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Abstract: The aim of this master’s thesis is to examine which ideas about the 

public library that appear in a selection of municipal library plans 
and to examine if these ideas are unanimous. The comprehensive 
questions are: Which ideas about the public library appear in each 
municipal library plan? How do the ideas agree in the different 
municipal library plans? The sub questions are: Which judgements 
of reality appear in the different library plans concerning each mu-
nicipality and its library needs? How do the municipalities define 
the concept of development and future demands in the municipality 
on the basis of the judgements of reality? Which recommendations 
do the judgements of reality give and how is the plan of action that 
is established in each library plan justified? Which fundamental 
views of reality, i. e. which values of the library and its role (func-
tion, task and responsibility in the municipality), do the library 
plans contain? The theoretical basis of the study is a model, de-
signed by Dorte Skot-Hansen, consisting of three rationalities – 
humanistic, sociological and instrumental - that constitute the cul-
tural policy. Idea analysis is the textual analytic method used in 
this study to classify the material and make visible the ideas in the 
library plans. The concept of the idea consists of the three ele-
ments: judgement of reality, recommendation of action and a fun-
damental view of reality. A modified version of Skot-Hansen’s 
model is used as a means to analyze the empirical material, which 
consists of six library plans. The findings of the study show that 
each library plan manifests all of the rationalities and that the ideas 
about the library that appear in the selection of library plans are 
practically unanimous.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Under vår utbildningstid vid Bibliotekshögskolan i Borås har flera bilder av folkbiblioteket 
uppmålats. Bilderna av folkbiblioteket är skiftande och visar synen på dess roll, funktion och 
uppgift i samhället såväl historiskt sett som i samtiden. En förförståelse vi har är att bibliote-
ket är en självklar samhällsinstitution, vilken ska tillgodose människorna med den information 
de önskar. Vi har dock insett att bibliotekets plats i den kommunala politiken inte är lika 
självklar som andra samhällsinstitutioners plats såsom skol-, vård- och omsorgsverksamhet. 
Biblioteket betraktas som sekundärt i kommunerna medan andra samhällsinstitutioner betrak-
tas som primärt. Det tenderar snarare vara en regel än ett undantag att stödet till biblioteks-
verksamheten i kommunerna reduceras, då den kommunala budgeten fördelas och understödet 
till biblioteksverksamheten bortprioriteras (Belfrage 2001, s. 7f; Almerud 2005, s. 11). En 
fråga att ställa, i anslutning till en sådan förförståelse och ett sådant resonemang, är om biblio-
tekets roll i samhället diskuteras i någon större utsträckning i kommunerna och hur den dis-
kussionen och synen på biblioteket i så fall ser ut.   
 

När Kulturrådet i sin omvärldsanalys, Om världen 2002, diskuterar folkbibliotekets nya roll 
konstateras att biblioteksfrågor inte prioriteras i den kommunala politiken. Det saknas ett po-
litiskt forum för diskussion om bibliotekens roll och framtid. Ur en demokratisk aspekt är det 
problematiskt om en lika tillgång på biblioteksresurser inte finns för de olika kommunernas 
invånare. Förutsättningen för informationsinhämtning är på så sätt inte densamma för alla 
människor. Detta medför att förutsättningen att delta i det offentliga samtalet inte heller är lika 
för alla (Om världen 2002 2002, s.13ff). Kulturrådet uppmanar i sin skrift till en diskussion 
om vilken roll samhället (allmänheten, politiker och tjänstemän) vill att folkbiblioteket ska 
spela (ibid., s.15). Biblioteket i ett samhällsperspektiv är ett centralt område inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. Ett tema inom disciplinen är att studera bibliotek i relation till en 
viss kontext såsom kultur-, informations- och utbildningspolitik. I forskningen om kulturpoli-
tik är det möjligt att bland mycket annat undersöka hur biblioteksverksamhet organiseras med 
avseende på vilka politiska principer som styr organiseringen och hur politiska beslut imple-
menteras i verksamheten samt hur olika aktörer förhåller sig till verksamheten.   

År 2004 tillkom paragraf sju i bibliotekslagen som innebar att kommuner och landsting från 
och med första januari 2005 skulle anta biblioteksplaner för biblioteksverksamheterna. Svensk 
Biblioteksförening definierar biblioteksplanen enligt följande:  

Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av 
det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. 
Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet 
vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. (Belfrage 2001, s. 5). 

Vidare förklarar Svensk Biblioteksförening att en ” biblioteksplan är ett redskap för att struk-
turerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för fram-
tidens krav och för att stimulera till utveckling”, men det förklaras samtidigt att ”lagens ramar 
är vida och många kommuner står utan biblioteksplan” (Biblioteksplaner). Enligt Svensk Bib-
lioteksförening har 65 kommuner uppgett att de antagit en biblioteksplan. Andra kommuner 
arbetar med utvecklandet av en biblioteksplan medan vissa inte påbörjat ett sådant arbete 
(ibid).  
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1.2 Problemformulering 

År 2004 kompletterades alltså bibliotekslagen med paragrafen om alla kommuners plikt att 
anta biblioteksplaner. I kommunernas arbete med att utforma en lokal biblioteksplan borde 
den diskussion om bibliotekets roll föreligga som Kulturrådet uppmanar till i Om världen 
2002. Vi vill undersöka vilka idéer om folkbiblioteket som tar sig uttryck i kommunala biblio-
teksplaner. Eftersom det är framtidens krav och utveckling som betonas i Svensk Biblioteks-
förenings definition av biblioteksplaner skulle det vara intressant att undersöka hur de upprät-
tade biblioteksplanerna förhåller sig till detta, det vill säga om och hur man i kommunerna 
definierar utveckling och framtida krav som finns i kommunen. Med framtida krav och ut-
veckling avses sådant som rör kommunens befolkningsstruktur, utbildningsverksamheter och 
näringsstruktur men också informationsteknologins utveckling. Vad som uttrycks om dessa 
faktorer i biblioteksplanerna, i samband med framtidens krav och utveckling, ska alltså identi-
fieras. Dessa faktorer kan påverka kommunens biblioteksverksamhet som kan behöva anpassa 
sig efter de nya kraven för att tillgodose befolkningens biblioteksbehov. Vi är intresserade av 
att undersöka vilka idéer om folkbibliotekets roll som ryms i olika kommunala bibliotekspla-
ner och hur dessa idéer överensstämmer.  

Vi utgår ifrån att det i biblioteksplanerna bör förekomma utsagor om förhållanden i verklighe-
ten, vilka baseras på kommunens analys av dess biblioteksbehov. Denna verklighetsanalys 
visar vilket biblioteksbehovet är i kommunen och utgör ett verklighetsomdöme. Vi antar att 
man i biblioteksplanerna utifrån dessa omdömen utformar handlingsplanerna eftersom verk-
lighetsomdömet syftar till att underbygga biblioteksplanen. Handlingsplanen innehåller såle-
des rekommendationer om hur biblioteksverksamheten bör utformas. Med förhållanden i 
verkligheten avser vi sådant som rör kommunens befolkningsstruktur, biblioteksbehov och 
utbildningsverksamheter.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka idéer om folkbiblioteket som tar sig uttryck i ett 
urval kommunala biblioteksplaner. Syftet är också att undersöka hur dessa idéer om folkbibli-
otekets roll, uppgift, funktion och ansvar överensstämmer mellan de olika kommunerna. För 
att uppfylla syftet utformar vi två huvudfrågeställningar med fyra tillhörande underfrågor. 

Våra övergripande frågeställningar är:  

• Vilka idéer om folkbiblioteket tar sig uttryck i respektive kommunal biblioteksplan?  
• Hur överensstämmer idéerna om folkbiblioteket i de olika kommunala bibliotekspla-

nerna? 

För att kunna besvara våra övergripande frågeställningar formulerar vi följande underfrågor: 

• Vilka verklighetsomdömen uttrycker de olika biblioteksplanerna angående den egna 
kommunen och dess biblioteksbehov? 
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• Hur definierar kommunerna begreppen utveckling och framtida krav i kommunen ut-
ifrån verklighetsomdömet? 

• Vilka rekommendationer leder verklighetsomdömet till och hur motiveras den hand-
lingsplan som upprättas i respektive biblioteksplan?  

• Vilka värdepremisser, det vill säga vilka värderingar om biblioteket och dess roll (dess 
funktion, uppgift och ansvar i kommunen), innehåller biblioteksplanerna?   
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2 Tidigare forskning och litteratur inom området 
 
Som tidigare forskning och litteratur inom området använder vi studier och texter som rör 
föreställningar om biblioteket och dess roll i Sverige. Vi använder även kulturpolitisk forsk-
ning som betonar kulturpolitiken och dess roll, tendenser och utveckling, också i historiskt 
avseende. Forskning om biblioteksplaner finns inte, vilket kan bero på att lagtillägget är så 
pass nytillkommet. Forskningen och litteraturen uppställs ämnesmässigt. Först presenteras 
forskning som behandlar kulturpolitikens utveckling under 1900-talet. Därefter refereras tex-
ter som handlar om legitimering av kulturpolitik. Sedan följer en presentation av texter som 
behandlar bibliotekets roll, historiskt och idag. I avsnittet därefter refereras texter som berör 
kommunal bibliotekspolitik. Slutligen beskriver vi den tidigare forskningen och litteraturens 
relevans för studien och kommenterar denna i källkritiskt avseende.    

 

2.1 Kulturpolitikens utveckling under 1900-talet  
 
Anders Frenander1 diskuterar i sin bok Kulturen som kulturpolitikens stora problem: Diskus-
sionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet (2005) på en övergripande nivå hur svensk 
kulturpolitik diskuterats under 1900-talet. Frenander delar in den svenska kulturpolitikens 
historia i fyra tidsperioder. Detta ger en förståelse för den svenska kulturpolitikens utveckling 
under 1900-talet, varibland folkbiblioteken och dess politik är en del. I genomgången redo-
görs för vilken roll eller uppgift som kulturpolitiken och kulturen har ansetts haft i Sverige 
under 1900-talet.    
 
Under perioden 1900 till 1945 fördes debatt om bildningspolitik särskilt inom den växande 
arbetarrörelsen, vilken ville stärka sin politiska ställning i samhället (Frenander 2005, s. 203).  
Bildningsideal var till exempel medborgarbildning, självbildningstanken och humanistiskt 
ideal. Under 1930-talet medförde den svenska inriktningen på folkhemmet en nationalistisk 
anda. Alla skulle tillhöra den svenska kulturen oavsett klasstillhörighet. Tiden präglades av ett 
snävt borgerligt finkulturbegrepp, vilket innebar att kulturen skulle förbättra människornas liv 
och att finkulturen, de andliga skatterna, skulle spridas till alla oavsett socialt skikt. Under 
samma tid förekom också en liberal inställning, vilken innebar att politiker inte skulle styra 
människornas kultur som var en angelägenhet för alla och envar (ibid., s. 203f).  
 
Under perioden 1946 till 1958 skrev Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, det första kulturpo-
litiska partiprogrammet, vari man ville verka för att stärka den svenska kulturen och underlät-
ta kulturarbetet (ibid., s. 204). Udden riktades mot den amerikanska kulturimperialismen. Det 
var det nationalistiska perspektivet som formade och gav gränser för det SKP skrev. Kultur-
begreppet var snävt och estetiskt. Det breda antropologiska kulturbegreppet, vilket innebär att 
all kultur som människor producerar betraktas likvärdig, gjorde entré 1952 genom Sveriges 
Socialdemokratiska Arbetareparti, SAP, som kritiskt analyserade samtiden. Civilisationskriti-
ken var tydlig och man menade att det moderna samhället verkade upplösande, varför staten 
och föräldragenerationen skulle skapa nya förutsättningar för ungdomspolitiken i syfte att 
stärka samhället eftersom man ansåg att ett samhälle som splittrar är farligt. Inom bonderörel-
sen debatterades landsbygdskulturen. Landsbygdsbefolkningen hade minskat i och med urba-
                                                 
1 Anders Frenander är docent i idé- och lärdomshistoria och föreståndare vid Centrum för Kulturpolitisk forsk-
ning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Göteborgs universitet och 
Högskolan i Borås.  
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niseringen och oron hade stärkts över att landsbygdslivsstilen och kulturlivet skulle försvinna 
då villkoren hade förändrats (ibid., s. 204f).  
 
Under perioden 1959 till 1974 propagerades det för olika typer av kulturpolitik. En inriktning 
var den sociala miljöpolitiken, vilken skulle få folket att trivas bättre i samhället, i bostadsom-
råden och på arbetsplatser (ibid., s. 205). Resonemanget innebar att vid ökad välfärd ägnar sig 
människorna per automatik åt finkulturen men istället visade det sig att det vidgade utrymmet 
resulterade i att människorna snarare ägnade sig åt ”skräpkultur” (ibid., s. 205f). Därför beto-
nades att staten borde göra något på kulturområdet och erbjuda ett alternativ till masskulturen, 
en estetisk och förfinad kultur. Finkulturen skulle spridas jämlikt och rättvist till folket oavsett 
social och geografisk hemort (ibid., s. 206).   
 
Under perioden lyftes också en ny kultursyn fram, vilken betraktade kultur som medel för 
individuellt självförverkligande. Denna kultursyn innebar ett motstånd till kulturbildning med 
en given kanon och betonade istället individens subjektiva uppfattning och upplevelse av kul-
tur. Synen var således kulturrelativistisk då den innebar att vad som helst kunde betraktas som 
kultur och att den blev en vara, vars värde bestämdes av marknaden. Synen kritiserades för att 
ha blivit ett medel för maktdelningen och för upprätthållandet av borgerlighetens hegemoni i 
ett kapitalistiskt samhälle. 1968 tillsattes en utredning, vilken gav förslag till en ny kulturpoli-
tik eftersom 1960-talets kulturpolitik ansågs otillräcklig. Utredningen resulterade i 1974 års 
kulturpolitiska målsättningar, vilka starkt betonade jämlikhets- och distributionstanken (ibid., 
s. 206).  
 
Under perioden1975 till 1996 var de politiska partiernas intresse för kulturpolitik litet då det 
ansågs att systemet redan fungerade bra (ibid., s. 207). Den implicita legitimeringen av kul-
turpolitiken ändrades något. Kulturpolitik sammanhölls med regionalpolitik och blev ett me-
del att stärka regioners attraktions- och konkurrenskraft för att locka till sig företagsetablering, 
investering och arbetskraft. Den enda egentliga skillnaden mellan 1974 års och 1996 års kul-
turpolitiska målsättningar var att det 1996 låg en betoning på främjandet av kulturutbytet mel-
lan olika kulturer inom landet, en trolig effekt av flyktinginvandringen (ibid., s. 207).   
 
Det kan konstateras utifrån Frenanders resonemang att den svenska kulturpolitiken under 
1900-talet rört sig från en demokratisering av kulturen till en kulturell demokratisering och 
slutligen till en kulturalisering. Dessa begrepp ska förstås på det sätt som Dorte Skot-Hansen2 
beskriver dem. Hon beskriver i sin teoretiska modell i artikeln ”Kultur til tiden: Strategier i 
den lokale kulturpolitik” (1999) en liknande kulturpolitisk utveckling som Frenander beskri-
vit. Skot-Hansen delar upp den danska och nordiska kulturpolitiska historien i tre perioder, 
1960-tal, 1970-tal samt 1980-tal. Hon menar att kulturpolitikens legitimering skiftat från en 
humanistisk rationalitet baserad på ideologiska argument till en sociologisk rationalitet base-
rad på sociala argument och slutligen till en instrumentell rationalitet med tyngdpunkt på eko-
nomiska argument (Skot-Hansen 1999, s. 11).  
 
Skot-Hansen menar att under 1960-talet subventionerade staten de lokala kulturinstitutionerna 
och arbetade utefter en humanistisk rationalitet, vilken skulle upplysa och stärka den demo-
kratiska processen. Hela befolkningen skulle oavsett social och geografisk hemort tillhöra den 
nationella enhetskulturen och de lokala kulturinstitutionerna verkade som kulturförmedlare. 
Detta skulle leda till folkupplysning och till att överbrygga den kulturklyfta, vilken tidigare 
skiljt befolkningen från konsten (ibid., s. 12). Detta ansluter till den kulturpolitik som figure-
                                                 
2 Dorte Skot-Hansen är föreståndare för Centrum för Kulturpolitisk forskning i Köpenhamn och doktor i kultur-
sociologi.  
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rade både under den första, andra och tredje perioden i Frenanders resonemang, det vill säga 
att en nationell kultur skulle spridas och omsluta hela det svenska folket. Den borgerliga fin-
kulturen skulle spridas till alla och leda till upplysning genom en så kallad demokratisering av 
kulturen.  
 
1970-talets sociala rationalitet skulle enligt Skot-Hansen frigöra samhällets undertryckta 
grupper och kulturpolitiken skulle byggas på initiativ som kom nerifrån det civila samhället 
och folket. Den kulturella demokratin innebar att alla kulturformer skulle betraktas likvärdiga 
och att de sociala grupperna själva skulle få möjlighet att uttrycka sin kultur, till exempel i ett 
Folkets hus eller musikreplokaler och dylikt. Den egna aktiviteten skulle medföra individens 
och gruppens bekräftelse på att den egna kulturen var värdefull, vilket skapade en identitet 
hos marginaliserade grupper (ibid., s. 13). Denna kulturrelativistiska syn ansluter till den som, 
enligt Frenanders resonemang, föddes i Sverige under 1960-talet, vilken framhöll individens 
självförverkligande genom sin subjektiva upplevelse av kultur, en kulturell demokrati som 
innebar att alla kulturformer ansågs lika mycket värda.  
 
Vidare beskriver Skot-Hansen1980-talet som präglat av nykonservatism och nyliberalism och 
att kulturpolitiken utgjordes av en instrumentell rationalitet med ekonomiska intressen. Kul-
turpolitiken skulle verka som medel för ekonomisk utveckling och måttet på framgång blev 
ett kulturellt synliggörande, till exempel att sätta orten på kartan genom att investera i kultu-
rella projekt såsom operahus och dylikt. Detta fungerade som konkurrens- och attraktions-
kraft, det vill säga att genom profilering och marknadsföring locka till sig kunder, konsumen-
ter, besökare, turister, företag eller arbetskraft. Kulturen blev nu en sammanblandning av de 
traditionella kulturområdena tillsammans med sociala och politiska områden och fungerade 
som ett sammanhållande kitt i samhället för olika grupper, vilka skulle integreras för att skapa 
en lokal identitet (ibid., s. 14ff). Detta ansluter till Frenanders tredje och fjärde period. Under 
den tredje perioden hade kulturen börjat betraktas som en vara på marknaden, vilket medförde 
att kulturen fick sitt värde på marknaden. Den fjärde perioden utgjordes också av den instru-
mentella rationaliteten och regionalpolitiken använde kulturpolitiken som medel för attrak-
tions- och konkurrenskraft.    
 
Skot-Hansens tre rationaliteter används som teoretisk utgångspunkt i uppsatsen och dessutom 
i analysinstrumentet, vilket beskrivs närmare i teorikapitlet och metodkapitlet. Rationaliteter-
na fungerar som teoretisk utgångspunkt då de utgör olika typer värdepremisser om bibliotek. 
Att rationaliteterna är placerbara på svenska förhållanden kan konstateras genom jämförelsen 
mellan Frenanders och Skot-Hansens resonemang. Skot-Hansen uttalar sig dessutom om Nor-
den och inte endast specifikt om danska förhållanden.  
 
 

2.2 Legitimering av kulturpolitik  
 
Geir Vestheim3 tar upp tre olika typer av argument inom kulturpolitiken för kulturstöd i Kul-
turpolitikk og demokrati i Sverige (2007). Argumenten är kulturpolitiska, vilket bibliotek och 
bibliotekspolitik utgör en del av.  
 

                                                 
3 Geir Vestheim är professor i biblioteks- och informationsvetenskap i ett politik- och samhällsperspektiv vid 
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Göteborgs universitet och Högsko-
lan i Borås.   



 9 

Det perfektionistiska argumentet innebär att statens kulturpolitik ska stödja den konst som är 
av hög kvalitet, vilken enligt argumentet har ett inneboende objektivt värde som appellerar 
direkt till individen i mötet med konsten. Enligt synsättet ges den individ som tar till sig kons-
ten och dess inneboende värde möjligheten till ett rikare och mer utvecklat liv. Argumentet 
riktar sig således till den enskilda individen som privatperson och har ett estetiskt och bildan-
de syfte (Vestheim 2007, s. 19).  
 
Det ekonomisk-sociala argumentet innebär att statens kulturpolitik ska stödja kulturen och 
konsten då dess produktion och förmedling kan bidra till en ekonomisk och social utveckling i 
samhället. Detta sker dels genom att kulturen blir en del av näringslivet och skapar attraktiva 
arbetsplatser och dels genom att kulturen har en kreativ inverkan på människor, vilket medför 
ett nyskapande på olika samhällsområden. Argumentet riktar sig till den enskilda individen 
som ekonomisk-socialt väsen och syftar till ekonomisk och social utveckling (ibid., s. 22).  
 
Det demokratiska argumentet innebär att statens kulturpolitik ska stödja konst och kultur då 
denna inverkar på människornas förståelse för och kompetens att delta i det demokratiska 
samhället. Kulturen upplyser medborgarna och gör dem lojala gentemot det demokratiska 
synsättet såsom politiskt och moraliskt ansvariga medborgare. Argumentet riktar sig till den 
enskilda individen som medborgare och syftar till politisk mobilisering (ibid., s. 26).  
 
Jenny Johannisson4 talar i artikeln ”Lokal kulturpolitik: Ett senmodernt identitetsprojekt?” 
(2003), som berör hennes senare avhandling, om spänningsfält som existerar i den svenska 
kulturpolitiken. Hon talar om kulturpolitik som del av ett modernt upplysningsprojekt och 
som del av ett senmodernt identitetsprojekt. Den förra delen utgörs av ett kulturutbud, vilket 
valts av någon för att spridas till andra. Johannisson menar att det är en särskild värdehierarki 
som ligger till grund för vad som anses vara kulturell kvalitet. Värdehierarkin baseras i detta 
fall på en romantisk och konservativ uppfattning om konstens egenart, en kultur som ska spri-
das till folket och leda till upplysning. Det är staten som utgör centrum för den kulturpolitik 
som ska distribueras till resten av landet (Johannisson 2003, s. 140).   
 
Till skillnad från den förra kulturpolitiken är den senare ett bejakande av individuella prefe-
renser och skillnader och främjar förverkligandet av medborgarnas enskilda livsprojekt. Initia-
tiven kommer nerifrån det civila samhället från folket själva, inte ovanifrån ett statligt cent-
rum som försöker tillgodose medborgarnas behov. Istället för den kulturella slutprodukten är 
det den faktiska identitetsproduktionen genom kulturaktiviteten som fokuseras (ibid.).   
 
 

2.3 Folkbibliotekets roll – historiskt och idag 

Joacim Hansson5 tydliggör i sin Licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identi-
tet: En diskursstudie från 1998 de svenska folkbibliotekens ideologiska identitet i början av 
1900-talet och hur de formades till politiska samhällsinstitutioner. Han påpekar att folkbiblio-
teket haft en kontrollerande respektive legitimerande funktion i samhället. Den kontrollerande 
funktionen innebar att biblioteket som samhällsinstitution hade rollen att fostra medborgarna 
enligt ett visst sätt i syfte att ge dem förmågan att delta i samhällets politiska liv. Syftet med 

                                                 
4 Jenny Johannisson är doktor inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universi-
tet/Bibliotekshögskolan i Borås.   
5 Joacim Hansson är universitetslektor vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs 
universitet/Bibliotekshögskolan i Borås.  
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den kontrollerande rollen var att legitimera en given ordning. Hållningen innebar en skepsis 
mot medborgarnas förmåga att delta beslutsfattande genom rösträtten. Samtidigt sågs folkbib-
lioteken som en demokratisk och neutral institution, vilken inte skulle styras av en särskild 
syn. Hansson påpekar dock att det var medelklassens synsätt som dominerade och styrde 
folkbiblioteken. Bland annat fostrade folkbiblioteket medborgarna till nationalism, andlig 
hygien, medborgerlig duglighet, social nytta och centralisation (Hansson 1998, s. 131f).  

Ragnar Andreas Audunson6 summerar i sin avhandling i statsvetenskap Change processes in 
public libraries: A comparative project within an institutionalist perspective (1996) folkbibli-
otekets grundidé under 1900-talet. Audunson menar att folkbibliotekets uppgift varit att främ-
ja allas lika tillgång till kunskap och kultur. Detta sker genom att tillgängliggöra dokument av 
olika slag. Bibliotekets tjänster ska vara kostnadsfria såsom utlån. Genom bibliotekets fria 
tillgängliggörande främjas samhällsdeltagande, tillgång till utbildning och det kulturella arvet 
oavsett ekonomi och social ställning. Detta syftar i slutändan till att utveckla demokratin. I 
bibliotekssamlingen betonas kvalitet och mångsidighet snarare än efterfrågan. Audunson på-
pekar att folkbiblioteket är ett politiskt instrument, vilket syftar till att tjäna politiska mål inom 
kultur-, utbildnings- och informationspolitik (Audunson 1996, s. 10f).  
 
Audunson identifierar också de mest framträdande förändringsfaktorerna som folkbiblioteket 
möter. En utav dessa är den moderna informationsteknologin. En annan förändring är att folk-
biblioteken måste anpassa sig efter ekonomiska förändringar, vilka medför att biblioteket inte 
prioriteras i den kommunala budgeten. Folkbiblioteken har därför blivit tvungna att ompriori-
tera snarare än att expandera. Politiska förändringar har bidragit till att det inte längre är en 
självklarhet att staten eller kommunen ska understödja biblioteksverksamheten så att den kan 
bibehållas avgiftsfri. Även bibliotekariens uppgift som kvalitetsbedömare är ifrågasatt. Rollen 
och användningen av information har också förändrats. Audunson menar att folkbibliotekens 
traditionella uppgift var att förmedla generell information men att informationsförmedlingen 
har skiftat från detta till att vara målinriktad och specifik (ibid., s. 13f).    
 
Audunson menar i ”Folkebiblioteketsrolle i en digital framtid: Publikums, politikernes og 
bibliotekarenes bilder” i antologin Det siviliserte informationssamfunn: Folkbibliotekens rolle 
ved ingangen til en digital tid (2001) att det till institutioner såsom folkbibliotek tillhör sär-
skilda normer och standarder som tas förgivna, det vill säga som institutionaliseras. Dessa 
normer och förväntningar betingar och legitimerar vilka uppgifter som folkbiblioteket kan ha 
och på vilket sätt folkbiblioteket kan arbeta. Utifrån detta skapas också folkbibliotekets identi-
tet (Audunson 2001, s. 207f).  
 
