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If you’re squeezed for information, 
that’s when you’ve got to play it dumb. 
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1. Inledning 
 
År 2000 utgav Bibliotekstjänst (BTJ.) i samarbete med Sveriges allmänna 
biblioteksförenings (SAB.) demokratigrupp en liten bok som heter Bibliotek – 
mötesplats i tid och rum: En bok om demokrati. Boken består av en samling essäer som 
handlar om just bibliotek och demokrati; om biblioteket som en grundbult i demokratin.  
 
Det är ett stort ämne och olika författare ger olika perspektiv: Göran Greider skriver 
uppskattande om hur han fortfarande hittar Karl Marx och Rosa Luxemburg på hyllorna 
i ”Biblioteket, demokratin och kulturen”,1 Sven-Eric Liedman konstaterar att 
kunskapens vägar är omvägar när han slumpmässigt letar sig fram till nya livsavgörande 
perspektiv i folkbiblioteket i ”Kunskapens vägar är omvägar”2 och Mikael Löfgren 
jämför bibliotekets frizon med både gläntor och edens lustgård i ”Frizon för alla”.3 
 
I samlingen finns även ett förord skrivet av medlemmar ur SAB:s demokratigrupp: 
Ingrid Atlestam, Ulla Forsén och Kerstin Hassner där man formulerar ett lite mer 
övergripande perspektiv över folkbiblioteket i Sverige. Man nämner biblioteksvardagen 
och det kommunala ansvaret för biblioteket, men inte minst diskuterar man Unescos 
folkbiblioteksmanifest  1994 och Sveriges sju nationella mål för kulturpolitiken. SAB:s 
demokratigrupp påvisar, med visst misstycke, hur den svenska bibliotekslagen saknar 
formuleringar vad gäller bibliotek och demokrati då Unescos folkbiblioteksmanifest 
1994 (1995) och De kulturpolitiska målen (1996) är så mycket mer utförliga. Det är i en 
undran kring de här dokumenten, och kring bibliotek och demokrati, som den här 
uppsatsen börjar.4 
 
1.1 Bakgrund: Folkbibliotek och demokrati 
 
Den moderna demokratins födelse brukar oftast förläggas till antikens grekland även om 
den demokrati som utövades i Aten och andra grekiska stadsstater skiljer sig mycket 
från vår tids motsvarighet i nationalstaterna.5  
 
En av vår samtids statsvetenskapliga teoretiker, Robert Dahl är kritisk inställd till hur 
pass bra västvärldens nationalstater har lyckats med de här frågorna, och undviker att 
kalla dem demokratier när han diskuterar dem.6 Oavsett snarlika perspektiv är det dock 
brukligt att betrakta Sverige som en representativ demokrati, det vill säga att 
nationalstaten Sveriges medborgare har en röst var att lägga på olika representanter. 
Den överhängande majoriteten av Sveriges befolkning skulle förmodligen kalla Sverige 
för en demokratisk stat och kanske inte ens reflekterar så mycket över det. Oavsett hur 
väl man tycker att Sverige lever upp till demokratins ideal så finns det vissa tendenser 
som visar på att de senaste årtiondena inneburit en del konkreta förändringar för den 
demokratiska processens förutsättningar i vårt land och i världen i stort. Joacim 
Hansson, forskare i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid högskolan i Borås, 
skriver i sin bok Det lokala folkbiblioteket förändringar under hundra år (2005) om ett 

                                                 
1 Greider (2000), s. 97f. 
2 Liedman (2000), s. 16ff. & 35ff. 
3 Löfgren (2000), s. 58f. 
4 Bibliotek – mötesplats i tid och rum: En bok om demokrati (2000), s. 5-7. 
5 Dahl, Robert (1989, svensk utgåva 1999), Demokratin och dess antagonister, s. 27-44. 
6 Ibid., s. 203f. 
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demokratiskt underskott orsakat av ökade klasskillnader och stora kunskapsklyftor,7 och 
Hansson berör även att allt fler grupper börjar bli utestängda ur samhället av etniska, 
religiösa eller ekonomiska anledningar.8 En forskare som Robert Dahl pekar på att det 
politiska livet blivit alltmer komplext på grund av högre byråkratisering och ökad 
specialisering, till den grad att de ökade kunskapsklyftorna och den politiska processens 
komplexitet riskerar att radera de lägsta klassernas möjligheter att delta i den politiska 
världen på ett meningsfullt sätt.9 
 
Samma förändringar ställer folkbiblioteket inför nya utmaningar och förändrar 
kontexten för dess uppdrag. Som institution har folkbiblioteket sina rötter i en era då 
den representativa demokratin växte fram, industrialismen blomstrade och vissa 
nationalstater genomförde historiens hittills största sociala projekt. Folkbibliotek är en 
institution som i efterhand förknippas med nationalstaternas uppbyggnad, 
folkbildningsprojekt och i Sverige är folkbiblioteket arvtagare till många av dåtidens 
viktigaste rörelser; nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Denna bakgrund har färgat 
folkbibliotekets uppdrag och ideologiska kitt, och fortsätter att göra så än idag. Många 
teoretiker har under de senaste trettio, fyrtio åren hävdat att mycket har förändrats i 
samhällsstrukturen sen folkbiblioteket etablerades och att det därför är relevant att tala 
om en ny era. Oavsett om man kallar det en ny era eller ej har mycket förändrats, och 
folkbiblioteket ställs inför nya utmaningar.10  
 
I Sverige, och andra länder, har det varit angeläget för biblioteks- och 
informationsvetenskap att prata om folkbiblioteket och dess relation till resten av 
samhället, och man kan hävda att folkbiblioteket har ett viktigt uppdrag, ett uppdrag 
som inte minst är viktigt för demokratin. Ur ett historiskt perspektiv kan man iaktta att 
folkbildningsprojektet, i vilket folkbiblioteken ingick, hade stor betydelse för att 
möjliggöra medborgarnas deltagande i demokratin. Folkbiblioteket kan i en ideal 
situation ge medborgare redskap, kunskap och information, som ger olika grupper 
förutsättningar att göra sig gällande i en demokrati. 11 Helt enkelt ge människor en 
möjlighet att fortbilda sig i en rofull miljö sig utan att pressas av studier eller av 
kommersiella särintressen. 12  
 
Folkbiblioteken i Sverige sköts av kommunerna, men samtidigt finns det ett antal 
dokument som är tvingande, eller på annat sätt inflytelserika inom 
folkbiblioteksvärlden, och kan fungera som referenspunkt för den planering som görs på 
kommunal nivå. De dokument som vi är intresserade av är Sveriges Bibliotekslag: SFS 
1996:1596 (som är ett tvingande dokument), Unescos folkbiblioteksmanifest (som inte 
är tvingande men utgör en rekommendation till UNESCO:s (United Nations 
Educational, Scientic and Cultural Organisation) medlemsstater), Kulturutredningens 
slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) (ett resultat av utredningen 
som föregick Bibliotekslag SFS: 1996:1596 och De kulturpolitiska målen) och De 
kulturpolitiska målen från 1996 (som innehåller målsättningar för kulturpolitiken, 
vilken folkbiblioteken är en del av). 
 

                                                 
7 Hansson (2005), s. 44f. 
8 Ibid., s. 16 & s. 44f. 
9 Dahl (1999), s. 513f. 
10 Vestheim (1997), s. 13-17 & 19-22. & Hansson (2005), s 12ff. 
11 Vestheim (1992), s. 14. 
12 Hansson (2005), s. 45. 
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1.1.1 En ny tid med nya utmaningar 
 
I sociologen Frank Webster bok ”Theories of the Information Society” talas det om att 
vi har lämnat det traditionella industrisamhället och övergått till något annat som 
omväxlande kallas ”informationssamhället”, ”det postmoderna samhället”, ”det 
postfordistiska samhället”, ”det senmoderna samhället” etcetera. 13 I den här uppsatsen 
kommer vi att använda oss av benämningen ”informationsåldern”, vilket vi gör av 
praktiska skäl, snarare än för att göra ett ställningstagande. 
 
Ett av två teoretiska verk som ringar in den här till synes nya eran är Manuel Castells, 
professor i sociologi och samhällsplanering, omfattande serie om Informationsåldern: 
Band I: Nätverkssamhällets framväxt (1996), Band II: Identitetens makt (1997) och 
Band III: Millenniets slut (2000). I serien presenterar Castells ett närmast 
teknologideterministiskt synsätt, eller som Joachim Hansson beskriver det i Det lokala 
folkbiblioteket – förändringar under hundra år: ”[Castells] menar att 
informationsteknologin som yttersta kraft inte bara löser upp människors etablerade 
relationsmönster, utan även de institutioner som burit upp de stabila politiska och 
sociala normer som präglat det avancerade industrisamhället”. 14 Det andra verket, 
sociologen Frank Websters Theories of the Information Society (1995), presenterar ett 
antal olika teoretiker som har olika perspektiv på informationssamhället, bland annat 
Castells. Vissa av dessa teoretiker delar Castells syn på informationssamhället som 
något helt nytt och omstörtande, andra pekar på stora likheter med det gamla 
industrisamhället.15 Ett av de perspektiv som framhäver likheterna, pekar på de 
kapitalistiska strukturerna i informationssamhället och utgår från vad Frank Webster 
kallar teorier om ”Advanced Capitalism” eller senkapitalism.16  
 
I Theories of the Information Society har Frank Websters skrivit om senkapitalism 
under rubriken ”Information and Advanced Capitalism: Herbert Schiller”, i vilken han 
berör neomarxisten Herbert Schillers forskning och annan sentida marxistisk teori.17 
Teorierna kring senkapitalismen har ofta varit inriktade på massmedieanalys och 
kapitalismens förhållande till kulturindustri och informationsindustri.18 Så även ifråga 
om analyserna av senkapitalismen, där fokus har lagts på det etablerade kapitalistiska 
systemets betydelse för utvecklingen av en ekonomi baserad på information och 
kommunikation. 19 
 
Vad innebär då senkapitalism, förutom att vara en lös benämning på kapitalismens 
utveckling sen andra världskriget? Såsom Webster beskriver den har den kapitalistiska 
ekonomin med framgång infogat information, kommunikation, kultur och kunskap som 
bärande bjälkar i den kapitalistiska strukturen. Företag som handlar med upphovsrätter 
eller copyrights, som exempelvis Disney eller Microsoft, har exploaterat den tekniska 
utvecklingen och det är företagen, snarare än staterna, som initierat framväxten av de 
nya kommunikationsvägarna och det utökade informationsflödet, en utveckling som 

                                                 
13 Webster, Frank (1995), Theories of the Information Society, s. 5. 
14 Hansson (2005), s. 13. 
15 Webster, Frank (1995), Theories of the Information Society, s. 5. 
16 Ibid., s. 74. 
17 Ibid., s. 74 -101. 
18 Ibid., s. 74f. 
19 Ibid., s. 74. 
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beskrivs av Schiller i hans bok Information Inequality (1996)och berörs av James 
Boyle, professor i juridik, i Shamans, Software and Spleen: Law and the Construction 
of the Information Society (1996).20 Boyle beskriver de komplexa problem som skapas 
när den nya informationsteknologin möter ett lagsystem med copyrights och 
upphovsrätter som tillåter äganderätt av information, kunskap, kultur och till och med 
ord och fraser, under långa tidsrymder. Med andra ord beskriver Boyle hur den privata 
äganderätten i allt högre grad har börjat omfatta idéer och annat material som tidigare 
var tillgängliga för alla. Den utökande handeln med information har inte ersatt ett 
tidigare industriellt och ekonomiskt system. Den nya industrin är byggd på samma 
strukturer och det är därför relevant att prata om ett ”senkapitalistiskt samhälle”.21  
 
En konsekvens av kapitalismens uppdatering och de nya förhållandena inom ekonomin 
och industrin är uppkomsten av en aktiv konsumism, såsom Hansson beskriver den i 
Det lokala folkbiblioteket – förändringar under 100 år.22 Det gamla industrisamhället 
hade ett fokus på produktion av färdigpaketerade varor som sedan skulle konsumeras av 
en passiv skara konsumenter. I vår tid har man i de rika länderna gått ifrån den här 
passiva konsumtionen för att kunden mer aktivt skall kunna välja mellan ett överflöd av 
varor. Konsumismen har fler konsekvenser än ett större utbud av varor, själva filosofin 
med aktiv konsumism har haft ett större inflytande än så. I den här nya eran menar 
många att det är produktionen av varor som följer konsumenternas önskemål snarare än 
tvärtom som det var innan i det industriella samhället.23 Detta resulterar ett någorlunda 
annorlunda förhållanden mellan kund och företag, eller användare och institution som i 
folkbibliotekets fall. 
 
Men problematiken med demokratin i informationsåldern, eller den senkapitalistiska 
eran, är mer omfattande än så. Forskare som Schiller menar att utvecklingen har lett till 
att demokratin och de sociala rörelserna har urholkats. I verk som Information 
Inequality visar Schiller hur marknaden har tagit makten över det politiska systemet och 
den offentliga sektorn genom massmedial dominans, sponsring och omfattande 
privatiseringar inom den offentliga sektorn. 24 Yttrandefriheten har begränsats genom ett 
fåtal stora företags dominans i massmedia och i den kulturella sektorn; vinstintresse styr 
vad som kommer fram och det blir allt svårare att framföra en obekväm åsikt utan 
kraftfullt ekonomiskt stöd. Utbudet av medier är så omfattande att en enskild åsikt 
riskerar att drunkna i det utan omfattande marknadsföring. Delar av det politiska 
systemet har på så sätt i praktiken inkorporerats i marknadsekonomin.25 
 
En annan aspekt av den nya tiden är hur offentligheten påverkas av ökad privatisering 
av offentliga institutioner vilket leder till att fler ideella offentligheter hamnar i kläm. 
Den tyske teoretikern Jürgen Habermas har i bland annat Diskurs, rätt och demokrati 
(1997) diskuterat hur de nuvarande demokratiska staterna skulle kunna förbättras.26 
    
Många teoretiker visar på en utveckling som kan förändra folkbibliotekens arbete: 
 

                                                 
20 Boyle (1996), passim. 
21 Webster (1995), s. 76 f. 
22 Hansson (2005), s. 12f. 
23 Ibid., s. 12f. 
24 Schilller, Herbert (1996), Information Inequality, s. 27-40. 
25 Ibid., s. 1-40. 
26 Habermas (1997), passim. 
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• Webster, Schiller och Boyle diskuterar hur kultur, kunskap och information, 
saker som varit centrala i folkbibliotekets verksamhet har inkorporerats i 
marknadsekonomin i en högre grad än tidigare.27 

• Joacim Hansson berör den nya konsumismen; filosofin kring den aktiva 
konsumenten har föranlett en ny relation mellan folkbiblioteket och 
besökaren, det mellan en kund (konsument) och ett företag (i detta fall 
folkbiblioteket).28 

• Herbert Schiller redogör för hur relationen mellan marknaden och det 
politiska systemet har förändrats. Områden som tidigare fallit under den 
offentliga sektorn är på väg att bli privatiserade (exempelvis folkbibliotek). 
Ett av storfinansen dominerat massmedialt fält förtunnar rösterna för politisk 
kritik.29 Vilket får konsekvenser för det offentliga samtalet på så vis att man 
behöver ekonomiskt kapital för att höras i det så kallade mediabruset.30 

 
1.2 Problemformulering och syfte 
 
Vi utgår från att samhället har förändrats i och med en ny informationshantering, 
krympande offentlig sfär och kommersialiserat massmediafält.  Vi menar att dessa 
förändringar omdefinierar de funktioner som folkbiblioteket kan tänkas ha i samhället.  
 
Vårt intresse är folkbibliotek och demokrati och vårt problemområde omfattar hur 
demokrati beskrivs i vissa dokument som berör folkbiblioteken, med informationsåldern 
som övergripande kontext. Folkbiblioteket, som institution, och dess relation till 
demokratin i samhället är ofta något som har lyfts fram i forskning och debatt. Såsom 
det är nu är folkbiblioteket en offentlig inrättning i kommunal regi, men samtidigt finns 
det dokument på statlig nivå, och även på överstatlig nivå genom FN-organet UNESCO 
(Unescos folkbiblioteksmanifest 1994), med rekommendationer och mål för 
folkbibliotekens verksamhet. De svenska folkbiblioteken är en del av kulturpolitiken 
och skall därför rätta sig efter De kulturpolitiska målen (1996) likväl som 
Bibliotekslagen: SFS 1996:1956. I statliga offentliga undersökningar som 
Kulturutredningens slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning finns redogörelser för, 
och resonemang kring, folkbibliotekens verksamhet. 
 
Om det finns forskare, utredare och grupper i samhället som vill framhålla att 
folkbiblioteken har en demokratisk uppgift och funktion så kan man fråga sig vad som 
lyfts fram i dessa dokument? Vi menar att det krävs en förståelse av vad demokrati är 
för att kunna överblicka problemområdet. 
 
Eftersom demokrati är ett omdiskuterat och i viss mån problematiskt begrepp har vi sökt 
oss till vissa statsvetenskapliga forskare för att få en teoretisk ram kring dagens 
demokrati och för att kunna bygga upp en effektiv metodapparat. Metoden är i praktiken 
en dokumentanalys med abduktion som tillvägagångssätt. Detta betyder för oss att vi 
strävar efter en teoretisk förståelse av vissa begrepp samtidigt som vi undersöker hur 
dessa begrepp förekommer i dokumenten. 31 
 
                                                 
27 Webster (1995), s. 74-101, Schiller (1996), s. 1-40 & Boyle (1996), passim. 
28 Hansson (2005), s. 12f. 
29 Schiller (1996), s. 1-40. 
30 Ibid., s. 1-40. 
31 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 42. 
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Utöver begreppet demokrati är vi intresserade av två begrepp som vi menar är relevanta 
för vårt syfte:  
 

• Offentligheten. Den sfär där olika delar av samhället möts och där diskutera 
frågor bland annat om det gemensamt bästa, till exempel tidningar tillhör 
offentligheten. Offentlighetens öppenhet och frihet betraktas av många som 
viktig för demokratin, de höjer kvaliteten på det offentliga samtalet.32 

• Information. Vi har i bakgrunden redogjort för en utveckling där privat 
ägande genom upphovsrätter och copyrights gör intrång i den sfär där 
information i olika former; idéer, kulturella yttringar och kunskap, kunde 
utbytas fritt.33 Information kan rymmas i flera medier; böcker, tidsskrifter, 
databaser, cd-skivor, dvd-skivor och annat material av typen som brukar 
finnas på bibliotek.34 

 
Varför vi tycker att dessa begrepp är relevanta är för att offentlighet och information 
lyfts fram av forskare som Jürgen Habermas och Herbert Schiller som något 
betydelsefullt för demokratin.35 Samtidigt är vi influerade av Geir Vestheim, professor 
med inriktning på kulturpolitik vid högskolan i Borås, som berör både 
informationsbegreppet och offentlighetsbegreppet i en forskning kring folkbibliotekens 
verksamhet.36 
 
Vårt syfte är att undersöka om det i dokumenten som utgör vårt empiriska material står 
något om demokrati, offentlighet och information och att med utgångspunkt i vår teori 
försöka utreda vad det kan innebära. Dokumenten är Unescos folkbiblioteksmanifest 
1994, Bibliotekslagen: SFS 1996:1956, De kulturpolitiska målen och Kulturpolitikens 
inriktning. Vi menar att de dokument vi undersöker speglar och reglerar 
folkbibliotekens uppgift och kan påverka hur verksamheten ser ut på folkbiblioteken. 
Då dessa dokument därför borde intressera både verksamma bibliotekarier och forskare 
inom biblioteks- och informationsvetenskap och andra samhällsvetenskaper anser vi att 
vår studie är relevant. Vårt syfte är inte att undersöka hur folkbiblioteket demokratiserar 
samhället, det finns inget sätt att mäta det. Men vi kan undersöka vad det finns för 
ambitioner, målsättningar och förhoppningar i dokument som styr eller influerar 
folkbibliotekens dagordning på en nationell nivå.  
 
Med utgångspunkt i vårt syfte och våra teoretiska förutsättningar har vi utarbetat 
följande delfrågor:  
 

• Står det något i dokumenten om demokrati, och i så fall vad?  
• Står det något i dokumenten om offentligheten, och i så fall vad?  
• Står det något i dokumenten om information, och i så fall vad? 
 

I analysen kapitel 5 och framförallt i diskussionen kapitel 6 har vi även operationaliserat 
syftet genom följande delfråga : 

 

                                                 
32 Habermas (2003), s. 12, Eriksen & Weigård (2000), s. 21. 
33 Boyle (1996), passim. 
34 ODLIS, uppslagsord ”Information” (2006-05-12). 
35 Habermas (2003), s. 87 & Schiller (1996), s. 39. 
36 Vestheim (1992), s. 19 & 108. 
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• Hur kan man förstå dokumentens innehåll utifrån aktuella teorier om 
demokrati, offentlighet och information? 

 
När det gäller relationen mellan begreppen demokrati, offentlighet och information, så 
undersöker vi offentlighet och information och på vilket sätt begreppens innehåll kan 
relateras till demokrati och inte som enskilda storheter. I analysen är begreppen 
jämbördiga som kategorier, men demokratin är överordnad i och med att den är vårt 
huvudområde och att vi bara är intresserade av offentlighet och information i den mån 
som de berör vårt problemområde; folkbibliotek och demokrati.  
 
1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt ut aspekten demokrati ur vårt empiriska material som består av ett antal 
dokument från statlig eller överstatlig nivå, vilka vi belyser och analyserar utifrån 
begreppen demokrati, offentlighet och information, för att få en utvidgad förståelse av 
demokrati i folkbibliotekskontexten. 
 
Vi har valt material efter principen att det skall vara dokument som har ett inflytande 
över folkbiblioteken på en nationell nivå. Dessa utvalda dokument är Bibliotekslagen: 
SFS 1996:1956, Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, De kulturpolitiska målen från 
1996 och Kulturpolitikens inriktning. 
 
