000-600 000 6.6 10 

600 000-750 000 1.3 2 

750 000- 3.3 5 

Bortfall 11.2 17

Summa 100 151
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5. Hade biblioteket tillfälliga konstutställningar det senaste året?

Konstutställningar Procent Antal

Ja 71.5 108

Nej 27.8 42

Bortfall 0.6 1

Summa 100 151

6. Om ja på föregående fråga, hur ofta hade ni tillfälliga konstutställningar det senaste
året?

Antal gånger Procent Antal

1-3 27.8 30 

4-6 25.0 27 

7-9 15.7 17 

10-12 24.0 26 

13- 7.4 8 

Bortfall 0 0

Summa 100 108

7. Hur stor procent av er budget gick till tillfälliga konstutställningar?

Procent av budgeten Procent Antal

0-5 86.1 93 

6-11 0.9 1 

12-17 1.8 2 

18-23 0.9 1 

24-29 0 0 

30- 0.9 1 

Vet ej 9.2 10 

Bortfall 0 0

Summa 100 108
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8. Vilka konstnärer engagerade ni?

Engagerade konstnärer Procent Antal

Konstnärer boende i kommunen 41.5 88 

Konstnärer boende i länet 32.5 69 

Konstnärer boende utanför länet 22.6 48 

Bortfall 3.3 7 

Summa 100 212

9. Vem ansvarade för de tillfälliga konstutställningarna?

Ansvar Procent Antal

Biblioteket 50.3 67 

Kultur- och fritidsnämnden 20.3 27 

Annan, skriv vem i kommentarer 23.3 31 

Bortfall 6.0 8 

Summa 100 133

10. Hade ni litteraturevenemang det senaste året?

Litteraturevenemang Procent Antal

Ja 87.4 132 

Nej 12.5 19 

Bortfall 0

Summa 100 151
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11. Om ja på föregående fråga, hur ofta hade ni litteraturevenemang det senaste året?

Antal gånger Procent Antal

1-3 44.7 59 

4-6 25.0 33 

7-9 12.9 17 

10-12 4.5 6 

13- 12.9 17 

Bortfall 0 0

Summa 100 132

12. Hur stor procent av er budget gick till litteraturevenemang?

Procent av budgeten Procent Antal

0-5 75.0 99 

6-11 6.0 8 

12-17 0.7 1 

18-23 2.3 3 

24-29 0.7 1 

30- 0.7 1 

Vet ej 12.9 17 

Bortfall 1.5 2

Summa 100 132

13. Vilka författare engagerade ni?

Engagerade författare Procent Antal

Författare boende i kommunen 24.3 58 

Författare boende i länet 36.6 87 

Författare boende utanför länet. 36.6 87 

Bortfall 2.52 6

Summa 100 238
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14. Vem ansvarade för litteraturevenemangen?

Ansvar Procent Antal

Biblioteket 68.2 118 

Kultur- och fritidsnämnden 14.0 24 

Annan, skriv vem i kommentarer 17.3 30 

Bortfall 0.5 1 

Summa 100 173

15. Hade ni musikevenemang det senaste året?

Musikevenemang Procent Antal

Ja 65.0 98 

Nej 33.8 51 

Bortfall 1.3 2 

Summa 100 151

16. Om ja på föregående fråga, hur ofta hade ni musikevenemang det senaste året?

Antal gånger Procent Antal

1-3 55.1 54 

4-6 26.5 26 

7-9 6.1 6 

10-12 8.1 8 

13 3.0 3 

Bortfall 1.0 1

Summa 100 98
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17. Hur stor procent av er budget gick till musikevenemang?