Audunson ställer upp folkbibliotekets möjliga roller längs två dimensioner, dels utefter vilka 
tjänster som folkbiblioteket bör prioritera och dels utefter den principiella begrundan som 
motiverar samhällsmässiga resurser åt folkbiblioteken. Till den förra dimensionen hör sådant 
som utlån och förmedling av skönlitteratur för vuxna och barn, tjänster för studerande, offent-
lig informationsförmedling, näringslivsinformation samt tillgång till modern informationstek-
nologi. Till den senare dimensionen hör sådant som att folkbiblioteket kan ses som ett verktyg 
för demokrati genom tillgången till information och kunskap som en förutsättning för sam-
hällsdeltagande. Till den senare dimensionen hör också sådant som att folkbiblioteket kan 
tjäna som en instrumentell problemlösning som underlättar utbildning, vardagsliv och när-
ingsliv. Likaså kan folkbiblioteket främja jämlikhet och motverka klasskillnader genom att ge 
alla lika tillgång till modern informationsteknologi. Även folkupplysning och bildning kan 
                                                 
6 Ragnar Andreas Audunson är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Oslos universitet och dok-
tor i statsvetenskap.  
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främjas genom folkbibliotekets förmedling av kulturarv och historia och dylikt. Vidare, enligt 
den senare dimensionen, kan genom folkbiblioteket också medborgarnas fritid utvecklas och 
som mötesplats främjar biblioteket integration (ibid., s. 210). De två dimensionerna hör sam-
man på så sätt att en tjänst kan syfta till att antingen förmedla kulturarv för att främja bildning 
och upplysning, eller främja demokrati och jämlikhet eller utgöra medel för en instrumentell 
problemlösning. Tjänsten kan alltså föregås av olika principiella begrundanden som motiverar 
den (ibid., s. 211).   
 
 

2.4 Kommunal bibliotekspolitik 
 
Bjarne Stenquist7 skrev på uppdrag av Bibliotekstjänst Är det på efterkälken Sverige åker? 
(2003) i syfte att bidra till att skapa en sammanhållen nationell politik som utvecklar och för-
nyar folkbiblioteken i Sverige. Publiceringen är en del av den biblioteksdebatt som föregick 
kompletteringen av bibliotekslagen.  
 
Stenquist anför i sin text att det saknas en nationell samsyn angående folkbiblioteken, dess 
nedskärningar, nya uppgifter inom utbildning, informationsteknologisk kommunikation och 
näringssamarbete. Han menar dessutom att folkbiblioteken saknar en kommunal bibliotekspo-
litik (Stenquist 2003, s. 79). Vidare anförs att klyftorna mellan olika kommuners biblioteks-
service kan öka eftersom servicen är beroende av lokal utvecklingskraft och ledningsförmåga. 
Han påpekar att den statliga politiken främst ser folkbiblioteken som en del av litteraturpoliti-
ken, vilket kolliderar med verklighetens nya krav och trycket på folkbiblioteket (ibid., s. 71). 
Stenquist uppmanar således till ett nytt nationellt uppdrag som den svenska bibliotekspoliti-
ken ska formulera. Han betonar den enskilde medborgarens behov av personlig utveckling 
och aktivt deltagande i lärande- och läsandeprocesser för att främja individens möjlighet till 
handling. Folkbibliotekets sociala roll understryks som en kvalitet, vilken enligt Stenquist ska 
bevaras och utvecklas. Det markeras att biblioteket är en fristad som en trygg och välkomnan-
de offentlig plats. Biblioteket är också en plats utan konkurrens, trösklar och diskriminering 
och en kunskapsport som främjar lärande och förändring. Biblioteket är även en plats där 
mångfald kan upptäckas och glädjas åt samt en mötesplats för idéer och individer som skapas 
i växelverkan med samhället (ibid., s. 91).   
 
Sven Nilsson8 påpekar i sin bok Kulturens nya vägar (2003) att det i bibliotekslagen (SFS 
1996:1596) fastställs att varje kommun är ansvarig för en fungerande folkbiblioteksverksam-
het. Han påpekar att det i lagen inte framförs några synpunkter på omfattningen av och kvali-
tén på bibliotekens utbud. Biblioteksplanerna kan därför fungera som ett komplement och 
syfta till kvalitetssäkring samt vara ett verktyg för kommunal biblioteksplanering. Nilsson 
exemplifierar en biblioteksplan som lägger tyngd vid långsiktig strategisk planering. Planen 
framhäver bibliotekets demokratiska roll och dess betydelse för stadens utveckling och till-
växt men även bibliotekets roll vid lärande och annan kunskapsinhämtning samt dess betydel-
se för individen och samhället i övrigt. Nilsson påpekar att i den här typen av plan står inte 
statistiken i fokus, såsom invånarantal och utbildningsnivå, utan viljan att förändra, öppna upp 
för samtal och upprätta olika former för samarbete exempelvis nätverk (Nilsson 2003, s. 174). 
Nilsson menar att biblioteken kan betraktas som en aktör i upplevelse- och kunskapsindustrin 
och biblioteksplanerna bör i ett sådant perspektiv ge uttryck för självreflektion (ibid., s. 175).  

                                                 
7 Bjarne Stenquist är journalist och författare. 
8 Sven Nilsson är docent i litteraturvetenskap. 



 12 

 
I magisteruppsatsen Folkbiblioteken och informationsuppgiften: Fyra biblioteksorganisatio-
ners syn på folkbibliotek, folkbibliotekens bestånd samt deras roll i samhället (2004) av Elli-
nore Boman och Petra Josefsson är syftet att undersöka och diskutera synen på folkbibliote-
kens informationsuppgift hos fyra biblioteksorganisationer. Uppsatsförfattarna har valt att 
genomföra intervjuer med företrädare för organisationerna Bibliotek i Samhälle (BiS), Biblio-
tekarieförbundet, IFLA/FAIFE (International Federation of Library Associations and Institu-
tions/Free Access to Information and Freedom of Expression) och Svensk Biblioteksförening.  
I uppsatsen ställs bland annat frågan om vilken roll/funktion organisationerna anser att folk-
biblioteken ska ha i det svenska samhället. Detta anknyter tydligt till vårt uppsatssyfte. I deras 
resultatredovisning framkommer att intervjurespondenterna efterlyser ett tydligare uppdrag 
för folkbiblioteken. BiS önskar ett större engagemang för svaga samhällsgrupper och att bib-
liotekets bestånd ska vara ett icke-kommersiellt alternativ. Bibliotekarieförbundet framhäver 
bibliotekets uppdrag i folkbildningen med fri och tillgänglig information. Ett par av organisa-
tionerna betonar bibliotekets roll i lärandet och dess funktion som mötesplats och samtliga 
organisationer framhäver bibliotekets demokratiska roll (Boman & Josefsson 2004, s. 60f).  
 
 

2.5 Den tidigare forskningen och litteraturens relevans för studien 
 
Den forskning och litteratur som refererats i kapitlet anknyter till vår studie då den berör det 
ämne vi undersöker, det vill säga idéer och föreställningar om folkbiblioteket och kulturpoli-
tiken och dess roll, tendenser och utveckling, också i historiskt avseende. 
 
Skot-Hansens tre rationaliteter används som teoretisk utgångspunkt i uppsatsen och dessutom 
i analysinstrumentet. Rationaliteterna fungerar som teoretisk utgångspunkt då de utgör olika 
typer av värdepremisser om bibliotek. Att rationaliteterna är placerbara på svenska förhållan-
den kan konstateras genom jämförelsen mellan Frenander och Skot-Hansens resonemang. 
Skot-Hansen uttalar sig dessutom om Norden och inte endast specifikt om danska förhållan-
den. Frenander delar in den svenska kulturpolitikens historia i fyra tidsperioder. Detta ger en 
förståelse för den svenska kulturpolitikens utveckling under 1900-talet, varibland folkbiblio-
teken och dess politik är en del. I genomgången redogörs för vilken roll eller uppgift som kul-
turpolitiken och kulturen har ansetts haft i Sverige under 1900-talet. Frenanders resonemang 
ger en bakgrund till Skot-Hansens teori om de tre rationaliteterna som är centrala i vår studie. 
Innehållet i den svenska kulturpolitiska utvecklingen innefattas av dessa tre rationaliteter.  Av 
den anledningen är genomgången av Frenanders och Skot-Hansens forskning mer grundlig än 
övrig forskning och litteratur på området. Vestheims tre olika kulturpolitiska argument inne-
bär tre olika synsätt på kulturen och dess inverkan på människa och samhälle, vilket också 
Johannissons resonemang gör. Hansson tydliggör de svenska folkbibliotekens ideologiska 
identitet i början av 1900-talet och hur de formades till politiska samhällsinstitutioner. Audun-
son summerar folkbibliotekets grundidé under 1900-talet och identifierar också de mest fram-
trädande förändringsfaktorerna som folkbiblioteket möter idag. Dessutom identifierar han 
normer och förväntningar som betingar och legitimerar vilka uppgifter som folkbiblioteket 
kan ha och på vilket sätt folkbiblioteket kan arbeta. Alltså beskriver Vestheim, Johannisson, 
Hansson och Audunson olika idéer angående folkbiblioteket och kulturpolitiken. Denna 
forskning är intressant att jämföra med vårt analysresultat.      
 
I avsnittet har också forskning och litteratur presenterats, vilken inte specifikt betonar idéer i 
historiskt eller samtida avseende. Den ger en bakgrund till uppfattningar om biblioteksplanens 
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syfte och kan vara intressant att ta upp i samband med vårt analysresultat. Stenquist uppmanar 
till ett nytt nationellt uppdrag som den svenska bibliotekspolitiken ska formulera. Nilsson 
fastställer att varje kommun är ansvarig för en fungerande folkbiblioteksverksamhet men att 
det inte i bibliotekslagen framförs några synpunkter på omfattning av och kvalité på bibliote-
kens utbud. Biblioteksplanerna kan därför fungera som ett komplement och syfta till kvalitets-
säkring samt vara ett verktyg för kommunal biblioteksplanering. Boman och Josefsson under-
söker och diskuterar synen på folkbibliotekens informationsuppgift hos fyra biblioteksorgani-
sationer.  
 
 

2.6 Tidigare forskning och litteratur i källkritiskt avseende 
 
Torsten Thurén9 pekar på en rad källkritiska faktorer i Källkritik (1997) som man bör beakta 
vid användning av olika källor. Den tidigare forskningen vi utgår ifrån i uppsatsen kan betrak-
tas som sekundärkällor i vår användning av den, eftersom den forskningen i sig baserats på 
andra källor. Har forskningen baserats på primärkällor är den pålitlig så till vida att den inte 
traderat vidare tidigare forskningsresultat. Vid en sådan kunskapstradering uppstår problem 
med beroende. Forskning ska sträva efter oberoende och således nå kunskap genom oberoen-
de studier baserade på primärkällor. Att ta hänsyn till vid närmandet av den tidigare forsning-
en är att beakta om den är vinklad på något sätt och ger en falsk bild av verkligheten eller om 
den saknar sådana motiv och är tendensfri (Thurén 1997, s. 34, 63). Forskningen som refere-
rats i kapitlet ger en bild och introduktion till uppsatsens ämne och indikerar vilka kulturpoli-
tiska tendenser som varit gällande i Sverige. Den enda forskning vi faktiskt använder i analy-
sen, även om övrig forskning återknyts i diskussionsavsnittet, är Skot-Hansens modell då den 
utgör en teoretisk ram för vår studie. I vårt användande av modellen ställs den mot nya pri-
märkällor, det vill säga vår studies empiriska material. Skot-Hansens resultat traderas därför 
inte vidare i vår studie utan prövas i en ny kontext. Källorna i avsnitt 2.1, 2.2 och 2.3 är veten-
skapligt granskade, vilket är ett argument för att de är trovärdiga. Källorna av Stenquist och 
Nilsson i avsnittet om kommunal bibliotekspolitik är dock tendentiösa då de uttrycker åsikter 
om bibliotekspolitikens inriktning och biblioteksplanernas utformning.  

                                                 
9 Torsten Thurén är filosofie doktor och docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid 
Stockholms universitet.  
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3 Förarbeten och riktlinjer   
 
I kapitlet beskrivs förarbetet inför tillägget av paragraf sju i bibliotekslagen och riktlinjer för 
biblioteksplaner. Kapitlet syftar till att ge en förståelse för biblioteksplanernas utformning. 
Med utformning avses vad en biblioteksplan bör innehålla och vad den bör baseras på. Av-
snitten avser således att referera dessa publikationers innehåll. Rekommendationerna i skrif-
terna är också av betydelse för vårt urval av kommuner och biblioteksplaner som ska utgöra 
studiens empiriska material. För att en biblioteksplan ska vara relevant att undersöka i vår 
studie har vi formulerat ett urvalskriterium. Planen behöver uppfylla ett grundläggande kvali-
tativt krav om den ska betraktas som en biblioteksplan. Det kvalitativa kravet vi utgår från är 
att biblioteksplanen ska innehålla en verklighetsanalys av kommunens biblioteksbehov och en 
handlingsrekommendation om biblioteksverksamheten. Kravet härrör från Svensk Biblioteks-
förenings definition av en biblioteksplan. De förarbeten och riktlinjer som refereras i de föl-
jande avsnitten uttalar detta krav men omfattar dessutom ytterligare rekommendationer. Ka-
pitlet inleds med de två guidepublikationer som skrivits på uppdrag av Svensk Biblioteksföre-
ning i syfte att understödja kommunernas utformande av biblioteksplanen. Därefter följer 
Kulturdepartementets förarbete inför paragraftillägget i bibliotekslagen. Till sist redogörs för 
bibliotekslagen och UNESCO:s (United Nations Educational Scientific and Cultural Organi-
zation) folkbiblioteksmanifest. De tidigare texterna uppmanar till att dessa skrifter ska använ-
das som underlag för utformandet av biblioteksplaner.  

 

3.1 Biblioteksplaner: En idéskrift  
 
Svensk Biblioteksförenings publikation Biblioteksplaner: En idéskrift utkom 2001 i syfte att 
fungera som guide för kommunernas utformande av biblioteksplaner och riktas främst till de 
politiskt ansvariga för biblioteksfrågor i kommunerna (Belfrage, s. 5). Publikationen utkom 
före bibliotekslagens tillägg och uppmanar till ett sådant tillägg.  
 
Enligt följande definierar Svensk Biblioteksförening innebörden av en biblioteksplan:  
 

Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av 
det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. 
Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet 
vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. (ibid.).  

 
I skriften uppmanas att varje kommun ska upprätta en biblioteksplan, vilket innebär en under-
sökning av biblioteksbehov och bibliotekets roll i det demokratiska samhället. Planen ska ut-
formas utifrån varje enskild kommuns behov och förutsättningar såsom tillgångar och önske-
mål. I planen ingår därför kommuninvånarnas biblioteksbehov, ansvarsfördelning och sam-
verkan mellan kommunens bibliotek samt en strategi för framtiden (ibid., s. 9). Planen ska 
vara fortlöpande och uppdaterbar och är enligt definitionen tredelad och består dels av en ana-
lys och beskrivning av kommunen, biblioteksstrukturen och dess biblioteksbehov, dels av en 
långsiktig målsättning och handlingsplan som uppdateras årligen och dessutom av en beräk-
ning av resursåtgång samt en uppföljning och utvärdering (Axelsson 2001, s. 65). Det påpekas 
att biblioteksplanerna bland annat bör baseras på bibliotekslagen och UNESCO:s folkbiblio-
teksmanifest 1994, vilka beskrivs närmare i avsnitt 3.4 och 3.5 (ibid., s. 11).   
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I skriften beskrivs begreppet ”det livslånga lärandet” som förskola, ungdomsskola, högsko-
la/universitet och vuxenutbildning. I det livslånga lärandet ingår också allt det lärande som 
fortgår utanför dessa utbildningsinstitutioner, till exempel kompletterande utbildning efter 
högskole- eller universitetsstudier som sker parallellt med yrkeslivet (Johansson 2001, s. 18f). 
Det betonas att biblioteken måste anpassa sig efter de nya kraven i och med det livslånga lä-
randet för att människor inte ska välja andra informationsförmedlare än biblioteket, eller välja 
att flytta från en kommun till en annan med ett mera utvecklat och anpassat bibliotek. I sam-
band med detta framhålls att dagens samhälle är ett kunskaps- och informationssamhälle och 
att biblioteket bör vara en drivkraft i ett sådant samhälle (ibid., s. 19). Det förklaras att efter-
som kommunerna idag antar informationsteknologiska planer påverkar detta hur biblioteken 
arbetar och organiserar sin verksamhet. Kommunerna uttalar följaktligen redan framtida krav 
och mål, men med tekniska utgångspunkter och med tekniska enheter som leder arbetet. I 
texten framhålls att även biblioteken borde utgöra en sådan utgångspunkt. Biblioteket borde 
på så sätt analysera och formulera informationssamhällets framtida krav och mål (ibid., s. 20).  
 
Det anförs att upprättandet av biblioteksplaner i kommunerna kan leda till en diskussion om 
bibliotekets roll i respektive kommun. På så sätt kan biblioteksplanerna fungera som ett effek-
tivt instrument till att tydliggöra bibliotekets roll och funktion (Skoglund 2001, s. 23ff). Pla-
nerna kan tjäna som verktyg för utveckling, utvärdering och dialog (ibid., s. 26).  
 
 

3.2 Biblioteksplaner - från bibliotekslag till biblioteksplan 
 
Peter Almerud10 har producerat skriften Biblioteksplaner - från bibliotekslag till biblioteks-
plan (2005) på uppdrag av Svensk Biblioteksförening. Publikationen förtydligar biblioteksla-
gens paragrafer och ger praktisk handledning i hur man kan utforma en biblioteksplan. Alme-
rud utgår ifrån varje lagparagraf och bifogar till dem ett antal frågeställningar som han före-
slår att man kan arbeta utefter vid upprättandet av en biblioteksplan.  
 
I skriften framhålls biblioteksplanens roll som ett politiskt dokument och ett bibliotekspoli-
tiskt instrument (Almerud 2005, s. 9). Det poängteras att bibliotekslagen är en ramlag och att 
kommuner och landsting själva måste besluta om biblioteksverksamheten. Dessa politiska 
ställningstaganden och beslut om biblioteksverksamhetens omfattning och inriktning bör 
framkomma i biblioteksplanen (ibid., s. 15).  
 
Almerud identifierar folkbibliotekets olika roller och menar att det ska tillhandahålla litteratur 
och främja läsning, bildning och utbildning. Biblioteken ska uppmuntra kunskapssökande och 
fungera som informationsförmedlingar. Dessutom ska biblioteken vara kulturinstitutioner som 
arbetar med utställningar och programverksamhet. De fyller även en funktion som en kravlös 
mötesplats både för mötet med kunskap och mellan människor (ibid., s. 12). 
 
Vidare påpekas det i publikationen att bibliotekens uppdrag har förändrats och vidgats med 
tiden. Omvärldsförändringar som särskilt har påverkat biblioteksverksamheten är övergången 
från industrisamhället till kunskapssamhället med den moderna informationsteknologin, det 
livslånga lärandet och utbyggnaden av högskoleutbildningen, den geografiskt större arbets-
markanden, det mångkulturella samhället med övergången från arbetskraftsinvandring till 
flyktinginvandring samt inflyttningen till storstäder. Vidare påverkas bibliotekens verksamhet 

                                                 
10 Peter Almerud är journalist, informatör och utredare med inriktning på kultur och kulturpolitik. 
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av förändringar såsom ökad livslängd och förbättrad hälsa hos äldre. Nya flexibla arbets- och 
studieformer har uppkommit. Kulturutbudet har både ökat och breddats kraftigt på den kom-
mersiella marknaden men även i samhällets regi. I en biblioteksplan ska medvetenhet visas 
om dessa omvärldsförändringar och hur biblioteket på ett fördelaktigt sätt kan möta utma-
ningarna (ibid., s. 13f).  
 
 

3.3 Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66) 
 
Kulturdepartementets skrift Om biblioteksverksamheterna är ett förarbete till kompletteringen 
av bibliotekslagen. Det framkommer av skriften att biblioteken har en bred förankring bland 
befolkningen och att man med satsning på ny teknik kan och bör utveckla biblioteket till att 
bli ett viktigt lokalt informationscentra (Ds 2003:66, s. 91).  
 
I skriften anförs att det lokala biblioteket är en resurs för kunskap och bildning. Biblioteket 
framställs också som en kreativitetsresurs eftersom det fungerar som informationsförmedlare 
och är en förutsättning för skapandet av möten mellan människor i det kreativa samhället. Det 
påpekas att kulturellt engagemang och egenaktivitet är kreativitetsutvecklande (ibid., s. 92). 
Vidare framställs biblioteket som en gemenskapsresurs och identitetsskapare. Det betonas att 
en kulturpolitisk grundprincip är respekten för den kulturella identiteten och tillgången till 
kulturarvet. Förankring i hembygden och den kulturella gemenskapen är beroende av gemen-
samt språk, gemensamma uttrycksformer, kunskaper och erfarenheter samt likartade värde-
ringar och intressen (ibid., s. 93). Biblioteken framställs också som en mobiliseringsresurs för 
samhällspåverkan, vilket innebär att invånarna kan ta egna initiativ att starta eller förstärka 
utvecklingsprocesser. Resursen innefattar också rättigheten att delta och utforma kulturlivet 
och kulturpolitiken. Kunskaps-, bildnings-, kreativitets-, gemenskaps- och identitetsresurs-
aspekterna hör samman med mobiliseringsaspekten eftersom de förutsätter den egna viljan att 
studera och utforska för att skaffa sig erfarenhet och kunskap.  Resurserna föder också sådana 
egenskaper som är viktiga i mobiliseringsperspektivet, det vill säga viljan att påverka och 
satsa för att främja det gemensamma och att vara kreativ och uppfinningsrik (ibid.).  
 
Det anförs att det ligger en fara i kommuners betoning av kultur som lokaliseringsfaktor efter-
som publikattraktiva projekt och evenemang drar till sig uppmärksamhet och resurser, vilket 
konkurrerar ut bibliotek. Snarare bör kraven för resursstöd utgå från kulturens värde i sig. 
Med kulturens värde avses dess kvalitet, vilken enligt skriften är möjlig att mäta och formu-
lera. Det är kultur av så kallad hög kvalitet som bör ha resursföreträde framför publikattrakti-
va projekt. Den kulturella verksamheten ska således fokuseras såsom bibliotek och dess kvali-
tet, allmänna intresse och tillgänglighet. Enligt skriften återfinns kulturens värde i tillgången 
till kultur av hög kvalitet, den konstnärliga traditionens och kulturarvets bevarande och vida-
reutvecklande samt kultur som resurs i utbildningar (ibid., s. 94). Det framhävs att biblioteket 
är en ”investering som ger avkastning i form av en för medborgarna demokratisk och demo-
kratibefordrande tillgång till utbildning, kultur och information”, att kultur och den enskildes 
kulturella välfärd är ett mål i sig, inte ett instrument för andra mål (ibid., s. 95).  
 
Bibliotekets uppgift som främjare av läskunnighet och läsintresse markeras. Läsandet är cent-
ralt utifrån skriftens resonemang. Där påpekas att den enskildes förståelse av sig själv, av om-
världen och sin förmåga till samhällsdeltagande är beroende av tillgång och förmåga att an-
vända språket. Det påpekas att kravet på dessa förmågor har ökat i samhället (ibid., s. 99).  
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I skriften betonas bibliotekets roll i medborgarnas livslånga lärande, vilket innebär att lärandet 
inte är begränsat till skolår eller yrkesår utan att lärandet är livslångt och en naturlig del i kun-
skapssamhället, som ska tillgodose individens utbildningsönskemål, intressen och behov samt 
arbetsmarknadens behov (ibid.). Biblioteket ska tillgodose individens behov genom att anpas-
sa sig efter individens efterfrågan av ett bestämt innehåll vid den tidpunkt och i den form den-
ne kräver detta. Individen ska efter egna preferenser och förutsättningar kunna söka kunskap, 
vilket ska ske på ett jämställt sätt i förhållande till samhällets samtliga medborgare. Bibliote-
kets utbud ska vara allsidigt, opartiskt och sakkunnigt framställt för att uppfylla detta krav 
(ibid., s. 99f). Det påpekas att biblioteken måste planera långsiktigt för att tillfredställa kom-
mande utbildningsbehov, vilka antas vara stora, permanenta och mångskiftande. En fara vid 
kortsiktig planering är enligt skriften en biblioteksverksamhet där mätbara utbildningsmål 
prioriteras istället för den breda förankringen i tillgänglighet för alla och kvalitetsinriktningen. 
Det som ska prioriteras är enligt skriften folkbildning, sökandet efter läsupplevelser som 
”öppnar nya livshorisonter” och allmänhetens informations- och förströelsebehov (ibid., s. 
100).   
 
I skriften understryks att biblioteken har en minnes- och dokumentationsfunktion och att de 
fungerar som en garanti ”för kvalitet, pluralism och oavhängighet” samt att biblioteket har en 
viktig uppgift i dagens och framtidens ökande utbud av information. Av den anledningen 
markeras det i skriften att informations- och kommunikationsteknikens möjligheter kräver 
särskilda insatser (ibid., s. 101).  

 

3.4 Bibliotekslag: SFS 1996/97: 1596  
 
Bibliotekslagen består av tio paragrafer, varav paragraf sju är det lagtillägg som tillkom 2004 
och lyder:  ”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna”. (SFS 
1996/97: 1596). Som det påpekas i Biblioteksplaner: En idéskrift bör biblioteksplanerna bland 
annat baseras på bibliotekslagen. Enligt lagen ska alla kommuner ha ett folkbibliotek som alla 
medborgare har tillgång till. I bibliotekslagen fastställs att biblioteket ska främja läs- och litte-
raturintresse och information, upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet. Biblioteket 
ska erbjuda databaserad information. Enligt lagen ska biblioteket stödja funktionshindrade, 
invandrare och andra minoriteter genom att bland annat erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former som är anpassade till de olika gruppernas behov (ibid.). 

 
 

3.5 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994  
 
I UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994 framhålls att samhällelig och personlig utveckling, 
frihet och välfärd är grundläggande mänskliga värden, vilka endast kan förverkligas om med-
borgarna aktivt deltar i samhällslivet, en företeelse som är beroende av att medborgarna är 
välinformerade och kan utöva sina demokratiska rättigheter. Med begreppet, välinformerade 
medborgare, avses att de genomgått ”fullgod” utbildning och att information, kultur, kunskap 
samt tankar ständigt finns fritt och obegränsat tillgängligt (UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 
1994 1994, s. 9). I manifestet anges att folkbiblioteket är en grundläggande förutsättning för 
det livslånga lärandet, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för indi-
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vider och kollektiv, vilket är avgörande i samhällets strävan efter andlig utveckling och fred 
(ibid.). 
 