Vår undersökning rör alltså inte enskilda folkbibliotek i sig, eller hur folkbiblioteken 
kan fungera på en lokal nivå. Vi är till exempel inte intresserade av hur folkbiblioteken 
måste förhålla sig till de styrdokument som kan finnas i enskilda kommuner eller 
regioner. Detta för att en undersökning av den här storleken inte tillåter att vi 
undersöker allt och vi är mer intresserade av ett samlat perspektiv för hela Sverige. 
 
Vi tänkte här dröja oss kvar lite vid kommunerna och bara redogöra kort för vad det 
finns att förhålla sig till när man sätter upp kommunala biblioteksplaner, utöver de 
dokument som vi skall fördjupa oss i. Susanna Broms är jurist på Kungliga biblioteket 
och hon skriver i sin bok Biblioteken och juridiken (2005), om de lagar och förordningar 
som styr bland annat folkbiblioteket. Det är tryckfrihetsförordningen och 
förvaltningslagen. Folkbiblioteket är en offentlig myndighet och en del av den 
kommunala verksamheten och behöver därför följa Sveriges Förvaltningslag 
SFS:1986:223. Den innebär bland annat att alla ska behandlas lika inför lagen och att 
myndigheten ska iaktta opartiskhet och saklighet.37 Broms skriver vidare att biblioteken 
förfogar över sina samlingar och att de kan tillhandahålla dem som de själva finner 
lämpligt. Ingen kan kräva att ett visst verk ska köpas in eller att få låna vissa böcker. 
Ingen kan heller tvinga bibliotek att ta bort böcker.38 I Biblioteksslag SFS 1996:1596 
slås fast att kommunerna ansvarar för folkbiblioteken. Folkbiblioteken är kommunala 
inrättningar och deras verksamhet regleras av kommunernas kulturnämnder.39  
 
När vi undersöker dokumenten försöker vi finna vad de har att säga om folkbibliotek 
och demokrati. Vi är intresserade av en förståelse av samtiden och ämnar alltså inte göra 
en historisk undersökning. När vi tittar på det empiriska materialet är det inte en 
redogörelse av utvecklingen vi är ute efter, utan snarare vad de har för relation till 
                                                 
37 Broms (2005), s. 21.  
38 Ibid., s. 31f. 
39 Roos (1994), s. 30. 
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samtidens kontext. De dokument som utgör materialet för vår undersökning är alla från 
1990 och framåt. En riktlinje för vår avgränsning är att dokumenten skall vara giltiga än 
idag och vara tillräckligt aktuella för att ha tagit ställning till den utveckling vi redogör 
för i bakgrundsavsnittet av uppsatsen. Början av 1990-talet tycks på något sätt vara en 
naturlig utgångspunkt, det var till exempel i den tidsrymden som Internet blev 
tillgängligt för allmänheten och svenska folket fick uppleva både en ekonomisk kris och 
ta ställning till ett medlemskap i den Europeiska unionen. 
 
För att smala av vårt fokus undersöker vi inte heller hur sociokulturella eller 
socioekonomiska faktorer påverkar användningen eller tillgången till folkbiblioteket; att 
folkbibliotekets användare kanske kommer från vissa befolkningslager. 
 
1.4 Tidigare forskning 
 
Under denna rubrik redogör vi för tidigare forskning som vi anser vara relevant för vår 
uppsats. De redovisade författarna berör frågor som på olika sätt belyser folkbiblioteken 
och demokratin ur olika perspektiv. 
 
För att få en bredare kontext kring informationsåldern till vår uppsats har vi haft nytta 
av tre forskare som heter Manuel Castells, Frank Webster och James Boyle. 
 
Manuel Castells är professor i sociologi och samhällsplanering och har skrivit ett 
omfattande verk om Informationsåldern. Serien Informationsåldern är utkommen i tre 
band: Band I: Nätverkssamhällets framväxt (1996), Band II: Identitetens makt (1997) 
och Band III: Millenniets slut (2000). Castells försöker formulera en teori för 
informationssamhället och han pekar ut vilka konsekvenser den nya 
informationsteknologin har för samhället.  
 
Sociologen Frank Webster har skrivit Theories of the Information Society (1995), en 
text som betytt mycket för oss genom att bidra med en bakgrund och kontext för vår 
eget forskningsprojekt som ändå berör det förmodade informationssamhället. Theories 
of Information Society är en redogörelse för ett antal fo rskares analys av den era som 
ibland benämnas Informationssamhället, bland annat av teoretiker som Habermas och 
Schiller, vilka är teoretiskt viktiga för oss. 
 
På samma sätt som Frank Webster har förmedlat en bakgrund och kontext för vår 
uppsats har Shamans software, and Spleens: Law and the Construtction of the 
Information Society (1996) av James Boyle gjort det. Boyle är professor i juridik och 
denna bok handlar främst om lagstiftning; hur copyright och upphovsrättslagstiftning 
har utvecklats i Informationsåldern vilket fått både ekonomiska och sociala 
konsekvenser. Boyles perspektiv på lagstiftningen i informationsåldern är extra 
intressant i kontexten av de andra sociala och ekonomiska teoretiker vi har använt. 
Shamans software, and Spleens diskuterar i förlängningen hur företag för in områden av 
mänsklig tillvaro som tidigare var utanför deras räckvidd, exempelvis genom att sätta 
copyright på mänsklig DNA och till och med på vissa språkliga fraser.40  
 
Även Joacim Hansson, doktor i Biblioteks- och Informationsvetenskap på högskolan i 
Borås (BHS), har varit oss till nytta i skapandet av en bakgrund till vårt problemområde. 

                                                 
40 Boyle (1996), passim. 
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Hansson redogör i boken Det lokala folkbiblioteket – förändringar under 100 år (2005) 
för en samhällelig och historisk kontext kring folkbiblioteket. 
 
Vad gäller forskningen om folkbibliotek och demokrati finns mycket skrivet, inte minst 
från högskolan i Borås. Vi har sökt efter relevant material och använt oss av de mest 
intressanta böcker, avhandlingar och artiklar. 
 
Geir Vestheim är en norsk forskare och professor med inriktning på kulturpolitik vid 
högskolan i Borås. Han forskar med inriktning på kulturpolitik, folkbibliotek och 
demokrati, och gör i sin doktorsavhandling Fornuft, kultur og velferd : ein historisk-
sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk (1997) en historisk och sociologisk 
studie av norsk folkbibliotekspolitik. Han studerar den utifrån bland annat upplysnings-, 
folkhems- och demokratiaspekter. I Förnuft, kultur og velferd använder sig Vestheim av 
den tyske forskaren Jürgen Habermas, bland annat dennes idé om en borgerlig 
offentlighet, vilket gör avhandlingen användbar för oss i och med att Habermas är en av 
våra teoretiska utgångspunkter. Vestheim har även skrivit Folkebibliotek i forvandling 
(1992) som i vissa aspekter överlappar vårt forskningsprojekt. Här använder sig 
Vestheim av bland andra Habermas för att studera folkbiblioteket som institution i 
bakgrunden av 1900-talets politiska, sociala och teknologiska utveckling. I den 
kontexten återfinns en diskussion kring folkbibliotekens historiska bakgrund, ny 
informationsteknologi och folkbibliotekens relation till den politiska debatten. Han 
redogör för hur folkbiblioteken saknar politiskt profil och kanske är i behov av en 
nyideologisering.41 Även om Vestheim studerar norska folkbibliotek menar vi att han 
iakttar mycket som kan sägas vara generellt för hela norden. 42   
 
En magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vi har haft stor nytta av är 
Johanna Liljeqrantz Yiaches Folkbiblioteket och framtiden (2004). Liljecrantz var 
student på högskolan i Borås och uppsatsen las fram 2004. Hon undersöker hur debatten 
om folkbibliotekets framtid ser ut i bibliotekspressen. Genom att studera teorier om 
politiska institutioner och med hjälp av en idéanalytisk metod med hermeneutiska inslag 
visar hon på olika strömningar inom debatten. Liljecrantz tema, likväl som den 
metodiska och teoretiska utgångspunkt hon har, har haft inflytande över vårt 
uppsatsarbete. 
 
En amerikansk forskare som skrivit om folkbibliotekens och folkbibliotekariens 
funktion och betydelse för sociala strukturer är Ronald B. McCabe. McCabe redogör, i 
en amerikansk kontext, hur bibliotekens roll förändrats i USA under förra århundradets 
lopp, i boken Civic Librarianship: Renewing the social mission of the public library 
(2001). Han diskuterar hur kommunitära och liberala filosofier har haft hegemoni under 
olika perioder i den givna tidsrymden.43 McCabe menar att folkbiblioteken måste ha en 
kommunitär inställning till sin verksamhet, inte minst för att berättiga sin existens. 
McCabes förespråkande för ett nytt engagemang inom folkbiblioteket är intressant, men 
hans djupa rot i amerikanska förhållanden och en amerikansk intellektuell tradition kan 
kännas svåra att relatera till en svensk kontext. När McCabe förespråkar att 
folkbiblioteken skall stärka ”America’s endangered social structures”, kan det ställa en 

                                                 
41 Vestheim (1992), s. 92. 
42 Ibid., s. 21f & 97ff. 
43 Det kommunitära perspektivet innebär en tro på det gemensamma goda, till skillnad från en mer liberal  
    filosofi som betonar pluralism. 
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del frågetecken, till exempel vari dessa strukturers värde består.44 Oavsett vad så 
efterfrågar McCabe ett större engagemang från folkbiblioteken vad gäller demokrati och 
social auktoritet. 
 
Ur Det siviliserte informasjonssamfunn: Folkebibliotekenes roll ved ingangen till en 
digital fremtid (2001) red. Audunson, Ragnar Andreas & Windelfeld Lund, Niels, har vi 
hämtat följande tre artiklar av olika forskare.  
 
I den danske kulturforskaren Dorte Skot-Hansens artikel ”Folkbiblioteket i 
civilsamfundet – civilsamfundet i folkbiblioteket” diskuterar hon folkbibliotekets 
förhållande till stat, marknad och civilsamhället.45 Hon menar att folkbiblioteket kan 
vara ett stöd för civilsamhället och stärka det så att det får förutsättningar att utvecklas 
till en kritisk offentlighet.46 Skot-Hansen diskuterar även civilsamhället i en 
moralfilosofisk, social och politisk diskurs. Hon menar att moralfilosofiskt är 
biblioteket ett moraliskt rum det vill säga där moraliska värderingar skapas genom 
möten mellan människor och mellan människor och bland annat böcker; sociologiskt är 
biblioteket ett mötesrum och politiskt ett debattforum. 47  
 
William F. Birdsall skriver i ”Folkebiblioteket på den politiska arena” om 
folkbiblioteken som en offentlig institution som styrs av politiska målsättningar och 
menar att folkbiblioteket som institution är ett politiskt redskap.48 Han diskuterar också 
kommunikation och definierar den som: ”retten til å informere og holde seg informert, 
retten til aktiv deltagelse i kommunikasjonsprosessen, retten til lik tilgang til 
kommunikasjonsresurser og informasjon”49  
 
Magnus Torstensson, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap på 
högskolan i Borås, en annan forskare med folkbibliotekets historia som inriktning, har 
skrivit artikeln ”Att analysera folkbiblioteksutvecklingen” i vilken han studerar 
folkbibliotekens utveckling i USA och Sverige och pekar på att det fanns många 
skiftande anledningar till att det argumenterades för folkbibliotekens grundande. Från 
att ”folket” behövde bli mer sedligt, behövde uppfostras - mer läsning mindre sprit och 
lössläppthet. Till att arbetarna behövde bilda sig för att kunna argumentera för 
socialismens sak. Däremellan fanns det många andra skäl till varför folkbiblioteken var 
bra institutioner.50  Med andra ord fanns det ibland helt motsatta anledningar till 
folkbibliotekets framväxt. Han pekar på att med ett förändrat samhällsklimat förändras 
synen på folkbiblioteket och menar att om man satsar på folkbibliotek ger det signaler 
om att sådana institutioner har betydelse och är viktiga för samhället.51 Torstenssons 
forskning har för oss mest bidragit med en historisk bakgrund där ideologiska impulser 
varit viktiga.  
 
 
 

                                                 
44 McCabe, Ronald B. (2001), s. 83. 
45 Skot-Hansen (2001), s. 45. 
46 Ibid., s. 46. 
47 Ibid., s. 55. 
48 Birdsall (2001), s. 26. 
49 Ibid., s. 40 
50 Torstensson (2001), s. 144.  
51 Ibid., s. 164f. 
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 påbörjas med en inledning och ett kort bakgrundsavsnitt som redogör för  
kontexten kring folkbibliotek och demokrati; historiskt och i informationsåldern. I 
kapitlet ingår även avsnitt om uppsatsens avgränsningar och tidigare forskning som 
berör vårt problemområde och vi har blivit inspirerade av. Vi presenterar även vårt syfte 
och underordnade frågeställningar. 
 
Kapitel 2 redogör för våra teoretiska utgångspunkter. Här diskuterar vi begreppen 
demokrati, offentlighet och information med hjälp av tre forskare; Jürgen Habermas, 
Herbert Schiller och Robert Dahl. Det är av dessa tre begrepp vi bygger upp vår 
analysapparat. 
 
Kapitel 3 är en genomgång av vår metod. Vi är inriktade på förståelse; och beskriver vår 
hermeneutiska vetenskapssyn. I detta avsnitt fördjupar vi oss även i källkritik redogör 
för vårt urval av dokument efter källkritiska principer. Slutligen berör vi vårt praktiska 
tillvägagångssätt i analysen: Abduktion. 
 
Kapitel 4 presenterar närmare de dokument som vi valt att analysera. Vi berör deras 
funktion, innehåll och bakgrund. 
 
Kapitel 5 är det avsnitt där vårt empiriska material börjar bearbetas med hjälp av vår 
teori. Vi presenterar analysen konceptuellt efter de begrepp vi byggt vår analysapparat 
efter: Demokrati, offentlighet och information. 
 
Kapitel 6 fortsätter analysen; här samlar vi resultatet från kapitel 5 till en mer 
övergripande diskussion som även tar fasta på intryck från tidigare forskning i ämnet 
och återknyter till vårt syfte. Vi försöker sammanfatta resultatet av vår undersökning 
och svaren på våra frågeställningar i några generella slutsatser. 
 
Kapitel 7 är en sammanfattning av vår uppsats. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 
Den här uppsatsen är skriven med det svenska folkbiblioteket och demokrati i fokus. 
För att kunna genomföra den här uppsatsen har vi bedömt det som riktigt att föra in 
teoretiska aspekter vilka kanske inte helt självklart förknippas med biblioteks- och 
informationsvetenskap utan lånat in sociologiska och statsvetenskapliga teoretiker. 
Eftersom biblioteks- och informationsvetenskap är ett sammansatt ämne och de teorier 
vi har lånat in tar upp aspekter som berör bibliotekets roll i samhället så ser vi inte detta 
som något problem.   
 
I vårt teoriavsnitt tar vi dels upp de teoretiska begrepp vi kommer att använda oss av i 
vår analys och dels redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter. Våra begrepp är 
demokrati, offentlighet, information. Demokrati är ett begrepp som ofta används i 
media och politisk debatt och de flesta har någon relation till, men i och med att det 
pågår en ständig debatt och teoretisering om vad demokrati egentligen innebär kan det 
vara viktigt att visa på olika teorier kring begreppet. Offentlighet är viktigt för 
demokratin då många menar att demokratin inte kan leva utan ett vitalt offentligt forum 
där åsikter kan mötas.52 Information är likaledes intressant, då det i demokratin kan 
betraktas som en politisk resurs. En mer välinformerad medborgare kan ha större makt 
att påverka politiska beslut.53  
 
När vi redogör för dessa våra teoretiska huvudbegrepp så fördjupar vi oss även i 
underordnade begrepp som vi betraktar som viktiga beståndsdelar av demokrati, 
offentlighet och information. Den deliberativa demokratitanken är sammankopplad med 
idén om en offentlighet i demokratin vilket gör det så relevant för vår uppsats att vi 
måste göra en kort genomgång om vad det innebär.54 Vi har även ett avsnitt om 
medborgarkompetens och politisk jämställdhet. Robert Dahls diskussion om hur 
medborgarna i en demokrati behöver en viss utbildning eller kompetens för att 
demokratin skall fungera som bäst och att kunskap och information kan vara politiska 
resurser är intressant då områden som information, kunskap och kompetens omnämns 
av Vestheim i Folkebibliotek i Forvandling som områden för bibliotekspolitik.55  
 
Ett begrepp som vi kommer att beröra i samband med våra tre huvudbegrepp är 
yttrandefrihet, i och med att rätten att yttra sig fritt har att göra med både demokrati, 
offentlighet och information. Vi undersöker inte begreppet yttrandefrihet närmare, men 
ser det som i relief och att den är viktig för demokratin. Varför vi inte undersöker den 
handlar om avgränsning och om att teorierna om demokrati, offentlighet och 
information berör yttrandefriheten. 
 
De teoretiker vi ser som centrala för vår undersökning är Jürgen Habermas, Herbert 
Schiller och Robert Dahl.  
 
Den förste av dessa, den tyske teoretikern Jürgen Habermas är född 1929 och betraktas 
av många som en av de mest inflytelserika samhällsforskarna sedan 1960-talet. Han 
räknas till Frankfurtskolan och är arvtagare till sådana teoretiker som Theodor Adorno, 
Max Horkheimer och Herbert Marcuse vilka brukar räknas till den ”kritiska teorin” och 
                                                 
52 Eriksen och Weigård (2000), s. 248. 
53 Dahl (1999), s. 494ff. 
54 Habermas (1997), s. 90ff. 
55 Vestheim (1992), s. 19. 
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de har bedrivit en marxistisk influerad samhällsforskning. 56 Habermas har med hjälp 
vitt skilda teorier bland annat psykoanalys och marxism skapat en allmän teori om hur 
människor samverkar i samhället.57  
 
De aspekterna av Habermas arbete vilka vi främst fokuserar på och använder oss av är 
hans teorier om offentlighetens betydelse för demokratin, samt hans diskursteori där han 
framför idéer om en deliberativ demokratimodell.  De verk vi i första hand använder oss 
av är Borgerlig offentlighet (2003); Diskurs, rätt och demokrati (1997); även Eriksen 
och Weigårds Habermas politiska teori, (2000) i vilken de sammanfattar just den, 58  
samt Sture Nordins Filosofins Historia (1995) och Det pessimistiska förnuftet (1996). 
Att vi använt oss av litteratur om Habermas beror på att vi upplever att hans 
tankegångar ofta är svårgenomträngliga och att vi ibland behövt stöd i våra tolkningar. 
Vi ser det som en brist att utgå från kommenterande litteratur men på grund av tidsbrist 
har vi bedömt det som ett riktigt tillvägagångssätt. 
 
Habermas har ägnat sin forskning åt olika frågor, bland annat kommunikativt 
handlande, där han analyserar hur kommunikation och handlande är konstituerat och 
sammanvävt. Det handlar om att relationerna mellan medborgarna påverkar de sociala 
normerna som i sin tur påverkar samhällets institutioner som i sin tur påverkar 
medborgarna. En annan aspekt av det är att det som uppstår när människor interagerar 
och diskuterar med varandra är viktigt för hur samhället utvecklas.59  Även system- och 
livsvärlden har han analyserat. Livsvärlden kan man beskriva som det privata eller det i 
mänskligt liv som har att göra med känslor och det ”lilla livet” samt existentiella frågor 
med mera; en slags kulturell ram. Till systemvärlden hör sådant som ekonomi, byråkrati 
och politik, och enligt Habermas tar systemvärlden allt mer plats från livsvärden. 60  
 
Habermas tror på förnuftet och upplysningen och att de har en omskapande förmåga,61 
till skillnad från en del postmoderna teoretiker. Upplysningen är ett begrepp inom 
filosofihistorien vilket är kopplat till en intellektuell rörelse som hade sitt centrum i 
Paris under andra halvan av 1700-talet. De filosoferna försökte skapa en systematisk 
och rationell filosofi och vände sig emot det metafysiska, till exempel religiösa 
förklaringar till sakernas tillstånd.62 Den preussiske sjuttonhundratalsfilosofen 
Immanuel Kant formulerade det på följande sätt ”Upplysningen är människans utträde 
ur hennes självfpålagda omyndighet”.63  
 
Det är den traditionen Habermas för vidare och han menar att genom förnuft och 
rationalitet kan man förstå mer samt bygga ett bättre samhälle för människor att leva i. 
Habermas försöker hitta vägar och metoder till ett demokratiskt samhälle där alla 
medborgare kan föra en jämställd dialog. 64 Han tror på ett idealt språk, ett språk med 
vilket man verkligen kan förstå varandra; och på en förnuftig diskurs, det vill säga ett 

                                                 
56 Nordin, (1995), s. 525ff. 
57 Ibid., s. 528. 
58 Eriksen & Wiegård har skrivit en sammanfattning av J. Habermas poliska teorier och det brukar ofta  
    hänvisas till deras bok i svenska texter som behandlar Habermas.  
59 Eriksen & Wiegård, (2000), s. 15.  
60 Ibid., s. 131. 
61 Nordin (1995), s. 527f. 
62 NE. Band 19. Uppslagsord. Upplysningen. TFr. 
63 Nordin (1995), s. 402. 
64 Nordin,(1996), s. 40. 
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samtalsklimat som är konstruktivt, samt att det ska gå att hitta ett samhällsideal alla 
människor kan vara eniga om. 65  
 
Herbert Schiller (1919-2000) var en teoretiker från USA som under sin tid som verksam 
forskare inriktade sig på en marxistisk inspirerad analys av information, media och 
kultur i samtiden. Han hade ett internationellt perspektiv, men hade samtidigt en starkt 
kritisk hållning emot USA och mycket av det han skrev behandlar sociala 
missförhållanden i just detta land och en kritik av de multinationella företag som 
kontrollerar kultur- och informationsindustrin. Schiller har ägnat mycket 
uppmärksamhet åt folkbibliotekens roll som förmedlare av kultur, kunskap och 
information och dess betydelse för demokratin i den senkapitalistiska eran vilket gör 
honom relevant för oss. Schiller har skrivit ett antal böcker och artiklar, men vi har 
använt oss av Information Inequality: The deepening social crisis in America (1996) då 
vi bedömde den som mest relevant, inte minst i och med att den gavs ut i mitten av 90-
talet. Frank Webster beskriver Herbert Schiller som en företrädare för den ”kritiska 
teorin”, vilket anknyter honom till Jürgen Habermas. 
 