Procent av budgeten Procent Antal

0-5 70.4 69 

6-11 5.1 5 

12-17 2.0 2 

18-23 4.0 4 

24-29 1.0 1 

30- 2.0 2 

Vet ej 10.2 10 

Bortfall 5.1 5 

Summa 100 98

18. Vilka musiker engagerade ni?

Engagerade musiker Procent Antal

Musiker boende i kommunen 48.1 78 

Musiker boende i länet 29.6 48 

Musiker boende utanför länet 15.4 25 

Bortfall 6.8 11

Summa 100 162

19. Vem ansvarade för musikevenemangen?

Ansvar Procent Antal

Biblioteket 52.0 68 

Kultur- och fritidsnämnden 20.6 27 

Annan, skriv vem i kommentarer 20.6 27 

Bortfall 6.9 9

Summa 100 131
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20. Yrkestitel på den som skrev

Svarande person Procent Antal

Bibliotekschef 42.4 64 

Bibliotekarie 36.4 55 

Biblioteksassistent 4.0 6 

Personal från kultur- och fritidsnämnden 3.3 5 

Annan, skriv vem i kommentarer 9.9 15 

Bortfall 4.0 6 

Summa 100 151

Förekomsten av evenemang efter länsområde

Konstutställningar

Länsområde Procent Antal med
konstutställningar

Bortfall Totalt antal
svarande

Stockholm 66.7 12 0 18

Östra Mellansverige 78.6 22 0 28

Småland med öarna 57.1 8 0 4

Sydsverige 68.0 17 1 25

Västsverige 65.0 13 0 20

Norra Mellansverige 87.5 21 0 24

Mellersta Norrland 62.5 5 0 8

Övre Norrland 71.4 10 0 14

Summa 71.5 108 1 151
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Litteraturevenemang

Länsområde Procent Antal med
litteraturevenemang

Bortfall Totalt antal
svarande

Stockholm 83.3 15 0 18

Östra Mellansverige 89.3 25 0 28

Småland med öarna 78.6 11 0 14

Sydsverige 92.0 23 0 25

Västsverige 90.0 18 0 20

Norra Mellansverige 83.3 20 0 24

Mellersta Norrland 100 8 0 8

Övre Norrland 85.7 12 0 14

Summa 87.4 132 0 151

Musikevenemang

Länsområde Procent Antal med
musikevenemang

Bortfall Totalt antal
svarande

Stockholm 50.0 9 0 18

Östra Mellansverige 71.4 20 1 28

Småland med öarna 71.4 10 0 14

Sydsverige 76.0 19 1 25

Västsverige 70.0 14 0 20

Norra Mellansverige 46.0 11 0 24

Mellersta Norrland 87.5 7 0 8

Övre Norrland 57.1 8 0 14

Summa 64.9 98 2 151
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Kommuner efter storlek och evenemangen

Konstutställningar

Antal invånare Procent Antal med
konstutställningar

Bortfall Totalt antal
svarande

1-20 000 77.5 62 0 80

20 000-50 000 74.4 32 0 43

50 000-100 000 44.4 8 0 18

100 000-150 000 75.0 3 0 4

150 000-200 000 100 1 0 1

200 000- 100 2 0 2

Summa 73.0 108 0 148

Litteraturevenemang

Antal invånare Procent Antal med
litteraturevenemang

Bortfall Totalt antal
svarande

1-20 000 83.7 67 0 80

20 000-50 000 97.7 42 0 43

50 000-100 000 83.3 15 0 18

100 000-150 000 100 4 0 4

150 000-200 000 100 1 0 1

200 000- 100 2 0 2

Summa 88.5 131 0 148

Musikevenemang

Antal invånare Procent Antal med
musik-
evenemang

Bortfall Totalt antal
svarande

1-20 000 65.0 52 0 80

20 000-50 000 69.8 30 0 43

50 000-100 000 55.5 10 0 18

100 000-150 000 75.0 3 0 4

150 000-200 000 100 1 0 1

200 000- 100 2 0 2

Summa 66.2 98 0 148
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Antal anställda på biblioteken