I manifestet betonas jämlikhet och opartiskhet, det vill säga att alla medborgare oavsett ålder, 
etnicitet, kön, religion, nationalitet, språk, samhällsklass eller hinder av olika slag ska ha fri 
och obegränsad tillgång till folkbibliotekets utbud. Utbudet ska vara allsidigt och tillfredställa 
befolkningens behov och fritt från politisk, ideologisk och religiös censur samt kommersiell 
påverkan. I manifestet betonas att man i bibliotekets utbud ska eftersträva kvalitet, anpassning 
efter lokala behov, samtida tidsanda och samhällsutveckling. Medierna ska förmedlas genom 
traditionellt material och modern teknologi (ibid., s. 9f). 
 
Enligt manifestet rör bibliotekets huvuduppgifter att främja läskunnighet, utbildning, informa-
tion och kultur. Biblioteket ska erbjuda möjlighet till kreativitet och personlig utveckling och 
stimulera till kreativitet och fantasi. Vidare påpekas i manifestet att biblioteket ska främja 
förståelse för kultur, kunskap om kulturarv och insikt om vetenskaplig forskning och utveck-
ling. Biblioteket ska också främja kontakten mellan olika kulturer, stimulera en kulturell 
mångfald och vara öppet för alla konstnärliga uttrycksformer. I manifestet uppmanas bibliote-
ket även till att stödja muntlig berättartradition. Biblioteket ska vidare tillhandahålla all slags 
samhällsinformation, informationstjänster för det lokala näringslivet, organisationerna och 
intressegrupper. Det är också bibliotekets uppgift att underlätta och förbättra kunskaperna om 
informationsteknologins användning samt stödja och delta i alfabetiseringsprogram (ibid., s. 
10f).   
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4 Teoretisk utgångspunkt  
 
I kapitlet beskrivs innebörden av det idébegrepp vi utgår ifrån i studien. Här presenteras också 
hur den teoretiska modell som vi utgår ifrån i studien integreras i idébegreppet och i under-
sökningen. 
  
 

4.1 Idébegrepp  
 
För att abstrahera de utsagor som uttrycks i biblioteksplanen om idéer om biblioteket används 
idéanalys. Vi utgår från Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (2005) av Göran Bergström och Kristina Boréus11 för att formulera den meto-
dologi som används vid idénalaysen. En beskrivning av vad idéanalys är för typ av metod 
kommer i metodkapitlet. I detta avsnitt fokuseras de teoretiska tankarna kring idé som be-
grepp. Enligt Bergström och Boréus förstås begreppet idé som en tankekonstruktion, vilken 
utmärks av kontinuitet. Idén är en föreställning som uttrycks i biblioteksplanens utsaga om 
verkligheten och dess sociala fenomen. Idén är en föreställning om hur förhållanden ser ut i 
verkligheten och hur man bör handla (Bergström & Boréus 2005, s. 149). Vilket anfördes i 
avsnitt 1.2 i uppsatsen utgår vi ifrån att det förekommer utsagor om förhållanden i verklighe-
ten i biblioteksplanerna. Vi utgår ifrån att utsagorna baseras på kommunens analys av dess 
biblioteksbehov. En sådan verklighetsanalys visar vilket biblioteksbehovet är i kommunen. 
Verklighetsanalysen utgör på så sätt ett verklighetsomdöme. Vi antar att biblioteksplanerna 
innehåller sådana utsagor och att man utformar handlingsplanerna utifrån dessa eftersom 
verklighetsanalysen syftar till att underbygga biblioteksplanen. Handlingsplanen innehåller 
därmed rekommendationer om hur biblioteksverksamheten bör utformas.  I biblioteksplanerna 
är det innebördsaspekten som fokuseras, de idéer som uttrycks i de utsagor som ska syn-
liggöras. Eftersom studien är idécentrerad och innebär uttolkning av idémässigt innehåll i tex-
ter rör det sig om en kvalitativ studie.  
 
Hansson definierar i Om folkbibliotekens ideologiska identitet: En diskursstudie (1998) ideo-
logi som begrepp och funktion. Han menar att en ideologi består av idéer som hjälper till att 
legitimera en politisk makt. I samhället finns ett spelrum för politiska och sociala intressen 
som kämpar om makt i samhället. Strategierna för att få makt kan dels vara att legitimera sin 
makt genom att utestänga eller förringa de delar av den sociala verkligheten som inte tillhör 
den ordning man vill legitimera, att göra denna ordning till norm och att bortse från sociala 
konflikter som strider mot ordningen. Dels kan en strategi också vara att opponera sig mot 
den dominerande ordningen. I maktkampen av social dominans är ideologins funktion att mo-
tivera och underbygga handlingar. En ideologi är på så sätt en handlingsorienterad uppsätt-
ning av övertygelser som bidrar till en praktik som i sin tur underbygger ett systematiskt poli-
tiskt handlande. Denna praktik ska förstås som övertygelser, försanthållanden, normer och 
värderingar. Ideologi förstås alltså som ett system som inte behöver innefatta handlingar men 
som ändå är nödvändigt för handlingar då normer, värderingar och försanthållanden placerar 
handlingen i en meningsfull kontext. Praktiken i ideologisystemet är således en förutsättning 
för handlingen som ligger till grund för handlingens riktning. Hansson menar att om en ideo-
logi betraktas som grund för ett systematiskt politiskt handlande eller en praktik, kan en ana-
                                                 
11 Göran Bergström och Kristina Boréus är forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stock-
holms universitet.  
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lys fokusera sådana utsagor som formulerar utsagor om försanthållanden, normer och värde-
ringar (Hansson 1998, s. 33ff). I vår studie använder vi dels denna definition av begreppet idé.  
 
I definitionen av en idé ryms alltså dels försanthållanden, normer och värderingar och dels 
handlingar som motiverats av dessa. Definitionen överensstämmer i stor utsträckning med 
Herbert Tingstens12 definition, så när som på en del. Tingsten tillför också verklighetsomdö-
men till definitionen. Eftersom verklighetsomdömen är centralt i biblioteksplanerna är detta 
tillägg i definitionen nödvändigt och motiverar varför vi i studien utgår från Tingstens idébe-
grepp.      
 
Vi grundar alltså vår förståelse av idébegreppet i Tingstens beskrivning av ideologibegreppet, 
vilket ska förstås på det sätt som det beskrivs i Idékritik (1941). En ideologi är enligt Tingsten 
en systematisk helhet av en samling politiska föreställningar med tillhörande handlingsdirek-
tiv (1941, s. 9). Ideologin påverkar handlandet, vilket i sin tur är beroende av ett beslut. För 
beslutet krävs en värdepremiss. En värdepremiss förstås som värderingar, normer och för-
santhållanden. Värdepremissen är till viss del avgörande för beslutet som i sin tur betingar 
handlandet. Det är dock verklighetsomdömet som spelar huvudrollen för beslutet. Ett verklig-
hetsomdöme är en uppfattning av verkligheten, vilken utgörs av en samling objektiva utsagor 
om förhållanden och sammanhang i verkligheten. Enligt Tingsten ger verklighetsomdömet 
ideologin dess särprägel (ibid., s. 12).  

Vi använder Tingstens ideologibegrepp i vår studie genom att utgå ifrån att varje idé i biblio-
teksplanen utgör en systematisk helhet. Vi utgår också ifrån att det kan finnas flera idéer i 
samma biblioteksplan, det vill säga olika sådana systematiska helheter. En idé, en systematisk 
helhet, består alltså av tre delar som tydligt anknyter till definitionen av en biblioteksplans 
innehåll och vår studies underfrågor – det vill säga dels en värdepremiss, dels ett verklighets-
omdöme och dels en handlingsrekommendation. Biblioteksplanen kan uttrycka en värdepre-
miss. Detta anknyter till vår underfråga om vilka värdepremisser, det vill säga vilka värde-
ringar om biblioteket och dess roll (dess funktion, uppgift och ansvar i kommunen) som bibli-
oteksplanen innehåller. Vidare består idén av ett verklighetsomdöme, ett påstående om förete-
elser och förhållanden i verkligheten och i detta fall om kommunens biblioteksbehov, framti-
da krav och utveckling. Vi utgår ifrån att biblioteksplanens verklighetsomdöme bör grunda sig 
på respektive kommuns undersökning av befolkningens biblioteksbehov. Detta anknyter till 
vår underfråga om vilka verklighetsomdömen de olika biblioteksplanerna uttrycker angående 
den egna kommunen och dess biblioteksbehov. Kommunens undersökning bör likaså ligga till 
grund för hur kommunen definierar dess framtida krav och utveckling som kan påverka bibli-
oteket, vilket bör anpassa sig därefter. Detta ansluter till vår underfråga om hur kommunerna 
definierar begreppen utveckling och framtida krav utifrån deras verklighetsanalys. Till sist 
består en idé dessutom av konkreta rekommendationer som kan röra handlingsförslag om hur 
biblioteksverksamheten ska utformas. Dessa handlingsförslag bör baseras på kommunens 
undersökning och verklighetsomdöme. Detta hör samman med vår underfråga om vilka re-
kommendationer verklighetsanalysen leder till, alltså hur den handlingsplan som upprättas i 
respektive biblioteksplan motiveras. Vi utgår ifrån att biblioteksplanerna innehåller dessa de-
lar. Utifrån Svensk Biblioteksförenings definition av en biblioteksplan utvecklade vi, som 
påpekats, ett kvalitativt krav på vad en plan ska innehålla för att vara relevant att analysera. 
Det kvalitativa kravet vi utgår ifrån är alltså att biblioteksplanen ska innehålla en verklighets-
analys av kommunens biblioteksbehov och en handlingsrekommendation om biblioteksverk-
samheten. 

                                                 
12 Herbert Tingsten var professor i statsvetenskap vid Högskolan i Stockholm.  
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4.2 Värdepremisser som rationaliteter  

Uppsatsens syfte är alltså att undersöka vilka idéer om biblioteket som tar sig uttryck i kom-
munala biblioteksplaner. Enligt vår definition av idébegreppet består alltså en idé av värde-
premisser, verklighetsomdömen och handlingsrekommendationer. Värdepremissen utgör en 
del av en särskild idé. Värdepremissen utgör den del av idén som innehåller en särskild värde-
ring, norm och ett försanthållande om biblioteksverksamheten och dess roll (dess funktion, 
uppgift och ansvar) i kommunen. Värdepremissen påverkar således handlandet eftersom den 
tillsammans med verklighetsomdömet lägger grunden för det beslut som tas, det vill säga 
handlingsrekommendationen för biblioteksverksamheten. Värdepremisserna kan framträda 
mer eller mindre synligt i biblioteksplanerna. För att urskilja värdepremisserna använder vi 
oss av Skot-Hansens modell över tre rationaliteter som hon menar har legitimerat kulturpoliti-
ken, vilket anfördes i kapitlet om tidigare forskning i avsnitt 2.1. Hon menar att de tre rationa-
liteterna -  den humanistiska, den sociologiska och den instrumentella -  existerar jämsides 
idag även om det är den instrumentella som är mest framträdande. Rationaliteterna utgör olika 
perspektiv på värdepremisser om kulturpolitikens legitimering. Dessa perspektiv kan behand-
las specifikt för bibliotek och utgöra perspektiv på värdepremisser om biblioteket genom en 
undersökning av om de tre rationaliteterna ryms i biblioteksplanerna. Rationaliteterna kan 
rymmas i planernas utsagor om bibliotekets roll i kommunen. Vi undersöker på vilket sätt 
rationaliteterna förekommer. Skot-Hansens modell kommer att integreras i uppsatsens analys-
instrument, vilket beskrivs närmare i avsnitt 5.3.  

Rationalitet som begrepp är svårt att definiera. Vi förstår dock en rationalitet som en idealtyp. 
Precis som vi påpekat menar Skot-Hansen att rationaliteterna ska betraktas som idealtyper, det 
vill säga att rationaliteterna ska betraktas som renodlade inriktningar. För att tydliggöra be-
greppet idealtyp, och därmed rationalitet, använder vi statsvetaren Lennart Lundqvists13 defi-
nition: ”Idealtyper är ett slags måttstockar mot vilka man kan mäta verkligheten och notera i 
vad mån och på vilket sätt denna avviker från typen.” (Lundqvist 1993, s. 82). Lundqvists 
definition sammanfaller med Skot-Hansens beskrivning av hur rationaliteter ska förstås. Varje 
rationalitet innehåller en måttstock. Måttstocken i Skot-Hansens modell utgörs av en rad sär-
drag som är specifika för respektive rationalitet. Genom en sådan måttstock kan man avgöra 
om en utsaga ska betraktas antingen som en humanistisk, sociologisk eller instrumentell ratio-
nalitet. Även om måttstocken visar till vilken rationalitet en utsaga hör, kan samma utsaga 
klassificeras som fler rationaliteter samtidigt. Detta beror på att en utsaga kan innehålla sär-
drag från fler rationaliteter än en.   

 

4.3 Dorte Skot-Hansens tre rationaliteter  
 
Som teoretisk utgångspunkt i vår studie används Skot-Hansens teoretiska modell över tre ra-
tionaliteter inom kulturpolitiken. Skot-Hansen delar upp den nordiska kulturpolitiska historien 
efter andra världskriget i tre tidsperioder och menar att kulturpolitikens legitimering har skif-
tat från en humanistisk rationalitet till en sociologisk rationalitet och slutligen till en instru-
mentell rationalitet (Skot-Hansen 1999, s. 11). Hon konstruerar ett schema över de tre rationa-
liteterna, vilket alltså ska ses idealtypiskt som renodlade inriktningar med mer oklara och 

                                                 
13 Lennart Lundqvist är statsvetare och professor i offentlig etik vid Lunds universitet.  
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mindre konkreta motsvarigheter i verkligheten (ibid.). Vidare menar hon att det idag inte finns 
en renodlad allenarådande rationalitet, snarare en samexistens av de tre som lyfts fram i 
passande sammanhang (ibid., s. 17).  
 
Skot-Hansen presenterar sin modell över de tre rationaliteterna i ett schema där rationaliteter-
na uppställs med tillhörande särdrag. Särdragen är specifika för respektive rationalitet. Varje 
rationalitet uppställs efter åtta olika särdrag, vars innehåll skiljer sig åt mellan de olika ratio-
naliteterna. För att en rationalitet ska kunna identifieras ska den således innehålla de för ratio-
naliteten specifika särdragen. Enligt följande schema uppställer Skot-Hansen sin modell:      
 
 HUMANISTISK SOCIOLOGISK INSTRUMENTEL 
MÅL Dannelse Frigørelse Synliggørelse 
BAGGRUND Stat Civilsamfund Marked 
FORANKRING National Lokal International 
STRATEGI Demokratisering af 

kulturen 
Kulturelt demokrati Kulturalisering 

PUBLIKUM Hele befolkningen Grupper Segmenter/Livsstil 
RAMME Kulturinstitution Rammer Flagskibe 
FUNKTION Erkendelse Bekræftelse Underholdning 
FORMIDLER Kulturformidler Animateur Kaospilot 
    
(ibid., s. 12)  
 
Figur 1. Figuren utgörs av Dorte Skot-Hansens teoretiska modell över den humanistiska, sociologiska och in-
strumentella rationaliteten som legitimerar kulturpolitik.  
 
Skot-Hansen menar att den humanistiska rationaliteten syftar till att upplysning och bildning 
av folket ska stärka den demokratiska processen. Detta sker genom att staten subventionerar 
lokala kulturinstitutioner med intentionen att genomföra rationalitetens strategi i syfte att 
främja folkets bildning. Strategin innebär en satsning på en demokratisering av kulturen, vil-
ken ska leda till att jämlikhet inte endast råder på det politiska och ekonomiska området utan 
även på kulturområdet. Med kulturell jämlikhet avses att oavsett social eller geografisk hem-
ort ska hela befolkningen ta del av den nationella enhetskulturen. Den nationella borgerliga 
finkulturen ska spridas till hela folket. Genom kulturens allmängiltiga budskap blir folket upp-
lyst, vilket i sin tur leder till folkbildning. Ramen för kulturförmedling ska utgöras av de loka-
la kulturinstitutionerna, vilket ska leda till att folket blir upplyst genom kulturen. För att möj-
liggöra folkbildning krävs en särskild förmedlare som arbetar med att sprida enhetskulturen 
till folket. Det är lokala kulturförmedlare såsom bibliotekarier som ska bekämpa den kul-
turklyfta som skiljer allmänheten från konsten (ibid.).  
 
Skot-Hansen anför att den sociologiska rationaliteten innebär att samhällets undertryckta och 
marginaliserade grupper ska frigöras och att kulturpolitiken ska byggas på initiativ från folket 
och civilsamhället. Hon menar därför att det krävs en annorlunda strategi än inom den huma-
nistiska rationaliteten. Den sociologiska rationalitetens strategi benämner Skot-Hansen kultu-
rell demokrati och innebär att alla kulturformer ska betraktas likvärdiga och att de sociala 
grupperna själva ska ges möjlighet att uttrycka sin kultur genom egenaktivitet. Den egna akti-
viteten medför gruppens bekräftelse på att dess kultur är värdefull, vilket skapar en identitet 
hos de marginaliserade grupperna. Ramarna för folkets kulturaktivitet ska kommunen ställa 
till förfogande. Sådana ramar kan till exempel vara ett Folkets hus eller replokaler. För att 
möjliggöra den kulturella demokratin och gruppers frigörelse krävs en förmedlare inom denna 
rationalitet som har rollen som animatör. Utan att styra ska animatören stödja och främja loka-
la kulturaktiviteter där det finns behov. Skot-Hansen menar att inom den sociologiska rationa-
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liteten betraktas inte kultur som en produkt som alla ska ta del av men som en kultur vari alla 
ska delta (ibid., s. 13).  
 
I den instrumentella rationaliteten menar Skot-Hansen att kulturpolitiken tjänar som medel för 
ekonomisk utveckling och att målet för rationaliteten är synliggörande. Hon påpekar att ett 
mått på framgång är ett kulturellt synliggörande, till exempel att placera orten på kartan ge-
nom att investera i kulturella flaggskepp såsom operahus och dylikt. Sådana flaggskepp syftar 
till att skapa en positiv image, vilken fungerar som konkurrens- och attraktionskraft för turism 
och inflyttning. Flaggskeppet utgör alltså en ram för att locka till sig bland annat kulturkon-
sumenter. Vidare anför hon att ett nytt språk blir gällande, inom denna rationalitet, som mark-
naden sätter ramarna för. Ett ord såsom kulturstöd förvandlas i och med marknadsvokabulären 
till kulturinvestering och offentliga medel ersätts av sponsorstöd och publik betraktas som 
kunder. Skot-Hansen påpekar att kvalitet och professionalism mäts internationellt och att måt-
tet för kvalitet är graden av synliggörande. Den instrumentella rationalitetens strategi be-
nämns kulturalisering och innebär att allt bedöms som kultur och att hela världen utgör möj-
ligt material av vilket det är fritt fram att framställa vad som helst som kultur och konst. Kul-
turalisering innebär också att kulturpolitiken vidgas utöver tidigare avgränsade kulturområden 
till att också syfta till att utveckla sociala och politiska områden genom att integrera sociala 
grupper och skapa en lokal identitet. Enligt marknadsföringsprincip riktar sig kulturpolitiken 
till utvalda segment av befolkningen med en särskild livsstil. Kulturpolitiken riktar sig således 
inte till en social samhällsgrupp som förenas genom social samhällsklass, etnicitet eller språk.  
Kulturpolitiken riktar sig istället till människor som förenas genom ett gemensamt intresse av 
något slag. Kulturaliseringen innebär att kulturens innehåll, mening eller kvalitet inte fokuse-
ras. Kulturen har snarare en underhållnings- och upplevelsefunktion för konsumenter. För att 
möjliggöra ett synliggörande och på så sätt attrahera konsumenter krävs inom den instrumen-
tella rationaliteten en förmedlare. Förmedlaren är en projektledare, vilken benämns kaospilot 
och liknas vid en seismograf, vars uppdrag är att finna finansieringsmöjligheter för det projekt 
som ska genomföras. Kaospiloten måste därför ständigt analysera vilken kulturtrend som ef-
terfrågas och kunna samarbeta med sponsorer, kulturbyråkrater, institutioner och föreningar 
(ibid., s. 14ff).  
 

4.3.1 Rationaliteternas användning i studien  
 
De tre rationaliteterna integreras i studien genom att de tjänar som medel för att synliggöra de 
värdepremisser som kan rymmas i biblioteksplanernas utsagor. En särskild rationalitet i en 
biblioteksplans utsaga kan synliggöras genom att samtliga eller någon av rationalitetens speci-
fika särdrag kan urskiljas. Som Skot-Hansen betonar ska rationaliteterna och dess särdrag ses 
idealtypiskt som renodlade inriktningar med mer oklara och mindre konkreta motsvarigheter i 
verkligheten. Därför utgår vi ifrån att samtliga särdrag inte behöver finnas representerade i en 
utsaga för att en rationalitet ska kunna urskiljas. Synliggörs på detta sätt rationaliteten och 
dess särdrag kan denna rationalitets förekomst i biblioteksplanen konstateras. Ett sådant kon-
staterande av en rationalitets förekomst indikerar således förekomsten av en särskild värde-
premiss i utsagan och biblioteksplanen eftersom rationaliteten utgör en sådan värdepremiss. 
Rationaliteternas särdrag används på det sätt och ur den förståelse som Skot-Hansen använder 
dem enligt den redogörelse som gjorts för de tre rationaliteterna. Rationaliteterna integreras i 
det analysinstrument som konstrueras, vilket presenteras i avsnitt 5.3.  
 
Det innebär en viss problematik att använda begreppet instrumentell i den instrumentella ra-
tionaliteten. Begreppet kan förstås som ett medel för att uppnå ett mål. Ur den förståelsen är 
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samtliga tre rationaliteter instrumentella eftersom de genom skilda strategier söker uppnå ett 
särskilt mål. Den humanistiska rationaliteten syftar till exempel till att genom spridning av en 
särskild kultur göra människorna bildade och upplysta. Vi anser dock inte att det innebär ett 
problem att benämna den instrumentella rationaliteten som instrumentell eftersom vi tydligt 
redogjort för vad som ingår i rationaliteten, vilka särdrag och resonemang som rationaliteten 
baseras på. Vi bortser således från begreppets allmänna betydelse och specificerar det till att 
betyda endast det som den instrumentella rationaliteten innebär.  
 
Ett problem med den humanistiska rationalitetens statsbakgrund och nationella förankring 
uppstår i vår användning av rationaliteten överförd på vår analys. Eftersom biblioteksplanerna 
har en lokal förankring då de är kommunala politiskt förankrade dokument förefaller före-
komsten av en statsbakgrund och en nationell förankring inte självklar. Den humanistiska 
rationaliteten innebär att den nationella enhetskulturen på statens initiativ och genom statens 
subventionering av kommunal kulturverksamhet ska spridas till hela befolkningen i landet. 
Eftersom biblioteksplanerna uttrycker utsagor om den kommunala verksamheten är bakgrun-
den snarare kommunal än statlig och förankringen är snarare lokal än nationell. Den kommu-
nala biblioteksverksamheten sträcker sig inte utanför kommunen. Vid en sådan överföring kan 
den nationella enhetskulturen som ska spridas till hela landets befolkning istället betraktas 
som en lokal enhetskultur som ska spridas till hela den kommunala befolkningen. Det är på 
detta sätt som de utsagor som sorterats som humanistiska förstås i analysen. Med denna reser-
vation menar vi dock inte att det vore omöjligt att en nationell enhetskultur skulle kunna spri-
das till hela befolkningen med de kommunala biblioteken som medel för staten.  
 
I och med överföringen av den humanistiska rationalitetens nationella förankring till en lokal, 
får den humanistiska och sociologiska rationaliteten samma förankring. Överföringen medför 
att det i analysen kan uppstå problem med att sortera utsagorna efter dessa rationaliteter. Om 
en utsaga uttalar en lokal förankring kan den enligt detta synsätt placeras i båda rationaliteter-
na. Med hjälp av andra särdrag i utsagan kan dock utsagan klassificeras, det vill säga om för-
ankringssärdraget tydligt kan sättas i samband med ytterligare särdrag från en rationalitet.     
 
Även den instrumentella rationaliteten är problematisk med avseende på dess internationella 
förankring. Genom förankringen uppstår ett problem i vår användning av rationaliteten över-
förd på vår analys liksom i den humanistiska rationaliteten. Biblioteksplanerna är kommunala 
politiskt förankrade dokument och uttalar sig om en kommunal verksamhet med lokal förank-
ring och syftar snarare till att attrahera kommunbefolkningen till biblioteket än att locka besö-
kare internationellt. Enligt bibliotekslagen ska varje svensk kommun ha ett folkbibliotek. 
Folkbiblioteket är således till för att tillgodose kommunbefolkningens behov, inte att syn-
liggöra sig på den internationella kartan. Med denna reservation menar vi dock inte att det 
vore en omöjlighet att finna en internationell förankring då det till exempel ur servicesyn-
punkt är eftersträvansvärt att tillhandahålla den mest utvecklade tekniken. Informationstekno-
login är ett område som ständigt utvecklas globalt. Ett bibliotek som har möjlighet att tillhan-
dahålla de mest utvecklade tjänsterna skulle kunna vara internationellt förankrat.   
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5 Metod  
 
Kapitlet om metod inleds med en introduktion till idéanalysens användningsområden och se-
dan förklaras varför textanalys är en adekvat metod för studien. Därefter beskrivs det analys-
instrument som används i uppsatsen, vilket består av en modell över sex olika dimensioner.  
 
 

5.1 Idéanalys  
 
Enligt Bergström och Boréus finns det tre olika syften med idéanalys, nämligen ett beskrivan-
de, ett förklarande och ett ställningstagande. En inriktning inom idéanalys är att analysera 
förekomster av idéer i allmänhet, till exempel i debatter eller på sak- och politikerområden. 
En annan inriktning utgår ifrån ett grupp- eller aktörsperspektiv, till exempel att undersöka ett 
politiskt partis ideologiska utveckling under en bestämd tid. Ytterligare en inriktnings syfte är 
att söka logiken i en politisk ideologisk argumentation, till exempel i en politisk debatt. Det 
finns också en inriktning inom idéanalysen som inriktas på idéers effekter och ursprung, med 
både ett beskrivande och ett förklarande syfte, till exempel att dels undersöka hur idéer inom 
ett politiskt parti påverkar den sociala sammanhållningen och tillvaron, och dels att ge orsaks-
förklaringar till idéers förekomst, till exempel hur individers sociala struktur påverkar de bud-
skap de för fram och hur budskapen påverkar en social kontext. Ytterligare en inriktning inom 
idéanalysen syftar till att jämföra olika inslag i en dominerande ideologi med en yttre verklig-
het, i syfte att begripliggöra eller avslöja ideologin, till exempel att undersöka om det som 
ideologin utgår ifrån faktiskt överensstämmer med den yttre verkligheten som ideologin utta-
lar sig om (Bergström & Boréus 2005, s. 155ff).  
 