2.1 Demokrati 
 
Det svenska ordet demokrati har sina etymologiska rötter i grekiskan; ordledet demo 
betyder folk; krati betyder välde. Sammanslagna brukar de ha betydelsen folkmakt eller 
folkstyre.66 
 
Enligt Statsvetenskapligt Lexikon (1997), en uppslagsbok som beskrivs som att vara 
”tänkt som ett svar på behovet av en exakt begreppsapparat”, 67 står begreppet demokrati 
både som beteckning för värden som frihet och likhet, och som beteckning för en 
politisk styrelseform.68 
 
Frihet innebär i en demokratisk kontext att en samling människor samlar sig i en 
kollektiv styrelseform där man är överens om att underkasta sig politiska beslut, vilka 
man själva beslutar om innehållet i. Likhet innebär som demokratiskt värde att 
människorna som ingår i den kollektiva styrelseformen skall ha lika värde i den 
aspekten att de skall ha lika mycket inflytande över den politiska processen. 69 
 
Demokrati som politisk styrelseform betyder folkstyre. Vad folk respektive styre 
betyder har tolkats mycket olika genom historiens lopp. En demokrat från det antika 
grekland hade antagligen inte godtagit våra moderna västerländska stater som 
demokratier, då vi fattar de flesta av våra beslut genom valda representanter inte genom 
direktval som i gamla grekland.70 För att exemplifiera hur begreppet folk tolkats 
annorlunda kan vi bara gå till början av 1900-talet och iaktta hur kvinnor inte räknades 
som en del av folket när de kom till de demokratiska processerna. Det har också funnits 
olika varianter av styre; från de grekiska stadsstaterna där folket direkt deltog i den 

                                                 
65 Nordin,(1996), s. 42 och Habermas (1997), s. 83. 
66 Held (1999), s. 17. 
67 Statsvetenskapligt Lexikon (1997), red: Goldmann, Kjell, Pedersen, Mogens & Öyvind Österud, 
    baksidestext. 
68 Ibid., s. 40f. 
69 Ibid., s. 40f. 
70 Ibid. 
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beslutstagande processen till vår tids variant : Partisystem med representativ 
demokrati.71  
 
Yttrandefrihet är ett begrepp som brukar återkomma när man pratar om demokrati, och 
därför något som vi lätt tänkte beröra här. Yttrandefrihet är, enligt 
Yttrandefrihetsgrundlag: SFS 1991:1496, rätten att meddela upplysningar uttrycka 
åsikter, tankar och känslor.72 
 
Habermas delar in demokratin i en liberal och republikansk gren.73 I den liberala 
demokratiska traditionen ser man röstandet i sig som det centrala, medan man i den 
republikanska traditionen ser diskussionen före omröstningen som det viktiga.74 
Habermas refererar till David Held, professor i politik och sociologi vid The Open 
University i Storbritannien, som menar att det finns en skillnad: i den republikanska 
uppfattningen ser man ”staten som etisk gemenskap och den liberala staten som en 
väktare av marknadssamhället”.75  
 
När det gäller demokratin argumenterar Habermas för en deliberativ modell som 
befinner sig mellan den liberala och den republikanska demokratin. Hans deliberativa 
variant lånar från den liberala idén där man sätter individen i centrum och från den 
republikanska idén om att det som är viktigt är det som framkommer genom 
medborgarnas överläggningar.76  Habermas sätter stor tilltro till kommunikationens 
kraft och diskussionens transformativa förmåga, att genom diskussioner med hjälp av 
språket kan vi ändra bland annat uppfattningar, världsbilder och ståndpunkter.77 
 
David Held tar i Demokratimodeller (1999) upp marxistisk kritik av demokratin i de 
liberala staterna. Den handlar bland annat om att mycket i en individs liv bestäms av 
vilken position i klasstrukturen hon föds in i, och att det råder ojämnlikhet mellan 
medborgarna i sociala, ekonomiska och politiska hänseenden.78 Held tar också upp att 
verklig demokrati är omöjlig i ett kapitalistiskt samhälle. Det kapitalistiska systemet gör 
att ojämnlikheten är påtaglig bland annat när det gäller inflytandet över den 
demokratiska processen, vilket gör att talet om demokrati mest är tal om demokrati, 
någon verklig sådan existerar inte.79 Den kapitalistiska demokratin är bara formell, 
ojämnlikheten motarbetar demokratin och medborgarna är bara fria till namnet.80 I detta 
formulerar han viss kritik mot institutioner och processer i den representativa 
demokratin. Att då och då gå och rösta har till exempel ingenting att göra med verklig 
demokrati dels för att parlamentarismen gör att avståndet mellan de beslutande och 
folket blir stort och dels för att det inte garanterar att det är folkets vilja som råder.81  
 
Held rekapitulerar den marxistiska uppfattningen att staten är beroende av företagen och 
dess ägare eftersom de kontrollerar produktionen och vid kriser och lågkonjunkturer 

                                                 
71 Statsvetenskapligt Lexikon  (1997), s. 40  
72 Yttrandefrihetsgrundlag: SFS 1991:1496. 
73 Habermas (1997), s. 75. 
74 Eriksen och Weigård (2000), s. 141f. 
75 Habermas (1997), s. 86 . 
76 Eriksen och Weigård (2000), s. 156. 
77 Habermas (1997), s. 83f. & Eriksen och Weigård (2000), s. 154. 
78 Held (1999), s. 155. 
79 Ibid., s. 165. 
80 Ibid., s. 173. 
81 Ibid., s. 181. 
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avskedar dem som är anställda. På så vis måste staten samarbeta med företagen för att 
medborgarna inte ska drabbas och det i sin tur gynnar dem som äger företagen.82  
 
2.1.1 Medborgarkompetens  och politisk jämställdhet 
 
Robert Dahl (född 1915), professor i statsvetenskap på universitetet i Yale, USA, har 
skrivit ett antal verk om demokrati i samtiden och hans verk Demokratin och dess 
antagonister (1989) är relevant för oss genom sin redogörelse för demokratins ideal, för 
den representativa demokratins funktioner samt sin samtidsanalys där han berör de 
problem som den representativa demokratin står inför. 
 
Mycket har skrivits och sagts om demokrati. Något som ofta antyds i Robert A. Dahls 
omfattande verk Demokratin och dess antagonister (1999) är att ingen av de stater i 
världen som gör anspråk på att vara demokratier egentligen når ända fram till de 
demokratiska idealen. 83 
 
Dahl redovisar den enorma arkitektur som ligger bakom tanken om ett folkstyre. Han 
påvisar även en del problem med det idealet, såsom att medborgarna förväntas ha lika 
möjligheter att deltaga i de kollektiva besluten. I ett ojämlikt samhälle kan detta givetvis 
vara svårt att uppnå, menar Dahl, då en rik och välutbildad person kommer att ha 
oändligt mycket mer inflytande över den beslutsfattande processen än en fattig och 
outbildad person. 84 
 
Ett problem med att uppnå en hög nivå av demokrati i en stat menar Dahl, är att man 
måste uppnå politisk jämställdhet i demos,85 det vill säga mellan alla medborgare som 
ingår i en demokratisk stat. Begreppet jämställdhet skall inte förväxlas med hur 
begreppet jämlikhet ibland används i vissa debatter, med jämställdhet menar Dahl i 
första hand möjligheterna för den enskilde medborgaren att delta i det politiska livet,86 
inte maktförhållande mellan olika kollektiva grupper, Dahl berör i Demokratin och dess 
antagonister bara ytligt begrepp som klass, kön och etnicitet. Politisk jämställdhet 
behöver exempelvis inte tolkas som ekonomisk jämställdhet även om den tolkningen 
kan göras. Dahl diskuterar faktorer som ekonomisk jämställdhet, men han gör en stor 
poäng av att en rättvis fördelning av information och kunskap är en av balkarna i en 
demokratisk politisk jämställdhet och att fördelningsfrågan här blir av allt större vikt.87 
  
Politisk jämställdhet är eftersträvansvärt av många anledningar men kanske främst för 
att undanröja riskerna för att en mer gynnad grupp i samhället dominerar över mindre 
gynnade, då de har möjligheter att delta i och påverka den politiska processen i högre 
grad. Sådana förhållanden kan leda till vad Dahl kallar förmyndarskap; det vill säga att 
det inte längre är en riktig demokrati.88 Dahl menar inte heller att den politiska 
jämställdheten inom demos legitimeras bara genom att den gör demokratin starkare och 
mer rättvis. Han menar att det i grunden handlar om frihet, mänsklig utveckling och 
människovärde för medborgarna.89 
                                                 
82 Held (1999), s. 181. 
83 Dahl (1999), s. 11. 
84 Ibid., s. 179 f. 
85 Demos är ungefär folket som ingår i demokratin eller alla medborgare i en demokrati. 
86 Dahl (1999), s. 494.  
87 Ibid., s. 494ff. 
88 Ibid., s. 84f. 
89 Ibid., s. 494ff. 
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Dahl diskuterar även att det inte går att negligera att en demokrati förutsätter att alla 
medborgare är jämlika i den betydelsen att de alla har kompetens nog att fatta beslut om 
sitt eget och den kollektiva sammanslutningens bästa. Annars tappar demokratin 
legitimitet och argumenten för ett förmyndarskap blir tyngre. Diskussionen om 
kompetens är egentligen en fråga om vem som skall räknas till demos, det vill säga 
delta som medborgare i demokratin.90 I dagens Sverige är till exempel barn inte 
röstberättigade förrän vid 18-års ålder.  
 
2.1.2 Deliberativ demokrati 
 
I Nationalencyklopedin definieras deliberativ med synonymerna överväga, överlägga 
och rådslå. En deliberativ fråga exemplifieras med: Vad ska jag göra, hur ska jag klara 
mig?91 
 
Varför vi tar upp den deliberativa grenen inom demokratiteorin i vår uppsats har att göra 
med att det finns inslag inom denna demokratimodell som kan påverka den nuvarande 
demokratin i en utvecklande riktning och att deliberativ demokrati berör både 
offentlighet och information. 92 
 
Deliberativ demokrati syftar på att samtal och diskussioner ska vara en bärande princip 
för demokratin. Deliberativ demokrati är, enligt Eriksen och Weigård, ett relativt nytt 
begrepp som myntades runt 1980. Men dess rötter är långa och leder via den tyske 
teoretikern Jürgen Habermas till den liberale tänkaren John Stuart Mill som menar att 
idéernas marknad är en viktig skola i demokratin,  93 det tolkar vi som att idéer bör 
diskuteras öppet bland jämlika medborgare för att utvecklas och bli livskraftiga. 
Filosofen John Dewey skriver om nödvändigheten av kommunikation och deliberativa 
samtal.94 Rötterna når, enligt Premfors och Roth, ner till Aristoteles som talar om att 
deliberationen är viktig för demokratin, och han syftar på att man ska använda det 
förhållningssättet om man är osäker på vad en viss fråga gäller och i situationer där man 
inte vet vad som är det bästa beslutet. 95 Det handlar om samtalets och den öppna 
debattens betydelse i och för demokratin. Ordparet deliberativ demokrati skulle kunna 
ersättas av samtals- eller diskussionsdemokrati, men deliberativ täcker in fler nyanser 
och syftar bland annat på att överväganden och diskussion är viktiga men att det inte 
behöver handla om möten ansikte mot ansikte. Det är också det ordet som används i den 
internationella demokratidebatten. 96  
 
Jürgen Habermas, kallar sin deliberativteori för diskursteori. När han använder ordet 
diskurs skiljer det sig från hur den franske teoretikern Michel Foucault använder det. I 
Habermas användning, i just det här fallet med diskursteorin, handlar det om deliberativ 
demokrati och hur teorin bakom den ser ut. Diskursteorin handlar om hur diskussioner 
och överläggningar är konstituerade och vilka beståndsdelar sådana processer består 
av.97  
                                                 
90 Dahl (1999), s. 151-164, 194ff, 198. 
91 NE  Band 4. Uppslagsord deliberativ. 
92 Habermas (1997), s. 86-92. 
93 Premfors och Roth (2004). s. 10.      
94 Ibid, s. 10.    
95 Ibid, s. 9.   
96 Ibid., s. 8. 
97 Habermas (1997), s. 87. 
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Habermas syftar bland annat på att olika kommunikationsformer ingår i politisk 
viljebildning. Det finns pragmatiska, etiska och moraliska diskurser att ta hänsyn till. 
Den deliberativa demokratimodellen tar även hänsyn till samband mellan förhandlingar, 
självförståelse- och rättvisediskurser.98 Som vi förstår det syftar han på att olika delar av 
det som konstituerar medborgarnas liv i ett samhälle måste tas i beaktande. Habermas 
menar att det kan ge en god grund för att förnuftiga och rättvisa resultat uppnås.99 
Habermas skriver att ”Det deliberativa mediet är utbyte av åsikter i god tro […] 
resultatet en sammanvägning av olika omdömen.”100 I den deliberativa 
demokratimodellen är det argumentens rimlighet och styrka som ska vara 
vägledande.101 Det kan öka individens förståelse av sig själv och andra, och det kan 
dessutom, menar Habermas, öka möjligheten att klargöra för sig själv vilket sorts 
samhälle man vill leva i.102 Förutsättningen för deliberativ demokrati är att individer är 
fria att framföra sina åsikter och meningar, att de är autonoma aktörer och det är viktigt 
att kommunikationen inte är styrd eller påverkad av tvång. Det är först när de 
premisserna nås som den enighet medborgarna kommer fram till är giltig.103   
 
Det finns kritik emot den deliberativa demokratimodellen, exempelvis i den 
statsvetenskapliga boken Demokratins mekanismer (2003, red. Gilijam, Mikael & 
Hermansson, Jörgen).  
 
En generell kritik av den deliberativa teorin är att den har för mycket karaktär av ett 
rationellt teoribygge och det finns för lite praktisk bakgrund vad gäller den deliberativa 
demokratin som samhällsform. Ingen av vår tids demokratier har prioriterat det 
offentliga samtalet före representationen och man har alltså inget exempel på en 
fungerande (eller icke-fungerande) deliberativ demokratisk stat.104 Däremot finns det ju 
självklart exempel på deliberativa inslag inom de andra demokratiformerna, men man 
har inte utgått från deliberation i beslutsprocessen och så vidare. En del av kritiken emot 
det deliberativa idealet har varit att ”hela tanken är orealistisk”. 105 Detta främst för att 
den deliberativa demokratin förutsätter samtal utan maktintressen och maktförhållande, 
att alla skall kunna diskutera på samma nivå, vilket är svårt att uppnå. Risken är att det 
blir en elitdiskussion, då ett samtal på lika villkor i mycket är en utopi och det snarare 
skulle bli ett samtal mellan de redan ledande i samhället.106 
 
En annan nackdel med den deliberativa demokratin är just betoningen på det kvalitativa 
samtalet och de kvalitativa åsikterna. Detta förutsätter en viss sållning av åsikterna 
vilket kan medföra att vissa grupper inte får sina röster hörda. Utbildade 
befolkningsgrupper skulle exempelvis förmodligen få en fördel över outbildade.107 
 
 

                                                 
98 Habermas (1997), s. 87. 
99 Ibid., s. 87. 
100 Ibid., s. 81. 
101 Ibid., s. 83. 
102 Ibid., s. 84. 
103 Eriksen och Weigård (2000), s. 157. 
104 Jodal, Ola (2003), ”Fem frågetecken för den deliberativa demokratin”. ur Demokratins mekanismer,  
      red. Gilijam, Mikael & Hermansson, s. 270. 
105 Demokratins mekanismer (2003). red. Gilijam, Mikael & Hermansson, s. 23. 
106 Karlsson, Christer (2005). ”Den deliberativa drömmen och politisk praktik”, ur Demokratins  
      mekanismer, Gilijam, Mikael & Hermansson, s. 214-231. 
107 Hadenius (2001), s. 64f. 
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2.2 Offentlighet 
 
I Sverige är folkbiblioteken i princip öppna för alla som vill komma och besöka dem, 
och utnyttja deras tjänster. Med utbudet av böcker och medier i folkbiblioteket kan man 
säga att folkbiblioteket är en mötesplats inte bara för människor, utan också för idéer. 
En plats för samtal och kritiska resonemang. Yttrandefriheten och dess förverkligande i 
faktiska samtal har en betydelse för alla demokratiska stater, och teorierna kring detta är 
vad följande avsnitt handlar om. 
 
I Nationalencyklopedin beskrivs offentlig som något allmänt, tillgängligt för 
allmänheten, som avser verksamhet eller material som berör alla i ett samhälle.108 
Eriksen och Weigård beskriver offentligheten utifrån Habermas med att den bygger på 
en kommunikationsfrihet som ger medborgarna rätt att diskutera de allmänna 
förutsättningarna för det gemensammas bästa.109  
Habermas beskriver den borgerliga offentligheten som en sfär där privatpersoner är 
samlade till publik och att den kännetecknas av det offentliga resonemanget.110 
Offentligheten beskrivs också som en plats där civilsamhället och staten möts. Där 
jämlika medborgare genom fri kommunikation kan göra upp sin egen dagordning,  i 
offentligheten förs diskussioner och skapas värderingar.111  Exempel på där 
offentligheten verkar är tidningar, tidskrifter och olika debatter. Det viktiga för att en 
offentlig diskussion ska vara fruktbar är, enligt Jürgen Habermas, att rationella och 
giltiga argument ska vara vägledande och inte några metafysiska antaganden, 112 
exempel på det kan vara att det som står i religiösa skrifter skulle vara sant eller; eller 
att rikedom skulle göra människor bättre lämpade att fatta kloka beslut. En annan aspekt 
av offentligheten är att där föds åsikter och övertygelser som kan tvinga politiker och 
andra makthavare att agera annorlunda och att tänka om; liksom att den behöver 
kommunikationsfrihet som gör det möjligt att öppet bruka förnuftet.113 Det läser vi som 
att kommunikationens frihet är en förutsättning för offentligheten. Det finns enligt 
Habermas olika offentligheter eller deloffentligheter och de finns på olika nivåer, i olika 
rum och på olika skalor. Det kan vara nationella och internationella offentligheter, de 
kan vara kommunala eller regionala och de kan vara finkulturella eller subkulturella.114   
 
Offentligheten är också en kommunikationsstruktur som består av olika medier och 
pågår på olika arenor; från det skrivna och talade ordet, till tidningspapper och 
bokpapper eller kan vara uppbyggd av ettor och nollor i digitala sammanhang. Det kan 
utspelas på bibliotek, på ”nätet”, föreningsmöten och andra platser. Offentligheten är 
lokaliserad till civilsamhället och är en kommunikationsstruktur som är rotad i 
livsvärlden. 115  
 
 
 
 

                                                 
108 NE band 14. Uppslagsord: Offentlig. 
109 Eriksen & Weigård (2000), s. 244. 
110 Habermas (2003), s. 35.  
111 Ibid., s. 42f. 
112 Habermas (1997), s. 83. 
113 Habermas (2003), s. 96f. 
114 Eriksen & Weigård (2000), s. 229f. 
115 Ibid., s. 231. 
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2.2.1 Den borgerliga offentligheten 
 
Jürgen Habermas fick stort genomslag med Borgerlig offentlighet från 1962 där han 
analyserar hur den offentligheten växer fram, vilket sker främst under 1700- och 1800-
talen. Det var då dagstidningarna slog igenom och debatten blomstrade på kaffehus och 
i salonger.116 Habermas menar att då var offentligheten friare och mindre styrd av 
ekonomiska och partipolitiska intressen. Han har kritiserats för att bara analysera till 
den borgerliga offentligheten, det fanns även en plebejisk offentlighet, och att han 
romantiserar den borgerliga offentligheten. Offentligheten var naturligtvis även då styrd 
av intressen, exempelvis var det enbart de högre samhällsklasserna som deltog i 
debatten. 117 Men Habermas huvudpoäng i det här sammanhanget är att debatten då var 
mindre styrd. Han menar att efter 1830-talet försämras kvaliteten på det offentliga 
samtalet. Han pekar på olika händelser vilka degenererat och degenererar offentligheten. 
Det är när journalistiken kopplas till ekonomiska intressen och när inflytandet ökar från 
specialister som talar till ”folket”. 118 Även ekonomiska intressen i allmänhet leder till att 
människor prioriterar sina egna vinstintressen, och att de politiska partierna mer är 
inriktade på partirivaliteten än på principdiskussioner.119  I Borgerlig offentlighet skriver 
Habermas att offentligheten står och faller med principen om allmän tillgänglighet. Om 
någon är utestängd från den är den inte bara ofullständig, den är över huvud taget ingen 
offentlighet.120 
 
2.3 Information 
 
Information, kultur och kunskap är begrepp som ofta diskuteras i sammanhang som 
berör ”informationsåldern” och folkbibliotek. Definitionen av information kan vara 
komplicerad. I ODLIS (Online Dictionary of Information and Library Science) kan man 
få upp definitioner av både information: 
 

Data presented in readily comprehensible form to which meaning has been attributed within the 
context of its use. In a more dynamic sense, the message conveyed by the use of a medium of 
communication or expression. Whether a specific message is informative or not depends in part 
on the subjective perception of the person receiving it.121 
 
More concretely, all the facts, conclusions, ideas, and creative works of the human intellect and 
imagination that have been communicated, formally or informally, in any form.122 
 

och kunskap: 
 

Information that has been comprehended and evaluated in the light of experience and 
incorporated into the knower's intellectual understanding of the subject.123 

 
Enligt dessa definitioner är alltså information grunden för all kunskap och allt kreativt 
tänkande. Den här definitionen av information tolkar vi som att skapandet av 