Konstutställningar

Antal anställda Procent Antal med
konstutställningar

Bortfall Totalt antal
svarande

1-6 78.3 29 1 37

7-14 72.9 43 0 59

15-22 70.8 17 0 24

23-30 87.5 7 0 8

31-38 66.6 4 0 6

39- 57.1 8 0 14

Summa 73.0 108 1 148

Litteraturevenemang

Antal anställda Procent Antal med
litteratur-
evenemang

Bortfall Totalt antal
svarande

1-6 75.6 28 0 37

7-14 91.5 54 0 59

15-22 91.6 22 0 24

23-30 100 8 0 8

31-38 83.3 5 0 6

39- 100 14 0 14

Summa 88.5 131 0 148

Musikevenemang

Antal anställda Procent Antal med
musik-
evenemang

Bortfall Totalt antal
svarande

1-6 64.8 24 0 37

7-14 66.1 39 0 59

15-22 58.3 14 0 24

23-30 62.5 5 0 8

31-38 83.3 5 0 6

39- 78.5 11 0 14

Summa 66.2 98 0 148
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Antal besökare och evenemangen

Konstutställningar

Antal besökare Procent Antal med
konstutställningar

Bortfall Totalt antal
svarande

1-150 000 71.2 52 0 73

150 000-300 000 75.7 25 0 33

300 000-450 000 63.6 7 0 11

450 000-600 000 40.0 4 0 10

600 000-750 000 100 1 0 1

750 000- 100 5 0 5

Summa 70.6 94 0 133

Litteraturevenemang

Antal besökare Procent Antal med
litteraturevenemang

Bortfall Totalt antal
svarande

1-150 000 84.9 62 0 73

150 000-300 000 93.9 31 0 33

300 000-450 000 100 11 0 11

450 000-600 000 90.0 9 0 10

600 000-750 000 100 1 0 1

750 000- 100 5 0 5

Summa 89.4 119 0 133

Musikevenemang

Antal besökare Procent Antal med
musik-
evenemang

Bortfall Totalt antal
svarande

1-150 000 68.5 50 0 73

150 000-300 000 57.5 19 0 33

300 000-450 000 72.7 8 0 11

450 000-600 000 70.0 7 0 10

600 000-750 000 100 1 0 1

750 000- 100 5 0 5

Summa 67.6 90 0 133
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Jämförelse mellan olika typer av kommuner och de tre evenemangen

Konstutställningar

Typ av kommun Procent Antal med
konst-
utställningar

Bortfall Totalt antal
svarande

Förortskommun 68.2 15 1 22

Större stad 53.3 8 0 15

Medelstor stad 68.2 15 0 22

Glesbygdskommun 77.8 14 0 18

Industrikommun 83.3 15 0 18

Landsbygdskommun 53.8 7 0 13

Övrig större kommun 84.6 11 0 13

Övrig mindre kommun 75.0 9 0 12

Summa 70.7 94 1 133

Litteraturevenemang

Typ av kommun Procent Antal med
litteraturevenemang

Bortfall Totalt antal
svarande

Förortskommun 90.9 20 0 22

Större stad 100 15 0 15

Medelstor stad 90.9 20 0 22

Glesbygdskommun 88.9 16 0 18

Industrikommun 83.3 15 0 18

Landsbygdskommun 76.9 10 0 13

Övrig större kommun 100 13 0 13

Övrig mindre kommun 58.3 7 0 12

Summa 87.2 116 0 133
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Musikevenemang

Typ av kommun Procent Antal med
musikevenemang

Bortfall Totalt antal
svarande

Förortskommun 50.0 11 1 22

Större stad 86.7 13 0 15

Medelstor stad 59.0 13 0 22

Glesbygdskommun 66.7 12 0 18

Industrikommun 88.9 16 0 18

Landsbygdskommun 76.9 10 0 13

Övrig större kommun 76.9 10 0 13

Övrig mindre kommun 41.7 5 0 12

Summa 67.7 90 1 133