Den idéanalys vi utför utgörs av den beskrivande idéanalysen med syftet att genom textanalys 
analysera förekomsten av idéer inom biblioteksplanerna. I vår idéanalys tas inte hänsyn till en 
yttre verklighet eller aktörsperspektiv.   
 
Eftersom det ingår som del i uppsatsens beskrivande idéanalys att undersöka hur begreppen, 
utveckling och framtida krav, definieras i de olika biblioteksplanerna är vår egen förförståelse 
av den anledningen inte relevant att redovisa. Ludvig Beckman14 problematiserar i Grundbok 
i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer (2005) kring begreppsanalys och 
skiljer mellan begrepp och ord. Han menar att ett ord är en språklig beteckning och att olika 
ord kan beteckna ett och samma begrepp. Begrepp är en idé om fenomen eller företeelser och 
kan i sig benämnas med olika ord. Det är därför möjligt att tala om olika begrepp vid använd-
ning av samma ord, vilket kan leda till missförstånd. Omvänt är det möjligt att beteckna ett 
och samma begrepp med olika ord (Beckman 2005, s. 31). I biblioteksplanerna kan följaktli-
gen olika ord användas men ändå avse ett och samma fenomen eller omvänt. Vår uppgift som 
uttolkare är att identifiera hur biblioteksplanen förhåller sig till begreppen, framtida krav och 
utveckling, som betonas i Svensk Biblioteksförenings definition av vad en biblioteksplan är.  
 
 
 

                                                 
14 Ludvig Beckman är filosofie doktor i statsvetenskap och verksam som lärare och forskare vid Stockholms 
universitet. 



 26 

5.2 Textanalys 
 
Beckman påpekar att det vid idécentrerade studier är påståenden eller argument i texter som 
fokuseras, inte den aktör som uttryckt sådana (2005, s. 17). I uppsatsen är det bibliotekspla-
nernas texter som studeras. Kontext såsom aktörer uppmärksammas inte. Eftersom det är bib-
lioteksplaner bestående av text som utgör uppsatsens empiriska material finner vi det naturligt 
att använda en textanalytisk metod. Avsikten är att genom närläsning av texterna kunna be-
skriva vad som uttrycks, inte varför. Syftet med textanalysen är att abstrahera de utsagor som 
uttrycks i biblioteksplanerna som innehåller idéer om biblioteken. Biblioteksplanerna är poli-
tiskt förankrade dokument, vilka definierar bibliotekens roll i kommunerna i samband med 
övriga kommunala kulturpolitiska mål. I dokumenten är det de politiska budskapen som rör 
idéer om biblioteken som vi söker abstrahera och beskriva. Sådana budskap kan, enligt 
Beckman, förekomma implicit i texten. Intentionen med den beskrivande textanalysen är att 
synliggöra dessa budskap. Enligt Beckman krävs därför att uttolkaren i materialanalysen sys-
tematiskt sorterar innehållet så att de outtalade budskapen tydligare synliggörs (ibid., s. 49).  
 
Biblioteksplanerna är utformade enligt särskilda intressen och motiv då de baseras på en eller 
flera särskilda idéer om bibliotekets roll, funktion och uppgift i kommunen. Vid textanalysen 
av biblioteksplanerna fokuseras planernas tendens. Syftet med analysen är att tydliggöra det 
idémässiga innehållet i planernas utsagor för att undersöka vilka idéer om biblioteket som 
uttrycks i dessa. Vi utgår således ifrån att planerna rymmer en tendens, varför en sådan inte 
beaktas i källkritiskt avseende.   
 
Vilket förklarats i avsnittet ovan använder vi den textanalytiska metoden idéanalys för att ab-
strahera de utsagor som uttrycks i biblioteksplanen som innehåller idéer om biblioteket. Som 
konkret metod för idéanalysen konstrueras ett analysinstrument, vilket används vid närläs-
ningen av biblioteksplanerna då materialet sorteras med avseende på utsagor och dessas inne-
håll.  
 
 
 

5.3 Analysinstrument – dimensioner 
 
För att abstrahera de utsagor som uttrycks i biblioteksplanen och innehåller idéer om bibliote-
ket konstruerar vi ett analysinstrument. Konstruktionen utgår från Bergström och Boréus re-
sonemang om dimensioner (2005, s. 164ff). De förklarar att man med dimensioner som ana-
lysinstrument utgår från dimensioner med vars hjälp man kan urskilja idéer. Genom att välja 
dimensioner som anknyter till det material som ska undersökas, kan en analysram konstrueras 
med vars hjälp man kan sortera och analysera materialet (ibid., s. 164f). Eftersom Bergström 
och Boréus beskrivning av dimensioner som analysinstrument inte är tillräckligt utförlig för 
vår analys vänder vi oss till Tingsten och ideologibegreppet som är den primärkälla som 
Bergström och Boréus anger. Ideologibegreppet överförs på vårt idébegrepp och dimensio-
nerna ansluter direkt till idébegreppets element, följaktligen värdepremisser, verklighetsom-
dömen och handlingsrekommendationer.   
 
Dimensionerna hjälper oss att nå föreställningar, argument och påståenden i bibliotekspla-
nerna som anknyter till våra frågeställningar. Vi konstruerar dimensionerna på två olika sätt, 
dels i direkt anslutning till underfrågorna och dels i anslutning till de teoretiska utgångs-
punkterna, det vill säga idebegreppets element och rationaliteterna. Våra dimensioner kan 
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klassificeras som ett analysinstrument eftersom de är konstruerade på förhand och inte är ett 
resultat av studien.   
 
Den första gruppen dimensioner konstrueras som särskilda frågor, vilka ansluter direkt till 
uppsatsens underfrågor och ställs till respektive biblioteksplan. Dimensionsmodellen ut-
vecklas genom uppsatssyftet, frågeställningarna och idébegreppets element. Frågeställningar-
na baseras på idébegreppets tre element och vi antar på förhand att biblioteksplanerna innehål-
ler dessa element. De dimensioner vi arbetar med är:    
 

• Verklighetsomdömen: Vilka verklighetsomdömen uttrycker de olika biblioteksplaner-
na angående den egna kommunen och dess behov?  

 
• Framtidens krav och utveckling: Hur definierar kommunerna begreppen utveckling 

och framtidens krav utifrån verklighetsomdömena?  
 

• Rekommendation: Vilka rekommendationer leder verklighetsomdömena till och hur 
motiveras den handlingsplan som upprättas i respektive biblioteksplan?  

 
Beckman betonar att dimensionerna bör vara ömsesidigt uteslutande och helst uttömmande 
(2005, s. 26). De utformas för att urskilja olika påståenden och dess innebörd samt för att sär-
skilja olika delar av påståenden i biblioteksplanerna. Våra tre första dimensioner kan betraktas 
som ömsesidigt uteslutande eftersom de handlar om olika typer av påståenden.  De tre dimen-
sionerna bygger hierarkiskt på varandra eftersom verklighetsanalysen bör ge upphov till defi-
nition av framtidens krav och utveckling, vilket i sin tur understödjer en handlingsplan. De är 
trots detta tre olika typer av påståenden, det vill säga att de handlar om tre olika områden. 
Eftersom dimensionerna är öppna borde de kunna fånga de möjliga verklighetsomdömen som 
kan finnas i de olika biblioteksplanerna, vilket gäller samtliga tre dimensioner. De öppna di-
mensionera pekar inte ut exakta gränser för vad de refererar till, vilket vi menar är dess styrka 
eftersom biblioteksplanernas påståenden kan se olika ut.  
 
Ytterligare tre dimensioner konstrueras med utgångspunkt från Skot-Hansens teoretiska mo-
dell för att nå de värdepremisser som kan rymmas i biblioteksplanerna. Vi använder hennes 
tre rationaliteter -  humanistisk, sociologisk och instrumentell -  och överför dem oavkortat till 
vårt analysinstrument som dimensioner. De är mer innehållsligt uttömmande än de tidigare 
dimensionerna med avseende på vad de refererar till i biblioteksplanerna. De anger mer exak-
ta gränser eftersom de var för sig utgör en måttstock såsom idealtyp som består av åtta olika 
karaktäristika, vilka är mål, bakgrund, förankring, strategi, publik, ram, funktion och förmed-
lare enligt Skot-Hansens schema. För att en utsaga i biblioteksplanen ska betraktas som en 
särskild rationalitet behöver dock inte samtliga åtta karaktäristika rymmas inom utsagan. Pre-
cis som Skot-Hansen påpekar i anslutning till sitt schema kan inte rationaliteterna ses som 
renodlade inriktningar med direkt motsvarighet i verkligheten (Skot-Hansen 1999, s. 11). Att 
det rör sig om en särskild rationalitet blir tydligt eftersom en rationalitets enskilda karaktäris-
tika är tydligt avgränsade från övriga rationaliteter.   
 
Dessa dimensioner blir innehållsligt tydliga och mer ömsesidigt uteslutande än de tre tidigare 
dimensionerna eftersom de utgör tre skilda rationaliteter med skilda innehåll. De är mer ut-
tömmande än de tre tidigare dimensionerna eftersom de anger mer exakta gränser för vad de 
refererar till. Till skillnad från de tre första dimensionerna är de senare specifika eftersom de 
utgörs av Skot-Hansens modell med de medföljande färdigkonstruerade särdrag hon anger. 
De tre rationaliteterna utesluter varandra även om de kan förekomma samtidigt i en och sam-
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ma biblioteksplan. Även om de avgränsas tydligt från varandra kan de också förekomma i 
samma utsaga, det vill säga att även om rationaliteterna med dess särdrag utgör olika mått-
stockar som visar till vilken rationalitet en utsaga hör, kan samma utsaga klassificeras som 
flera rationaliteter samtidigt. Detta beror på att en utsaga kan innehålla särdrag från fler ratio-
naliteter än en.  Rationalitetens specifika innehåll underlättar urskiljandet av en särskild ratio-
nalitet i biblioteksplanen och dess avgränsning från de andra rationaliteterna.  
 
Våra tre senare dimensioner används först då de tre tidigare dimensionerna analyserats. De tre 
senare syftar till att bestämma de olika biblioteksplanernas värdepremisser och fungerar som 
en tolkningsram för de tre tidigare dimensionerna. Det är i de tidigare dimensionernas utsagor 
som värdepremisserna söks, det vill säga att de tre senare dimensionerna bestämmer om utsa-
gorna kan klassificeras som humanistisk, sociologisk eller instrumentell rationalitet.  
 
Enligt Bergström och Boréus kan problem uppstå vid användning av utvecklade och välspeci-
ficerade analysmodeller, då man kan påtvinga det empiriska materialet den utvecklade model-
len eller att utsagorna i materialet ”tänjs dithän att de kan krängas in i modellen” så att ”texten 
inte själv ’får tala’” (Bergström & Boréus 2005, s. 172). Risken finns då att materialet till-
skrivs något som inte redan finns i materialet. Är däremot analysmodellen ospecificerad blir 
sorteringen grov. En sådan vaghet ökar risken för att dimensionerna, med avseende på inne-
håll, inte är ömsesidigt uteslutande (ibid., s. 172f).  
 
Vi söker att tydligt visa hur vårt analysverktyg används och hur det utvecklats. Då validitets-
problem kan uppstå, till exempel på grund av de tre senare dimensionernas specifika innehåll, 
söker vi på ett tydligt sätt beskriva dimensionernas innehåll, hur de används, vilka utsagor i de 
tre första dimensionerna som tolkas och hur dessa utsagor hör samman med respektive ratio-
nalitet. På så sätt söker vi öka studiens intersubjektivitet.   
 
I analysen av biblioteksplanerna visas exempel på dimensionerna som är representativa för 
planens innehåll. I analysen uppställs således inte samtliga utsagor som uttrycker samma in-
nehåll, det vill säga att om flera utsagor i samma plan uttrycker samma sak redovisar vi en 
representativ utsaga för detta innehåll som exempel. Då problem uppstår med olika utsagors 
betydelse kan utsagan väljas bort eftersom vi inte kan uttala oss om en sådan med risk för 
tolkningsfel.    
 
För att göra dimensionerna överskådliga utvecklar vi en analysmodell, vilken används vid 
analysen av biblioteksplanerna. Modellen är en utveckling av Skot-Hansens ursprungliga 
schema över rationaliteterna med tillhörande särdrag. Till schemat tillför vi de tre första di-
mensionerna som härrör från våra underfrågor och idébegreppets element.   
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Idé 
Värdepremiss Verklighetsomdöme Framtida 

krav och 
utveckling 

Rekommendation  

Humanistisk Sociologisk Instrumentell    
Mål 
 

Bildning Frigörelse Synliggörande    

Bakgrund Stat Civilsamhälle Marknad    
Förankring Nationell Lokal förank-

ring 
Internationell    

Strategi Demokratisering 
av kulturen 

Kulturell 
demokrati 

Kulturalisering    

Publik Hela befolkning-
en 

Grupper Segment/Livsstil    

Ram Kulturinstitution Ramar Flaggskepp    
Funktion Upplysning Bekräftelse Underhållning    
Förmedlare Kulturförmedlare Animatör Kaospilot    

Mer slutna dimensioner Mer öppna dimensioner  
Ömsesidigt uteslutande och uttömmande Ömsesidigt uteslutande 

 
Figur 2. Figuren visar studiens analysmodell och består av Dorte Skot-Hansens schema över de tre rationaliteter 
som legitimerat kulturpolitik.  Modellen rymmer också de tre första dimensionerna som härrör från våra under-
frågor och idébegreppets element. Modellen visar vad en idé består utav i vår studie men i biblioteksplanerna 
kan alltså flera olika idéer förekomma. Vi använder en egen översättning av Skot-Hansens termer, från danska 
till svenska.     

 
 

5.4 Tematisk komparation 
 
I analysen av varje enskild kommunal biblioteksplan sorteras materialet enligt respektive di-
mension. De tre första dimensionerna verklighetsomdömen, framtida krav och utveckling 
samt handlingsrekommendationer återkommer i värdepremisserna. När utsagor sorterats som 
verklighetsomdömen, framtida krav och utveckling samt handlingsrekommendationer analy-
seras dessa utsagor i sin tur med avseende på värdepremissaspekten, det vill säga att utsagor-
nas innehåll i de tre första dimensionerna klassificeras som humanistisk rationalitet, sociolo-
gisk rationalitet eller instrumentell rationalitet. Det är således samma utsagor i de tre första 
dimensionerna som återkommer i de tre senare. På grund av den angivna anledningen kon-
centreras den tematiska komparationen på de tre senare dimensionerna.  
 
De olika biblioteksplanerna jämförs med avseende på vilka likheter och skillnader som kan 
urskiljas mellan dem. Jämförelsen utförs dimensionsmässigt, det vill säga att först jämförs hur 
den humanistiska rationaliteten förekommer i de olika planerna och hur den överensstämmer 
eller skiljer sig åt mellan biblioteksplanerna. Sedan utförs samma jämförelseprocess utifrån 
den sociologiska rationaliteten och till sist utifrån den instrumentella rationaliteten. Vid re-
spektive komparation jämförs respektive särdrag planerna emellan. När en sådan analys fär-
digställts kan det tydliggöras om samtliga rationaliteter finns representerade i samtliga planer 
eller inte.  
 
Ett synliggörande kan också göras av vilka skillnader och likheter med avseende på vad som 
betonas inom de tre olika rationaliteterna. En rationalitet har åtta särdrag som olika typer av 
verklighetsomdömen, framtida krav och utveckling samt handlingsrekommendationer kan 
anknytas till. Samtliga utsagor som sorterats in i respektive rationalitet i respektive plan sepa-
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reras och jämförs i sin tur med övriga planers utsagor i respektive rationalitet. På så sätt kan 
det tydliggöras om samma utsaga återkommer i andra planer. Flera av utsagorna kan uttrycka 
samma idé om samma fenomen men kan uttrycka idén på olika sätt samt benämna fenomenet 
på skilda sätt. Två biblioteksplaner kan således uttala sig om samma fenomen i en utsaga men 
använda olika benämningar på fenomenet. Planerna kan också använda samma benämning 
men avse skilda fenomen. I jämförelsen sammanfattas utsagornas innehåll och det identifieras 
också vad som uttrycks om ett särskilt fenomen samt hur det benämns. På så sätt tydliggörs 
utsagornas innebörd.  
 
För att beskriva hur mycket av varje rationalitet som framkommer i varje plan visar vi hur 
många och vilka av respektive rationalitets särdrag som ryms i planen och hur många utsa-
gorna är per särdrag. På detta sätt synliggörs rationalitetens utrymme i planerna, vilket indike-
rar vilken rationalitet som eventuellt dominerar i de olika planerna. På så sätt kan Skot-
Hansens konstaterande om att det idag är den instrumentella rationaliteten som dominerar, 
bemötas med vår studies analysresultat. Genom detta tillvägagångssätt synliggörs också skill-
naderna och likheterna mellan de olika planerna på ett tydligt sätt.  
 
Den tematiska komparationen kan på så sätt återknyta till uppsatsens syfte, det vill säga att 
besvara frågan om vilka idéer om biblioteket som tar sig uttryck i respektive kommunal bibli-
oteksplan och hur idéerna om biblioteket överensstämmer mellan de olika planerna. Då en 
rationalitet, det vill säga en värdepremiss, synliggjorts i en biblioteksplan har den synliggjorts 
i antingen en utsaga om ett verklighetsomdöme, en utsaga om framtida krav och utveckling 
eller i en utsaga om en handlingsrekommendation. Eftersom värdepremissen, verklighetsom-
dömet och handlingsrekommendationen utgör en idé kan idén, då den klassificerats genom 
värdepremissen i en utsaga om ett verklighetsomdöme och en handlingsrekommendation, som 
systematisk helhet klassificeras som antingen en humanistisk, sociologisk eller instrumentell 
idé.   
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6 Urval av empiriskt material  
 
I kapitlet redogörs för vilken urvalsmetod som ligger till grund för valet av de specifika kom-
munala biblioteksplaner, vilka analyseras i studien. En beskrivning görs av den totala urvals-
process som urvalsmetoden medfört och de problem som uppstått samt lösningen på dessa. 
Vidare presenteras också de utvalda kommunerna.  
 
 

6.1 Urvalsmetod och urvalsprocess 
 
Enligt Svensk Biblioteksförening hade 65 kommuner antagit en biblioteksplan i oktober 2006. 
För urval av biblioteksplaner utgår vi från den statistik som gällde vid vårt uppsatsarbetes 
början, det vill säga den statistik som fanns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida 
i januari 2007 och som då senast hade uppdaterats i oktober 2006. Urvalet baseras på den 
kommungruppsindelning som Sveriges Kommuner och Landsting utfärdat. Sveriges Kommu-
ner och Landsting är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting samt regionerna 
Skåne och Västra Götaland (Kommungruppsindelning). Sveriges kommuner har indelats i nio 
olika kategorier som baseras på befolkningsstorlek, pendlingsmönster samt näringslivsstruk-
tur. Kommunindelningen är framtagen i syfte att användas vid analyser, jämförelser och redo-
visning (ibid). I Svensk Biblioteksförenings guidepublikation Biblioteksplaner: En idéskrift 
föreslås metoder för hur en biblioteksplan ska utarbetas. Där rekommenderas att man ska göra 
en beskrivning av kommunen och en omvärldsanalys, vari man ska ta fasta på befolknings-
storlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur, vilket alltså överensstämmer med Sveriges 
Kommuner och Landstings kategorier (Axelsson 2001, s. 66). Kategorierna är följande:  
 

1. Storstäder (3 kommuner)  
Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare.  

2. Förortskommuner (38 kommuner) Kommun där mer än 50 procent av nattbefolk-
ningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet 
skall vara någon av storstäderna.  

3. Större städer (27 kommuner) 
Kommun med 50 000- 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 pro-
cent.  

4. Pendlingskommuner (41 kommuner) 
Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon an-
nan kommun.  

5. Glesbygdskommuner (39 kommuner) 
Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 in-
vånare.  

6. Varuproducerande kommuner (40 kommuner) 
Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda 
inom varutillverkning och industriell verksamhet.  

7. Övriga kommuner, över 25 000 inv. (34 kommuner) 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 invåna-
re.  
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8. Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv. (37 kommuner) 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500-25 000 invåna-
re.  

9. Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. (31 kommuner) 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 invå-
nare.  

(Kommungruppsindelning)  
 
I urvalet avsåg vi från början att samtliga kategorier skulle representeras. Syftet med detta är 
att skapa en spridning av kommuner med tillhörande biblioteksplaner. Intentionen med sprid-
ningen är att verklighetsanalysen av respektive kommuns befolknings biblioteksbehov kan 
skilja sig åt beroende på sådant som kategorierna representerar. Det är intressant med en så-
dan spridning eftersom skilda analysresultat i kommunerna kan leda till att handlingsplanerna 
ser olika ut till sitt idémässiga innehåll angående synen på biblioteket. Med spridning i detta 
avseende avses olika typer av kommuner med hänsyn till befolkningsstorlek, näringsstruktur 
och pendlingsmönster. Spridningen kan inverka på vårt analysresultat genom den tematiska 
komparationen. Komparationens resultat kan visa om synen på bibliotek är gemensam eller 
skiljer sig åt mellan kommunerna. Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt en 
lista över Sveriges kommuner där de indelas i kategorierna. I varje kategori uppställs kommu-
nerna i alfabetisk ordning. Vi avsåg att välja ut den första kommun i varje kategori som har en 
antagen biblioteksplan.  

 
För att en biblioteksplan ska vara relevant att undersöka i vår studie behöver den uppfylla ett 
grundläggande kvalitativt krav om den ska betraktas som en biblioteksplan. Det kvalitativa 
kravet vi utgår ifrån är att biblioteksplanen ska innehålla en verklighetsanalys av kommunens 
biblioteksbehov och en handlingsrekommendation om biblioteksverksamheten. Kravet härrör 
från Svensk Biblioteksförenings definition av en biblioteksplan. Planer som uppfyller det 
grundläggande kravet analyseras således även om några av de andra dimensionerna inte finns 
representerade i planens innehåll. 

 
I och med kvalitetskravet uppstod problem i urvalet av kommuner och biblioteksplaner. Enligt 
vår urvalsmetod ska Degerfors representera kategorin övriga kommuner med mindre än 12500 
invånare. Att använda Degerfors biblioteksplan fungerar dock inte då den inte uppfyller vårt 
kvalitetskrav på vad en biblioteksplan ska innehålla för att vara relevant att analysera. Den 
innehåller ingen verklighetsanalys. För att lösa problemet valdes den nästkommande kommun 
i samma kategori som har en antagen biblioteksplan, det vill säga Färgelanda. På så sätt avvek 
vi inte från urvalsmetoden. Ytterligare ett problem rör Fagersta kommuns biblioteksplan, vil-
ken inte uppfyller kvalitetskravet. Fagersta kommuns biblioteksplan byts således ut mot näst-
kommande kommun på listan i samma kategori med en antagen biblioteksplan, vilken är 
Herrljunga kommun. Herrljungas biblioteksplan uppfyller i sin tur inte det kvalitativa kravet, 
varför samma urvalsprocedur upprepas och resulterar i att den kommun som representerar 
kategorin varuproducerande kommuner i analysen är Markaryd kommun. Enligt vår urvals-
metod skulle följande kommuner med tillhörande biblioteksplaner analyseras:   
 
Kategorin storstäder representeras av Malmö (Skåne). Botkyrka (Södermanland) repre-
senterar kategorin förortskommuner. Kategorin större städer representeras av Gävle (Gä-
strikland). Bjuv (Skåne) representerar kategorin pendlingskommuner. Kategorin gles-
bygdskommuner representeras av Bjurholm (Ångermanland). Markaryd (Småland) re-
presenterar kategorin varuproducerande kommuner. Kategorin övriga kommuner med mer än 
25000 invånare representeras av Alingsås (Västergötland). Kategorin övriga kommuner med 
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12500- 25000 invånare representeras av Laholm (Halland). Färgelanda (Västergötland) re-
presenterar kategorin övriga kommuner med mindre än 12500 invånare.  

 
Förutom att kommunerna är spridda enligt kategorierna är de dessutom spridda geografiskt i 
Sverige. Detta är ett automatiskt resultat av vår urvalsmetod och inte ett medvetet val. Att 
enbart basera urvalsmetoden på basis av geografisk spridning ger inte de fördelar som vår 
urvalsmetod gör. Att kommunerna är spridda geografiskt i Sverige behöver inte medföra de 
faktorsskillnader som ges genom vår urvalsmetod som baseras på de olika kategorierna.   

 
Ytterligare ett problem med vårt urval är dess omfattning. På grund av magisteruppsatsens 
omfång och tidsutrymme krävs ännu en avgränsning gällande antalet biblioteksplaner. Vi an-
ser att sex biblioteksplaner är ett rimligt urval. Fortfarande utgår vi ifrån kommungruppsin-
delningens kategorier men väljer bort tre. Det är problematiskt att välja bort någon av dessa 
kategorier då de olika kategorierna är unika. Vi tar hänsyn till hur många variabler som ryms 
inom respektive kategori. Som påpekats finns tre olika variabler, nämligen befolkningsstorlek, 
pendlingsmönster och näringslivsstruktur. Vi utgår ifrån att flera variabler inom en kategori 
borde medföra ett mer mångskiftande innehåll i biblioteksplanen då man i biblioteksplanens 
utformande har mer att ta hänsyn till. Av den anledningen väljer vi bort de tre kategorier som 
innehåller minst antal variabler.  
 
Kategorin storstäder baseras på en variabel, nämligen på befolkningsstorlek. Kategorin för-
ortskommuner baseras på två variabler, nämligen befolkningsstorlek och pendlingsmönster. 
Kategorin större städer innehåller en variabel, nämligen befolkningsstorlek. Kategorin pend-
lingskommuner innehåller två variabler, nämligen befolkningsstorlek och pendlingsmönster. 
Kategorin glesbygdskommuner baseras på en variabel, nämligen befolkningsstorlek. Katego-
rin varuproducerande kommuner baseras på tre variabler, nämligen befolkningsstorlek, pend-
lingsmönster och näringslivsstruktur. Kategorierna övriga kommuner med mer än 25000 in-
vånare, övriga kommuner med 12500- 25000 invånare och övriga kommuner med mindre än 
12500 invånare baseras samtliga på en variabel, nämligen befolkningsstorlek.  
 