                                                 
116 Habermas (2003), s. 39. 
117 Plebejisk offentlighet, brukar beskrivas som de undertrycktas t.ex. arbetarnas, eller de utstöttas  
      offentlighet. Se s. xxvii. Borgerlig offentlighet. 
118 Habermas (2003), s. 207 & 237. 
119 Habermas (2003), s. 192, 194f. & Eriksen & Weigård, s. 227.   
120 Habermas (2003), s. 87. 
121 ODLIS, uppslagsord ”Information” (2006-05-10). 
122 Ibid. uppslagsord ”Information” (2006-05-10). 
123 Ibid., uppslagsord ”Knowledge” (2006-05-10). 
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information är en grundval för mänsklig civilisation och kultur. Kulturella yttringar är 
också ett budskap som kommuniceras, kultur är också är ett sätt att kommunicera och 
utbyta information. 124  
 
2.3.1 Herbert Schiller om information  
 
Idag är vi i allt högre grad är konsumenter av information, kultur och kunskap genom 
olika medier.125 Ett perspektiv på information, att det är mer än bara ”information” är 
något som är genomgående i Herbert Schillers forskning. Speciellt har han undersökt 
hur ideologi sprids genom information. Han påvisar att information kan ha sociala, 
ekonomiska eller ideologiska värden. 126  I och med att den information vi konsumerar 
har dessa olika värden, så blir det relevant att i andra led fråga var medierna egentligen 
kommer ifrån? Vad har de egentligen att säga och vem tjänar på dem? Bakom 
produktionen och distributionen av information vilar en kapitalistisk struktur som enligt 
Schiller är djupt orättfärdig.127 
 
Vi har sammanställt en del tankespår som vi tycker är signifikanta i Schillers 
Information Inequality (1996) 
 

• Information och kultur har i allt högre grad förvandlats till en vara. 
Information produceras och distribueras nu i hög grad på samma sätt som 
äldre industriprodukter, som bilar, kattmat, teveapparater etc. Schiller 
exemplifierar detta med den massproducerade amerikanska 
populärkulturen, 128 och hur amerikanska universitet och den amerikanska 
regeringen börjat ta ut avgifter för tillgången till dokument som tidigare var 
fritt tillgängliga för allmänheten. 129 

• Ett fokus på informationsekonomins strukturer. De industrier som generar 
medier, dokument och annat material är produkten av ett system med 
strukturer som inte går att bortse från. Schiller studerar exempelvis Internets 
framväxt och den roll som de multinationella företagen spelar däri.130 

• Globaliseringen har lett till ett transnationellt företagsimperium. Vissa 
forskare pratar här om en slags informationsimperialism. Att behärska 
informationsflödet innebär att man har en stark maktapparat. Makten över 
kommunikationen avgör exempelvis vem som framgångsrikt kan lansera en 
ny produkt och vem som inte kan. Enligt samma princip kan de som 
kontrollerar informationsflödet ”lansera” politiska kandidater och kontrollera 
vem som är framgångsrik eller ej.131  

 
En av Schillers huvudteser, i den kontext som skildrats ovan, är att samtidigt som 
utvecklingen har lett till ett allt starkare informationsflöde (fört till oss via kabelteve, 
Internet, radio och så vidare) så har den information som är knuten till 
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underhållningsindustrin tagit allt mer utrymme på bekostnad av den socialt kritiska 
informationen. 132 
 
Enligt vår förståelse av Schillers resonemang i Information Inequality så är information 
viktigt därför att: (1)informationen har ett värde, både symboliskt och ekonomiskt och 
därför borde den vara mer rättvist fördelat (2) kontrollen över informationsflödet skapar 
en stark maktapparat för dem som besitter den.  
 
Här kan man tala om en ”informationsklyfta”, eller för att använda ett mer använt 
begrepp en ”kunskapsklyfta”. Generellt sett menar Schiller att den här klyftan i 
fördelningen hänger samman med ökade klasskillnader. Samtidigt som vinsterna är 
stora världen över, ökar andelen fattiga i många länder, trots stark tillväxt och ”goda 
tider”. Inkomstgapet mellan fattiga och rika inom länder har ökat till den grad att det 
riskerar att skapa socialt kaos. Schiller ser den här tendensen som en av vår tids 
karaktäristiska trender.133 Kontrollen över ekonomin och informationsflödet fördelas 
över få händer, de lägre klasserna reduceras till mottagare av dessas produkter och dess 
ideologi; en vanlig arbetare utan stöd av en stor organisation har inte råd att köpa sig 
mediatid för att uttrycka sitt perspektiv. 134 
  
Genomgående argumenterar Schiller i Information Inequality för att den nya teknologin 
som tillåter vår tids omfattande flöde av information och media inte kan betraktas som 
en autonom eller självständig del av samhället utan måste ses i en större historisk 
kontext. Han menar att tillflödet av information kan ses antingen som en social tillgång 
eller en ekonomisk tillgång, och menar att hittills har det senare varit det rådande.135   
 
Som social tillgång hade ett väl utbyggt system med publik information136 kunnat hjälpa 
de styrande i demokratier att fatta rationella beslut i allmänhetens bästa, det hade kunnat 
hjälpa vanliga medborgare att delta i och påverka den demokratiska processen, det hade 
kunnat leda till ett mer effektivt offentligt välfärdssystem och även kunnat hjälpa 
forskare att uppnå forskningsresultat som skulle kunna vara i allas intresse. Istället har 
information sedan 500 år tillbaks, då Gutenberg uppfann tryckpressen, alltmer kommit 
att betraktas som en handelsvara. Som motsats till den här synen på information som 
privat egendom nämner Schiller folkbiblioteken och Universitetsvärlden. 137 
 
Nu menar Schiller att även folkbiblioteken är indragna i den här kampen om synen på 
information som en social eller ekonomisk tillgång, illustrerad av att allt fler 
utbildningar för bibliotekarier ha r fått namnet ”biblioteks- och informationsvetenskap” 
eller bara ”informationsvetenskap”. Schiller betraktar detta att man benämner 
utbildningarna som ”informationsvetenskap” som ett tecken på att de teknologiska och 
ekonomiska aspekterna av bibliotekens verksamhet börjar prioriteras över deras sociala 
arbete.138  
 

                                                 
132 Schiller (1996), s. xi-xvii. 
133 Ibid., s. 96f. 
134 Ibid., s 139. 
135 Ibid., s. 35. 
136 Publik information i mo tsats till privat information. Det vill säga information som är offentlig kan 
      nyttjas av alla. 
137 Schiller (1996), s. 35. 
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Schiller är mycket oroad av den här utvecklingen och han betraktar folkbiblioteken, 
folkskolorna och ett starkt civilt samhälle som essentiella beståndsdelar av en 
demokratisk ordning. Han identifierar ett internt problem för dagens representativa 
demokratier i och med att informationen blir en ekonomisk resurs då valkampanjer mer 
och mer handlar om vem som kan köpa mest mediatid, vilket utesluter alla 
valkandidater som inte har ett stort ekonomiskt stöd från exempelvis stora företag. 139 
Detta är ett av symptomen på att källorna för oberoende information, som exempelvis 
folkbibliotek, försvagas.140 
 
Parallellt med den här utvecklingen påvisar Schiller tendensen att marknadskrafterna 
tränger in i väsentliga institutioner som skolor och folkbibliotek genom sponsring eller 
genom att privata företag helt enkelt tar över verksamheten genom kontrakt.141 Här talar 
Schiller specifikt om amerikanska förhållanden, han exemplifierar hur de privata 
företagen försvagar demokratin inte enbart på de institutioner som privatiseras utan på 
samhället i stort. De anställdas rättigheter försvagas genom att de privata företagen 
föredrar att anställa personer som inte är fackligt anslutna. Samtidigt sänks kvalitén på 
utbildningen då de privata företagen hellre anställer korttidsanställda lärare med lägre 
utbildning än välmeriterade, då de kräver en högre lön. Schiller menar att exempel finns 
på hur elever får se reklam på skoltid för företag som sponsrat skolan. Detta är exempel 
på vad en privatisering av skolan kan innebära på kortare sikt, men resultaten kan på 
längre tid bli ännu mer hotfull för en demokratisk ordning. Risken är att företagen 
formar elevernas utbildning efter marknadens behov snarare än efter andra mer rättvisa 
principer. Eller att åsikter och tankar som företagen upplever som hotfulla helt 
bannlyses från skolan, som exempelvis kritik emot marknadsekonomin eller andra 
röster för social förändring, en utveckling som i förlängningen kan urvattna även 
folkskolornas roll som institutioner för kunskapsspridning och publik information. Här 
talar Schiller främst om de amerikanska skolorna, men hans skepsis mot utvecklingen 
mot privatisering av offentliga institutioner är relevant även för svenska folkbibliotek. 
Ett folkbibliotek som drivs av företag med vinst som högsta prioritet, kan minska 
forumet för socialt kritisk information ytterligare.142 
 
2.3.2  Information i den moderna demokratin 
 
Robert Dahl gav ut Demokratin och dess antagonister 1989 och i det avslutande kapitlet 
skisserar han framtida hot mot demokratin och försöker finna vägar som kan öka 
demokratin i de existerande polyarkierna, vilket är vad Dahl kallar vår samtids 
representativa demokratier, då han menar att dessa staters karaktäristika skiljer sig så 
pass mycket från både den demokratiska idealstaten och totalitära stater att de förtjänar 
en egen benämning. 143 
 
Fördelningen av kunskap och information är redan ett problem i de moderna 
polyarkierna. För att klara av organisationen av de stora representativa demokratierna, 
en alltmer komplex värld, och ökad konkurrens har en klass av intellektuella fått alltmer 
makt att påverka och styra staternas riktning och utveckling. Dahl väljer att kalla denna 
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klass eller grupp, för politiska specialister.144 Denna grupp är inte en härskande klass, 
den är inte tillräckligt homogen menar Dahl, men i och med att de politiska frågorna blir 
alltmer komplexa kan i vissa fa ll tala om ett pseudoförmyndarskap från deras sida.145 Ju 
mer komplex politiken blir, desto mer oberoende blir de politiska specialisterna från 
folket, då de inte har tid och resurser att sätta sig in i de komplexa problem de ställs 
inför.146  
 
Dahl fastställer alltså att det stora problemet här är kunskapsklyftan mellan de politiska 
specialisterna och folket, en klyfta som har växt. Men han är inte enbart negativ. Dahl 
påpekar att informationsteknologin kan bli en lösning på detta problem. I bästa fall kan 
informationsteknologin enligt Dahl möjliggöra följande:  
 

1. Alla medborgare kan praktiskt taget när och var som helst lätt komma åt information om den 
politiska dagordningen – information på lämplig nivå och i passande form som återspeglar bästa 
tillgängliga kunskap. 
2. Alla medborgare kan lätt beredas möjligheter att påverka ämnena för denna typ av 
information. 
3. Alla medborgare kan delta i relevanta politiska diskussioner.147 

 
Detta skulle vara den ideala situationen, om alla medborgare genom 
informationsteknologin fick tillgång till de redskap som krävs för att kunna delta i 
demokratin fullt ut. Men Dahl är inte heller odelat positiv till teknologin. Tekniken hade 
lika gärna kunnat befästa de politiska specialisternas position om de använde tekniken 
till att befästa sitt pseudoförmynderi, till exempel genom att manipulera information. 
Tillgången och kunskapen om teknik är ju inte heller jämställd. Dahl menar dock att så 
länge det finns en kritisk och välinformerad skara av allmänheten som gör sig gällande i 
utvecklingen kommer man att ha en motvikt till de politiska specialisterna och 
förhoppningsvis kommer teknologin att användas på ett demokratiskt sätt.148 
 
2.5 En sammanfattning av våra teoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt redogör vi för centrala teman i de teorierna vi använder i analysen av det 
empiriska materialet. 
 
Demokrati betyder folkstyre eller folkmakt,149 man kan läsa det i en bokstavlig och snäv 
betydelse – hela folket ska ha samma möjligheter att få inflytande över den 
demokratiska processen. 150 Socioekonomiska och sociokulturella skillnader ska inte 
spela in. De ekonomiskt gynnande ska inte ha möjlighet till större inflytande än de som 
av strukturella skäl inte befinner sig i samma situation.151 Det finns många olika sätt att 
uppfatta vad demokrati är eller bör vara. Från liberala och republikanska former till den 
nu vanligaste varianten med representativ demokrati och till radikala varianter där man 
menar att även de ekonomiska förutsättningarna bör vara jämlika för att ett samhälle ska 
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vara demokratiskt.152 Yttrandefrihet är en del av demokratin; medborgarens rätt att fritt 
yttra sina åsikter.153 
 
Ur Robert Dahls Demokratin och dess antagonister har vi lyft fram en del resonemang. 
Ett är problematiken att demokratin förutsätter en politisk jämställdhet i demos, det vill 
säga att de politiska resurserna är jämnt fördelade.154 Detta innebär att alla medborgare 
måste ha möjligheter att kunna delta i demokratin på lika villkor.155 Vidare diskuterar 
Dahl hur kompetenskriteriet är en stridsfråga för demos sammansättning. Så länge vi 
utesluter vissa grupper ur demos (exempelvis barn,) kan vi inte bortse från att vi kräver 
en viss kompetens för deltagande i demokratin.156  Medborgarna måste vara 
kvalificerade att bestämma om sitt eget och kollektivets bästa och hur man bedömer den 
kvalifikationen är väldigt olika.157 
 
Det vi använder oss av från idén med deliberativ demokrati är att vi ser vissa inslag i 
diskussionerna om den demokratiformen som viktiga för folkbibliotekets roll i 
demokratin samt för demokratin som helhet. I den deliberativa iden finns tanken att så 
många som möjligt i en demokrati ska ha möjligheten att delta, eller faktiskt vara 
delaktiga i den demokratiska processen och att det är av största vikt för demokratin. 158 I 
diskussionerna kring deliberativ demokrati ser man ofta den som en slags idealtyp och 
man pekar på att det deliberativa inslaget i den representativa demokratin borde kunna 
ökas och att det i sin tur skulle gagna demokratin.159  
 
Offentlighet är ett rum där samhällets olika lager och nivåer, klasser och olika individer 
och organisationer kan mötas, samt där civilsamhället och staten möts.160 Ju större och 
öppnare offentligheten är, ju fler som kan få tillgång till den desto bättre är det för 
demokratin.161 Folkbiblioteken kan bidra till att offentligheten stärks i och med att den 
institutionen tillhandahåller information, vilken är nödvändig för att medborgarna i 
demokratin ska kunna vara delaktiga i offentligheten. Kommunikationen mellan 
medborgarna bör vara fri, och då både med innebörden gratis och fri från censur.  
  
Jürgen Habermas menar att offentligheten är viktig för en rationell diskussion vilken i 
sin tur är viktig för att samhället ska kunna utvecklas till något bättre. För att 
offentligheten och den rationella öppna diskussionen skall vara livskraftiga är tillgången 
till information viktig.162 Upplysningstanken är central hos Habermas: människor bör 
vara så upplysta som möjligt för att samhället ska utvecklas på ett gynnsamt sätt och 
upplysningen sker via offentligheten.163 Kommunikations betydelse i samhället är ett 
annat tema vi använder oss av från Habermas teorier.164 
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Information kan sägas vara en beteckning för meningsfullt innehåll som överförs vid 
kommunikation i olika former.165 Schiller menar att information, kultur och kunskap 
alltmer blir som vilka varor som helst och att de förs in under marknadens lagar om 
bland annat vinstmaximering.166 Vilket får till följd att informationens potential som en 
gemensam tillgång reduceras.167 Schiller talar om att informationsimperialismen ökar 
och att information alltmer ses som en ekonomisk och inte som en social tillgång.  168  
Om den ses som en ekonomisk tillgång hotas enligt honom viktiga värden och 
demokratin.169  Om det ekonomiska perspektivet på information får mer utrymme kan 
det öka segregationen och klassklyftorna mellan människor.170 
 
Schillers teorier om information som en social resurs kan i kombination med hans 
analys av samhällsutvecklingen i förlängningen kombineras till en generell teori om 
folkbibliotekets uppdrag: Genom att tillgängliggöra olika medier avgiftsfritt till 
bibliotekets besökare, medverkar folkbiblioteket till att motverka ökade klassklyftor, en 
rättvisare fördelning av politiska resurser, ge ekonomiskt mindre välbeställda en 
möjlighet att uttrycka sig utan att köpa mediatid, fördela makten över 
informationsflödet mer rättvist och utgöra ett forum för åsikter som inte är mainstream 
eller kommersiellt gångbara.171 Dessa positiva effekter, försvinner ju mer avgifter 
folkbiblioteket tar ut för sina tjänster och låter information bli en del av deras ekonomi. 
Ett vinstinriktat privat drivet folkbibliotek som tog ut avgifter för boklån skulle 
förmodligen övergå till att köpa in de böcker som var mest inkomstbringande vilket 
hade minskat bibliotekets roll som plattform för mindre populära författare eller 
debattörer, samtidigt som de klasser som var mindre ekonomiskt besuttna skulle tänka 
en gång extra innan de gick till biblioteket för att låna.172  
 
Dahl visar på att ett av problemen i den moderna demokratin är att de politiska 
resurserna är så ojämnt fördelade vad gäller information och kompetens och att detta i 
kombination med att den politiska processen är så komplex, gör så att vi riskerar att 
hamna under politiska specialisters förmyndarskap.173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
165 ODLIS uppslagsord ”Information” (06-06-03). 
166 Schiller (1996), s. 35. 
167 Ibid., s. 35. 
168 Schiller (1996), s. 35. 
169 Ibid., s. 39. 
170 Ibid., s. 96f & s. 139. 
171 Ibid., s. 35, s. 39, s. 96f  & s. 139. 
172 Ibid., s. 27-40. 
173 Dahl (1999), s. 513f. 



 27 

3. Metod och material 
 
I det här kapitlet redovisar vi vårt metodval. Det handlar om hur vi gått till väga, på 
vilket sätt vi valt att färdas samt hur vi valt att se på det vi mött.  
 
Mer allmänt redogör vi för den vetenskapssyn vi har eller kanske snarare om den 
vetenskapstradition vi rör oss inom och ansluter oss till. Vi tar upp hur vi analyserar 
texterna genom abduktion och hur vi utgår från en hermeneutisk teori inriktad på 
förståelse. Vi berör kort våra epistemologiska utgångspunkter och diskuterar vår 
dokumentanalys. 
 
I den här typen av vetenskaplig undersökning måste man alltid göra vissa 
ställningstaganden vad gäller det material man har valt ut. För att uppnå en hög grad av 
validitet är det av vikt att redogöra för hur den processen har gått till. 
 
3.1. Vetenskapssyn - Hermeneutik 
 
Vi gör här en genomgång av våra epistemologiska utgångspunkter, att den är relativt 
utförlig har dels att göra med att vi sysslar med hermeneutik och därför anser att det är 
bra med en liten bakgrund till den hermeneutiska vetenskapstraditionen och dels har det 
att gör med att vi uppskattar bakgrunder eftersom de visar på hur saker växt fram, att det 
finns en poäng med en idéhistorisk skiss. 
 
Vi rör oss alltså inom en hermeneutisk vetenskaplig tradition. När det gäller 
texttolkning handlade den från början ofta om att förstå religiösa texter. Fram på 1800-
talet började man anlägga det perspektivet även på profana texter. Friedrich 
Schleiermacher är en tidig företrädare för hermeneutiken. Han menar att det är viktigt 
att förstå författarens avsikter för att kunna förstå en text. Ett annat namn inom den 
traditionen är Wilhelm Dilthey som bland annat menar att tolkning gäller alla mänskliga 
handlingar och att tolkningen sker i vad han kallar en hermeneutisk cirkel.174 Även 
Hans George Gadamer är viktig, en filosof som bland annat menar att man måste se till 
den aktuella situationen för att kunna tolka en text,175 även förförståelse och 
tolkningshorisonter tillhör hans bidrag till traditionen. 176  
 
Enligt Ralf Helenius,177 försöker olika hermeneutiska riktningar, bland annat 
fenomenologi, kritisk teori och marxism, förstå mer om en komplex verklighet.178 Det 
läser vi som att hermeneutiken är en huvudväg och de olika riktningarna inom 
hermeneutiken är som avtagsvägar. Helenius räknar in de riktningarna till förstående 
samhällsforskning. 179 Han hänvisar till olika forskares benämningar av den traditionen, 
bland andra den engelske sociologen Anthony Giddens som talar om tolkande 
samhällsvetenskap och Jürgen Habermas om ett emancipatoriskt kunskapsideal. 180 Vi 
ser hermeneutiken dels som ett samlingsnamn för förstående forskning och dels som en 
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textanalytisk metod. Vi använder olika aspekter av de ovan nämnda vetenskapliga 
riktningarna; framförallt hermeneutisk textanalys samt den kritiska teorin och 
marxismen genom Habermas och Schiller.  
 
När Helenius ska beskriva förståelsens ontologi, det vill säga hur vi förstår, tar han hjälp 
av begreppen helhet och del, respektive den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. De 
syftar på en dialektisk process i vilken man försöker förstå helheten utifrån delarna och 
vice versa.181 Ett exempel på den processen kan vara att man försöker få en 
helhetsförståelse av en text och sedan undersöker delarna vilket leder till en ny 
förståelse av helheten. När man återvänder till delarna och studerar dem får man så 
återigen ytterligare en ny helhetsförståelse. Det är på det sättet vi närmar oss våra texter.  
 
Genom att studera vissa teoretiska begrepp tror vi oss kunna utöka en förståelse av vad 
som implicit och explicit sägs i de valda dokumenten om folkbiblioteket och 
demokratin. Vi försöker dels förstå kontexten folkbibliotek och demokrati och dels 
försöker vi spegla begreppen demokrati, offentlighet och information i några teoretiska 
resonemang och hoppas på så sätt lyfta fram nya betydelser av den undersökta 
kontexten.182 
 
Vi ansluter oss till en konstruktivistisk epistemologi som syftar på att samhället 
konstrueras av sociala aktörer. Det finns ingen helt objektiv verklighet eller naturlig 
utveckling utan den blir vad vi gör den till. I vårt fall handlar det om att synen på 
demokratin och folkbiblioteken påverkar demokratin och folkbiblioteken.  
 
3.2 Metoddiskussion: Dokumentanalys och abduktion 
 
Vi använder således en kvalitativ metod och vårt empiriska material består av 
dokument. Detta tycker vi är befogat då exempelvis lagdokument är viktiga 
komponenter i vår tids samhällsliv och reglerande dokument är något som vi alla måste 
förhålla oss till, något som både reflekterar och styr vårt samhälle.183  
Vi lever i en textmedierad verklighet: texter påverkar och bestämmer hur vi uppfattar 
vår omvärld. Vi menar också att begreppen styr verkligheten och att de därför är viktiga 
att undersöka, här demokrati, offentlighet och information. 
 
Med en startpunkt i detta anser vi att det kan vara värdefullt att granska dokument och 
vi betraktar de dokument vi har valt som källor varur vi kan utvinna ett visst innehåll. 
Enligt vår förförståelse är de dokument vi har valt att fokusera på dokument som har ett 
inflytande över verksamheten ute på folkbiblioteken och att de rymmer vissa idéer om 
hur folkbiblioteket skall se ut, vad folkbiblioteket kan göra och speciellt då det gäller 
demokratin. En annan förförståelse är att den samhällsekonomiska och politiska 
utvecklingen på en global och även lokal nivå innebär nya utmaningar för 
folkbiblioteken och sätter styrdokumenten i en ny kontext.  
   
En kvalitativ dokumentanalys är en komplicerad process som vi här kortfattat redogör 
för. Upprepade läsningar av dokumenten krävs och förförståelsen utökas genom större 
kunskaper i den kontext där de ingår. Den växelvisa läsningen av teoretikerna och det 
empiriska materialet sker därför kontinuerligt under uppsatsarbetets gång, och genererar 
                                                 
181 Helenius (1990), s. 258. 
182 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 42. 
183 Bergström & Boréus (2000), s. 12f. 
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en ny förståelse av det empiriska materialet. Genom den förståelse vi så anammar 
hoppas vi kunna besvara våra frågeställningar. Det arbetssätt som vi ansluter oss till 
brukar kallas abduktion. Enligt Mats Alvessons och Kaj Sköldbergs Tolkning och 
reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (1994) så är abduktion ett 
tillvägagångssätt där förståelsen av teori och empiri kombineras och justeras under 
arbetets gång i en form av dialektik.184  
 
Istället för att utgå från empiriska fakta som induktion, eller teoretiska föreställningar 
som deduktion, utgår abduktionen från båda. En induktiv ansats utgår från en mängd 
enskilda fall och hävdar att slutsatser som kan dras från dem är generellt giltiga. En 
deduktiv ansats innebär att man utgår från en generell regel och menar att den kan 
förklara ett enskilt fall. Alvesson och Sköldberg menar att båda dessa ansatser i många 
fall är vetenskapligt tvivelaktiga och påvisar att abduktionen är en bra kombination av 
dem båda.185 Under den abduktiva forskningsprocessen sker en växelverkan av arbete 
mellan empiriska iakttagelser och teori varav de successivt omtolkas i skenet av 
varandra. 186  
 
Vi har gått tillväga på följande sätt. I vår metod ingår att frilägga mening och 
dechiffrera begrepp, att belysa begrepp utifrån beskrivningar och analyser och att sedan 
väga dessa gentemot iakttagelser i dokumenten. I processen genererar vi ny förståelse 
och ny teori. Vi kan exemplifiera utifrån våra utgångspunkter: Vi undersöker 
förekomsten av begreppen demokrati, offentlighet och information i några dokument. 
Samtidigt undersöker vi teori eller generella regler om vad som menas med dessa 
begrepp. Vi utgår från empiriska iakttagelser likt induktionen men avvisar inte 
teoretiska utgångspunkter utan använder dem som inspiration till vårt sökande efter 
mönster i iakttagelserna.187En ny förståelse av begreppet offentlighet kommer också att 
skänka ny förståelse av ett dokument där begreppet offentlighet förekommer. Likadant 
kommer iakttagelser av begreppet offentlighet i ett dokument förmodligen skänka ny 
förståelse av begreppet. 
 
Det deduktiva inslaget i vår abduktiva metod går ut på att vi använder oss av teoretiska 
mönster som vi utvinner och formulerar i vårt teoriavsnitt. Den induktiva ansatsen 
utgörs av studier av de fyra dokument som är vårt empiriska material. Vår förhoppning 
är att dessa båda ansatser skall kunna ge tillräckligt intressanta resultat för att leda till en 
fruktbar diskussion kring vad förekomsten av begreppen demokrati, offentlighet och 
information kan innebära. För att detta skall gå att genomföra fullt ut krävs det att det 
deduktiva mönster som vi skapat är användbart som analysredskap till våra 
observationer, och att de observationer vi gör i det empiriska materialet kan användas 
till att justera mönstret.  
 
Abduktion som metod löper för oss parallellt med en hermeneutisk vetenskapssyn. 
Även Alvesson & Sköldberg diskuterar liknelserna här emellan, hur abduktionen 
påminner om en hermeneutisk spiral.188 Det vi eftersträvar är en slags 
horisontsammansmältning mellan begreppen som sprungit ur vår teori och iakttagelser 
ur det empiriska materialet. Man kan också säga att vi applicerar teorier på det 

                                                 
184 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 42. 
185 Ibid., s. 41. 
186 Ibid., s. 42. 
187 Ibid. 
188 Ibid., s. 45. 
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empiriska materialet för att på så vis utvinna nya betydelser i det begreppen explicit 
eller implicit uttrycker i texten.189 Vi försöker på så vis förstå mer av det empiriska 
materialet, det är enligt Helenius den förstående forskningens grund.190 Här är det nog 
bra att poängtera att vi inte försöker bevisa några teorier eller någon förförståelse vi har 
kring uppsatsens syfte och frågeställningar. Abduktion bygger på att man i studiet av 
empiriska iakttagelser utgår från ett övergripande mönster, men att detta mönster 
justeras och sätts på prov i och med att man gör fler och fler empiriska iakttagelser. Som 
Alvesson & Sköldberg uttrycker det: ”'Fakta' tjänar alltså till att föranleda teorin, 
samtidigt som den hela tiden spelar rollen av kritiskt avstämningsinstrument och ny 
idégivare till teorin”.191 
 
För att konkretisera: Vår metod här innebär ett växelarbete mellan ökad förståelse av 
teorier om demokrati, offentlighet och information och iakttagelser i det empiriska 
materialet: Bibliotekslag SFS: 1996:1596, Unescos Folkbiblioteksmanifest, de 
kulturpolitiska målen (1996) och Kulturpolitikens inriktning (1995). Detta genererar en 
ny förståelse av det empiriska materialet. 
 
I vår tolkning av det empiriska materialet, som består av dokument, har vi valt att inte ta 
någon hänsyn till författarna bakom utan utgår enbart från texterna. 
 
3.3 Källkritik 
 
Här följer en redogörelse för den teoretiska bakgrunden när det gäller vår urvalsprocess.  
 
Vi har tagit avstamp i Torsten Thuréns Källkritik (2005 års upplaga) som utgör basen i 
vårt källkritiska resonemang. Thurén påpekar själv att grunden för källkritik är väldigt 
enkel och att det i stort sett handlar om fyra principer: 
 

• Äkthet. Källan skall vara det den utger sig för att vara. 
• Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och  

källans berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 
• Oberoende. Källan skall stå för sig själv, inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat av 

en annan källa. 
• Tendensfrihet. Man skall inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen för 
att förvränga verklighetsbilden.192 

 
Thurén framhåller även vikten av att vara varsam med vilka aspekter man tar vara på 
med sina källor.193 Han skiljer på källor som är berättande och källor som betraktas som 
kvarlevor. För att förstå distinktionen däremellan använder Thurén liknelsen med 
vittnesmål av en händelse och ett kvarlämnat fingeravtryck från händelsen. Vittnesmålet 
är en berättelse medan fingeravtrycket är en kvarlämning. Thurén påpekar att de flesta 
skulle betrakta fingeravtrycket som ett säkrare bevis än vittnesmålet för att det inte går 
att vinkla.194 Forskare som arbetar med källor måste ofta avgöra om de betraktar dem 
som berättande källor eller kvarlämningar. Även skriftliga dokument kan fylla 

                                                 
189 Helenius (1990), s. 213. 
190 Ibid., s. 218. 
191 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 43. 
192 Thurén, Torsten (2005), Källkritik , s. 13. 
193 Ibid., s. 87ff. 
194 Ibid., s. 13. 
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funktioner som båda och Thúren påpekar att en person som jobbar med skriftliga källor 
måste bestämma vilken aspekt de vill lyfta fram ur dem, kvarleveaspekten eller den 
berättande.195 När man väljer att betrakta källor som kvarlevor blir förstås 
äkthetsaspekten central.  
 
Thúren skriver även om en speciell sorts källor som han benämner performativa. 
Dokument som själva är den händelse som de vittnar om; exempelvis fredsföredrag, 
betyg, beslutsprotokoll, dombeslut. De här dokumenten har en berättelse i sig men är 
samtidigt aktiva, de lovar något, exempelvis ett dombeslut berättar om brottet som 
utförts men är samtidigt ett dokument som visar att personen är dömd. Men Thurén 
påpekar att man skall vara skeptisk emot performativa källor, det är inte alltid att det 
som utlovas i dokumentet går i uppfyllelse, ta till exempel ett fredsföredrag som inte 
hålls.196  
 
Urvalsprocessen är av stor vikt, både i urval och material och aspekterna som bearbetas 
av materialet. Thurén har sammanställt tre viktiga urvalsprinciper: 

 
• Ett urval är skevt om fakta undanhålls som är relevanta utifrån det valda perspektivet. 
• Ett urval är skevt om den som har gjort urvalet har anledningen att dölja hur urvalet är gjort. 
• Ett urval är skevt om ytterligare information ändrar helhetsbilden.197 

 
3.3.1 Våra källor 
 
Vad är det då för empiriskt material som vi valt att jobba med och vad kan man säga om 
detta med utgångspunkt i Thuréns källkritiska resonemang? Vårt empiriska material 
består av offentliga tryck vilket vi menar borde garantera dokumentens äkthet och 
oberoende; det är inte avskrifter eller referat det handlar om. Huruvida dokumenten är 
tendensfria är kanske svårare att svara på men vårt empiriska material är performativa 
dokument  och den tendens de i så fall redovisar är på sätt och vis intresse för oss i själva 
undersökningen. Vi analyserar dokumenten som kvarlevor snarare än berättelser.  
 
Enligt det elektroniska uppslagsverket ODLIS är ett dokument (engelska ”document”) 
ett objekt som innehåller ett eller flera verk vars syfte är att presentera eller bevara 
kunskap. Dokumentet är ett medium genom vilket ett budskap blir kommunicerat. 
Dokument finns i ett flertal olika format som inkluderar manuskript, tryckta 
publikationer, mikroformat, otryckt material, elektroniska resurser etc.198 ODLIS 
nämner även ”government documents” som en speciell grupp av dokument, dokument 
utgivna av USA:s federala regering.199 Vi har i den här uppsatsen att göra med ett antal 
olika typer av dokument varav de flesta är publicerade av Sveriges riksdag och regering, 
vilket borde motsvara vad ODLIS kallar ”government documents”.  
 
Vi tänkte nu fördjupa oss lite i de olika typer av dokument som utgör vårt empiriska 
material (Notera att vi angett sidantal på de källor vi har använt oss av, vilket inte måste 
innebära att hela texten är relevant för oss.): 
 

                                                 
195 Thurén (2005), s. 100. 
196 Ibid., s. 102f. 
197 Ibid., s. 89. 
198 ODLIS, uppslagsord ”document” (2006-05-14). 
199 Ibid., uppslagsord ”government documents” (2006-05-14). 
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Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 (1995) (21 sidor) är ett manifest från FN-
organisationen UNESCO. Manifestet är inte tvingande, som en lag eller konvention, 
utan innehåller målsättningar och rekommendationer.200 
 
Kulturpolitikens inriktning (1995) (SOU 1995:84) (820 sidor) är ett slutbetänkande från 
Kulturutredningen, och alltså inte ett dokument från regering eller riksdag. 201 
Kulturpolitikens inriktning är en SOU, en statlig offentlig utredning, och är alltså ett av 
resultaten av Kulturutredningens arbete, resultatet av utredningen formulerat i en 
slutbetänkande, som sedan regeringen tar hänsyn innan de lägger fram en proposition.202 
 
Kommittédirektiv 1993:24: Kulturpolitikens inriktning (1993) (10 sidor), 
Kommittédirektiv  1994:146: Tilläggsdirektiv till Kommittén om Kulturpolitikens 
inriktning (1994) (6 sidor) är direktiv, det vill säga riktlinjer som regeringen ger till 
utredningar, i detta fall Kulturutredningen. Vad gäller Kulturpolitik (1997)  
(Regeringens proposition 1996/97:3) (229 sidor)  är en proposition regeringens förslag 
till riksdagen som ofta föregåtts av utredningar.203 
 
Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1 (1997) (291 sidor) är ett betänkande från 
kulturutskottet, vilket betyder att det är ett underlag för debatt och beslut i riksdagens 
kammare som förberetts av ett utskott, i detta fall kulturutskottet.204 
 
Riksdagsskrivelser 1996/97:129 (1997) (1 sida) är en riksdagsskrivelse, vilket innebär 
att det är riksdagens meddelande till regeringen om vilka beslut man har fattat efter att 
ha tagit del av utskottens betänkande. Riksdagens Protokoll 1996/97:49 (1997) (172 
sidor) är ett av kammarens protokoll, det vill säga ett sammanfattande protokoll över 
debatterna i riksdagen. 205 
 
Bibliotekslag: SFS 1996:1956 (1996) (1 sida) och Bibliotekslag: SFS 2004:1261 (2004) 
(1 sida) är lagar, det vill säga regler som alla måste följa, beslutade av riksdagen. 206  
 
De kulturpolitiska målen (1996) (1 sida) är sju nationella målsättningar för Sveriges 
kulturpolitik, beslutade av Sveriges riksdag. 
 
Vad gäller tidsaspekten är de dokument vi valt att arbeta med relativt aktuella: Unescos  
Folkbiblioteksmanifest 1994 och materialet från den kulturpolitiska utredningen är från 
början till mitten av 1990-talet. Det var den perioden och framåt som vi tänkt inrikta vår 
undersökning på; från 1990 till idag, 2006.  I den performativa aspekten av dessa 
dokument kan man säga att det fortfarande är de som idag gäller. Exempelvis har ingen 
ny version av Unescos folkbiblioteksmanifest kommit. 
 
I fråga om de urvalsprinciper som Thurén redogör för ovan skulle vi vilja förklara lite 
hur vi resonerat i en skärskådning av det material vi valt. Eftersom vårt perspektiv är en 
undersökning av styrdokument och andra offentliga dokument som har inflytande över 
                                                 
200 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 (1995). 
201 se < www.riksdagen.se >  dokument > om dokument (06-04-06). 
202 Från Lagrummet <www.lagrummet.se> dokumenttyper (06-04-06). 
203 se < www.riksdagen.s e >  dokument > om dokument (06-04-06). 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
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hela Sverige och inte bara på en lokal nivå, så tycker vi att det borde vara rätt lätt att 
kontrollera om huruvida vi undanhållit något material som kunnat förändra 
undersökningens utfall. Vi har gjort sökningar på webbportaler som 
http://www.riksdagen.se (3 april 2006) och http://www.kulturradet.se  (3 april 2006) för 
att se vad det finns att hitta där, med kompletterande undersökningar i den samling med 
offentliga dokument som finns på Högskolebiblioteket i Borås. Visst material som vi 
hittade, exempelvis från Folkbiblioteksutredningen Folkbibliotek i tal och tankar: En 
faktautredning från folkbiblioteksutredningen (1982) har vi bedömt som lite för 
gammalt för att kunna tjäna som empiriskt material i vår undersökning. Ett annat 
projekt som hade kunnat vara aktuellt för oss är Vuxnas lärande. Sedan 2002 har 
kulturrådet fått anslag för att främja vuxnas tillgång till folkbiblioteksservice. Det nya 
behovet av livslångt lärande är något som återknyter till folkbildningstanke men är 
kombinerat med modern informationsteknologi och en ambition att nå ut till nya 
grupper som kanske inte har använt sig av folkbiblioteket i en större utsträckning. 207 Vi 
bedömde dock att Vuxnas lärande -projektet föll utanför vårt problemområde. 
 
Det är i första hand Bibliotekslag SFS 1996:1596, De kulturpolitiska målen, 
Kulturutredningens Kulturpolitikens inriktning och Unescos Folkbiblioteksmanifest 
1994 som vi ämnar undersöka, men vi bedömer att de andra dokumenten kan vara både 
nyttiga och näst intill oumbärliga som komplement till dessa.  
 
Vad gäller dokument som vi har använt oss av var kommittédirektiven viktiga för oss, 
då de gällde kulturutredningens målsättningar och det var Kommittédirektiv 1994:146: 
Tilläggsdirektiv till Kommittén om Kulturpolitikens inriktning som ledde till 
bibliotekslagen. Regeringens Proposition 1996/97, Kulturutskottets betänkande 
1996/97:KrU1, Riksdagens Protokoll 1996/97:49 och Riksdagsskrivelser 1996/97:129  
är alla viktiga då de redogör för diskussionerna om bibliotekslagen, från förslag till 
beslut. Dessa dokument har vi läst som stöd till analysen av våra fyra huvuddokument. 
 
År 2004 infördes en ändring i bibliotekslagen under namnet Bibliotekslag SFS 
2004:1261. Ändringen föregicks av John Erik Forslunds Om biblioteksverksamheterna 
(DS 2003:66),   Regeringens proposition Kultur, medier, trossamfund och fritid 
2004/05:1 utgiftsområde 17, Kulturutskottets betänkande 2004/05:KrU1 och 
Riksdagens Riksdagsskrivelse 2004/05:97. Eftersom vi har bedömt att själva 
lagändringen i sig bara är marginellt relevant för vårt syfte, har vi valt att inte undersöka 
förarbetena närmare.  
 
Vi vill här också peka på att dokumenten vi undersöker är av lite olika karaktär och att 
det påverkar under vilka villkor vi kan analysera dem. Det kan handla om variabler som 
textmängd och att en viss typ av formuleringar är vanliga i en typ av dokument och inte 
tillåtna i andra. Som vi ser ovan är exempelvis Kulturpolitikens inriktning på 820 sidor 
medan Bibliotekslagen: SFS 1996:1596 är på knappt en sida, vilket visar på hur olika 
dessa typer av dokument är. Bibliotekslagen: SFS 1996:1596 är en lag och lagar är 
dokument som är formulerade på ett visst sätt och behöver ett visst innehåll. Därför 
rättar sig utformningen av lagtexter efter ett specifikt ramverk, medan Kulturpolitikens 
inriktning är en undersökning och detta tillåter en större textmängd och en annan typ av 
formuleringar och resonemang. När det gäller Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 och 
De kulturpolitiska målen är de av en annan karaktär. Dessa två dokument har det 
                                                 
207 För att läsa mer om folkbibliotek och vuxnas lärande, besök kulturrådets sida  
     <http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1701> (2006-04-17). 
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gemensamt att de vare sig är undersökningar eller lagar utan målsättningar och 
rekommendationer. De kan därför formulera sig på ett sätt som inte är sakligt och 
tvingande, utan beröra mer abstrakta begrepp och ha ett innehåll mer baserat på 
ideologiska resonemang. Även här bör man iaktta en skillnad i textmängd. Unescos 
folkbiblioteksmanifest 1994 är betydligt mer omfattande än De kulturpolitiska målen 
som är ett rätt kortfattat dokument. Vi är därför medvetna om, i studiet av dessa fyra 
olika dokument, att det är väldigt olika typer av dokument som är utformade för att 
uppfylla olika syften, och därför kan skilja sig väldigt mycket åt i sättet de är 
formulerade. 
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4 Presentation av det empiriska materialet 
 
Här följer en djupare genomgång av de dokument som utgör vårt empiriska material. 
Detta för att klargöra vilken funktion dokumenten har, ge en kortfattad bakgrund till 
varje dokument och för att ringa in de delar av dokumentens innehåll som vi skall 
relatera till våra begrepp.  
 
Vi har ordnat upp den här presentationen på följande sätt: Unescos 
folkbiblioteksmanifest 1994 kommer först, då UNESCO är en organisation som staten 
Sverige ingår i och i många av de kulturpolitiska dokument som finns i Sverige 
refererar uppåt till Unescos folkbiblioteksmanifest 1994. Ett annat motiv till att placera 
Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 först är att det rent tidsmässigt föregår de andra 
dokumenten. Därefter följer Kulturpolitikens inriktning, De kulturpolitiska målen och 
Bibliotekslagen: SFS 1996:1596. 
 
4.1 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 
 
I Sverige finns manifestet sedan 1995 utgivet av Svenska Unescorådets skriftserie som 
Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 ett 21 sidor långt häfte varav själva manifestet 
utgör sidorna 17 – 21. Dokumentet är en deklaration och inte en konvention, det vill 
säga att det är en rekommendation till de medlemsstater som är med i UNESCO snarare 
än ett tvingande dokument.208 
 
4.1.1 Bakgrund 
 
UNESCO är en organisation inom FN som är speciellt inriktad på utbildning, vetenskap 
och kultur. Organisationen har funnits sedan den 16 november 1945 och har 190 
medlemstater sedan oktober 2003. En av dessa stater är Sverige. 
UNESCO står för the “United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization”. Organisationen är ämnad att fungera som ett samarbete mellan 
medlemsstaterna och strävar efter att bygga ut medlemsstaternas kapacitet inom 
utbildning, kultur, vetenskap och kommunikation. Folkbibliotek är ett av de områden 
som UNESCO intresserar sig för och man har ett speciellt manifest med mål för 
medlemsstaterna att eftersträva.209 
 
UNESCOs första folkbiblioteksmanifest trädde i kraft 1949 och 1994 tillkom den 
senaste, och tredje, versionen av manifestet. Dess ambition är att ange mål för 
folkbibliotek över hela världen, att ange vad som är önskvärt och eftersträvansvärt även 
om det kan vara långt ifrån hur det rent faktiskt ser ut. För att förankra målen i den 
praktiska verkligheten så har man utsett vissa modellbibliotek världen över. Genom 
dessa modellbibliotek försöker man förkroppsliga UNESCO:s ambitioner. Sedan 1995 
är Ljusdals kommunbibliotek det svenska modellbiblioteket.210 
 
 
 

                                                 
208 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 (1995), s. 14. 
209 UNESCO: What it is, What it does. 
210 Information om UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest från Kulturrådets sida <www.kulturradet.se> 
      (060301). Klicka sedan kulturområden> Bibliotek> UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest. 
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4.1.2 Innehåll 
 
Manifestet är ett rätt omfattande dokument som försöker reglera stora delar av 
folkbibliotekens verksamhet och dessutom är omfattande i det att UNESCO har 190 
medlemsstater som alla skall sträva efter att uppnå manifestets mål. Man kan se att 
Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 är extra intressant utifrån en demokratiaspekt och 
som ideologisk stomme för folkbibliotekets verksamhet. Detta är alltså målen för 
folkbibliotekens verksamhet enligt Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 något som man 
motiverar med den här verksamhetens relevans för demokratin:   

 
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan 
bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska 
rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i 
utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad 
tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. 
 