Kategorierna storstäder, större städer, glesbygdskommuner, övriga kommuner med mer än 
25000 invånare, övriga kommuner med 12500- 25000 invånare och övriga kommuner med 
mindre än 12500 invånare baseras alltså samtliga på en variabel, nämligen befolkningsstor-
lek. Följaktligen ska tre av dessa kategorier väljas bort. Kategorierna storstäder och gles-
bygdskommuner kan betraktas som två ytterligheter med hänsyn till befolkningsstorlek. Det är 
inte möjligt att på förhand sluta sig till att skillnaden i befolkningsmängd skulle innebära en 
skillnad i biblioteksplanernas innehåll men det är en möjlighet. Därför väljs inte dessa katego-
rier bort. Av de fyra resterande kategorierna väljs kategorin övriga kommuner med mer än 
25000 invånare ut, då urvalet därigenom innehåller en storkommun, en medelstor kommun 
och en småkommun. De kommuner som väljs bort är således Gävle, Färgelanda och Laholm.    
 
För urval av biblioteksplanerna utgår vi från den statistik som gällde vid uppsatsarbetets bör-
jan, det vill säga den statistik som fanns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida i 
januari 2007 och som då senast hade uppdaterats i oktober 2006. Biblioteksplanerna är utgiv-
na under åren 2003- 2007. Att utgivningsåret 2007 finns representerat trots att urvalet baserats 
på statistik från 2006 beror på att Bjuvs biblioteksplan inte fanns utlagd på Svensk Biblioteks-
förenings hemsida, varför vi kontaktade kommunen och fick den reviderade upplagan från 
2007. Biblioteksplanerna representerar således den tid då de utgivits.  
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6.2 Presentation av de utvalda kommunerna  
 
I detta avsnitt presenteras de sex olika kommunerna, vars biblioteksplaner utgör studiens em-
piriska material. Kommunerna presenteras genom en redogörelse för respektive kommuns 
kategoritillhörighet, befolkningsstorlek, näringslivsstruktur och pendlingsmönster.  Presenta-
tionen baseras på uppgifter från Nationalencyklopedin 2007. Uppgifterna överensstämmer 
eventuellt av detta skäl inte till fullo med uppgifter som gällt då biblioteksplanerna utformats. 
Eftersom biblioteksplanerna utformats i en mycket närliggande tid borde uppgifterna om 
kommunerna dock inte skilja sig åt nämnvärt.   
 
Malmö som representerar kategorin storstäder ligger i Skåne och är 156 kvadratkilometer 
stort med 276 244 invånare. Kommunens åldersstruktur utmärks av att majoriteten antingen är 
omkring 25 år eller över 65 år. Den tidigare så betydande industri- och handelsnäringen har 
minskat och idag har tillverkningsindustrin tyngdpunkt i verkstadsindustri, livsmedelsindustri, 
förlagsverksamhet, grafisk industri, kemisk industri, byggnadsmaterial och handelsverksam-
het. Malmös offentliga sektor svarar för en tredjedel av arbetstillfällena. Kommunen är ett 
betydande transportcentrum då den står för både inrikes- och utrikesförbindelser genom att 
genomkorsas av centrala europavägar, järnväg och inrikes- och utrikesflyg samt sjöfart 
(Malmö, Ingår i Nationalencyklopedin).   
 
Botkyrka som representerar kategorin förortskommuner ligger i Södermanland och är 195 
kvadratkilometer stort med 77 553 invånare. Botkyrka är en del av Stor-Stockholm och ligger 
mellan Stockholm och Södertälje. De flesta av kommunens invånare bor i tätbebyggelse. 
Kommunens befolkning är en av Sveriges mest internationella då närmare en tredjedel är föd-
da utanför Sverige. Botkyrkas förortskommunprägel framkommer genom att cirka två tredje-
delar av befolkningen arbetar utanför kommunen och en tredjedel av arbetstillfällena i Bot-
kyrka innehas av inpendlare, främst från Stockholm. Kommunens näringsliv domineras av 
småföretag och 40 % av dagbefolkningen arbetar inom den offentliga sektorn. Tillverknings-
industrin, vilken sysselsätter 12 % av arbetskraften, består av utveckling, tillverkning och för-
säljning av dels jordbruksutrustning, dels pappersbruk och dels tryckeriverksamhet. Närings-
livet består också av handel och kommunikation samt finansiell verksamhet (Botkyrka, Ingår i 
Nationalencyklopedin).   
 
Bjuv som representerar kategorin pendlingskommuner ligger i Skåne och är 116 kvadratkilo-
meter stort med 14 199 invånare. Bjuv anknyts till Europaväg 4 och Europaväg 6/20 genom 
länsväg 110, vilken genomkorsar kommunen. Bjuvs centralort ligger vid järnvägen Helsing-
borg- Åstorp. Kommunen är tätbefolkad då majoriteten av invånarna bor i centralorten. Bjuv 
är från början ett gruvsamhälle men idag domineras näringslivet av tillverkningsindustri. I 
Bjuv tillverkas bland annat livsmedel, isoleringsmaterial, lastnings- och lossningsutrustning 
för bulkfartyg, hörselskydd, kakel och klinker, eldfast tegel och rostfritt stål (Bjuv, Ingår i 
Nationalencyklopedin).    
 
Bjurholm som representerar kategorin glesbygdskommuner ligger i Ångermanland och är 
1315 kvadratkilometer stort med 2541 invånare. Relaterat till folkmängd är Bjurholm Sveri-
ges minsta kommun och präglas av avfolkning, svag urbanisering och skev åldersfördelning. 
Utpendlingen är betydligt större än inpendlingen. Cirka 40 % av befolkningen bor i centralor-
ten.  Jord- och skogsbruk har historiskt sett präglat bygdens näringsliv och är fortfarande hu-
vudnäringen vid sidan om tillverkningsindustrin. I kommunen finns ett antal trävaruföretag 
och en turismnäring i tillväxt (Bjurholm, Ingår i Nationalencyklopedin).    
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Markaryd som representerar kategorin varuproducerande kommuner ligger i Småland och är 
520 kvadratkilometer stort med 9613 invånare. Ungefär tre fjärdedelar av befolkningen bor i 
tätort. Näringslivet i kommunen domineras av industrin som främst består av småföretag. 
Även större företag förekommer såsom tillverkare av elpannor, värmepumpar och papper 
(Markaryd, Ingår i Nationalencyklopedin).    
 
Alingsås som representerar kategorin övriga städer med mer än 25 000 invånare ligger i Väs-
tergötland och är 475 kvadratkilometer stort med 36 481 invånare. Tre fjärdedelar av befolk-
ningen bor i tätorten. En fjärdedel av befolkningen förvärvsarbetar på annan ort, främst i Gö-
teborg. Den tidigare dominerande textilindustrin har idag ersatts av tillverkningsindustrin, 
främst verkstadsindustrin. Industrin består av tillverkning av elkablar och kabelskåp, förpack-
ningsmaskiner, möbler och en grossist för verktyg och maskiner. Vid sidan om detta är kom-
munen en stor arbetsgivare (Alingsås, Ingår i Nationalencyklopedin).    
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7 Resultatredovisning av analysen av bibliotekspla-
nerna  
 
I kapitlet uppställs resultatredovisningen av analysen av de kommunala biblioteksplanerna. 
Respektive biblioteksplan uppställs för sig enligt den ordning som härrör från kommun-
gruppsindelningen. I varje analys uppställs resultatet dimensionsmässigt i den ordning som 
dimensionerna förtecknas i metodavsnittet. Således uppställs varje analys så att verklighets-
omdömen föregår framtida krav och utveckling, vilka underbygger handlingsrekommendatio-
ner. Efter dessa dimensioner följer värdepremisser, som i sin tur uppdelas i humanistisk ratio-
nalitet, sociologisk rationalitet och instrumentell rationalitet. Det är i de tre första dimensio-
nernas utsagor som värdepremisserna urskiljs och sorteras. Sorteringen och tolkningen base-
ras på Skot-Hansens teoretiska modell. De olika kommunala biblioteksplanerna skiljer sig åt 
med avseende på omfång, vilket också inverkar på utrymmet i presentationen av analyserna 
då planer med ett mindre omfång också kräver ett mindre utrymme i analysens brödtext. De 
analyserade planerna uppfyller det grundläggande kvalitetskravet vi angivit. I vissa fall kan 
någon dimension saknas då den inte uttalas i planen. 
 
 

7.1 Malmös biblioteksplan  
 
Verklighetsomdömen 
 
Enligt Malmös biblioteksplan uppvisar Malmö många olika kulturer (Malmös kommun, s. 3). 
Det påpekas att Malmö är en stad i utveckling, det vill säga att nya bostadsområden och sko-
lor upprättas (ibid., s. 1). I planen betonas vikten av det livslånga lärandet och biblioteket ut-
pekas till en av dess hörnpelare. Bibliotekets tjänster underlättar för användarna att finna rele-
vant information för olika syften såsom förströelse, inlärning och egen utveckling. I texten 
anförs att biblioteket möjliggör allas deltagande i den demokratiska processen genom att 
kostnadsfritt tillgängliggöra vetande, information och informationsteknologisk infrastruktur. 
Vidare framhålls att biblioteket är tillgängligt för alla och vänder sig till alla och idag fokuse-
ras på barn och studerande på alla nivåer samt grupper med speciella behov. Biblioteket arbe-
tar med uppsökande verksamhet för dem som inte har möjlighet att själva ta sig dit eller på 
annat sätt har svårt att tillgängliggöra sig utbudet. I planen betonas att biblioteket profilerar 
sig efter befolkningens behov för att fungera som mötesplats. Den informationsteknologiska 
utvecklingen har möjliggjort ett ömsesidigt informationsutbyte mellan bibliotek med olika 
huvudmannaskap genom nya informationssystem (ibid., s. 2).  
 
Framtida krav och utveckling 
 
I planen betonas att biblioteket behöver anpassa sig efter sin nya roll som navigatör i informa-
tionssamhället genom att lära ut informationskompetens till användarna, det vill säga förmå-
gan att söka, välja ut och kritiskt värdera information (ibid.).   
 
Handlingsrekommendationer 
 
Ett av planens mål är att erbjuda en fri och jämlik tillgång till information och upplevelser. 
Biblioteket ska även stimulera till nyfikenhet och engagemang. Malmös mångkultur ska åter-
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speglas i bibliotekets verksamhet och dess medieutbud. Användarna ska undervisas i att han-
tera tekniska hjälpmedel och i utnyttjande av det virtuella biblioteket. Biblioteket ska finnas 
tillgängligt i alla stadsdelar och kompletteras med bokbuss (ibid., s. 3). Uppsökande verksam-
het och tekniska hjälpmedel ska erbjudas dem som har svårt att ta del av bibliotekets utbud. 
Genom att anpassa bibliotekets öppettider efter användarnas behov förstärks och utvecklas 
bibliotekets funktion som mötesplats (ibid., s. 4) Ytterligare ett mål i planen är att biblioteks-
verksamheten ska präglas av professionalism och hög kvalitet. Biblioteket ska fungera som 
mötesplats, informationscentra och kulturarena i syfte att främja det livslånga lärandet, ett 
självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för individer och grupper. Bibliote-
ket ska också skapa förutsättningar för alla att söka, välja ut och kritiskt värdera information. 
Således måste biblioteken tillhandahålla all slags samhällsinformation. I utbudet betonas 
mångfald, kvalitet och aktualitet. Medier ska vara anpassade så att de finns på de språk som 
finns representerade i kommunerna. Medier ska också anpassas för alla åldrar och efter perso-
ner med hinder av olika slag. Kvaliteten i samlingen består också i att främja barns och vux-
nas läs- och språkutveckling. Biblioteket ska även i fortsättningen vara i ledningen när det 
gäller utveckling och deltagande i virtuella/digitala tjänster både regionalt, nationellt och in-
ternationellt (ibid., s. 5).  
 
Värdepremisser 
 
Målet inom den humanistiska rationaliteten är bildning, vilket framkommer i planen främst 
genom betoningen av det livslånga lärandet och främjandet av barns och vuxnas läs- och 
språkutveckling. I planen uttrycks att detta möjliggör för alla att delta i den demokratiska pro-
cessen. Den humanistiska rationalitetens strategi är en demokratisering av kulturen för att 
främja jämlikhet på kulturområdet.  Strategin framkommer i planen som markerar fri och jäm-
lik tillgång till vetande, information och informationsteknologisk infrastruktur samt vikten av 
ett kostnadsfritt tillhandahållande av bibliotekets utbud. Eftersom det är hela befolkningen 
som bibliotekstillgängligheten gäller överrensstämmer detta med den humanistiska rationali-
tetens publik. Ramen för kulturförmedlingen inom den humanistiska rationaliteten ska utgöras 
av lokala kulturinstitutioner och i Malmös kommunala biblioteksplan betraktas biblioteket 
som en ram för bildning.  
 
Den sociologiska rationaliteten kommer till uttryck i utsagan om att biblioteket behöver an-
passa sig efter sin nya roll som navigatör i informationssamhället genom att lära ut informa-
tionskompetens till användarna. Biblioteket har således en förmedlande roll som animatör 
som stödjer och främjar kulturaktiviteter genom att ge användarna de redskap som krävs för 
egenaktivitet. Betoningen av olika gruppers behov i biblioteksplanen överrensstämmer med 
den sociologiska rationalitetens publik. Genom biblioteket ges ramarna för att stödja grupper 
som på grund av exempelvis språk och funktionshinder inte kan tillgodogöra sig bibliotekets 
utbud. Dessa ramar kan dels rymma den uppsökande verksamheten och dels bibliotekets funk-
tion som mötesplats. Betoningen av det självständiga ställningstagandet och gruppers kultu-
rella utveckling överrensstämmer med den sociologiska rationalitetens funktion och mål, det 
vill säga bekräftelse på och frigörelse av marginaliserade gruppers egen kultur och identitets-
skapande. I planen betonas att biblioteket profilerar sig efter befolkningens behov för att fun-
gera som mötesplats exempelvis genom att Malmös mångkultur ska återspeglas i bibliotekets 
verksamhet och utbud. Detta baseras således på civilsamhället och dess efterfrågan, vilket 
överrensstämmer med den sociologiska rationalitetens bakgrund. Betoningen av mångkultur 
överrensstämmer med rationalitetens strategi, det vill säga den kulturella demokratin, vilken 
innebär att alla kulturer betraktas likvärdiga. Eftersom det är de lokala behoven som ska åter-
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speglas i bibliotekets verksamhet och utbud överrensstämmer detta med rationalitetens lokala 
förankring.  
 
Den instrumentella rationaliteten kommer till uttryck i planen genom påpekandet att bibliote-
ket ska ge tillgång till upplevelser och förströelse, vilket överrensstämmer med rationalitetens 
underhållningsfunktion. I planen uttrycks att Malmös bibliotek profilerar sig efter befolkning-
ens behov för att fungera som mötesplats. Profileringen hör samman med rationalitetens syn-
liggörandemål. Det är kaospilotförmedlarens uppdrag identifiera behov och efterfrågan. Detta 
innebär att biblioteket anpassar sig efter sådant som vilken kulturtrend som befolkningen ef-
terfrågar och vinner attraktionskraft genom att tillhandahålla sådant som efterfrågas. Rationa-
litetens internationella förankring uttrycks i handlingsrekommendationen om att biblioteket 
ska vara i ledningen när det gäller utveckling och deltagande i virtuella/digitala tjänster både 
regionalt, nationellt och internationellt. Biblioteket ska således synliggöra sig internationellt 
och inte enbart lokalt. Kvalitet och professionalism mäts alltså också internationellt.  
 
 

7.2 Botkyrkas biblioteksplan  
 
Verklighetsomdömen 
 
Enligt Botkyrkas biblioteksplan är kommunen variationsrik då den innefattar både miljonpro-
grammets bostadsområden och också landsbygd med jordbruk. Befolkningen är en av landets 
yngsta och mest internationella. På det informationsteknologiska området ligger kommunen 
efter det övriga landet. Studerande använder sig av biblioteket i sina studier i stor utsträckning 
(Botkyrkas kommun, s. 6f). Vidare påpekas det att idag är det inte mediet som föremål som 
fokuseras, utan snarare dess innehåll som ska förmedlas i anpassad form efter varje enskild 
brukare, även med hänsyn till speciella behov såsom funktionshinder. Idag är dessutom bibli-
oteket ett kulturcentra och en mötesplats för studier, informationssökning, samtal och kultur-
upplevelser (ibid., s. 11). I planen anförs att biblioteket fungerar som attraktionskraft för in-
flyttning till kommunen. Kommunens mål är att bli en av landets mest attraktiva kommuner 
att bo i. Vidare påpekas att biblioteket utgör ett betydelsefullt redskap för kulturpolitik, ut-
bildningssträvanden, samhällsbyggnad, demokrati och integration (ibid., s. 12). Planen beto-
nar allas lika rätt till kunskap, kultur och information och att detta är bibliotekets yttersta upp-
gift i egenskap av en demokratisk institution. Biblioteket har en pedagogisk roll med betoning 
på att lära ut informationskompetens till användarna. Vidare påpekas att det är bibliotekets 
uppgift att motverka ett digitalt klassamhälle som kan skapas genom den ökade informations-
teknologiska användningen i samhället. För att motverka ett sådant klassamhälle kan bibliote-
ket erbjuda användarundervisning, lära ut informationskompetens och ge tillgång till datorer 
(ibid., s.16).   
 
I planen betonas att litteratur är en källa till upplevelser, självinsikt, växande och ny kunskap, 
fantasi samt att den ”öppnar nya världar” (ibid., s. 13). Biblioteket tillhandahåller således både 
klassisk och ny litteratur på många språk. Det framhålls att genom anpassning av medier efter 
ungdomars intressen kan deras eget skrivande utvecklas. Enligt planen är biblioteket ett red-
skap för att integrera ”de nya svenskarna” genom att stödja dem i svenskundervisning och i 
kontakten med hemlandets språk och kultur (ibid., s. 17). Biblioteket har internationella kon-
takter och kunskap om medier, kulturer, integration och migration och köper medier på olika 
språk som resurs för mångkultur (ibid.). I planen påpekas att biblioteket har speciella tjänster 
som riktar sig till funktionshindrade och äldre- och gruppboenden, bland annat uppsökande 
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verksamhet och anpassade medier såsom talböcker (ibid., s. 18). Ett biblioteksrum som är 
estetiskt tilltalande kan, enligt planen, komma att bidra till en lustfylld upplevelse i sig och 
göra biblioteksbesöket mer givande (ibid., s. 19). Det anförs också att basen för en effektiv 
biblioteksverksamhet utgörs av kunnig och serviceinriktad personal eftersom biblioteket är ett 
”kunskapsföretag”, varför tid avsätts för kompetensutveckling (ibid., s. 23).  
 
Framtida krav och utveckling 
 
Enligt planen beräknas befolkningen i kommunen att växa. Det påpekas att biblioteket måste 
anpassas och utvecklas efter nutida och framtida förändringar och utveckling för att behålla 
sina besökare (ibid., s. 11).  
 
Handlingsrekommendationer 
 
I planen rekommenderas att biblioteket ska erbjuda informationssökning och stöd i studier 
samt lära ut informationskompetens. Biblioteket ska förutom att tillhandahålla litteratur också 
exponera denna genom författarbesök, programkvällar, litteraturinformation, nyhetstjänster 
samt lästips. För att skapa möten mellan litteratur och läsare ska biblioteket arbeta för boken, 
läsandet och läsupplevelser (ibid., s. 13). Biblioteket ska också tillhandahålla ett aktuellt, brett 
och mångsidigt mediebestånd som speglar brukarnas intresse, efterfrågan och samtid. Utbudet 
ska vara av hög kvalitet och samtidigt ge inblick i historien och omvärlden. Biblioteket måste 
ligga steget före i den informationsteknologiska utvecklingen, särskilt med avseende på att 
mediers innehåll fokuseras snarare än dess form. De tryckta böckerna bör kompletteras av nya 
medieformer såsom e- boken (ibid., s. 14f).  
 
Enligt planen ska en profilering och differentiering av biblioteket göras med avseende på ut-
veckling och hög kvalitet av service och utbud i syfte att tillgodose invånarnas biblioteksbe-
hov och undvika en minskning av antalet besökare (ibid., s. 23). Biblioteket ska erbjuda 
publika datorer och användarundervisning och fungera som ett positivt alternativ med kultur 
”för dem som kommer från kulturovana miljöer där böcker och läsning inte ingår i vardagen” 
(ibid., s. 16). Biblioteksverksamheten ska stödja ungdomars växande och utveckling och ge-
nom att utveckla nya former för detta arbete ska kommunens bibliotek bli det ledande och 
mest intressanta i Stockholmsområdet (ibid., s. 17, 20). För att nå nya grupper såsom ungdo-
mar ska biblioteket arbeta med uppsökande verksamhet bland annat med hjälp av nya kontak-
ter såsom ungdomars intressegrupperingar, idrottsföreningar och rollspelsgrupper (ibid., s. 
18). Biblioteket ska vidare tillhandahålla aktuella bestånd på ett stort antal språk som repre-
senteras i kommunen (ibid., s. 17).  
 
Biblioteket ska i samarbete med Vård och omsorgsnämnden utarbeta handlingsprogram och 
lösningar på hur man ska utöka biblioteksverksamheten för att tillgodose det ökade behovet 
av speciella tjänster. Kommunens bibliotekslokaler bör upprustas till vackra och funktionella 
platser för upplevelse, gemenskap och lärande, där själva rummet blir en del av upplevelsen 
och gör biblioteksbesöket lustfyllt. I planen påpekas att biblioteket ska marknadsföra sig för 
att bli en aktiv part i det lokala kulturlivet och för att nå ut till nya människor och upplevas 
som aktuellt och intresseväckande. För att möjliggöra att biblioteket ska kunna utveckla sin 
kulturverksamhet ska arbetstid frigöras för planering, information och reklam. Arbetstid kan 
frigöras genom självbetjäning (ibid., s. 19). Biblioteket ska attrahera ny och kunnig arbets-
kraft genom att utgöra en attraktiv arbetsplats långt fram i utvecklingen. Därför ska bibliote-
ket aktivt marknadsföras (ibid., s. 23).  
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Värdepremisser 
 
Den humanistiska rationalitetens särdrag -  strategi, publik, ram och förmedlare -  framkom-
mer i utsagan om allas lika rätt till kunskap, kultur och information. Det betonas att det är 
bibliotekets yttersta uppgift att garantera dessa rättigheter, i egenskap av en demokratisk insti-
tution. Biblioteket är således den kulturinstitution som förmedlar kulturen till hela befolk-
ningen. Rationalitetens bildningsmål återfinns i verklighetsomdömet om att biblioteket har en 
pedagogisk roll med betoning på att lära ut informationskompetens till användarna. I planen 
betonas att litteratur är en källa till upplevelser, självinsikt, växande och ny kunskap, fantasi 
samt att den ”öppnar nya världar”. I utsagan ryms rationalitetens upplysningsfunktion. Genom 
upplevelser når människan insikt och ny kunskap, det vill säga att hon blir upplyst eller öpp-
nar nya världar. I planen uttrycks rekommendationen att biblioteket förutom att tillhandahålla 
litteratur också ska exponera denna genom författarbesök, programkvällar, litteraturinforma-
tion, nyhetstjänster samt lästips. På så sätt ska biblioteket skapa möten mellan litteratur och 
läsare för att arbeta för boken, läsandet och läsupplevelser. I rekommendationen återfinns 
rationalitetens bildningsfunktion och strategi, demokratisering av kulturen. Genom expone-
ringen förstärks således strategin, att sprida kultur till befolkningen. I planen ryms utsagan om 
att det är bibliotekets uppgift att genom användarundervisning och tillhandahållande av dato-
rer motverka ett digitalt klassamhälle, vilket kan skapas genom den ökade informationstekno-
logiska användningen i samhället. I denna rekommendation betonas demokratisering av kultu-
ren och att de lokala kulturförmedlarna bidrar till att minska den kulturklyfta som skiljer be-
folkningen från enhetskulturen. I planen framkommer vidare att biblioteket ska fungera som 
ett positivt alternativ med kultur ”för dem som kommer från kulturovana miljöer där böcker 
och läsning inte ingår i vardagen” (ibid., s. 16). I utsagan framkommer att det är en särskild 
enhetskultur som ska spridas till hela befolkningen.  
 
Den sociologiska rationalitetens gruppublik framkommer i planen där det påpekas att biblio-
teket har speciella tjänster, vilka riktar sig till kommunens språkgrupper, funktionshindrade 
och äldre- och gruppboenden. Speciella tjänster som tillhandahålls är bland annat uppsökande 
verksamhet och anpassade medier såsom talböcker. Rationalitetens publik återfinns också i 
rekommendationen där det anförs att biblioteket ska nå nya grupper såsom ungdomar. Biblio-
teket ska arbeta med uppsökande verksamhet bland annat med hjälp av nya kontakter såsom 
ungdomars intressegrupperingar, idrottsföreningar och rollspelsgrupper. I utsagan om att an-
passa bibliotekets medier efter ungdomars intressen, vilket kan utveckla deras eget skrivande, 
ryms rationalitetens bekräftelsefunktion och strategi, kulturell demokrati. Egenaktiviteten 
genom skrivarverksamheten innebär en bekräftelse på att den egna kulturverksamheten är 
värdefull, vilket i sin tur betonar all kulturs lika värde. I planen påpekas att biblioteket är ett 
kulturcentra och en mötesplats för studier, informationssökning, samtal och kulturupplevelser 
samt att biblioteket utgör ett betydelsefullt redskap för kulturpolitik, utbildningssträvanden, 
samhällsbyggnad, demokrati och integration. I utsagan framkommer att biblioteket utgör ra-
men som plats för aktivitet och att biblioteket är animatören som stimulerar till aktivitet. 
Människorna har i och med biblioteket ett gemensamt forum för samtal och egenaktivitet, en 
demokratisk arena som ger möjligheter till initiativ från civilsamhället. Eftersom utsagan ut-
trycker att biblioteket utgör ett redskap för kulturpolitik genom biblioteket som ska fungera 
som ett demokratiskt samtalsforum, kan utsagan tolkas som att kulturpolitiken ska byggas på 
initiativ från civilsamhället, vilket överrensstämmer med rationalitetens bakgrund.  
 