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, 
ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika 
grupper i samhället.  
 
UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande kraft för 
främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan efter fred 
och andlig utveckling. 211 

 
Manifestet konstaterar även att ” Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, 
kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass”, 212 ”Samlingar och tjänster skall 
omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern teknologi såväl som 
traditionellt material” att dess tjänster i princip skall vara avgiftsfritt och ”bör ha stöd i 
en särskild lagstiftning och bekostas av allmänna medel”. 213 Folkbibliotekens 
”samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, 
politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar” och man 
skall tillhandahålla en ”fri och obegränsad” tillgång av kunskap, tankar, kultur och 
information, anpassad efter lokala behov.214  

 
4.2 Kulturpolitikens inriktning  
 
Kulturutredningen lämnade år 1995 över sitt slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning 
(SOU1995:84). Kulturpolitikens inriktning är ett dokument på 820 sidor som inte är ett 
styrdokument utan ligger till grund för den proposition som regeringen senare la fram, i 
detta fall Kulturpolitik (regeringens proposition 1996/97:3). 
 
4.2.1 Bakgrund: Kulturutredningen 
 
Våren 1992 uttalade riksdagen att en kulturpolitisk utredning med parlamentarisk 
sammansättning borde utföras för att utvärdera 1974 års kulturpolitiska mål, detta enligt 
kulturutskottets betänkande Kulturutskottets betänkande 1991/92:KrU18.215 
Kulturutskottet menade att utredningen förutom att utvärdera 1974 års kulturpolitik 

                                                 
211 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 (1995), s. 17. 
212 Ibid.  
213 Ibid., s. 18f. 
214 Ibid., s. 17f. 
215 se Kulturutskottets betänkande 1991/92:KrU18 (1992). & Riksdagsskrivelse 1991/92:204 (1992). 
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skulle ta ställning för en jämkning av kulturpolitiken, utreda om man skulle lägga till 
ytterligare kulturpolitiska mål och genom vilka medel målen skulle uppnås.216 
I februari 1993 satte chefen för kulturdepartementet på regeringens uppdrag ihop en 
kommitté med det uppdraget, och dessutom med målet att göra en samlad bedömning 
av en framtida kulturpolitik med eventuellt nya målsättningar för att möta nya krav. 
Kommittén antog namnet Kulturutredningen.217 
 
Kulturutredningen skulle komma att resultera i ett antal nya dokument och mål för 
bland annat då Kulturpolitikens inriktning. 
 
4.2.2 Innehåll 
 
I Kulturpolitikens inriktning avsnitt 27.2 ”Bibliotek i Sverige” (det kapitel som vi har 
fokuserat på) förekommer en redogörelse för situationen för folkbiblioteken i Sveriges 
och ett förslag till bibliotekslag.  
  
I texten försöker man redogöra för en del av problemen som folkbiblioteken haft under 
tiden innan undersökningen: 
  

             - Bokanslagen har minskat under flera år, 
                - den uppsökande verksamheten hade försvagats, vilket i första hand drabbar barn, äldre 

och handikappade, 
                 - många kommuner har ändrat sin situation, några prövar alternativa driftformer, 

- de fria boklånen ifrågasätts och högre avgifter tas ut på bibliotekets  tjänster.218 
 
Man betonar även folkbibliotekets tillgångar som att ”Folkbiblioteket med rötter i 
folkbildningen utgör en viktig resurs i samhället för bildning och upplysning.”219 
Information nämns ett antal gånger. Man påpekar att folkbiblioteken har utvecklats på 
sådant sätt att den nya datatekniken ”ökat tillgängligheten till samlingar och 
information”. 220 Man slår även fast att biblioteken ”erbjuder fri tillgång till information 
och fungerar som mötesplatser för alla och spelar en viktig roll för utbildning på alla 
nivåer.”221 
 
Folkbibliotekets ekonomi är en fokusfråga, mycket på grund av att kommunerna hade 
tvingats till neddragningar. Stora skillnader kunde iakttas hos folkbiblioteken i olika 
kommuner. Som konsekvens hade folkbibliotekets avgiftsfria tjänster ifrågasatts under 
utredningens förlopp.222 Utredningen menar dock att avgifter på folkbibliotekens boklån 
icke är önskvärt av tre anledningar:  
 
Ideologiska: Möjligheterna att utnyttja biblioteken skall inte vara beroende av 
medborgarnas ekonomi. Praktiska: För att avgifterna skall kunna ge någon verklig 
avkastning måste de vara så pass höga att de inte längre är önskvärda. Juridiska. 
Upphovsrättslagen skulle inte tillåta att folkbiblioteken förde en sådan verksamhet utan 

                                                 
216 Kulturutskottets betänkande 1991/92:KrU18 (1992)., s. 10f. 
217 Regeringens proposition 1996/97:3, s. 12. 
218 Kulturpolitikens inriktning (1995), s. 467f. 
219 Ibid. s. 467.   
220 Ibid.  
221 Ibid.    
222 Ibid., s. 467f. 
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upphovsmännens samtycke. Däremot framhåller man att vissa av folkbibliotekets 
tjänster kan vara avgiftsbelagda.223 
 
Vidare önskar man en kompetenshöjning inom biblioteksområdet, man skall utveckla 
verksamhetsformer och öka beredskapen för framtida problem genom att nationellt 
utnyttja en rad olika metoder för styrning som information, kunskapsspridning och 
informationsbildning, ansvars och rollfördelning och ekonomiska bidrag. 224 
 
Man efterlyser en bibliotekslag för skydd och kodifiering av bärande principer och 
praxis inom folkbiblioteksområdet. En sådan skulle betona betydelsen av medborgarnas 
rätt till tryckt information och kunskap samt av insatser för att stärka intresset för 
läsning, litteratur och bildning i samhället.225 
 
Kulturpolitikens inriktning hämtar inspiration från Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 
vad gäller utformandet av en svensk bibliotekslag och hänvisar till ett utdrag ifrån den 
för att få fram en idémässig grund för folkbiblioteken och i förlängningen bibliotek i 
allmänhet.226 
 
Bibliotekslagen sägs främst vara syftad för att uppnå två saker: 
Bevarandet av ett väl fungerande nationellt nätverk och bevarandet av de avgiftsfria 
boklånen. Ifråga om det nationella nätverket riktar man sig till både stat och kommuner. 
Ifråga om boklånen riktar man sig enbart till kommunerna, här sägs lagen främst bara 
vara en kodifiering av redan rådande förhållanden. 227 
 
Mycket fokus läggs på bibliotekens verksamhet och en rädsla för att den skall minska i 
ekonomiskt svåra tider. Huvuddelen av bibliotekens verksamhet kommer fortfarande att 
ligga under kommunernas kontroll och man uppmanar biblioteken till att ”även i 
fortsättningen vara föregångare när det gäller att ge medborgarna kulturella upplevelser, 
kunskap och information”. 228 Vidare vill man betona ”folkbibliotekens roll som en 
samlande funktion i kommunerna för information och kunskapsspridning. Viktiga 
principer för folkbiblioteket är därutöver öppenhet för alla, tillgänglighet till 
information och samlingar även för dem som av olika anledningar inte själva kan ta sig 
till biblioteken eller utnyttja de resurser bib lioteken förfogar över samt neutralitet i 
ideologisk, politiskt och religiöst avseende.”229 Man vill betona att biblioteken har ett 
”stort kunnande i att söka, värdera och sovra information” vilket blir allt viktigare.230 
 
Angående ”Biblioteken och Informationstekniken” betonar man vikten av att 
biblioteken lyckas ta till sig och använda den nya tekniken. Detta för att 
informationstekniken är nya vägar för information och kunskap, och man måste ta till 
sig tekniken för att medborgarna även fortsättningsvis kommer att uppsöka biblioteken 
för att tillskansa sig dessa saker.231   
 
                                                 
223 Kulturpolitikens inriktning (1995), s. 468f. 
224 Ibid., s. 470. 
225 Ibid. 
226 Ibid., s. 471. 
227 Ibid., s. 473. 
228 Ibid.   
229 Ibid., s. 473f. 
230 Ibid., s.  474. 
231 Ibid.  
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4.3 De kulturpolitiska målen 
 
De kulturpolitiska målen (1996) finns att skriva ut som dokument på Kulturrådets 
hemsida (http://www.kulturradet.se) (2006-04-13) under adressen   
<http://www.kulturradet.se/ovfiles/Kulturpolitiska_mal.pdf> (2006-04-13), men målen 
finns även i Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1 under rubriken ”2.3 
Kulturpolitiska mål”. Det är sju nationella mål som skall vara vägledande för all 
kulturverksamhet oberoende av samhällssektor. Folkbibliotekens verksamhet är en del 
av kulturpolitiken.  
 
4.3.1 Bakgrund 
 
Kulturutredningens mål var ursprungligen att utvärdera 1974 års kulturpolitiska mål och 
att sedan utarbeta något som motsvarade kulturpolitikens utmaningar på längre sikt. Hur 
resonerade man då kring samtidens krav och vad resulterade det i?  
 
Målen för Kulturutredningen specificerades i Kommittédirektiv 1993:24: 
Kulturpolitikens inriktning (1993).  
 
Folkbiblioteken nämns i detta direktiv i samband med den decentraliserade 
kulturpolitiken, då folkbiblioteken är regionaliserade i kommunernas vård. Men 
utredningen skulle ändå i sista hand handla om folkbiblioteket, det var ju i samband 
med detta som bibliotekslagen kom till. Förslaget till de nya kulturpolitiska målen lades 
till slut fram i Kulturpolitik regeringens proposition 1996/97:3 och efter att vissa tillägg 
lagts till i Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1 antogs förslaget av riksdagen. 232  
 
4.3.2 Innehåll 
 
De kulturpolitiska målen lyder enligt Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1: 
 

1.  att värna yttrandefriheten och skapa 
reella  förutsättningar  för  alla  att 
använda den 
2.  att verka för att alla får möjlighet 
till delaktighet i kulturlivet och till 
kulturupplevelser   samt   till    eget 
skapande 
3.  att främja kulturell mångfald, 
konstnärlig förnyelse och kvalitet och 
därigenom motverka kommersialismens 
negativa verkningar 
4.  att ge kulturen förutsättningar att 
vara en dynamisk, utmanande och obunden 
kraft i samhället 
5.  att bevara och bruka kulturarvet 
6.  att främja bildningssträvanden 
7.  att främja internationellt 
kulturutbyte och möten mellan olika 
kulturer inom landet.233 

 
Vi kommer hädanefter, inspirerade av kulturrådets elektroniska dokument 
                                                 
232 Riksdagens Protokoll 1996/97:49 & Riksdagsskrivelser 1996/97:129 . 
233 Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1 , s. 40f. 
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<http://www.kulturradet.se/ovfiles/Kulturpolitiska_mal.pdf> (2006-05-13), att referera 
till de sju målen som (1) yttrandefrihetsmålet, (2) jämlikhetsmålet, (3) mångfaldsmålet, 
(4) självständighetsmålet, (5) kulturarvsmålet, (6) bildningsmålet och (7) 
internationaliseringsmålet. 
 
4.4 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 
   
Förslag till en svensk bibliotekslag utarbetades i samband med kulturutredningen även 
om detta inte specificerades i det ursprungliga kommittédirektivet.234  
 
Bibliotekslag: SFS 1996:1596 är ett tvingande dokument som innehåller bestämmelser 
vad gäller biblioteksväsendet i landet. Lagen finns att hämta i Svensk 
författningssamling 1996: 1156-1657 (1997), och sträcker sig över 2 sidor.  
 
4.4.1 Bakgrund 
 
Beslutet att formulera en bibliotekslag, något som inte funnits i Sverige tidigare, men 
ibland efterfrågats,235 kom i ett tilläggsdirektiv till det ursprungliga Kommittédirektiv 
1993:24: Kulturpolitikens inriktning (1993) , närmare bestämt i Kommittédirektiv  
1994:146: Tilläggsdirektiv till Kommittén om Kulturpolitikens inriktning (1994) . Här 
motiverar man utarbetandet av en bibliotekslag med följande: 
 

Den fria tillgången till det tryckta ordet har en grundläggande betydelse i ett demokratiskt 
samhälle. De kommunala folk- och skolbiblioteken spelar därvid en central roll. Biblioteken har 
också viktiga uppgifter i det lokala kulturlivet. Regeringen har markerat folk- och 
skolbibliotekens betydelse i regeringsdeklarationen genom att avisera att en bibliotekslag skall 
införas. Syftet med en bibliotekslag är att säkra att folk- och skolbiblioteken kan bevara 
mångfald och kvalitet när det gäller bokinköp samt att garantera avgiftsfria boklån. Därtill skall 
lagen säkerställa förekomsten av bibliotek i varje kommun. Kommittén skall lägga fram förslag 
till en sådan lag.236 

  
I samband med bibliotekslagen fick kommittén även i uppdrag att utvärdera, undersöka 
och belysa hur informationsteknologin kan användas för att utveckla folkbibliotekens 
verksamhet.237 
  
Resultaten av kommitténs arbete lades sedan fram i Kulturpolitik (Regeringens 
proposition 1996/97:3), ett förslag till bibliotekslagen som sedan i huvudsak antogs av 
riksdagen efter att kulturutskottet behandlat den i Kulturutskottets betänkande 
1996/97:KrU1.238 Bibliotekslagen gäller än idag, med en liten ändring införd 2004.239 
Trots att ett av målen enligt Kommittédirektiv 1994:146: Tilläggsdirektiv till Kommittén 
om Kulturpolitikens inriktning var att reglera folkbibliotekens förhållande till avgiftsfria 
lån av media (utöver litteratur) och informationstjänster tar man i propositionen ingen 
direkt ställning: 
 

                                                 
234 se Kommittédirektiv 1993:24. 
235 Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1 , s. 71. 
236 Kommittédirektiv 1994:146. 
237 Ibid. 
238 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 antogs enligt Riksdagens protokoll 1996/97:49 och Riksdagsskrivelse 
     1996/97:129. 
239 Bibliotekslag: SFS 2004:1261.  



 41 

Den föreslagna bestämmelsen om avgiftsfrihet tar endast sikte på litteratur. Informationssökning 
i databaser m.m. regleras inte i lagen.  Många har synpunkter på att avgiftsfriheten endast skall 
omfatta boklån.  De menar att avgiftsfriheten också bör omfatta utnyttjandet av medier och 
informationstjänster på biblioteken.  Att begränsa avgiftsfriheten till enbart litteratur är enligt 
många ett föråldrat synsätt.240 

 
4.4.2 Innehåll 
 
Vi citerar här hela Bibliotekslag: SFS 1996:1596. Detta för att lagen förmodligen är det 
dokument som har störst betydelse för folkbiblioteken, och för att lagens relativt korta 
omfång gör det relevant och möjligt att här återge hela texten. 
 
Här följer Bibliotekslag: SFS 1996:1596: 
 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna 
biblioteksväsendet. 
 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. 
 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för alla medborgare. 
 
Varje kommun skall ha folkbibliotek. 
 
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna 
litteratur för viss tid. 
 
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra 
liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad 
tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 
 
4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. 
 
Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med 
kompletterande medieförsörjning och andra regionala 
biblioteksuppgifter. 
 
För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 
 
5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas 
lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera 
skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att 
tillgodose deras behov av material för utbildningen. 
 
6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla 
högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid 
högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets 
biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 
 
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 
 
Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken 
vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. 

                                                 
240 Kulturpolitik , regeringens proposition 1996/97:3. 



 42 

 
 
Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för 
lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser 
ankommer på staten. 
 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och 
i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom 
att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. 
 
10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, 
forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur 
de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och 
skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.241 

 
År 2004 infördes en ändring i bibliotekslagen: Bibliotekslag: SFS 2004:1261. 
 
Man motiverade tillägget i bibliotekslagen med att planer för den allmänna 
biblioteksverksamheten skulle leda till en utökad samverkan inom kommunerna och 
landstingen och att detta i förlängningen skulle leda till ett bättre och effektivare 
biblioteksväsen. 242 
 
Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2005, och tillägget står under paragraf 7a: 
 
”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheten.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
241 Bibliotekslag: SFS 1996:1596. 
242 se Kultur, medier, trossamfund och fritid, Regeringens proposition 2004/5:1, 
      Bilaga: Utgiftsområde 17. 
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5. Analys  
 
Vi analyserar här det empiriska materialet utifrån våra valda teoretiska begrepp. Vi 
börjar med demokrati och undersöker hur det används i styrdokumenten och fortsätter 
sedan med offentlighet och information. I första avsnittet tar vi upp det som explicit 
sägs om folkbiblioteken och demokratin. Även de övriga avdelningarna behandlar 
demokratiaspekten men då med inriktning på offentligheten och information. 
 
Vi har valt att göra tematiska analyser med våra teoretiska begrepp som rubriker. Detta 
har varit problematiskt då de undersökta begreppens innebörd glider in och överlappar 
varandra, vilket kan leda till att vi upprepar oss. Vi har dock gjort bedömningen att det 
för klarhets skull ändå varit ett lämpligt tillvägagångssätt.  
 
5.1 Angående demokratin 
 
I Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 finns följande formulering som lägger betydelse 
vid folkbibliotekets demokratiska egenskaper: 
 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan 
bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska 
rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i 
utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad 
tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.243 

 
Man pekar på att ”Frihet, välfärd, samhällig och personlig utveckling är grundläggande 
mänskliga värden”. 244  och ”att de kan bara förverkligas genom välinformerade 
medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela 
en aktiv roll i samhällslivet”. 245 I manifestet tar man också upp att för att uppnå det 
krävs fri och obegränsad tillgång till kunskap och information. Vidare för man fram att 
”Folkbibliotekets samling och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form 
av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella 
påtryckningar”. 246 Vi kan se att möjligheten att utöva de demokratiska rättigheterna är 
något centralt enligt UNESCO.  I manifestet ses folkbiblioteket som viktigt för 
demokratin och att upplysta medborgare är en förutsättning för en utvecklad demokrati. 
Det är helt i linje med Dahls resonemang om att medborgarna behöver en viss 
kompetens för att kunna besluta om sitt eget och andras bästa.247  
 
I Kulturutredningens Kulturpolitikens inriktning står det inget explicit om demokrati 
och folkbibliotek. Men man anlägger ändå ett perspektiv som kan sägas vara 
grundläggande för demokratin. Det konstateras i utredningen att ”viktiga principer för 
folkbiblioteket är öppenhet för alla, tillgänglighet till information och samlingar även 
för dem som av olika anledningar inte själva kan ta sig till biblioteken eller utnyttja de 
resurser biblioteken förfogar över samt neutralitet i ideologisk, politiskt och religiöst 
avseende”. 248 Återigen något som anknyter till Robert Dahls tankar om den politiska 

                                                 
243 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 (1995), s. 17. 
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jämställdheten i demos, hur politiska resurser, som kunskap och information, bör vara 
jämnt fördelade.249 
 
I De kulturpolitiska målen,250 vilka även folkbibliotekens verksamhet faller under, 
skrivs inget explicit om demokratin men implicit menar vi att de ringar in viktiga 
beståndsdelar i demokratin som jämlikhet, bildning, mångfald och yttrandefrihet, som vi 
här tar upp.            
 
Jämlikhetsmålet berör frågan om vikten av att ge alla ”möjlighet till delaktighet i 
kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande.”251 Bildningsmålet handlar 
om att främja bildningssträvanden.252 Dahl diskuterar frågan om att medborgarna bör ha 
en vis kompetens för att kunna fatta beslut om sitt eget och kollektivets bästa. Annars 
tappar demokratin legitimitet.253 Jämlikhetsmålet kan även relateras till 
demokratitanken i stort: alla ska vara jämlika.  
 
Mångfaldsmålet understryker att man ska ”främja kulturell mångfald, konstnärlig 
förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa 
verkningar”254 inom kulturområdet, och kulturarvsmålet att man ska ”bruka och bevara 
kulturarvet.”255 Schiller diskuterar att bland annat kultur alltmer blir som vilka varor 
som helst och att de hamnar under marknadens lagar om vinstmaximering.256 Han 
menar att om folkbiblioteket tillhandahåller olika medier gratis motverkar det 
klassklyftor, bidrar till en rättvisare fördelning av politiska resurser och ger ekonomiskt 
svagare grupper möjlighet att uttrycka sig, samt ger utrymme för kulturyttringar som 
inte är kommersiellt gångbara.257   
 
Yttrandefrihetsmålet handlar om att ”värna yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för alla att använda den.”258 Eftersom vi valt att inte tränga så djupt ner i 
yttrandefriheten kan vi inte analysera den aspekten av målen så grundligt här, men anser 
ändå att vi bör beröra frågan då vi menar att våra teoretiker förutsätter yttrandefriheten. 
Ett exempel på det är att Schiller efterfrågar att all information skall vara tillgänglig för 
alla i ett nätverk av publik information, ett utbyte av information som hade kunnat skapa 
reella förutsättningar för alla att nyttja yttrandefriheten. 259  
 
I Kulturutredningens Kommittédirektiv 1994:146: Tilläggsdirektiv till Kommittén om  
Kulturpolitikens inriktning, vilket föregick Bibliotekslag: SFS 1996:1596, slås fast att 
fri tillgång till det tryckta ordet ”har en grundläggande betydelse i ett demokratiskt 
samhälle” och att biblioteken spelar en central roll i det sammanhanget.260 I 
Bibliotekslag: SFS 1996:1596 finns det ingenting explicit uttryckt vad gäller 
förhållandet mellan folkbiblioteken och demokratin. Däremot har en del av paragraferna 
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ett innehåll som är helt enligt demokratiska jämställdhetsprinciper, till exempel att men 
slår fast att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Detta är ju helt enligt 
den jämställdhetsprincip som både är en förutsättning för den demokratiska processen 
och kan sägas vara en demokratisk rättighet, enligt Robert Dahl. 261 I Kommittédirektiv 
1994:146: Tilläggsdirektiv till Kommittén om Kulturpolitikens inriktning ses demokrati 
som viktigt. Det är som att anledningen till varför fri tillgång till det tryckta ordet är 
viktig är just för att det främjar demokratin. Det tryckta ordet kan vara en politisk resurs 
enligt Robert Dahl. 262 Biblioteken är alltså viktiga för demokratin och bibliotekslagen är 
till för att säkerställa fri tillgång till i varje fall ord som är tryckta.  
 
5.2 Angående offentligheten   
 
I detta avsnitt kommer vi analysera offentligheten och då ofta genom att ansluta den till 
begreppen upplysning och yttrandefrihet. 
Ur Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 har vi inte lyckat utvinna någonting om 
offentligheten. Vi menar att manifestet indirekt stödjer iden om en livskraftig 
offentlighet, men vi har inte hittat något explicit eller implicit att analysera. 
 
I Kulturpolitikens inriktning skriver man ”Folkbiblioteket med rötter i folkbildningen 
utgör en viktig resurs i samhället för bildning och upplysning.”263 Upplysningstanken är 
en av Habermas grundidéer, och han menar att utan en pågående och utvecklad 
upplysning kommer inte heller samhället att utvecklas i en positiv riktning,264 och 
upplysningen är också viktig för en fungerande offentlighet.265 De slår även fast att 
biblioteken ”erbjuder fri tillgång till information och fungerar som mötesplatser för alla 
och spelar en viktig roll för utbildning på alla nivåer.”266 Utredarna preciserar eller 
definierar inte ”fri tillgång”. I utredningen tar de också upp att biblioteken bidrar till att 
garantera yttrandefrihet och fri åsiktsbildning.267  
 
Vidare diskuterar de besparingarnas faror inom biblioteksområdet och skriver att det 
oftast handlar om neddragningar av olika slag. ”På sikt kan sådana besparingar vara 
förödande för biblioteken i sin helhet”.268 Om man menar att biblioteket stärker 
yttrandefriheten, den fria åsiktsbildningen och kunskapsutvecklingen så innebär 
besparingar inskränkningar på de områdena man lyfter fram som viktiga. I det 
sammanhanget passar Habermas tanke att om någon är utestängd från offentligheten är 
det ingen offentlighet.269 Drar man ner på tillgången till information drar man i sin tur 
även ner möjligheterna för medborgarnas att delta i offentligheten.  
I utredningen slår man fast att besparingar särskilt drabbar vissa grupper vilka har svårt 
att själva ta sig till biblioteket.270 Det innebär att de utestängs från möjligheten att 
”upplysa” sig.  
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När det gäller avgiftsfr iheten så pekar man i Kulturpolitikens inriktning på att en 
anledning till att inte fler tjänster blivit avgiftsbelagda är att det finns juridiska hinder 
inom upphovsrättsområdet.271 Det kan alltså vara så att en anledning till att fler tjänster 
inte avgiftsbelagts är rent juridiska. Det finns också ideologiska argument och de syftar 
på bibliotekens viktiga uppgift med informationsförsörjningen i en demokratisk stat och 
att individen har rätt till information och kunskap.272 Det framkommer tydligt i 
utredningen att man menar att upplysningstanken är viktig, man hänvisar till riksdagen 
som har slagit fast: ”möjligheten att utnyttja biblioteket ska inte vara beroende av den 
enskilde medborgarens ekonomi. Fri tillgång till information är en förutsättning för 
öppen debatt och opinionsbildning”.273 Vilket också är vad Habermas menar 
konstituerar offentligheten. 274  
 
De kulturpolitiska målen från 1996 slår fast att yttrandefriheten ska värnas och att det 
ska skapas reella förutsättningar för alla att använda den. 275 Habermas menar att 
offentligheten står och faller med principen om allmän tillgänglighet.276 För att 
offentligheten ska vara livskraftig behöver tillgängligheten vara stor, och för att sen 
offentligheten i sin tur ska leva måste det finnas reell tillgång till information, bildning 
och kunskap. Speciellt om man med allmän tillgänglighet menar att den inte ska styras 
av ekonomiska aspekter, vilket kulturutredningen lyfter fram i Kulturpolitikens 
inriktning.277 När det gäller offentligheten så är en viktig beståndsdel kommunikation, 
och enligt bland andra Habermas, är fri kommunikation central. 278 Fri är det som är 
gratis men också fritt från censur eller andra inskränkningar. För att kommunikationen 
ska kunna färdas fritt och generera impulser och tankar är tillgängligheten viktig. 
Eriksen och Weigård lyfter fram att Habermas menar att offentligheten behöver 
kommunikationsfrihet för att leva och göra det möjligt för medborgarna att bruka 
förnuftet.279 
 
I Kulturutredningens Kommittédirektiv 1994:146, vilket föregick bibliotekslagen, slår 
man fast att ”den fria tillgången till det tryckta ordet har en grundläggande betydelse i 
ett demokratiskt samhälle.”280 Om man kopplar det till att offentligheten bygger på 
kommunikationsfrihet vilken ger medborgarna rätt att diskutera de allmänna 
förutsättningarna för det gemensamma bästa,281 så kan man se att bibliotekslagen stöder 
iden om folkbiblioteket som en viktig del i offentligheten.  
 
I Kulturpolitikens inriktning vilken innehåller ett förslag till Bibliotekslag: SFS 
1996:1596, menar man att folkbiblioteken även i framtiden ska ge medborgarna bland 
annat kunskap och information, och att folkbiblioteken ska ha en samlande funktion i 
kommunerna när det gäller information och kunskapsspridning. Vidare säger man att 
folkbiblioteket skall vara öppet och tillgängligt för alla, samt vara neutralt i ideologiskt, 
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politiskt och religiöst hänseende.282 Att folkbiblioteken ska ge medborgarna kunskap 
och information samt ha en samlande funktion när det gäller information och 
kunskapsspridning stämmer överens med Habermas tanke om att upplysta medborgare 
är en förutsättning för en levande offentlighet,283 Det som står i kulturutredningen läser 
vi som att man från utredarnas sida vill ha upplysta och kunniga medborgare - att det är 
ett av målen med folkbiblioteken. Men i Bibliotekslag: SFS 1996:1596 sägs ingenting 
om det.  
 
5.3 Angående Information 
 
Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 konstaterar att en medborgares deltagande i 
utvecklingen av demokratin är ”beroende av en fullgod utbildning samt en fri och 
obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information”. 284 Senare slår man 
även fast att ”Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, 
nationalitet, språk eller samhällsklass”. 285 Man nämner fri och obegränsad tillgång till 
information. Herbert Schiller vill se information som en social tillgång snarare än en 
ekonomisk.286 Folkbiblioteket kan ses som en institution för fördelning av information 
efter andra kriterier än ekonomiska, något som i förlängningen anknyter till Schillers 
tanke om social information; att det enligt humanistiska och socialt progressiva 
principer skall avhjälpa sociala problem och komma den stora ”massan” till godo.287  
Schiller föreslår att folkbiblioteket som informationsförmedlare skall ha ungefär samma 
roll som ett sjukhus har, och gratis tillhandahålla ett utbud av information för att 
stimulera sociala rörelser. Schiller oroar sig för att den politiskt kritiska och socialt 
progressiva informationen får allt mindre utrymme i kommersiella medier medan 
institutioner som folkbiblioteket privatiseras eller blir alltmer populistiska i sitt urval av 
mer kommersiellt gångbar information. 288 Här kan man återknyta till uttrycket ”fri och 
obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information”. 289 ”Fri tillgång” kan 
tolkas olika, det behöver inte vara ”fri” som i ”gratis (avgiftsfritt)” utan kan vara ”fri” 
som i ”ocensurerad”, ”ostyrd” eller ”fri att användas”. Manifestet går dock att läsa som 
att kunskapen, tankarna, kulturen och informationen skall vara ”fri” i alla dessa olika 
bemärkelser. Man slår fast att ”Folkbibliotekets tjänster skall i princip vara 
avgiftsfria”. 290 I Manifestet finns ingen diskussion kring medier och särskiljande mellan 
böcker och exempelvis fonogram eller Internet, utan bara en diskussion kring 
förmedlandet av kunskap, tankar, kultur och information. Det ansluter till Schillers 
tanke om information som en social tillgång och Dahls tanke om att fördela de politiska 
resurserna mer rättvist för att motverka ett eventuellt förmyndarskap från politiska 
specialister.291 
 
I Kulturpolitikens inriktning (1995) nämns information ett antal gånger i samband med 
folkbibliotek. Man påpekar att folkbiblioteken har utvecklats på sådant sätt att den nya 
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datatekniken ”ökat tillgängligheten till samlingar och information”. 292 Man betonar 
folkbibliotekens roll som förmedlare av information och menar att viktiga principer för 
folkbiblioteket sålunda är ”öppenhet för alla, tillgänglighet till information och 
samlingar även för dem som av olika anledningar inte själva kan ta sig till biblioteket 
[…] samt neutralitet i ideologiskt, politiskt och religiöst avseende”. 293 Andra frågor som 
man tar upp angående bibliotekens roll som informationsförmedlare är 
informationstekniken. Man betonar att biblioteken har ett ”stort kunnande i att söka, 
värdera och sovra information” vilket blir allt viktigare.294 Man argumenterar för 
avgiftsfriheten i folkbiblioteken med ideologiska, praktiska och juridiska skäl. Man 
nämner ”individens garanterade rätt till information och kunskap”, 295 vilket är i linje 
med Herbert Schillers och Robert Dahls teorier, som poängterar de goda effekter som en 
omfördelning av information kan ha. 296 Herbert Schiller understryker ju de negativa 
effekter som marknadsmakternas monopol över informationsflödet har över 
demokratin.297 Dock berör ovanstående formulering i Kulturpolitikens inriktning inte 
makten över informationsflödet, vilket är en fråga som Schiller lägger stor vikt vid i 
Information Inequality, utan bara en individuell rätt till information. 
 
I De kulturpolitiska målen nämns inte information. 
 
I Bibliotekslag: SFS 1996:1596 finns inga motsvarande formuleringar till Unescos 
folkbiblioteksmanifest 1994 eller Kulturpolitikens inriktning. Paragraf 3 i lagen stadgar 
att allmänheten skall få låna litteratur avgiftsfritt under en viss tid. Men andra medier 
nämns inte. Och även om databaserad information skall göras tillänglig för alla 
användare står det här ingenting om avgifter: 
 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. 
 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare. 
 
Varje kommun skall ha folkbibliotek. 
 
3 § På folkb iblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. 
 
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och 
andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte 
inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.298 

 
Detta är en formulering som i princip inte hindrar folkbiblioteken från att ta ut avgifter 
för exempelvis tillgången till Internet etc. Vilket enligt Schillers resonemang innebär en 
prislapp på åtkomsten till information, och skulle förvandla informationen som 
folkbiblioteken förvarar till en ekonomisk resurs snarare än en social, en utveckling som 
enligt Schiller menar tilltar när information blir behandlad som en vara.299 Däremot 
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stadgar man att folkbiblioteket skall vara fysiskt tillgängligt för alla medborgare. Något 
som kan tolkas på olika sätt. Paragraf åtta stadgar även explicit: 
 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.300 

 
Den här önskan, att alla skall ha tillgång till folkbiblioteket, och att det inte bara skall 
vara till för grupper som är dominerande i samhället, ger tanken att förmedla litteratur 
till folket, större tyngd, att kunskap och information som politiska resurser är mer jämnt 
fördelade kan förhindra risken för det förmyndarskap som Dahl diskuterar.301  
 
5.4 Konklusion 
 
Sammanfattningsvis för hela analysavsnittet kan vi slå fast att i Unescos 
folkbiblioteksmanifest  1994, Kulturpolitikens inriktning och Kommittédirektiv 
1994:146: är ambitionerna höga och målen tydliga. Medan De kulturpolitiska målen 
och Bibliotekslag: SFS 1996:1596 är betydligt vagare i sina formuleringar och lagen 
stadgar bara att alla ska ha tillgång till ett folkbibliotek.  
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuterar vi vad vi kommit fram till i analysen och återknyter till andra 
delar av uppsatsen bland annat till bakgrunden och tidigare forskning. Vi fortsätter 
tolkningen av det empiriska materialet och vidareutvecklar vissa delar av analysen, samt 
redogör för de resultat vi kommit fram till genom att återknyta till frågeställningarna. Vi 
återknyter även till vårt syfte och diskuterar vad olika iakttagelser i dokumenten kan 
bero på eller vad det kan innebära. Sist i detta kapitel under rubriken ”Avslutande 
diskussion” lämnar vi delfrågorna och diskuterar demokrati- och folkbiblioteksfrågor i 
en mer allmän kontext.  
 
6.1 Står det något i dokumenten om demokrati, och i så fall vad? 
 
I de undersökta dokumenten används begreppet demokrati svepande, det definieras 
aldrig och blir därför ganska vagt eller tomt; det är upp till läsaren att läsa in vad han 
eller hon vet om begreppet. Det blir ett stort begrepp och det är svårt att riktigt veta vad 
de syftar på. Begreppet demokrati används på följande sätt. I Unescos 
folkbiblioteksmanifest 1994 talar man om vikten av välinformerade medborgare med 
möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter, och om vikten av medborgarnas eget 
deltagande i utvecklingen av demokratin. Kulturpolitikens inriktning nämner inte 
demokrati men lyfter fram att det är viktigt att biblioteken är tillgängliga för alla och att 
de är neutrala i ideologiskt, politiskt och religiöst hänseende.302  I De kulturpolitiska 
målen sägs inget explicit om demokratin men de ringar in aspekter av demokratin 
genom de olika målen, som jämställdhet och yttrandefrihet. I Kommittédirektiv  
1994:146: Tilläggsdirektiv till Kommittén om Kulturpolitikens inriktning talar man om 
att fri tillgång till det tryckta ordet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. 
Bibliotekslag: SFS 1996:1596 saknar explicita målsättningar som nämner demokrati.  
 
När det gäller jämlikhetsmålet i De kulturpolitiska målen så relaterar vi det till 
demokratitanken i stort: alla ska vara jämlika. Att det behöver understrykas när det 
gäller kulturpolitiken kan ju tyckas märkligt. Samma sak kan sägas om 
yttrandefrihetsmålet.  
 
Vid en första anblick av de dokument som vi valt att analysera kan en tendens skönjas: 
Bibliotekslag: SFS 1996:1596 är betydligt tunnare sina resonemang om demokrati än de 
andra dokumenten. I själva dokumentet nämns överlag demokrati inte en enda gång och 
ett intryck av lagen som helhet kan vara att det inte gäller som mer än ett minimum krav 
från staten gentemot kommunerna i folkbiblioteksfrågan. 
 
Givetvis är det en komplex fråga. Hur mycket skall staten lägga sig i kommunernas 
skötsel av folkbiblioteket? Bibliotekslag: SFS 1996:1596 är statens sätt att ställa krav på 
kommunerna men de nämner inte demokratiperspektivet. Både Unescos 
folkbiblioteksmanifest 1994 och Kulturutredningens Kulturpolitikens inriktning är mer 
explicita i sina resonemang och formuleringar kring folkbibliotekets betydelse för 
demokratin än vad Bibliotekslag SFS 1996:1596 är. Vi ser det som intressant att 
Kommittédirektiv  1994:146: Tilläggsdirektiv till Kommittén om Kulturpolitikens 
inriktning, vilket är ett förarbete till bibliotekslagen, lyfter fram demokratiaspekten ett 
flertal gånger medan lagen känns så profillös vad gäller demokrati.   
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Man kan dock fråga sig vad några inslängda formuleringar om demokrati hade betytt i 
bibliotekslagen. En skeptiker hade kanske menat att det inte hade gjort så stor skillnad i 
ett i övrigt så textfattigt dokument. Men det hade lyft fram folkbibliotekets betydelse 
och legitimerat dess verksamhet ytterligare. Och som Magnus Torstensson påpekar i sin 
artikel i Det siviliserte informsjonssamfunn: om man satsar på institutioner som 
folkbibliotek så ger det signaler om att de är viktiga.303 När det då gäller förhållandet 
folkbiblioteket och demokratin så kan det vara så att om man pekar på att 
folkbiblioteket är viktigt för demokratin och göra vissa insatser för att öka dess 
demokratiska potential så finns det möjligheter att så också skulle bli fallet. Vi menar att  
det som hela tiden lyfts fram som viktigt ofta också uppfattas som det. Sen att det oftare 
är det privata ägandets välsignelse och inte gemensamma lösningar som brukar lyftas 
fram har att göra med andra saker som vi inte har möjlighet att gå in på här.  
 
6.2 Står det något i dokumenten om offentligheten, och i så fall vad? 
 
Eriksen och Weigård beskriver offentligheten utifrån Habermas med att den bygger på 
kommunikationsfrihet som ger medborgarna rätt att diskutera de allmänna 
förutsättningarna för det gemensammas bästa. Kommunikationsfriheten som Habermas 
menar att offentligheten bygger på,304 kopplar vi till folkbiblioteket på så vis att det där 
erbjuds möjligheter att ta del av kommunikation via olika medier som böcker, 
databaser, Internet med mera, och att biblioteket kan vara en plats för en sådan fri 
kommunikation. 
 
Habermas beskriver den borgerliga offentligheten som en sfär där privatpersoner är 
samlade till publik och att den kännetecknas av det offentliga resonemanget. Det 
offentliga resonemanget Habermas menar att privatpersoner bedriver i offentligheten305 
kan få näring genom folkbiblioteket på det sätt att man där kan skaffa sig information 
där som ökar ens möjligheter att delta i ett offentligt resonemang. 306 När man ser till de 
arenorna där offentligheten verkar så är folkbiblioteket en plats som skulle kunna spela 
en roll i offentligheten genom att ordna debatter och vara platser där man gör tidningar 
och publicerar webbsidor. När det gäller Habermas idé om att det är de bästa 
argumenten som ska vara vägledande i offentligheten, 307 så är det återigen så att 
folkbiblioteket är en plats där man kan förbättra sina argument genom den information 
och kunskap och historia som där finns samlad. 
Habermas pekar också på att det finns olika offentligheter till exempel regionala, 
nationella och kommunala, liksom finkulturella och subkulturella.308 I alla de 
sammanhangen kan folkbiblioteket spela en roll.  
 
Offentligheten nämns aldrig direkt i vårt empiriska material. Men genom vissa 
formuleringar, om bland annat yttrandefriheten, menar vi att de indirekt talar om 
offentligheten.  
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305 Habermas (2003), s. 35.  
306 Ibid., s. 106. 
307 Habermas (1997) s. 83. 
308 Eriksen & Weigård (2000), s. 229f. 



 52 

I offentligheten stöts och blöts argument och uppfattningar, och folkbiblioteket kan 
spela en vital roll i det sammanhanget genom att tillhandahålla information vilken kan 
höja kvaliteten på den offentliga diskussionen. Kvalitet i det här sammanhanget är att 
man som medborgare ska kunna bilda sig utan styrning och utan att ha ekonomiska 
medel att köpa böcker eller prenumerera på databaser. Habermas menar att den 
borgerliga offentligheten står och faller med principen om allmän tillgänglighet. Om 
någon är utestängd från den är den inte bara ofullständig, den är över huvud taget ingen 
offentlighet.309 Även om Habermas talar om offentligheten på 1700- och 1800-talet 
menar vi att det resonemanget är applicerbart på demokratin i det begynnande 2000-
talet, och även på biblioteks- och informationsområdet eller på de politikerområdena. Vi 
parafraserar här Habermas: Om någon del av befolkningen är utestängd från den 
demokratiska processen är det ingen demokrati. Om tjänster på folkbibliotek till 
exempel blir avgiftsbelagda inskränker det demokratin. Detsamma gäller informationen, 
ju mer den kommodifieras ju mer inskränks demokratin.  
Vi menar att folkbiblioteket skulle kunna vara en central plats i offentligheten, med ett 
starkt folkbibliotek ökar möjligheten för fler att kunna delta i offentligheten. Man kan 
utifrån det perspektivet se folkbiblioteket som per definition en slags 
offentlighetsprincip. 
 