Den instrumentella rationalitetens synliggörandemål framkommer i rekommendationen om att 
biblioteket fungerar som attraktionskraft för inflyttning till kommunen, vars mål är att bli en 
av landets mest attraktiva kommuner att bo i. Samma mål är tydligt i rekommendationen om 
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att biblioteket ska bli ledande i Stockholmsområdet genom att utveckla nya former för ung-
domsverksamhet. I planen ryms utsagan om att biblioteket utgör ett betydelsefullt redskap för 
kulturpolitik, utbildningssträvanden, samhällsbyggnad, demokrati och integration. Här åter-
finns rationalitetens kulturaliseringsstrategi, vilken betonar att kulturpolitiken ska vidgas ut-
över kulturområdet för att också utveckla sociala och politiska områden genom integrering av 
sociala grupper. Samma kulturaliseringsstrategi är likaså tydlig i utsagan om att biblioteket är 
ett redskap för att integrera ”de nya svenskarna” genom att stödja dem i svenskundervisning 
och i kontakten med hemlandets språk och kultur (ibid., s. 17). Rationalitetens kaospilotför-
medlare kommer fram i utsagan om att biblioteket måste anpassas och utvecklas efter nutida 
och framtida förändringar och utveckling för att behålla sina besökare. Kaospiloten måste 
avläsa dessa trender kontinuerligt för att besvara efterfrågan och bibehålla attraktiviteten.  
Rationalitetens ram, flaggskeppet, syftar till att ge en positiv image och fungerar som konkur-
rens- och attraktionskraft. Flaggskeppet som ram ryms i planens rekommendation om att ett 
biblioteksrum som är estetiskt tilltalande kan bidra till en lustfylld upplevelse i sig och göra 
biblioteksbesöket mer givande, varför kommunens bibliotekslokaler bör upprustas till vackra 
och funktionella platser för upplevelse, gemenskap och lärande. Marknadsbakgrunden är på 
flera sätt tydlig i planen som betonar marknadsföringsprincipen för att attrahera såväl besöka-
re som arbetskraft. I planen påpekas till exempel att biblioteket ska marknadsföra sig för att 
bli en aktiv part i det lokala kulturlivet genom att nå ut till nya människor och upplevas som 
aktuellt och intresseväckande samt att genom marknadsföra sig genom information och re-
klam. Vidare rekommenderas att en profilering och differentiering av biblioteket ska utföras 
med avseende på utveckling och hög kvalitet av service och utbud i syfte att tillgodose invå-
narnas biblioteksbehov och undvika en minskning av antalet besökare. Biblioteket ska också 
attrahera ny och kunnig arbetskraft genom att utgöra en attraktiv arbetsplats långt fram i ut-
vecklingen. I dessa utsagor är också synliggörandemålet tydligt eftersom marknadsförings-
principen syftar till att synliggöra biblioteket för besökare och arbetstagare. Inom rationalite-
ten sätter marknaden sin prägel på hur man talar om biblioteksverksamheten. Marknadsvoka-
bulären märks i planens betoning av effektivitetstänkande, vilket tydligt framkommer i re-
kommendationen om att biblioteket ska möjliggöra en utveckling av sin kulturverksamhet 
genom att frigöra arbetstid för planering. Marknadsvokabulären ryms även i utsagan om att 
basen för en effektiv biblioteksverksamhet utgörs av kunnig och serviceinriktad personal ef-
tersom biblioteket är ett ”kunskapsföretag”, varför tid avsätts för kompetensutveckling. I ut-
sagan är marknadsvokabulären tydlig genom liknelsen mellan företaget och biblioteket.  
 
 

7.3 Bjuvs biblioteksplan  
 
Verklighetsomdömen 
 
I Bjuvs biblioteksplan beskrivs Bjuv som en kommun i tillväxt där inflyttningen ökar. Ar-
betsmarknaden domineras av industriföretag och utpendling sker till Helsingborg. Endast 13 
% av befolkningen har eftergymnasial utbildning. I kommunen bor invandrare, flyktingar och 
asylsökande, vilket medför att fler modersmål än svenska finns representerade bland skolbar-
nen (Bjuvs kommun, s. 1). I planen anförs att språket är nödvändigt för demokratin eftersom 
förmågan att läsa och skriva betingar förståelse av sammanhang och möjlighet att uttrycka sin 
vilja (ibid., s. 2). Enligt planen tillhandahåller biblioteket information till såväl allmänhet som 
studerande i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Tjänsterna har bland an-
nat formen av visningar, bokprat, bibliotekskunskap, sagostund och riktade läsprojekt. För att 
stödja personer med funktionshinder eller andra modersmål än svenska tillhandahåller biblio-
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teket dels bokdepositioner efter dessa gruppers behov från länsbibliotek och dels arbete med 
uppsökande verksamhet. Bibliotekets service till vuxenstuderande har ökat då dessa stigit i 
antal (ibid., s. 3). Enligt planen består föreningslivet bland annat av kulturella föreningar och 
organisationer med musik- och teaterarrangemang. Föreläsningar, musikarrangemang och 
författarbesök anordnas av kultur- och utbildningsförvaltningen som samarbetar med studie-
förbund. I planen framkommer att det i kommunen finns ett gruvmuseum som uppvisar kom-
munens tidigare gruvnäring (ibid., s. 4).  
 
Framtida krav och utveckling 
 
I planen görs inga särskilda uttalanden om framtida krav och utveckling. Av den anledningen 
kan ingen beskrivning göras av hur man i planen definierar framtida krav och utveckling.  
 
Handlingsrekommendationer 
 
I planen anförs att det på grund av den låga utbildningsnivån bland kommunbefolkningen 
krävs en attitydförändring och en ökad motivation till högre studier, ett arbete där biblioteket 
har en viktig uppgift (ibid., s. 1). Därför ska biblioteket arbeta för att främja läslust. Bibliote-
ket ska även arbeta för att nå ut till kommunens icke-användare (ibid., s. 2). Biblioteket ska 
främja läslust genom att anpassa medier efter personer med annat modersmål än svenska och 
se till att äldre och funktionshindrade känner till biblioteksservicen som särskilt riktas till 
dem. För att främja läslusten ska biblioteket starta skrivarverkstäder och av samma anledning 
ska en analys av kommunens invånarstruktur och dess mediebehov utföras för att anpassa 
bibliotekets utbud (ibid., s. 5). Ett av bibliotekets mål är att ge kulturella upplevelser, varför 
biblioteket måste locka fler besökare till bibliotekets utställningar och arrangemang, vilket 
sker genom samarbete med föreningsliv och studieförbund och genom en undersökning av 
besökarnas intresse av sådana projekt (ibid., s. 7).  
 
Värdepremisser 
 
I planen framkommer den humanistiska rationalitetens bildningsmål i utsagan om att språket 
är nödvändigt för demokratin eftersom förmågan att läsa och skriva betingar förståelse av 
sammanhang och möjlighet att uttrycka sin vilja. Som ram är biblioteket den kulturinstitution 
som genom sin kulturförmedlande roll arbetar för bildningsmålen genom att tillhandahålla 
information till såväl allmänhet som studerande på alla nivåer. Kulturförmedlingen sker bland 
annat genom visningar, bokprat, bibliotekskunskap, sagostund och riktade läsprojekt. Bild-
ningsmålet framkommer även tydligt i utsagan om att det på grund av den låga utbildningsni-
vån krävs en attitydförändring och en ökad motivation till högre studier, varför lästlustfräm-
jande arbete är en av bibliotekets viktigare uppgifter. Det framkommer inte i planen vilket 
förhållande som råder mellan kommunens gruvmuseum och bibliotek. Fungerar dock biblio-
teket som ett stöd till museet återknyter samarbetet till rationalitetens strategi, demokratise-
ring av kulturen. Biblioteket som kulturinstitution tillhandahåller ett kulturarv genom att spri-
da hembygdshistoria.  
 
Den sociologiska rationalitetens gruppublik kommer till uttryck i utsagorna om att biblioteket 
ska nå ut och stödja kommunens icke-användare, funktionshindrade och grupper med annat 
modersmål än svenska. I samma utsagor anförs att arbetet sker genom uppsökande verksam-
het eller att biblioteket tillhandahåller ett anpassat utbud efter dessa gruppers behov. Utsagor-
na anknyter till rationalitetens ramsärdrag och förmedlarsärdrag, det vill säga att biblioteket 
som animatör skapar ramarna för att befolkningen ska kunna ta del av biblioteksutbudet. Ra-
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tionalitetens strategi, kulturell demokrati, framkommer i verklighetsomdömet om kommunens 
kulturarrangemang och skrivarkurser. Egenaktiviteten i dessa företeelser ger de deltagande 
bekräftelse på att deras kultur är värdefull, vilket alltså överrensstämmer med rationalitetens 
funktion. Eftersom det inte framkommer i planen vilket förhållande som råder mellan kom-
munens gruvmuseum och bibliotek är det problematiskt att dra några slutsatser om ett sådant 
förhållande. Fungerar dock biblioteket som ett stöd till museet återknyter det till rationalite-
tens lokala förankring som kan främja ett lokalt identitetsskapande genom att skapa en känsla 
av gemenskap. Rationalitetens frigörelsemål framkommer i utsagan om att språket är nödvän-
digt för demokratin eftersom förmågan att läsa och skriva betingar förståelse av sammanhang 
och möjlighet att uttrycka sin vilja. Eftersom det i planen trycks på att biblioteket också ska 
anpassa sig efter personer med annat modersmål än svenska, ger biblioteket dessa individer 
verktyg för att effektivare delta i den demokratiska processen. Deltagandet i den demokratiska 
processen kan vara ett medel för marginaliserade gruppers frigörelse.  
 
Den instrumentella rationalitetens marknadsbakgrund och synliggörandemål framkommer i 
utsagan om att biblioteket ska analysera kommunens invånarstruktur och dess mediebehov för 
att anpassa bibliotekets utbud. Analysen kan här jämföras med en marknadsundersökning som 
syftar till att besvara efterfrågan och således attrahera besökare genom att synliggöra det an-
passade utbudet. Dessa två särdrag framkommer likaså i rekommendationen om att bibliote-
kets mål är att ge kulturella upplevelser, varför biblioteket måste locka fler besökare till bibli-
otekets utställningar och arrangemang, vilket sker genom samarbete med föreningsliv och 
studieförbund och genom en undersökning av besökarnas intresse av sådana projekt. I re-
kommendationen är marknadsföringsprincipen tydlig, vars syfte kan tolkas vara att öka bib-
liotekets attraktionskraft för kommuninvånare.  
 
 

7.4 Bjurholms biblioteksplan  
 
Verklighetsomdömen 
 
Enligt Bjurholms biblioteksplan har biblioteket registrerings- och katalogiseringsansvar av 
offentlig konst som finns i kommunens lokaler. Projekt, utställningar och musikarrangemang 
anordnas genom ett samarbete mellan bibliotek, skola, studieförbund, föreningar samt enskil-
da personer och har ofta lokal och aktuell anknytning. Biblioteket deltar i olika kulturella pro-
jekt i samarbete med kulturutövare, näringsliv och offentlig sektor. Ett av projekten som bib-
lioteket deltar i syftar till att stödja arrangörer i arbetet att hitta kulturutövare samt att få sam-
ordningsvinster (Gulliksson 2006, s. 1). Samarbete sker dessutom med studieförbund och fö-
reningar genom att tillgodose dessa med media som underlag för olika studiecirklar. Bibliote-
ket har ett anpassat utbud för synsvaga och funktionshindrade samt arbetar med uppsökande 
verksamhet med bokväskor bland annat via lantbrevbärare, till låntagare som har svårigheter 
att ta sig till biblioteket på grund av avstånd eller andra hinder. Biblioteket tillhandahåller 
dessutom en mindre bokhandel (ibid., s. 3).  
 
Framtida krav och utveckling 
 
I planen görs inga särskilda uttalanden om framtida krav och utveckling. Av den anledningen 
kan ingen beskrivning göras av hur man i planen definierar framtida krav och utveckling.  
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Handlingsrekommendationer 
 
Enligt planen är kommunens fortlevnad och utveckling beroende av att invånarna förses med 
ett rikt kulturliv eftersom den individuella, lokala och regionala identiteten förstärks genom 
stimulering till egenaktivitet, studie- och samhällsengagemang. För att möjliggöra detta ska 
samarbete mellan olika delar av kulturlivet fungera för att arrangemang ska genomföras och 
utvidga kommunens kulturverksamhet (ibid., s. 1). Enligt planen ska biblioteket vara tillgäng-
ligt för alla på lika villkor och dess primära uppgift är att förmedla kultur och tillhandahålla 
information. Mediebeståndet ska utformas utifrån medborgarnas behov och önskemål och 
tillgodose alla åldersgrupper. Biblioteket ska utgöra och kontinuerligt utvecklas som informa-
tionsbas för studerande och allmänheten. Det är även bibliotekets uppgift att lära studerande 
informationskompetens (ibid., s. 2).  
 
Värdepremisser 
 
Den humanistiska rationalitetens strategi, demokratisering av kulturen, framkommer i utsagan 
om att biblioteket ska vara tillgängligt för alla på lika villkor och att dess primära uppgift är 
att förmedla kultur och tillhandahålla information. Förutom kulturspridningsaspekten åter-
finns dessutom rationalitetens publik, som avser hela befolkningen samt rationalitetens ram 
och förmedlare, det vill säga biblioteket som kulturinstitution och kulturförmedlare. Rationali-
tetens bildningsmål spåras i rekommendationen om att biblioteket ska utgöra informationsbas 
för studerande och allmänheten och att biblioteket ska utbilda studerande i informationskom-
petens.   
 
Den sociologiska rationalitetens bekräftelsefunktion framkommer i rekommendationen om att 
kommunens fortlevnad och utveckling är beroende av att invånarna förses med ett rikt kultur-
liv eftersom den individuella, lokala och regionala identiteten förstärks genom stimulering till 
egenaktivitet, studie- och samhällsengagemang. Genom egenaktiviteten kan invånarnas kultur 
bekräftas, vilket kan skapa en identitet hos grupper. Genom sin identitet kan grupper frigöras 
och samhällsengagemanget kan byggas på initiativ från civilsamhället. Att biblioteket förser 
studiecirklar med studieunderlag överrensstämmer med rationalitetens ram- och förmedlar-
särdrag, det vill säga att biblioteket som animatör understödjer och möjliggör aktiviteten. I 
verklighetsomdömet som rör stöd till grupper med särskilda behov återfinns rationalitetens 
gruppublik.  
 
Den instrumentella rationaliteten framträder i verklighetsomdömet om att biblioteket deltar i 
olika kulturella projekt i samarbete med kulturutövare, näringsliv och offentlig sektor, där ett 
av projekten syftar till att stödja arrangörer i arbetet att hitta kulturutövare samt att få samord-
ningsvinster. Eftersom biblioteket ingår som en del av projektet kan biblioteket betraktas som 
del av projektledningsarbetet. Biblioteket som kaospilotförmedlare samarbetar med andra 
parter för att genomföra projektet. Rationalitetens marknadsbakgrund framkommer i verklig-
hetsomdömet om att biblioteket driver en bokhandel. Marknadsföringsprincipen är tydlig i 
rekommendationen om att mediebeståndet ska utformas utifrån medborgarnas behov och öns-
kemål och tillgodose alla åldersgrupper. Synliggörandemålet uppfylls genom anpassningen 
efter befolkningssegmentens, rationalitetens publiks, efterfrågan. 
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7.5 Markaryds biblioteksplan  
 
Verklighetsomdömen 
 
I Markaryds biblioteksplan anförs att biblioteket sörjer för en viktig del av kommuninvånar-
nas kulturbehov och utgör en central resurs för invånarnas livslånga lärande genom att funge-
ra som läs- och kunskapscentra och på så sätt stödja invånarnas personliga och professionella 
utveckling (Markaryds kommun, s. 6). Enligt planen utökas befolkningen i kommunen med 
människor från andra länder än Sverige, vilkas influenser berikar kulturlivet (ibid., s. 2). I 
planen betonas att verksamheten präglas av den demokratiska grundtanken om allas fria till-
gång till information, media och litteratur oberoende av språkliga och personliga förutsätt-
ningar (ibid., s. 6). I planen läggs en tyngdpunkt på hembygdens kulturarv, vilket gör att 
kommuninvånarna känner sig rotade och att människor genom kulturarvets spridning får in-
sikt i hur bygden formats via historiska händelser och livsvillkor (ibid., s. 4). I planen betonas 
att kulturlivet ska engagera kommuninvånarna bland annat i konst, musik, dans, teater och 
film för att berika och bygga broar mellan människor. Det påpekas att invånarna stöds i ut-
vecklingen av sin kreativa och konstnärliga förmåga och ges möjligheten att uttrycka sig inför 
publik (ibid., s. 5). Biblioteket fungerar som en mötesplats, vilken erbjuder och stimulerar till 
läsupplevelser, program och utställningar (ibid., s. 6).  
 
Framtida krav och utveckling  
 
I planen görs inga särskilda uttalanden om framtida krav och utveckling. Av den anledningen 
kan ingen beskrivning göras av hur man i planen definierar framtida krav och utveckling.  
 
Handlingsrekommendationer 
 
I planen anförs att bibliotekets lokalhistoriska samlingar ska utvecklas och hållas tillgängliga 
för allmänheten. Även för invånare med annan etniskt och språklig bakgrund än den svenska 
ska biblioteket tillhandahålla tidskrifter, tidningar och annan litteratur (ibid., s. 4). Information 
om kulturarrangemang i kommunen ska spridas genom biblioteket (ibid., s. 5). Biblioteket ska 
genom konstnärlig utsmyckning av biblioteksbyggnadens utsida lyfta fram biblioteket och på 
så sätt öka sin attraktionskraft (ibid., s. 6). Barns språkutveckling stöds genom bibliotekets 
samarbete med barnavårdcentral och skola. För att stödja studerande ska antalet studieplatser 
och datorer utökas på biblioteket. Genom att anpassa bibliotekets utbud och genom uppsö-
kande verksamhet ska biblioteket stödja grupper med särskilda behov såsom funktionshindra-
de och personer med annat modersmål än svenska (ibid., s. 7).  
 
Värdepremisser 
 
Den humanistiska rationalitetens bildningsmål framkommer i verklighetsomdömet om att 
biblioteket sörjer för en viktig del av kommuninvånarnas kulturbehov och utgör en central 
resurs för invånarnas livslånga lärande genom att fungera som läs- och kunskapscentra och på 
så sätt stödja invånarnas personliga och professionella utveckling. I utsagan om att hembyg-
dens kulturarv gör att kommuninvånarna känner sig rotade och att människor genom kulturar-
vets spridning får insikt i hur bygden formats via historiska händelser och livsvillkor återfinns 
rationalitetens strategi för demokratisering av kulturen. Eftersom det är biblioteket som ska 
sprida kulturarvet genom sin samling är biblioteket den kulturinstitution och kulturförmedlare 
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som möjliggör demokratiseringen av kulturen. Strategin återkommer dessutom i verklighets-
omdömet om att biblioteksverksamheten präglas av den demokratiska grundtanken om allas 
fria tillgång till information, media och litteratur oberoende av språkliga och personliga förut-
sättningar. Det framkommer genom utsagan att strategin leder till jämlikhet på kulturområdet 
genom allas lika tillgång till detta.  
 
Den sociologiska rationalitetens förmedlarsärdrag framträder tydligt i utsagan om att bibliote-
ket fungerar som en mötesplats där kulturlivet ska stimulera och engagera människor att delta 
i kulturlivet med egenaktivitet och stödjas i utvecklingen av sin kreativa och konstnärliga 
förmåga. Biblioteket fungerar således som animatören, vilken understödjer egenaktiviteten 
och biblioteket ger som plats ramarna för detsamma. Genom egenaktiviteten kan värdet av 
invånarnas kultur utvecklas och bekräftas. I utsagan återfinns också rationalitetens strategi, 
kulturell demokrati, där all kultur betraktas likvärdig. Strategin framkommer genom utsagan 
om att befolkningen i kommunen utökas med människor från andra länder än Sverige, vars 
influenser berikar kulturlivet. Strategin framkommer också i utsagan om att kulturlivet ska 
engagera kommuninvånarna bland annat i konst, musik, dans, teater och film för att berika 
och bygga broar mellan människor. Rationalitetens lokalförankring ryms i utsagan om att 
hembygdens kulturarv gör att kommuninvånarna känner sig rotade i kommunen. Kulturarvet 
fungerar som en gemenskapsresurs och identitetsskapande faktor. I rekommendationen om att 
biblioteket ska anpassa sitt utbud även för invånare med annan etniskt och språklig bakgrund 
än den svenska och också efter funktionshindrade ryms rationalitetens publik, det vill säga 
grupper.  
 
Den instrumentella rationalitetens synliggörandemål, flaggskeppsram och marknadsbakgrund 
återfinns i rekommendationen om att bibliotekets attraktionskraft ökar genom konstnärlig 
utsmyckning.  
 
 

7.6 Alingsås biblioteksplan  
 
Verklighetsomdömen 
 
Enligt Alingsås biblioteksplan har äldre och funktionshindrade svårigheter att få fullgod ser-
vice på grund av avståndet till biblioteket och på grund av den borttagna bokbussverksamhe-
ten. I biblioteksutbudet läggs inte tillräckligt stor vikt vid talböcker och musik för äldre 
(Alingsås kommun, s. 7). I planen urskiljs ett antal målgrupper med varierande behov och 
önskemål för att kunna täcka in hela kommunbefolkningens behov. Urskiljningen utförs ge-
nom en marknadsundersökning. Som målgrupper anges bland annat barn och ungdomar, vux-
na som kollektiv och enskilda individer, studerande på olika nivåer och personer med olika 
former av hinder, låntagare med utländsk bakgrund samt föreningar av olika slag (ibid., s. 8). 
Enligt planen är en av bibliotekets viktigare uppgifter att förmedla skönlitteratur (ibid., s. 14). 
 
Framtida krav och utveckling 
 
I planen uppställs de trender och förväntningar som antas påverka den kommunala biblioteks-
verksamheten. I Alingsås kommun förväntar man sig en befolkningsökning. Behovet av upp-
sökande verksamhet förväntas öka eftersom en tillväxt av den äldre befolkningen förväntas. 
Enligt planen ställer det mångkulturella samhället högre krav på bibliotekets integrationsser-
vice, bland annat att utöka antalet språk i samlingarna (ibid., s. 7). Det påpekas att det livs-
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långa lärandet är ett ”naturtillstånd” nu och i framtiden eftersom det är nödvändigt för möjlig-
heten att kunna ligga i fas med samhällsutvecklingen som sker i allt snabbare takt (ibid., s. 
15). Den förändrade studietekniken med problembaserad inlärning medför en ökad efterfrågan 
på fack- och kurslitteratur. Decentralisering av högskolor medför dessutom ett ökat samarbete 
mellan folk- och forskningsbibliotek och biblioteket ska också anpassa sig efter invånarnas 
ökade distansstudier och distansarbete. I planen betonas kraven på anpassning och förändring 
av utbudet av tjänster bland annat med avseende på den informationsteknologiska utveckling-
en såsom digitala böcker, talböcker och smart cards (kort med elektronisk information) (ibid., 
s. 6f).    
 
Handlingsrekommendationer 
 
I planen anförs att kommunen bör säkerställa hela befolkningens tillgång till information, 
kunskap och kultur oberoende av religion, nationalitet, språk, ålder, kön eller samhällsklass. 
Biblioteket ska tillhandahålla särskilda tjänster för personer med hinder av olika slag som inte 
kan tillgängliggöra sig servicen, bland annat genom uppsökandeverksamhet med bokdeposi-
tioner och kulturevenemang (ibid., s. 9, 11). Enligt planen ska biblioteket utgöra ett lokalt 
kulturcentrum, det vill säga fungera som en plats för upplevelser, läsning, inspiration, infor-
mation och kunskap samt för möten mellan människor. Vidare betonas bibliotekets betydelse 
för det livslånga lärandet och dess betydelse för kulturuppgiften att generera läsintresse, var-
för böckerna är biblioteksverksamhetens bas och ett medel för läsfrämjande åtgärder (ibid., s. 
9). Biblioteket ska tillhandahålla ett brett utbud av kultur- och litteraturupplevelser av hög 
kvalitet bland annat genom bokprat i syfte att främja språkutveckling, fantasi och läslust 
(ibid., s. 11). Ett utvecklingsmässigt arbete krävs på det informationsteknologiska området 
såsom det virtuella biblioteket. Planen betonar bibliotekets uppgift att bevara, sprida och göra 
befolkningen bekant med hembygdens historia, varför biblioteket ska tillhandahålla en allsi-
dig hembygdssamling. Vid samlingsförvärv ska bredd och kvalitet beaktas. I planen betonas 
också att biblioteket ska främja demokratin (ibid., s. 9). För att förmedla skönlitteratur ska 
biblioteket bland annat anordna författarbesök, läsecirklar, bokprat, boktips, bokmässor, före-
läsningar om författare och olika litteraturgenrer, högläsning, poesievenemang, litteraturläger 
samt skrivarkurser (ibid., s. 14). I planen anförs att biblioteket ska förbättra sin marknadsun-
dersökning för att kunna tillgodose befolkningens biblioteksbehov (ibid., s. 16). Det påpekas 
att biblioteket också ska utveckla en hälso- och livsstilsprofil (ibid., s. 17). 
 
Värdepremisser 
 
Enligt planen är en av bibliotekets viktigare uppgifter att förmedla skönlitteratur och i syfte att 
öka intresset för denna anordnar biblioteket exempelvis författarbesök, boktips, föreläsningar 
om författare och litteraturgenrer samt högläsning. Detta anknyter till den humanistiska ratio-
nalitetens bildningsmål och bibliotekets kulturförmedlande roll. Dessutom ansluter utsagan 
till rationalitetens strategi, det vill säga demokratisering av kulturen, eftersom skönlitteraturen 
ska förmedlas till kommuninvånarna. Rationalitetens bildningsmål framkommer dessutom 
tydligt i utsagan om bibliotekets betydelse för det livslånga lärandet och för kulturuppgiften 
att generera läsintresse, varför böckerna påtalas vara biblioteksverksamhetens bas och ett me-
del för läsfrämjande åtgärder. I utsagan om att kommunen bör säkerställa hela befolkningens 
tillgång till information, kunskap och kultur oberoende av religion, nationalitet, språk, ålder, 
kön eller samhällsklass återfinns den humanistiska rationalitetens publik, således hela befolk-
ningen. Till samma publik ska enligt planen dessutom hembygdens historia spridas. Det fram-
kommer att biblioteket ska tillhandahålla ett allsidigt kulturarv eftersom det enligt planen är 
bibliotekets uppgift att bevara, sprida och göra befolkningen bekant med hembygdens histo-
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ria. Utsagan kan tolkas vara utslag för rationalitetens strategi, demokratisering av kulturen, 
som sker via biblioteket som den förmedlande kulturinstitutionen. 
 
I planen framgår att biblioteket ska anordna skrivarkurser, vilket är en egenaktivitet som kan 
tolkas ha som syfte att bekräfta den egna kulturens värde. Utsagan överrensstämmer på så sätt 
med den sociologiska rationalitetens strategi om kulturell demokrati, det vill säga att alla kul-
turformer betraktas likvärdiga. Att planen rymmer rationalitetens gruppublik framkommer 
genom utsagan om att det mångkulturella samhället ställer högre krav på bibliotekets integra-
tionsservice exempelvis genom att utöka antalet språk i samlingarna och att biblioteket ska 
tillhandahålla särskilda tjänster för personer med hinder av olika slag som inte kan tillgäng-
liggöra sig servicen. Biblioteket ger ramarna för kulturaktivitet, vilket framkommer i rekom-
mendationen om att biblioteket ska utgöra ett lokalt kulturcentrum, det vill säga att fungera 
som en plats för upplevelser, läsning, inspiration, information och kunskap samt för möten 
mellan människor. Biblioteket har rollen som animatör att understödja och ge möjligheter till 
kulturaktivitet. I utsagan om bibliotekets uppgift att bevara, sprida och göra befolkningen be-
kant med hembygdens historia återfinns den sociologiska rationalitetens lokala förankring, 
som syftar till att skapa en lokal identitet genom att skapa en känsla av gemenskap. 
 