Dorte Skot-Hansen kallar civilsamhället för en tredje instans mellan staten och 
marknaden, och om den utvecklas innebär det att demokratin utvecklas. Hon ser 
folkbiblioteket som en viktig instans i det sammanhanget att det kan stärka 
civilsamhället så att det utvecklas till en kritisk offentlighet.310 Vi menar med Skot-
Hansen att ett starkare folkbibliotek som får mer resurser, och inte trängs in i ett hörn av 
marknadskrafternas längtan efter vinstmaximering, att det skulle gynna demokratin.  
Skot-Hansen diskuterar även civilsamhället i ett moralfilosofiskt, socialt och politiskt 
sammanhang. Hon menar att moralfilosofiskt är biblioteket ett moraliskt rum det vill 
säga där moraliska värderingar skapas genom möten mellan människor och mellan 
människor och bland annat böcker; sociologiskt är biblioteket en mötesplats och 
politiskt ett debattforum.311  
 
6.3 Står det något i dokumenten om information, och i så fall vad? 
 
En del av de dokument som vi analyserat nämner tillgång till information. I Unescos 
folkbiblioteksmanifest 1994 står det att folkbibliotekets tjänster i princip bör vara 
avgiftsfria och att samlingar och tjänster skall omfatta alla slags lämpliga medier; 
tillgängliga för alla. Man menar att fri och obegränsad tillgång till information är 
nödvändigt för medborgarnas deltagande i utvecklandet av demokratin.312 I 
Kulturpolitikens inriktning diskuteras folkbibliotekets roll som informationscentrum, 
och bibliotekariens roll för att sovra och hjälpa till vid informationshantering. Det står 
att det är viktigt att biblioteken tar till sig och använder den nya tekniken eftersom det är 
ett sätt att tillhandahålla information och kan locka medborgarna till folkbiblioteken.313 
I De kulturpolitiska målen nämns inte information. Bibliotekslag: SFS 1996:1596 
stadgar att boklån skall vara avgiftsfria men utesluter inte att avgifter beläggs på andra 
medier och tjänster, något som begränsar informationens frihet. Det sägs även att 
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folkbiblioteket ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare.314 
 
 En diskussion kring information och äganderätt framstår som aktuell i våra ögon efter 
att ha läst James Boyle och Herbert Schiller. Kanske hade folkbiblioteken kunnat spela 
en roll här? Att dokumenten främst pratar om böcker vad gäller utlåningen av medier 
känns lite otillräckligt, då folkbiblioteken idag tillhandahåller en mängd andra medier.  
 
Den utveckling som Herbert Schiller utpekar vad gäller information i 
Informationsåldern är också oroväckande ur denna aspekt; hur informationsflödet i allt 
högre grad styrs av marknadsintressen och kritiska röster saknar möjlighet att delta i 
debatten. 315 Om institutioner som folkbibliotek begränsar sin verksamhet (exempelvis 
enbart till bokutlåning snarare än flera olika medier) och privatiseras finns det på lång 
sikt en risk för en negativ utveckling vad gäller yttrandefriheten. 
 
En aspekt av informationen som här är relevant är den ökade kommodifieringen och vad 
det kan få för konsekvenser för folkbiblioteken och det offentliga samtalet. Om den 
utvecklingen som nu pågår, främst i USA, och som innebär att det är möjligt att ta 
copyright på mänskliga gener och folksagor fortsätter så hotar det bland annat den 
kulturella allmänningen - den plats där tankar och idéer utbyts för att generera nya 
tankar och idéer vilka kan utveckla samhället.316 
 
När information nämns i dokumenten är det ofta i tunna ordalag som hur Bibliotekslag: 
SFS 1996:1596 menar att folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för medborgarna, eller hur Kulturpolitikens inriktning påpekar att 
bibliotekarier är duktiga på att sovra information. Herbert Schillers teori om information 
som en social tillgång är något som folkbiblioteken verkligen skulle ta till sig och 
försöka motverka ovanstående utveckling.317 Kanske folkbiblioteken skulle försöka 
köpa copyrights och skaffa sig upphovsrätter? Vi vet inte om det överhuvudtaget skulle 
kunna vara möjligt, men samtidigt skulle man kunna föra upp ämnet till en fortsatt 
diskussion. Bibliotekslag: SFS 1996:1596 skulle kunna uppdateras för att garantera att 
fler tjänster än boklån ska vara avgiftsfria på  folkbiblioteket. 
 
6.4 Avslutande diskussion 
 
De svenska folkbiblioteken framstår som lite profillösa vad gäller demokratin i de 
dokument vi studerat. Om kunskapsklyftorna är ett problem i det svenska samhället så 
uppmärksammas inte det i något av dokumenten. 
 
Vad är egentligen demokrati? Hur kan folkbiblioteken arbeta för det? Hade ett 
folkbibliotek som bara besöktes av vita män från övre medelklassen varit demokratiskt? 
Detta är inga frågor vi kan besvara, men frågor som vi är intresserade av. 
Robert Dahl pratar om risken av förmyndarskap, hur dominerande grupper i samhället 
lyckas samla allt större delar av de politiska resurserna, bland annat resurser som 
kunskap och information. Här kan folkbiblioteken spela en stor roll och i Bibliotekslag 
SFS 1996:1596 finns även formuleringar som poängterar att man skall nå mindre 
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gynnade grupper i samhället som ungdomar, funktionshindrade, invandrare och andra 
minoriteter. Ja, i själva verket att alla skall ha tillgång till folkbiblioteket och dess 
tjänster, vilket är helt i linje med den strävan efter politisk jämställdhet som Dahl pratar 
om.318 
 
Det är intressant att iaktta hur politiskt profillösa dokumenten framstår, med undantag 
av Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, som om folkbiblioteket bara finns där i 
demokratin och dess huvudsakliga funktion är att förmedla kvalitetslitteratur till barn 
och ungdomar. I Bibliotek – mötesplats i tid och rum: En bok om demokrati, som vi 
redogör för i inledningen ondgör sig Ingrid Atlestam, Ulla Forsén och Kerstin Hassner 
över det faktum att bibliotekslagen inte har fler formuleringar om demokrati. Men hade 
det räckt?319 
 
Geir Vestheim diskuterar i sin Folkebiblioteket i forvandling risken med att 
folkbiblioteken idag står utan politiska talesmän. 320 Detta är relaterat till 
folkbibliotekens avsaknad av politisk profil, vem skall försvara folkbiblioteken när de 
inte ligger nära någon aktuell politisk rörelse utan i stort sett bara finns där, ute i 
kommunerna. Vestheim efterfrågar en nyideologisering, att folkbiblioteket skall söka 
sig uppåt och ansluta sig till överordnade politiska och institutionella värderingar.321 
Detta blir ett problem när gäller statens relation till folkbiblioteken och styrdokument 
som Bibliotekslag: SFS 1996:1596, folkbiblioteken som offentlig institution måste ju ha 
en neutral framtoning. Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 framhåller att de samlingar 
och tjänster som biblioteket har skall vara fria från censur och det är inte svårt att 
föreställa sig att folkbibliotek som har en alltför stark politisk framtoning skulle kunna 
sticka i ögonen på folk, då folkbiblioteket ändå anses vara en av de institutioner som har 
möjlighet att fostra folk i deras politiska åsikter.322 Det är dock möjligt att ha ett 
folkbibliotek som är neutralt i sina samlingar och tjänster men har en yrkeskår som 
ansluter sig till en viss filosofi; exempelvis folkbildningstanken. På det sättet hade även 
dokument som Bibliotekslag: SFS 1996:1596 och Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 
kunnat förhålla sig opartiska. 
 
Till motsats till denna tanke med folkbiblioteket med en starkare framtoning och ett 
starkare socialt engagemang, finns en idé om att folkbiblioteken skall bli totalt neutrala 
informationsstationer som främst skall hjälpa enskilda individer med sina 
informationsbehov. Detta ansluter lite till idén om den aktiva konsumenten som vi 
tidigare redogjort för; att ge kunden det kunden vill ha.323 Folkbiblioteken skulle tappa 
mycket av sin gamla identitet och auktoritet i och med en sådan utveckling. Mer snarlikt 
en institution med en kund/företagsrelation snarare än institution med den sociala 
funktion den har idag; en institution som förmedlar kultur, kunskap och även 
information till folket (vare sig folket vill ha det eller ej, kan kritikern anmärka). 
 
I dokumenten vi har analyserat nämns inte mycket som kan relateras till  
medborgarkompetens eller till folkbildningstanken, bara ”bildningsmålet” i de 
kulturpolitiska målen berör det explicit. Vi vet dock att det finns andra projekt för 
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folkbiblioteken, som exempelvis Vuxnas lärande, som berör teorin om 
medborgarkompetens.324 
 
Roland B. McCabe är en av de starkaste förespråkarna för att folkbibliotekets och 
folkbibliotekariens sociala auktoritet skall ha återupprättats; ståndpunkter som han 
redogör för i sin Civic Librarianship: Renewing the Social Mission of the  
Public Library. 325 I Bibliotekslag SFS 1996:1956, Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 
De kulturpolitiska målen och Kulturpolitikens inriktning finns det inget utökat 
resonemang om det här; folkbibliotekets sociala auktoritet och sociala mission berörs 
väldigt fåordigt i dessa dokument. Det hade kanske krävt sin egen utredning för det är 
inte helt okontroversiella tankegångar McCabe förespråkar, vi upplever det ibland som 
att han vill att folkbiblioteket skall vara en institution som arbetar för att bevara gamla 
traditionella sociala värderingar och strukturer.326 Vilket kan kännas kontroversiellt. 
 
Behöver medborgarna i en demokrati fostras för sitt eget bästa, behöver de sociala 
auktoriteter som McCabe förespråkar?  Är det folkbibliotekens roll att vara auktoriteter? 
Vilka ideologier och värderingar skall folkbiblioteken då sprida? De dokument vi har 
studerat poängterar folkbibliotekens neutralitet. 
 
Robert Dahl diskuterar kunskapsklyftorna medborgarna emellan som ett stort problem 
för demokratin. Vi har i Sverige ett bildningssystem som fostrar medborgarna till vuxen 
ålder, att demokratin i Sverige i sin tur är beroende av detta system är självklart. Vem 
sätter dagordningen för det här bildningssystemet som folkbiblioteket är en del av? 
 
Här kan man också peka på en eventuell snedvridning när det gäller 
biblioteksanvändarnas sociokulturella bakgrund, och hur de kulturella klassklyftorna 
tenderar att växa mellan dem som socialiseras in i en kulturell värld och blir 
välutbildade och de som hamnar utanför. I det sammanhanget finns det problematiska 
frågor, vilka inte några riktlinjer i styrdokument kan lösa. Vilka hamnar innanför och 
vilka är nästan redan från födseln uteslutna; vilka räknas in och ut och varför och på 
vilka grunder? Andra aspekter av det komplexet är frågan om vilka som bestämmer vad 
som är viktigt. Där finns ett problem med upplysningstanken, vad är det som ska bli 
upplyst och av vem och på vilket sätt?  
 
I De kulturpolitiska målen (1996) anges att man skall värna yttrandefriheten och skapa 
reella förutsättningar för alla att använda sig av den. För att det skall bli verklighet 
måste det garanteras några fria forum där alla tillåts yttra sig. I samma dokument nämns 
det att man skall ”motverka kommersialismens negativa verkningar” men hur 
kommersialismen kan påverka yttrandefriheten, positivt eller negativt, diskuteras inte 
ytterligare.  
 
Deliberativ demokrati som vi diskuterar i uppsatsen tas upp i Demokratiutredningens En 
uthållig demokrati! Politik för folkstyrelsen på 2000-talet (SOU 2000:1) Vi redogör här 
bara helt kort för vad den innebar. Demokratiutredningen var en statlig offentlig 
utredning som tillsattes 1997 för att belysa folkstyrets problem och möjligheter inför 
2000-talet och den blev klar år 2000.327 De skriver: 
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i den deliberativa demokrati teorin […] betonas argumentationens och samtalets 
fundamentala betydelse för demokrati. Endast sådan maktutövning kan skapa förtroende 
som samspelar med övertygelser som uppstått i fria samtal medborgare emellan. 
Demokrati ger ett ramverk för fri diskussion mellan jämlikar. Politik kopplas till 
diskussion. Demokratin är därför i behov av arenor där opinioner kan bildas, debatteras 
och ifrågasättas. I dessa diskussioner underordnas mina intressen det gemensamma 
bästa.328 
 

När det gäller satsen ”arenor där opinioner kan bildas” menar vi att folkbiblioteken har 
alla förutsättningar att vara just de arenorna.  
 
Grundtanken i den deliberativa demokratimodellens är att så många som möjligt ska 
vara delaktiga i den demokratiska processen.329 Det innebär att medborgarna behöver 
vara upplysta och kunna delta i det offentliga samtalet.330 Men det finns svårigheter med 
ett sådant resonemang: Vilka ska bestämma hur samtalet ska se ut? Är det Habermas 
som ska leda samtalet kommer eventuellt få att kunna delta. Om å andra sidan alla ska 
kunna vara delaktiga hamnar kanske samtalet på en nivå där det inte sägs så mycket? 
Och vem ska bestämma vilka som ska delta och inte, vem ska sätta de gränserna? Det 
vore ju bra om det var den bäst lämpade; men vem bestämmer det, den som har mest 
kraft bakom sig, och i så fall vilken kraft? Ekonomisk, politisk eller ett högt kulturellt 
kapital som gör att andra känner sig underlägsna? Är det de som är uppfostrade till att 
bestämma som ska bestämma? Ja, det är svåra frågor.  Men vi menar att en ökad 
deliberation i samhället skulle gagna alla utom dem som nu är mest gynnade av de 
rådande omständigheterna. Det menar vi vore bra eftersom orättvisorna som finns idag 
motsäger tanken om allas lika värde; orättvisorna snarare understryker att alla inte har 
samma värde. Det ekonomiska tänkandet, i och med kapitalismens hegemoni, har slagit 
ut många andra värden. Även om det finns stora problem med en deliberativ demokrati 
så menar vi att det är ett ideal att sträva efter och att folkbiblioteket är en institution som 
verkligen skulle kunna göra något i det sammanhanget genom dess roll som 
välutrustade informationscentraler; även som rum där marknadens längtan efter att få 
oss att köpa varor lyser med sin frånvaro, de skulle dessutom kunna fungera som 
”tempel” för bildning utan styrning. Folkbiblioteket skulle kunna fungera som ett 
avantgarde, en föregångare, eller en förebild för hur fler områden i samhället skulle 
kunna skötas, och ett vara ett argument för att om man går ihop och gör saker 
tillsammans så blir resultat på vissa områden det bästa.  
 
I de kulturpolitiska målen ingår att värna yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för alla att använda den. Just satsen förutsättningar för alla att använda 
den menar vi pekar mot att man efterlyser ett större deltagande i offentligheten. Vilket 
man också kan koppla till en önskan om en mer deliberativ demokrati 
 
Med utgångspunkt i de frågetecken som har uppstått under uppsatsarbetets gång har vi 
en del tankar om vidare forskning inom områden vi har berört. Ett intressant är 
upphovsrättslagstiftningen i Sverige och vilka regler folkbiblioteket där har att förhålla 
sig till. Ett område som vi bara nämnt men gärna hade sett en undersökning kring är 
vilka grupper i samhället som folkbiblioteket når, vilka det egentligen är som använder 
sig av folkbiblioteket? 
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6.5 Reflektion kring vårt metodval 
 
Vi har använt oss av en abduktiv metod i arbetet med den här undersökningen. En 
abduktiv metod består av en växelverkan mellan empiriska iakttagelser och arbete med 
teoretiska mönster som i processen justeras. På så sätt har den abduktiva metoden inslag 
från både induktion och deduktion. 
 
Något som dock slår oss efter att ha slutfört uppsatsen är att den deduktiva delen av vår 
metod helt klart fått slagsida. Under undersökningens lopp har vi i mindre mån än 
planerat justerat de teoretiska mönster med vilka vi tolkat de empiriska iakttagelserna. I 
vårt diskussionsavsnitt sker en viss justering av den teori vi har använt oss av, men ofta 
motsvarar de iakttagelser vi gjort i rätt hög grad det mönster vi från början förväntat oss 
vilket gjort att behovet av justeringar minskat. 
 
I slutändan befinner sig alltså vår abduktiva ansats mycket närmare den deduktiva 
metoden än den induktiva. Men om vi hade utökat vår undersökning genom att 
undersöka fler dokument hade vi kanske sett en annan utveckling, då fler och andra 
iakttagelser hade kunnat tvinga oss att utveckla vårt teoretiska mönster ytterligare.  
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7. Sammanfattning 
 
Vi har tagit vår utgångspunkt i teorier om samtiden som presenterats av Frank Webster 
och Manuel Castells, men även Robert Dahl, James Boyle, Herbert Schiller och Jürgen 
Habermas. Dessa forskare redogör för en bredare kontext som försöker ringa in vår 
samtid och problematisera vissa tendenser i denna, som till exempel kunskapsklyftor, 
hur det privata ägandet i allt högre grad omfattar information, hur den offent liga sfären 
krymper och hur institutionen folkbiblioteket har förändrat sin relation till besökaren. 
 
I Bibliotek – mötesplats i tid och rum: En bok om demokrati ställer man sig undrande 
till avsaknaden av formuleringar om demokrati i Bibliotekslag: SFS 1996:1596. Joacim 
Hansson och Geir Vesthiem beskriver folkbibliotekets möjligheter i informationsåldern 
i böckerna Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år och 
Folkebiblioteket i forvandling.  
 
Med den utgångspunkten har vi valt att undersöka vissa för folkbiblioteken viktiga 
dokument med utgångspunkt i några begrepp som är relevanta för demokratin i 
informationsåldern. Dokumenten inbegriper Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 
Kulturutredningens Kulturpolitikens inriktning (1995), De kulturpolitiska målen (1996) 
och Bibliotekslag SFS 1996:1956. Medan de begrepp som vi valt att utgå ifrån är 
demokrati, offentlighet och information. 
 
Vårt syfte är att undersöka om det i dokumenten står något om demokrati, offentlighet 
och information och att med utgångspunkt i vår teori försöka utreda vad det kan bero på  
eller vad det kan innebära. 
 
Frågeställningar: 
 

• Står det något i dokumenten om demokrati, och i så fall vad?  
• Står det något i dokumenten om offentligheten, och i så fall vad?   
• Står det något i dokumenten om information, och i så fall vad?  
• Hur kan man förstå dokumentens innehåll utifrån aktuella teorier om 

demokrati, offentlighet och information?  
 

Det finns mycket forskning kring folkbibliotek och demokrati, den teori vi har använt 
oss av har vi grupperat i två grupper: Den forskning som försåg oss med någon slags 
kontext på ett övergripande samhällsplan, som Frank Webster, James Boyle och Manuel 
Castells, och den forskning som specifikt handlar om folkbiblioteket och lyfter fram 
tendenser däri som kan vara intressanta för oss; Geir Vestheim Dorte Skot-Hansen, 
Ragnar Audunson med flera. 
 
För teorin kring våra begrepp har vi i första hand utgått från tre teoretiker: Jürgen 
Habermas, Herbert Schiller och Robert Dahl.  
 
Habermas beskriver offentligheten som en plats där olika delar av samhället möts och 
utbyter uppfattning och där i bästa fall en öppen och rationell diskussion kan pågå, 
tillexempel i tidningar. I en ideal situation har alla medborgarna jämlik tillgång till 
offentligheten och den är inte styrd av ekonomiska intressen, den bör överhuvudtaget 
vara fri från maktförhållanden. Alla medborgare bör kunna delta i offentligheten, för att 
skapa en slags samtalsdemokrati eller deliberativ demokrati. 



 59 

 
Herbert Schiller redogör för en utveckling där informationsflödet i allt större grad styrs 
efter marknadens principer och av ett fåtal stora företag. Detta urholkar yttrandefriheten 
och demokratin. Han menar även på att information kan användas som en social tillgång 
eller en ekonomisk, och att det senare fallet börjar bli det normativa. 
 
Robert Dahl diskuterar betydelsen av politisk jämställdhet i en demokrati; hur alla 
medborgare bör besitta samma politiska resurser: Information och kunskap kan vara 
politiska resurser. Han diskuterar även hur kompetenskriteriet är problematiskt i en 
demokrati. Han reflekterar även över hur kunskapsklyftorna i dagens samhälle riskerar 
att försätta demokratin i ett pseudoförmyndarskap av politiska specialister. 
 
Vårt val av metodapparat är inriktat på att skapa förståelse med en hermeneutisk 
vetenskapssyn samt dokumentanalys och abduktion som praktisk tillvägagångssätt. 
Detta innebär att vi arbetar samtidigt med en teoretisk förståelse av våra begrepp och 
iakttagelser i det empiriska materialet, för att sedan låta dessa nivåer uppgå i en syntes, 
eller med andra ord mötas och på så vis leda till ny förståelse av dokumenten. 
 
Vi har arbetat med offentliga dokument som grund för vår empiri och vi närmar oss 
materialet genom att kort redogöra för deras funktion, bakgrund och innehåll. Vi fann 
att Bibliotekslag: SFS 1996:1596 föregicks av förarbeten som var intressanta att studera 
då de motiverar bibliotekslagen, inte minst ur demokratisynpunkt: Kommittédirektiv  
1994:146: Tilläggsdirektiv till Kommittén om Kulturpolitikens inriktning (1994) är det 
som vi fann vara mest relevanta. 
 
I själva analysen av materialet fann vi följande: I Bibliotekslag: SFS 1996:1596 är det i 
själva verket mycket tunt med formuleringar om demokrati, offentlighet och 
information; och detta var ändå det dokument som vi bedömde som viktigast i 
undersökningen, då det till skillnad från de andra dokumenten har en tvingande 
karaktär. Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 är det som har flest resonemang kring 
folkbibliotek och demokrati, ja överlag det dokument som kändes köttigast på innehåll 
som relaterade till våra begrepp.  
 
I själva verket är de dokument som vi har studerat är rätt befriade från politisk profil 
möjligtvis med undantag av Unescos folkbiblioteksmanifest 1994. Detta är dock något 
som kan tolkas både negativt och positivt; kanske är det bäst om folkbiblioteken 
förhåller sig politiskt neutrala som möjligt. Problemet är när dokumenten inte har några 
formuleringar om så viktiga saker som exempelvis avgiftsfrihet vad gäller andra 
informationskällor än boklån. Även det faktum att folkbibliotekets verksamhet i vissas 
ögon tappar sin legitimitet när folkbibliotekets uppgift för demokratin inte förs fram, 
kan vara värt att beakta.  
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Förkortningsordlista 
 
BHS: Högskolan i Borås 
BTJ : Bibliotekstjänst 
Bet: Betänkande 
Dir: Direktiv 
DS: Departementserien 
Kru: Kulturutskottet 
NE: Nationalencyklopedien 
ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science 
Rskr: Riksdagsskrivelse 
SAB: Sveriges allmänna biblioteksförening 
SFS: Svensk författningssamling 
SOU: Statens offentliga utredningar 
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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