För att biblioteket ska förmedla skönlitteratur anordnas kulturevenemang såsom författarbe-
sök, bokmässor och poesievenemang. Dessa kulturevenemang kan användas som attraktions- 
och konkurrenskraft för att locka besökare till biblioteket, vilket ansluter till den instrumentel-
la rationalitetens synliggörandemål och underhållningsfunktion. Biblioteket kan således så-
som kaospilot analysera trender i samtiden för att anordna efterfrågade projekt på biblioteket. 
I planen anförs att biblioteket ska förbättra sin marknadsundersökning för att kunna tillgodose 
befolkningens biblioteksbehov, vilket ansluter till rationalitetens marknadsbakgrund. Även 
utsagan om att biblioteket ska utveckla en hälso- och livsstilsprofil anknyter till rationalitetens 
publik, det vill säga att rikta sig till segment av befolkningen med en viss livsstil. I utsagan 
uttrycks dessutom att biblioteket genom marknadsundersökning ska urskilja särskilda mål-
grupper med varierande behov och önskemål. I samma utsaga återfinns också rationalitetens 
synliggörandemål eftersom biblioteket söker attrahera målgrupperna genom att anpassa sig 
efter deras behov i samlingarna eller genom kulturevenemang. I utsagorna om kulturevene-
mang och om biblioteket som plats för upplevelse återfinns rationalitetens underhållnings-
funktion. Enligt planen ställer det mångkulturella samhället högre krav på bibliotekets integ-
rationsservice. Detta anknyter till rationalitetens kulturaliseringsstrategi, det vill säga den del 
som betonar att kulturpolitiken ska vidgas utöver kulturområdet till att också utveckla sociala 
och politiska områden genom att integrera sociala grupper.  
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8 Dimensionsmässig komparation av de olika biblio-
teksplanerna  
 
I kapitlet utförs en komparativ analys av analysresultatet från respektive biblioteksplan. Den 
tematiska komparationen återknyter till uppsatsens syfte, det vill säga att besvara frågan om 
vilka idéer om biblioteket som tar sig uttryck i respektive kommunal biblioteksplan och om 
idéerna om biblioteket överensstämmer mellan de olika kommunala biblioteksplanerna.  
 
Efter att analys utförts av varje enskild kommunal biblioteksplan och materialet sorterats en-
ligt respektive dimension har vi visat att de tre första dimensionerna, verklighetsomdömen, 
framtida krav och utveckling samt handlingsrekommendationer återkommer i värdepremis-
serna. När utsagor sorterats som verklighetsomdömen, framtida krav och utveckling samt 
handlingsrekommendationer analyseras dessa utsagor i sin tur med avseende på värdepre-
missaspekten, det vill säga att utsagornas innehåll i de tre första dimensionerna klassificeras 
som humanistisk rationalitet, sociologisk rationalitet eller instrumentell rationalitet. Det är 
således samma utsagor i de tre första dimensionerna som återkommer i de tre senare. På grund 
av den angivna anledningen koncentreras den tematiska komparationen på de tre senare di-
mensionerna då samtliga dimensioner på detta sätt behandlas, då de tre tidigare dimensionerna 
ingår i de tre senare. De sex olika biblioteksplanerna jämförs med avseende på vilka likheter 
och skillnader som kan urskiljas mellan dem. Jämförelsen utförs dimensionsmässigt, det vill 
säga att först jämförs hur den humanistiska rationaliteten förekommer i de olika planerna och 
hur den överensstämmer eller skiljer sig åt mellan biblioteksplanerna. Sedan utförs samma 
jämförelseprocess utifrån den sociologiska rationaliteten och till sist utifrån den instrumentel-
la rationaliteten. Vid respektive komparation jämförs varje rationalitets särdrag planerna 
emellan. Slutligen jämförs de olika planerna med avseende på de olika rationaliteternas ut-
rymme i respektive plan.  
    
 

8.1 Komparation utifrån den humanistiska rationalitetens förekomst 
 
Den humanistiska rationaliteten återfinns i samtliga kommunala biblioteksplaner.  
 
I samtliga biblioteksplaner uttrycks rationalitetens bildningsmål. I Malmös biblioteksplan 
betonas det livslånga lärandet, läs- och språkfrämjandet och dess betydelse för den demokra-
tiska processen. Enligt Bjuvs biblioteksplan är språket nödvändigt för demokratin då förmå-
gan att läsa och skriva betingar förståelse av sammanhang och möjlighet att uttrycka sin vilja. 
Även Botkyrkas och Alingsås planer markerar läsandets nödvändighet. Litteratur betraktas 
som en källa till upplevelser, självinsikt, växande och ny kunskap samt fantasi. För att främja 
läsning ska biblioteket förutom att tillhandahålla litteratur således också exponera den genom 
sådant som författarbesök och lästips. I Bjuvs biblioteksplan betonas att läsfrämjande åtgärder 
krävs för att inspirera och stimulera människorna till studier. I Markaryds biblioteksplan på-
pekas att biblioteket ska sörja för människornas kulturbehov och deras livslånga lärande ge-
nom att fungera som läs- och kunskapscentra och på så sätt stödja invånarnas personliga och 
professionella utveckling.  I Botkyrkas och Bjurholms biblioteksplaner markeras bibliotekets 
funktion som informationsbas med en pedagogisk roll med betoning på att utbilda användarna 
i informationskompetens.  
 



 50 

Rationalitetens strategi, demokratisering av kulturen, förekommer i samtliga biblioteksplaner. 
I Malmös biblioteksplan betonas att strategin medför jämlikhet på kulturområdet genom en fri 
och jämlik tillgång till vetande, information och informationsteknologisk infrastruktur. Planen 
betonar också vikten av ett kostnadsfritt tillhandahållande av bibliotekets utbud. I Botkyrkas, 
Bjurholms och Markaryds biblioteksplaner framhävs allas lika rätt till kunskap, kultur och 
information. Denna rättighet påpekas vara bibliotekets yttersta uppgift att garantera i egen-
skap av en demokratisk institution. I Alingsås och Botkyrkas biblioteksplaner markeras att 
kulturen och litteraturen ska spridas till människorna bland annat genom exponering via så-
dant som författarbesök och lästips. I Bjuvs, Markaryds och Alingsås biblioteksplaner fram-
hävs bibliotekets uppgift att förmedla och sprida det lokala kulturarvet till befolkningen och 
ge insikt i hur bygden formats via historiska händelser och livsvillkor. I Botkyrkas biblioteks-
plan anförs att det är bibliotekets uppgift att motverka ett digitalt klassamhälle som kan ska-
pas genom den ökade informationsteknologiska användningen i samhället. Biblioteket ska 
därför tillhandahålla datorer. I Botkyrkas biblioteksplan uttrycks att det finns en särskild en-
hetskultur, vilken ska spridas till hela befolkningen för att även integrera dem som inte tillhör 
denna enhetskultur.  
 
I Bjuvs och Markaryds biblioteksplaner ryms inte rationalitetens publik, det vill säga hela 
befolkningen. I Malmös, Botkyrkas, Bjurholms och Alingsås biblioteksplaner betonas att bib-
lioteket ska säkerställa hela befolkningens tillgång till information, kunskap och kultur obero-
ende av religion, nationalitet, språk, ålder, kön eller samhällsklass. Kultur ska spridas till hela 
befolkningen. I Botkyrkas biblioteksplan markeras särskilt tydligt att enhetskulturen ska spri-
das till hela befolkningen.  
 
I Malmös, Bjurholms, Bjuvs och Markaryds biblioteksplaner uttalas uppfattningen att biblio-
teket är den kulturinstitution som utgör ramen för bildning genom att tillhandahålla och sprida 
information och kultur.   
 
Rationalitetens upplysningsfunktion återfinns endast uttalad i Botkyrkas biblioteksplan. I pla-
nen betonas att litteratur är en källa till upplevelser, självinsikt, växande och ny kunskap, fan-
tasi samt att den öppnar nya världar.  
 
I Botkyrkas, Bjuvs, Bjurholms, Markaryds och Alingsås biblioteksplaner återfinns rationalite-
tens betoning på bibliotekets kulturförmedlande roll. Kulturförmedlingen sker bland annat 
genom bokprat, riktade läsprojekt, sagostund samt tillhandahållande och spridning av infor-
mation och kulturarv. Biblioteket förmedlar skönlitteratur och i syfte att öka intresset för den-
na anordnar biblioteket författarbesök, boktips, föreläsningar om författare och litteraturgenrer 
samt högläsning. I Botkyrkas biblioteksplan betonas att biblioteket som lokal kulturförmedla-
re ska bekämpa den kulturklyfta som skiljer befolkningen från enhetskulturen.  
 
Rationalitetens statsbakgrund och nationella förankring återfinns inte i någon av biblioteks-
planerna. Eftersom biblioteksplanerna har en lokal förankring då de är kommunala politiskt 
förankrade dokument förefaller å andra sidan förekomsten av statsbakgrund och nationell för-
ankring inte självklar. Den humanistiska rationaliteten innebär att den nationella enhetskultu-
ren på statens initiativ och genom statens subventionering av kommunal kulturverksamhet ska 
spridas till hela befolkningen i landet. Eftersom biblioteksplanerna uttrycker utsagor om den 
kommunala verksamheten är bakgrunden snarare kommunal än statlig och förankringen är 
snarare lokal än nationell. Den kommunala biblioteksverksamheten sträcker sig inte utanför 
kommunen. Vid en sådan överföring kan den nationella enhetskulturen som ska spridas till 
hela landets befolkning istället betraktas som en kommunal enhetskultur som ska spridas till 
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hela den kommunala befolkningen. Det är på detta sätt som de utsagor som sorterats som hu-
manistiska förstås i analysen. Det är dock möjligt att en statsbakgrund och en nationell för-
ankring skulle kunna rymmas i planerna. Staten använder enligt rationaliteten de lokala kul-
turinstitutionerna som medel för att sprida en nationell enhetskultur. Det kan dock konstateras 
att en sådan företeelse inte förekommer i de analyserade planerna.  
  
 

8.2 Komparation utifrån den sociologiska rationalitetens förekomst 
 
Den sociologiska rationaliteten återfinns i samtliga biblioteksplaner. Samtliga särdrag som 
kännetecknar rationaliteten ryms i biblioteksplanerna.  
 
Rationalitetens frigörelsemål framkommer i Malmös, Bjuvs och Bjurholms biblioteksplaner. I 
Malmös plan betonas människans självständiga ställningstagande och gruppers kulturella ut-
veckling, vilket i sin tur kan leda till rationalitetens mål, det vill säga marginaliserade grup-
pers frigörelse. I Bjuvs biblioteksplan framhålls att språket är nödvändigt för demokratin ef-
tersom förmågan att läsa och skriva betingar förståelse av sammanhang och möjlighet att ut-
trycka sin vilja. Genom att biblioteket också anpassar sig efter personer med annat modersmål 
än svenska ger biblioteket dessa individer verktyg för att effektivt delta i den demokratiska 
processen, vilket är kan vara en förutsättning för marginaliserade gruppers frigörelse. I Bjur-
holms biblioteksplan markeras att kommuninvånarna ska stimuleras till kulturell egenaktivitet 
i syfte att skapa en identitet hos grupper, varigenom gruppen kan frigöras.  
 
Civilsamhället, rationalitetens bakgrund, återfinns i Malmös, Botkyrkas och Bjurholms biblio-
teksplaner. I Malmös plan betonas att biblioteket profilerar sig efter befolkningens behov för 
att fungera som mötesplats genom utsagan om att Malmös mångkultur ska återspeglas i bibli-
otekets verksamhet och utbud. Utbudet baseras således på civilsamhället och dess efterfrågan. 
I Botkyrkas plan påpekas att biblioteket är ett kulturcentra och en mötesplats för studier, in-
formationssökning, samtal och kulturupplevelser samt att biblioteket utgör ett betydelsefullt 
redskap för kulturpolitik, utbildningssträvanden, samhällsbyggnad, demokrati och integration. 
Människorna har således ett gemensamt forum för samtal och egenaktivitet, en demokratisk 
arena som ger möjligheter till initiativ från civilsamhället. Eftersom utsagan uttrycker att bib-
lioteket utgör ett redskap för kulturpolitik genom biblioteket som ska fungera som ett demo-
kratiskt samtalsforum, kan utsagan tolkas som att kulturpolitiken ska byggas på initiativ från 
civilsamhället. I Bjurholms plan anförs att kommunens fortlevnad och utveckling är beroende 
av att invånarna förses med ett rikt kulturliv eftersom identiteten förstärks genom stimulering 
till egenaktivitet, studie- och samhällsengagemang. Genom egenaktiviteten bekräftas invånar-
nas kultur, vilket skapar en identitet hos grupper. Genom sin identitet kan grupper frigöras 
och samhällsengagemanget kan byggas på initiativ från civilsamhället.  
 
Rationalitetens lokala förankring återfinns i samtliga biblioteksplaner förutom i Botkyrkas. I 
Bjuvs, Markaryds och Alingsås biblioteksplaner betonas det lokala kulturarvets inverkan på 
skapandet av en lokal identitet. I Bjurholms biblioteksplan markeras att den lokala identiteten 
skapas genom bibliotekets stimulering av invånarnas egenaktivitet. Identiteten påpekas vara 
en bidragande faktor till kommunens fortlevnad och utveckling. I Malmös biblioteksplan 
märks den lokala förankringen genom utsagan om att biblioteket ska återspegla de lokala bib-
lioteksbehoven.   
 



 52 

Kulturell demokrati, rationalitetens strategi, återfinns i samtliga biblioteksplaner förutom i 
Bjurholms. I Botkyrkas, Bjuvs, Markaryds och Alingsås planer betonas att biblioteket funge-
rar som en mötesplats där kulturlivet ska stimulera och engagera människor att delta i kultur-
livet med egenaktivitet och stödjas i utvecklingen av sin kreativa och konstnärliga förmåga, 
exempelvis genom skrivarkurser. Genom egenaktiviteten utvecklas och bekräftas värdet av 
invånarnas egen kultur, vilket överrensstämmer med rationalitetens strategi -  kulturell demo-
krati -  det vill säga att alla kulturformer betraktas likvärdiga. I Malmös biblioteksplan fram-
kommer den kulturella demokratin genom planens betoning av mångkultur och alla kulturers 
lika värde.  
 
Rationalitetens gruppublik förekommer i samtliga biblioteksplaner. I alla planer påpekas att 
biblioteket ska erbjuda speciella tjänster som riktar sig till kommunens olika språkgrupper, 
funktionshindrade och äldre- och gruppboenden bland annat genom uppsökande verksamhet 
och anpassade medier såsom talböcker. I Botkyrkas plan anförs att biblioteket för att nå nya 
grupper såsom ungdomar ska arbeta med uppsökande verksamhet bland annat med hjälp av 
nya kontakter såsom ungdomars intressegrupperingar, idrottsföreningar och rollspelsgrupper. 
I Bjuvs plan påpekas att biblioteket ska nå och stödja de invånare i kommunen som inte nytt-
jar bibliotekets tjänster. I Bjurholms plan betonas att biblioteket ska stimulera invånarna till 
egenaktivitet för att ge grupper bekräftelse på sin kultur i syfte att skapa gruppidentiteter, vil-
ket leder till gruppers frigörelse.  
 
Ramen inom rationalitetens återfinns i samtliga biblioteksplaner. I Malmös biblioteksplan 
anförs att biblioteket ger ramarna för att stödja grupper som på grund av exempelvis språk och 
funktionshinder inte kan tillgodogöra sig bibliotekets utbud. Dessa ramar kan dels rymma den 
uppsökande verksamheten och dels bibliotekets funktion som mötesplats. I Botkyrkas plan 
påpekas att biblioteket är ett kulturcentra och en mötesplats för studier, informationssökning, 
samtal och kulturupplevelser samt att biblioteket utgör ett betydelsefullt redskap för kulturpo-
litik, utbildningssträvanden, samhällsbyggnad, demokrati och integration. Som plats utgör 
biblioteket således ramen för aktivitet. I Bjuvs plan anförs att biblioteket arbetar med uppsö-
kande verksamhet och anpassar utbudet efter olika gruppers behov. Biblioteket som animatör 
skapar således ramarna för att befolkningen ska kunna ta del av biblioteksutbudet. I Bjur-
holms plan framkommer att biblioteket utgör ramen för studier då biblioteket förser studie-
cirklar med studieunderlag. I Markaryds plan anförs att biblioteket fungerar som en mötes-
plats där kulturlivet ska stimulera och engagera människor att delta i kulturlivet med egenak-
tivitet och att biblioteket ska stödja människorna i utvecklingen av deras kreativa och konst-
närliga förmåga. Biblioteket ger som plats ramarna för egenaktiviteten. I Alingsås plan påpe-
kas att biblioteket ger ramarna för kulturaktivitet som lokalt kulturcentrum, det vill säga att 
det fungerar som en plats för upplevelser, läsning, inspiration, information och kunskap samt 
för möten mellan människor. 
 
Rationalitetens bekräftelsefunktion ryms i samtliga biblioteksplaner. I planerna betonas att 
biblioteket genom att stimulera invånarna till att delta i kulturlivet genom olika typer av egen-
aktivitet stöder dem i utvecklingen av deras kreativa och konstnärliga förmåga. Med hjälp av 
egenaktiviteten utvecklas och bekräftas värdet av invånarnas kultur.  
 
Förmedlaren inom rationaliteten, animatören, återfinns i samtliga biblioteksplaner. I Malmös 
plan påpekas att biblioteket behöver anpassa sig efter sin nya roll som navigatör i informa-
tionssamhället genom att utbilda användarna i informationskompetens. Biblioteket har således 
en förmedlande roll som animatör som stödjer och främjar kulturaktiviteter genom att ge an-
vändarna de redskap som krävs för egenaktivitet. I Botkyrkas plan anförs att biblioteket är ett 
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kulturcentra och en mötesplats för studier, informationssökning, samtal och kulturupplevelser 
samt att biblioteket utgör ett betydelsefullt redskap för kulturpolitik, utbildningssträvanden, 
samhällsbyggnad, demokrati och integration. Biblioteket är således animatören som stimule-
rar till aktivitet. I Bjuvs plan påpekas att biblioteket ska arbeta med uppsökande verksamhet 
och tillhandahålla ett anpassat utbud efter olika gruppers behov. Biblioteket som animatör 
skapar således ramarna för att befolkningen ska kunna ta del av biblioteksutbudet. I Bjur-
holms plan anförs att biblioteket förser studiecirklar med studieunderlag.  Biblioteket under-
stödjer och möjliggör på så sätt aktiviteten genom sin animatörsroll. I Alingsås och Marka-
ryds planer påpekas att biblioteket fungerar som en mötesplats där kulturlivet ska stimulera 
och engagera människor att delta i kulturlivet genom egenaktivitet och på så sätt stödjas i ut-
vecklingen av sin kreativa och konstnärliga förmåga. Biblioteket fungerar således som anima-
tören, vilken understödjer egenaktiviteten och biblioteket ger som plats ramarna för densam-
ma.  
 
 

8.3 Komparation utifrån den instrumentella rationalitetens före-
komst 
 
Den instrumentella rationaliteten återfinns i samtliga biblioteksplaner.  
 
Rationalitetens synliggörandemål ryms i samtliga biblioteksplaner. I Malmös plan påpekas att 
biblioteket profilerar sig efter befolkningens behov för att fungera som mötesplats. Biblioteket 
anpassar sig efter sådant som vilken kulturtrend som befolkningen efterfrågar och vinner at-
traktionskraft genom att tillhandahålla sådant som efterfrågas. I Botkyrkas plan framkommer 
att biblioteket fungerar som attraktionskraft för inflyttning till kommunen, vars mål är att bli 
en av landets mest attraktiva kommuner att bo i. Synliggörandemålet är också tydligt i re-
kommendationen om att biblioteket ska bli ledande i Stockholmsområdet genom att utveckla 
nya former för ungdomsverksamhet. Vidare återfinns målet i planen där marknadsföring re-
kommenderas i syfte att attrahera såväl besökare som arbetskraft, varför en profilering och 
differentiering av biblioteket ska utföras. Utveckling och hög kvalitet på service och utbud 
ska tillgodose invånarnas biblioteksbehov och undvika en brukarförtunning. Marknadsfö-
ringsprincipen syftar till att synliggöra biblioteket för besökare och arbetstagare. I Bjuvs plan 
framkommer att biblioteket ska analysera kommunens invånarstruktur och dess mediebehov 
för att anpassa bibliotekets utbud. Analysen kan här jämföras med en marknadsundersökning 
som syftar till att besvara efterfrågan och således attrahera besökare genom att synliggöra det 
anpassade utbudet. Det synliggörande målet framkommer vidare då planen framhäver att bib-
liotekets mål är att ge kulturella upplevelser, varför biblioteket måste locka fler besökare till 
bibliotekets utställningar och arrangemang, vilket sker genom samarbete med föreningsliv och 
studieförbund samt genom en undersökning av besökarnas intresse av sådana projekt. I re-
kommendationen är således marknadsföringsprincipen tydlig, vilken ska syfta till att öka bib-
liotekets attraktionskraft av kommuninvånare. I Bjurholms plan återfinns synliggörandemålet 
då mediebeståndet rekommenderas att utformas utifrån medborgarnas behov och önskemål 
för att tillgodose alla åldersgrupper. På så sätt kan biblioteket attrahera publik. I Markaryds 
plan återfinns rationalitetens mål i rekommendationen om att bibliotekets attraktionskraft ökar 
genom konstnärlig utsmyckning. I Alingsås plan påpekas att biblioteket ska förmedla skönlit-
teratur. För att detta ska ske effektivt anordnas kulturevenemang såsom författarbesök, bok-
mässor och poesievenemang. Dessa kulturevenemang kan användas som attraktions- och 
konkurrenskraft för att locka besökare till biblioteket, vilket ansluter till den rationalitetens 
synliggörandemål. Till samma resonemang hör dessutom utsagan om att biblioteket genom 
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marknadsundersökning ska urskilja särskilda målgrupper med varierande behov och önske-
mål. I detta resonemang återfinns synliggörandemålet eftersom biblioteket söker attrahera 
målgrupperna genom att anpassa sig efter deras behov i samlingarna eller genom kultureve-
nemang.  
 
Marknadsbakgrund inom rationaliteten ryms i Bjuvs, Bjurholms, Markaryds, Alingsås och 
Botkyrkas biblioteksplaner. I Botkyrkas plan är marknadsbakgrunden på flera sätt tydlig då 
den betonar marknadsföringsprincipen för att attrahera såväl besökare som arbetskraft. I pla-
nen påpekas till exempel att biblioteket ska marknadsföra sig för att bli en aktiv part i det lo-
kala kulturlivet genom att nå ut till nya människor och upplevas som aktuellt och intresse-
väckande samt marknadsföra sig genom information och reklam. Vidare rekommenderas att 
en profilering och differentiering av biblioteket ska utföras med avseende på utveckling och 
hög kvalitet av service och utbud i syfte att tillgodose invånarnas biblioteksbehov och undvika 
en minskning av antalet besökare. Biblioteket ska också attrahera ny och kunnig arbetskraft 
genom att utgöra en attraktiv arbetsplats långt fram i utvecklingen. Marknadsvokabulären 
märks i planens betoning av effektivitetstänkande, vilket tydligt framkommer i rekommenda-
tionen om att biblioteket ska möjliggöra en utveckling av sin kulturverksamhet genom att fri-
göra arbetstid för planering. Marknadsvokabulären ryms även i utsagan om att basen för en 
effektiv biblioteksverksamhet utgörs av kunnig och serviceinriktad personal eftersom biblio-
teket omtalas som ett kunskapsföretag, varför tid avsätts för kompetensutveckling. I utsagan 
är marknadsvokabulären tydlig genom liknelsen mellan företaget och biblioteket. I Bjuvs plan 
framkommer marknadsbakgrunden då planen uttrycker att biblioteket genom analys av kom-
munens invånarstruktur och mediebehov ska anpassa utbudet efter befolkningens efterfrågan. 
På så sätt kan biblioteket attrahera besökare. En sådan analys kan jämföras med en marknads-
undersökning. I planen är marknadsföringsprincipen tydlig och syftar till att öka bibliotekets 
attraktionskraft.  Bibliotekets mål är att ge kulturella upplevelser, varför biblioteket måste 
locka fler besökare till bibliotekets utställningar och arrangemang, vilket sker genom samar-
bete med föreningsliv och studieförbund samt genom en undersökning av besökarnas intresse 
av sådana projekt.  I Bjurholms plan märks marknadsbakgrunden då biblioteket driver en 
bokhandel. Marknadsföringsprincipen är tydlig i rekommendationen om att mediebeståndet 
ska utformas utifrån medborgarnas behov, önskemål och efterfrågan samt tillgodose alla ål-
dersgrupper. Även i Alingsås plan betonas att biblioteket ska förbättra sin marknadsföring för 
att kunna tillgodose befolkningens biblioteksbehov. I Markaryds plan märks marknadsbak-
grunden i rekommendationen om att bibliotekets attraktionskraft ökar genom konstnärlig ut-
smyckning. 
 
Rationalitetens internationella förankring uttrycks i Malmös biblioteksplan och dess hand-
lingsrekommendation om att biblioteket ska vara i ledningen när det gäller utveckling och 
deltagande i virtuella/digitala tjänster både regionalt, nationellt och internationellt. Biblioteket 
ska således synliggöra sig internationellt och inte enbart lokalt. Det framkommer alltså att 
kvalitet och professionalism också mäts internationellt. 
 
Kulturaliseringen, rationalitetens strategi, återfinns i Botkyrkas och Alingsås biblioteksplaner. 
I Botkyrkas plan ryms utsagan om att biblioteket utgör ett betydelsefullt redskap för kulturpo-
litik, utbildningssträvanden, samhällsbyggnad, demokrati och integration. Här återfinns ratio-
nalitetens kulturaliseringsstrategi, vilken betonar att kulturpolitiken ska vidgas utöver kultur-
området för att också utveckla sociala och politiska områden genom integrering av sociala 
grupper. Strategin är likaså tydlig i utsagan om att biblioteket är ett redskap för integration 
genom att tillhandahålla stöd till svenskundervisning och stödja kontakten med människors 
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hemländer, språk och kultur. Enligt Alingsås plan ställer det mångkulturella samhället högre 
krav på bibliotekets integrationsservice.  
 
Rationalitetens publik, segment eller livsstil, återfinns i Alingsås plan där det anförs att biblio-
teket ska utveckla en hälso- och livsstilsprofil. Enligt planen ska biblioteket således rikta sig 
till segment av befolkningen med en viss livsstil. Också i Bjurholms plan framträder rationali-
tetens publik då det framkommer att biblioteket ska anpassa sig efter olika segment i befolk-
ningen, såsom olika åldersgruppers önskemål och efterfrågan. 
 
Flaggskeppet, rationalitetens ram, ryms i Botkyrkas och Markaryds plan. Flaggskeppet syftar 
till att ge en positiv image och fungerar som konkurrens- och attraktionskraft. Ramen ryms i 
Botkyrkas plan i rekommendation om att ett biblioteksrum som är estetiskt tilltalande kan 
bidra till en lustfylld upplevelse i sig och göra biblioteksbesöket mer givande, varför kommu-
nens bibliotekslokaler bör upprustas till vackra och funktionella platser för upplevelse, ge-
menskap och lärande. Ramen återfinns också i Markaryds plan i rekommendationen om att 
bibliotekets attraktionskraft ökar genom konstnärlig utsmyckning.  
 
Rationalitetens underhållningsfunktion återfinns i Malmös och Alingsås biblioteksplaner. I 
Malmös plan kommer funktionen till uttryck genom påpekandet att biblioteket ska ge tillgång 
till upplevelser och förströelse. I Alingsås plan anförs att biblioteket ska förmedla skönlittera-
tur, varför det anordnas kulturevenemang såsom författarbesök, bokmässor och poesievene-
mang. Kulturevenemangen kan användas som attraktions- och konkurrenskraft för att locka 
besökare till biblioteket. I utsagorna om kulturevenemang och om biblioteket som plats för 
upplevelse återfinns rationalitetens underhållningsfunktion.  
 
Kaospiloten, rationalitetens förmedlare, återfinns i Malmös, Botkyrkas, Bjurholms och Aling-
sås biblioteksplaner. I Malmös plan uttrycks att biblioteket profilerar sig efter befolkningens 
behov för att fungera som mötesplats. Biblioteket anpassar sig efter sådant som vilken kultur-
trend som befolkningen efterfrågar och vinner attraktionskraft genom att tillhandahålla sådant 
som efterfrågas. I Botkyrkas plan framkommer kaospilotförmedlaren i utsagan om att biblio-
teket måste anpassas och utvecklas efter nutida och framtida förändringar och utveckling för 
att behålla sina besökare. Kaospiloten måste avläsa dessa trender kontinuerligt för att besvara 
efterfrågan och bibehålla attraktiviteten. I Bjurholms plan framträder förmedlarrollen i verk-
lighetsomdömet om att biblioteket deltar i olika kulturella projekt i samarbete med kulturut-
övare, näringsliv och offentlig sektor där ett av projekten syftar till att stödja arrangörer i ar-
betet att hitta kulturutövare samt att få samordningsvinster. Eftersom biblioteket ingår som en 
del av projektet kan biblioteket betraktas som en del av projektledningsarbetet. Som kaospilot 
samarbetar biblioteket med andra parter för att genomföra projektet. I Alingsås plan anförs att 
biblioteket anordnar kulturevenemang för att förmedla skönlitteratur. Kulturevenemangen kan 
användas som attraktions- och konkurrenskraft för att locka besökare till biblioteket. Bibliote-
ket kan således såsom kaospilot analysera trender i samtiden för att anordna efterfrågade pro-
jekt på biblioteket. 
 
Rationalitetens internationella förankring återfinns endast i Malmös biblioteksplan. Som vi 
påpekade i teorikapitlet kan en orsak till svårigheten att återfinna en internationell förankring i 
planerna vara att biblioteksplanerna är kommunala politiskt förankrade dokument. Utsagan i 
Malmös biblioteksplan, om att biblioteket ska vara i ledningen när det gäller utveckling och 
deltagande i virtuella/digitala tjänster även internationellt, överensstämmer med vår synpunkt 
om att det ur servicesynpunkt är eftersträvansvärt att tillhandahålla den mest utvecklade tek-
niken och att informationsteknologin är ett område som ständigt utvecklas globalt, varför ett 
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bibliotek som har möjlighet att tillhandahålla de mest utvecklade tjänsterna skulle kunna vara 
internationellt förankrat.     
 
 

8.4 Rationaliteternas utrymme i planerna  
 
För att beskriva hur mycket av varje rationalitet som framkommer i varje plan visar vi hur 
många och vilka av respektive rationalitets särdrag som ryms i planen. På detta sätt synliggörs 
rationalitetens, alltså värdepremissernas, utrymme i planerna, vilket indikerar vilken rationali-
tet som eventuellt dominerar i de olika planerna. På så sätt kan Skot-Hansens konstaterande 
om att det idag är den instrumentella rationaliteten som dominerar, bemötas med vår studies 
analysresultat. Genom detta tillvägagångssätt synliggörs också skillnaderna och likheterna 
mellan de olika planerna på ett tydligt sätt.  
 
I Malmös biblioteksplan återfinns samtliga rationaliteter men de förekommer i olika omfatt-
ning. I planen är det den sociologiska rationaliteten som dominerar i avseende på antal sär-
drag. I planen ryms den sociologiska rationalitetens samtliga särdrag. Den humanistiska och 
den instrumentella rationaliteten tar lika stort utrymme i planen då fyra av respektive rationa-
litets åtta särdrag återfinns. Här ryms den humanistiska rationalitetens mål, strategi, publik 
och ram och den instrumentella rationalitetens funktion, mål, förmedlare och förankring. I 
Malmös biblioteksplan dominerar alltså inte den instrumentella rationaliteten, vilket Skot-
Hansen konstaterat i sin forskning om kulturpolitikens legitimering.  
 
I Botkyrkas biblioteksplan återfinns de tre olika rationaliteterna. I planen har den humanistis-
ka rationaliteten sex särdrag representerade -  strategi, publik, ram, förmedlare, mål, funktion 
- , den sociologiska rationaliteten sex särdrag representerade -  publik, funktion, strategi, ram, 
bakgrund och förmedlare -  och den instrumentella rationaliteten fem särdrag representerade -  
mål, strategi, förmedlare, ram och bakgrund. Den humanistiska och den sociologiska rationa-
liteten tar alltså lika stort utrymme medan den instrumentella rationaliteten har något mindre 
utrymme. Inte heller analysresultatet av Botkyrkas biblioteksplan överensstämmer med Skot-
Hansens konstaterande. 
 
I Bjuvs biblioteksplan ryms samtliga rationaliteter men i skiftande omfattning. Här dominerar 
den sociologiska rationaliteten med sju särdrag representerade, nämligen publik, ram, förmed-
lare, strategi, funktion, förankring och mål. Den humanistiska rationaliteten ges näst mest 
utrymme med fyra av sina särdrag representerade -  mål, ram, förmedlare och strategi. Den 
instrumentella rationalitetens har endast två särdrag representerade, vilka är bakgrund och 
mål. I Bjuvs biblioteksplan har den instrumentella rationaliteten minst utrymme, vilket är ett 
motsatt resultat till Skot-Hansens forskningsresultat.      
 
Bjurholms biblioteksplan innehåller samtliga rationaliteter men med avseende på utrymme 
skiljer de sig något åt. Den humanistiska och den sociologiska rationaliteten har båda lika 
stort utrymme med fem av sina särdrag representerade. Den humanistiska rationalitetens sär-
drag -  strategi, publik, ram, förmedlare och mål -  återfinns i planen och den sociologiska 
rationaliteten har särdragen funktion, ram, förmedlare, bakgrund och publik representerade. 
Den instrumentella rationaliteten har tre särdrag representerade -  förmedlare, bakgrund och 
publik -  och har på så sätt minst utrymme i planen, vilket återigen visar att vår studies resultat 
inte överensstämmer med Skot-Hansens resultat.  
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Markaryds biblioteksplan rymmer samtliga rationaliteter men i något skiftande omfattning. I 
planen har den sociologiska rationaliteten mest utrymme med fyra särdrag representerade -  
förmedlare, strategi, förankring och publik. Den humanistiska rationaliteten har näst mest 
utrymme med tre särdrag representerade -  mål, strategi och förmedlare. Skot-Hansens resultat 
angående den instrumentella rationalitetens dominerande överensstämmer inte med analysre-
sultatet av Markaryds plan där denna rationalitet har minst utrymme med två särdrag repre-
senterade -  mål och bakgrund.  
 
I Alingsås biblioteksplan återfinns de tre rationaliteterna. I planen har den instrumentella ra-
tionaliteten mest utrymme med sex särdrag representerade -  mål, funktion, förmedlare, bak-
grund, publik och strategi - , vilket alltså överensstämmer med Skot-Hansens konstaterande 
om att det är den instrumentella rationaliteten som dominerar i kulturpolitiken i stort. I planen 
har de andra två rationaliteterna lika mycket utrymme. Den humanistiska rationaliteten har 
fem särdrag representerade -  mål, förmedlare, strategi, publik och ram -  och den sociologiska 
rationaliteten har särdragen strategi, publik, ram, förmedlare och förankring representerade.  
 
Utifrån jämförelsen av de olika biblioteksplanerna, med avseende på de olika rationaliteternas 
utrymme i respektive plan, kan det konstateras en del skillnader. Den sociologiska rationalite-
ten dominerar i tre av planerna -  i Malmös, Bjuvs och Markaryds. Den humanistiska rationa-
liteten dominerar inte i någon av planerna men kan sägas dominera tillsammans med den so-
ciologiska rationaliteten i två planer -  i Botkyrkas och Bjurholms - , vari de båda rationalite-
terna upptar ett lika stort utrymme. Den instrumentella rationaliteten dominerar endast i 
Alingsås plan. Skot-Hansens konstaterande om att det idag är den instrumentella rationaliteten 
som dominerar i kulturpolitiken, är inte ett påstående som överensstämmer med vår studies 
analysresultat. I flertalet av de analyserade planerna är det främst den sociologiska rationalite-
ten och därnäst den humanistiska rationaliteten som genomsyrar planernas verklighetsomdö-
men och handlingsrekommendationer, medan den instrumentella rationaliteten alltså endast 
har en dominerande ställning i en av planerna.    
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9 Slutsatser och diskussion  
 
I kapitlet sammanställs studiens resultat och slutsatserna ställs i relation till uppsatsens syfte, 
frågeställningar och teoretiska utgångspunkt. Dessutom diskuteras analysresultatet i förhål-
lande till den teoretiska modellen och jämförs med den tidigare forskningen och litteraturen 
på området och i anslutning till de förarbeten och riktlinjer som legat till grund för biblioteks-
planernas utformning. Även urvalets inverkan på studiens resultat kommenteras.    
 
  

9.1 Biblioteksplanernas idéer om folkbiblioteket 

I det följande sammanställs analysens resultat av biblioteksplanernas idéer om biblioteket 
enligt uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Biblioteksplanernas idéer om biblioteket har syn-
liggjorts genom studiens sex dimensioner. Verklighetsomdömenas utsagor, utsagorna om 
framtida krav och utveckling samt handlingsrekommendationernas utsagor har sorterats och 
analyserats i värdepremisser enligt Skot-Hansens tre rationaliteter. Intentionen med undersök-
ningen har varit att uppfylla uppsatsens syfte som varit att undersöka vilka idéer om folkbibli-
oteket som tar sig uttryck i ett urval kommunala biblioteksplaner. Syftet har också varit att 
undersöka hur dessa idéer om folkbibliotekets roll, uppgift, funktion och ansvar överens-
stämmer mellan de olika kommunerna. För att uppfylla syftet har vi sökt besvara två huvud-
frågeställningar med fyra tillhörande underfrågor. 

Våra övergripande frågeställningar är:  

• Vilka idéer om folkbiblioteket tar sig uttryck i respektive kommunal biblioteksplan?  
• Hur överensstämmer idéerna om folkbiblioteket i de olika kommunala bibliotekspla-

nerna? 

Våra underfrågor är: 

• Vilka verklighetsomdömen uttrycker de olika biblioteksplanerna angående den egna 
kommunen och dess biblioteksbehov? 

• Hur definierar kommunerna begreppen utveckling och framtida krav i kommunen ut-
ifrån verklighetsomdömet? 

• Vilka rekommendationer leder verklighetsomdömet till och hur motiveras den hand-
lingsplan som upprättas i respektive biblioteksplan?  

• Vilka värdepremisser, det vill säga vilka värderingar om biblioteket och dess roll (dess 
funktion, uppgift och ansvar i kommunen), innehåller biblioteksplanerna?   

De tre första underfrågorna återkom i analysen i behandlingen av den fjärde underfrågan. Den 
tematiska komparationen av biblioteksplanerna utfördes i syfte att tydliggöra de olika planer-
nas idéer om biblioteket. I slutsatserna som följer integreras således samtliga frågeställningar i 
beskrivningen av de idéer som genom analysen framkommit om biblioteket som ryms i bib-
lioteksplanerna. Varje biblioteksplan uttrycker de tre rationaliteterna. Eftersom de tre första 
dimensionerna har klassificerats genom de tre senare dimensionerna uppställs idéerna enligt 
rationaliteterna.  
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Humanistisk idé 
 
Efter analysen av den humanistiska rationalitetens förekomst i urvalet av biblioteksplaner kan 
det konstateras att de olika biblioteksplanerna uttrycker idéer om biblioteket som överens-
stämmer med den humanistiska rationalitetens innebörd. De olika planernas idéer är i stor 
utsträckning samstämmiga dock med vissa skillnader. I samtliga biblioteksplaner uttrycks den 
humanistiska rationalitetens bildningsmål.  I de olika utsagorna som uttrycker bildningsmålet 
betonas det livslånga lärandet, läsfrämjande och språkutveckling, vilket generellt anses vara 
en förutsättning för den demokratiska processen och för människornas deltagande i den. Den 
humanistiska rationalitetens strategi, demokratisering av kulturen, förekommer i samtliga bib-
lioteksplaner genom betoningen av att strategin kan medföra jämlikhet på kulturområdet ge-
nom en fri och jämlik tillgång till vetande, information och informationsteknologisk infra-
struktur. Den humanistiska rationalitetens publik framkommer i Malmös, Botkyrkas, Bjur-
holms och Alingsås biblioteksplaner men inte i Markaryds och Bjuvs. I planerna betonas så-
ledes att kulturen ska spridas till hela befolkningen. Uppfattningen om biblioteket som kultur-
institution för bildning uttalas i Malmös, Bjurholms, Bjuvs och Markaryds biblioteksplaner. 
Den humanistiska rationalitetens upplysningsfunktion återfinns endast uttalad i Botkyrkas 
biblioteksplan. I Botkyrkas, Bjuvs, Bjurholms, Markaryds och Alingsås biblioteksplaner åter-
finns den humanistiska rationalitetens betoning på bibliotekets kulturförmedlande roll. 
 
Sociologisk idé  
 
Efter analysen av den sociologiska rationalitetens förekomst i urvalet av biblioteksplaner kan 
det konstateras att de olika biblioteksplanerna uttrycker idéer om biblioteket som överens-
stämmer med den sociologiska rationalitetens innebörd. De olika planernas idéer är i stor ut-
sträckning samstämmiga dock med vissa skillnader. I Malmös, Bjuvs och Bjurholms biblio-
teksplaner uttrycks den sociologiska rationalitetens frigörelsemål.  I planerna anförs att biblio-
teket ska stimulera gruppers egenaktivitet i kulturlivet och utrusta dem med verktyg för delta-
gande i den demokratiska processen, vilket i sin tur kan leda till gruppers frigörelse. I 
Malmös, Botkyrkas och Bjurholms biblioteksplaner framkommer att initiativ från civilsam-
hället möjliggörs genom att biblioteket fungerar som en demokratisk samtals-, egenaktivitets- 
och identitetsskapandeplats. I Bjuvs, Markaryds, Bjurholms, Malmös och Alingsås biblio-
teksplaner framkommer rationalitetens lokala förankring då planerna betonar att lokala kul-
turarv eller egenaktiviteter bidrar till en lokal identitet. I Malmös, Alingsås, Bjuvs, Botkyrkas 
och Markaryds planer ryms rationalitetens strategi, den kulturella demokratin, då planerna 
markerar att alla kulturer och alla kulturella aktiviteter ska betraktas likvärdiga. Den sociolo-
giska rationalitetens gruppublik förekommer i samtliga biblioteksplaner eftersom det påpekas 
att biblioteket ska erbjuda tjänster som riktar sig till kommunens olika grupper. Rationalite-
tens ram återfinns i samtliga biblioteksplaner. Biblioteket som animatör skapar ramarna för att 
befolkningen ska kunna ta del av biblioteksutbudet och delta i kulturlivet. Rationalitetens be-
kräftelsefunktion framkommer i samtliga biblioteksplaner eftersom det anförs att biblioteket 
ska stimulera till invånarnas egenaktivitet för att bekräfta värdet av deras kultur. I samtliga 
biblioteksplaner anses biblioteket ha en förmedlande roll som animatör genom att ge använ-
darna de redskap som krävs för egenaktivitet och på så sätt stödja och främja kulturaktiviteter.  
 
Instrumentell idé 
 
Efter analysen av den instrumentella rationalitetens förekomst i urvalet av biblioteksplaner 
kan det konstateras att de olika biblioteksplanerna uttrycker idéer om biblioteket som över-
ensstämmer med den instrumentella rationalitetens innebörd. De olika planernas idéer är i stor 
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utsträckning samstämmiga dock med vissa skillnader. I samtliga biblioteksplaner uttrycks den 
instrumentella rationalitetens synliggörandemål. I planerna framhävs att biblioteket ska arbeta 
enligt marknadsförings- och marknadsundersökningsprincip. Genom analys av vad kommun-
invånarna efterfrågar kan biblioteket anpassa sitt utbud, sina tjänster och sina kulturevene-
mang efter efterfrågan. Genom en sådan profilering och differentiering kan biblioteket attra-
hera såväl besökare som arbetskraft till biblioteket men också inflyttning till kommunen. Den 
instrumentella rationalitetens marknadsbakgrund ryms i Bjuvs, Bjurholms, Markaryds, Aling-
sås och Botkyrkas biblioteksplaner. Rationalitetens marknadsbakgrund framkommer i samma 
utsagor som det synliggörande målet där marknadsförings- och marknadsundersökningsprin-
cipen ska resultera i bibliotekets besvarande av efterfrågan och på så sätt attrahera besökare, 
arbetskraft och kommuninflyttning. Endast Botkyrkas biblioteksplan uttrycker en marknads-
vokabulär där biblioteket omtalas som ett företag. Marknadsbakgrunden är också tydlig ge-
nom planens uttalade effektivitetstänkande. Den instrumentella rationalitetens internationella 
förankring uttrycks endast i Malmös biblioteksplan och dess handlingsrekommendation om 
att biblioteket ska vara i ledningen när det gäller utveckling och deltagande i virtuella/digitala 
tjänster både regionalt, nationellt och internationellt. Biblioteket ska således synliggöra sig 
internationellt och inte enbart lokalt och det framkommer att kvalitet och professionalism 
också mäts internationellt. Den instrumentella rationalitetens strategi, kulturalisering, åter-
finns i Botkyrkas och Alingsås biblioteksplaner. I planerna framkommer att kulturpolitiken 
ska vidgas utöver kulturområdet för att också utveckla sociala och politiska områden genom 
integrering av sociala grupper. Den instrumentella rationalitetens publik, segment eller livs-
stil, återfinns uttalad i Bjurholms och Alingsås planer där det anförs att biblioteket ska anpas-
sa sig efter befolkningssegmentens efterfrågan respektive att utveckla en hälso- och livsstils-
profil. Den instrumentella rationalitetens ram, flaggskeppet, ryms i Botkyrkas och Markaryds 
plan där det påpekas att kommunens bibliotekslokaler bör upprustas i estetiskt avseende för 
att attrahera besökare. Den instrumentella rationalitetens underhållningsfunktion återfinns i 
Malmös och Alingsås biblioteksplaner där det anförs att biblioteket ska ge tillgång till upple-
velser och förströelse. Den instrumentella rationalitetens förmedlare, kaospiloten, återfinns i 
Malmös, Botkyrkas, Bjurholms och Alingsås biblioteksplaner. Kaospiloten måste avläsa tren-
der kontinuerligt för att besvara efterfrågan och bibehålla attraktiviteten samt samarbeta med 
andra parter för att genomföra projekt.   
 
Rationaliteternas olika utrymme i biblioteksplanerna 
 
Utifrån analysresultatet dras slutsatsen att de olika rationaliteternas utrymme i de olika biblio-
teksplanerna skiftar något. I tre av de analyserade planerna dominerar den sociologiska ratio-
naliteten utrymmesmässigt. Den humanistiska rationaliteten dominerar inte i någon utav pla-
nerna men upptar i två planer störst utrymme tillsammans med den sociologiska rationaliteten. 
Den instrumentella rationaliteten dominerar endast i en utav planerna. Skot-Hansens konstate-
rande om att det idag är den instrumentella rationaliteten som dominerar i kulturpolitiken, är 
inte ett påstående som överensstämmer med vår studies analysresultat.   
 
 

9.2. Diskussion av spänningsfält mellan den teoretiska modellen 
och studiens resultat 

I avsnitt 4.3.1 som behandlade användningen av Skot-Hansens teoretiska modell uttrycktes 
reservationer angående biblioteksplanernas förankring och bakgrund. Diskussionen gällde hur 
modellens särdrag skulle vara möjliga att överföra på studiens empiriska material. Biblioteks-



 61 

planerna uttalar sig om en specifik kommun och är således en del av en kommunal biblioteks-
politik. Det anfördes därför att det kunde uppstå problem vid överföringen av en modell, som 
är avsedd att uttala sig om en övergripande kulturpolitik, på en lokal bibliotekspolitik. Det 
påpekades att särdragen kunde förstås på ett sätt som var anpassat efter studiens objekt. Re-
servationerna visade sig under analysens gång vara befogade. Den humanistiska rationalite-
tens statsbakgrund och nationella förankring återfanns inte i någon av de analyserade planerna 
medan den instrumentella rationalitetens internationella förankring återfanns i en av biblio-
teksplanerna. Det visade sig följaktligen att vår reservation angående statsbakgrunden och den 
nationella förankringen var befogad i analysen av vårt empiriska material där dessa särdrag 
inte återfanns. I analysen visade det sig vara motiverat att överföra statsbakgrunden till en 
kommunal bakgrund och att överföra den nationella förankringen till en lokal förankring, vil-
ket föreslogs i samband med reservationerna.  I biblioteksplanerna uttalades att en lokal en-
hetskultur skulle spridas till hela kommunbefolkningen. Det visade sig i analysen att reserva-
tionen angående den internationella förankringen var motiverad till viss del eftersom före-
komsten av förankringen endast återfanns i en av biblioteksplanerna.  

I och med överföringen av den humanistiska rationalitetens nationella förankring till en lokal 
förankring får den humanistiska och den sociologiska rationaliteten samma förankring. I ett 
par biblioteksplaner har spridning av ett lokalt kulturarv tolkats som tillhörande både den hu-
manistiska och den sociologiska rationaliteten. En utsaga uttalar att hembygdens kulturarv gör 
att kommuninvånarna känner sig rotade och att människor genom kulturarvets spridning får 
insikt i hur bygden formats via historiska händelser och livsvillkor. Uttryckt på detta sätt 
överensstämmer den med den humanistiska rationaliteten eftersom det är frågan om spridning 
av en enhetskultur på en hel befolkning. Utsagan tenderar dock att vara problematisk tolk-
ningsmässigt eftersom den uttalar sig om ett kulturarv som syftar till att befolkningen ska 
känna sig rotade i hembygden. Det är följaktligen ett kulturarv som skapar en lokal identitet. 
Eftersom utsagan uttrycker en lokal förankring och att kulturarvet är en identitetsskapande 
resurs ansluter den också till den sociologiska rationaliteten. Kulturarvet kan också förstås 
som en identitetsskapande faktor för lokalbefolkningen. Är det hela befolkningen som avses 
överensstämmer utsagan snarare med den humanistiska rationaliteten än den sociologiska. Är 
det identitetsskapandet hos grupper som betonas ansluter utsagan till den sociologiska rationa-
liteten. Tolkningsproblemet har uppstått genom användandet av Skot-Hansens modell som är 
avsedd att användas på en övergripande nationell kulturpolitik. I vår studie överförs den på en 
lokal, kommunal bibliotekspolitik.  

Kultur kan tolkas och användas utifrån skilda sociala, ekonomiska och politiska syften. Kultur 
kan användas för att legitimera ett särskilt synsätt eller en viss verksamhet. Kultur kan också 
användas i skapandet av identiteter och dessutom vid konstruktionen av ideologier. Genom att 
identifiera kulturens innehåll skapar man en normativ kultur som avgränsas mot en icke-
kultur. Genom att identifiera och framhäva ett särskilt innehåll som normativt i bibliotekets 
samling eller verksamhet, avgränsas ett annat innehåll och en annan typ av verksamhet mot 
det normativa som således betraktas som avvikande. Identifieringen av kultur är en samhälle-
lig process som styrs av olika samhällsintressen såsom sociala, ekonomiska och politiska syf-
ten. Genom att identifiera kulturens innehåll och argumentera för innehållets positiva inver-
kan på politiska, sociala eller ekonomiska områden legitimeras samma identifiering. Vi an-
vänder Botkyrkas biblioteksplan som exempel för att visa ett spänningsfält mellan olika in-
tressen. I planen betonas demokratiseringen av kulturen och att de lokala kulturförmedlarna 
bidrar till att minska den kulturklyfta som skiljer befolkningen från enhetskulturen, till exem-
pel genom att biblioteket ska fungera som ett positivt alternativ med kultur ”för dem som 
kommer från kulturovana miljöer där böcker och läsning inte ingår i vardagen” (Botkyrkas 
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kommun, s. 16). I utsagan är det tydligt uttalat att det är en särskild enhetskultur som är nor-
mativ och som därför ska spridas till hela befolkningen. I utsagan uttrycks tydligt en avgräns-
ning mellan en kultur och en icke-kultur. Det som identifieras som kultur är här böcker och 
läsning. Vad som identifieras som icke-kultur framgår inte i planen. Vilka böcker som ska 
läsas framkommer inte, vilket indikerar att det är språket och läsningen som fokuseras snarare 
än spridningen av en litterär kanon. Strategin att sprida kultur till kulturovana ingår i den hu-
manistiska idén.  
 
I samma plan förekommer utsagan om att biblioteket ska anpassa sina medier efter ungdomars 
intressen, vilket kan utveckla ungdomarnas eget skrivande. Egenaktiviteten genom skrivar-
verksamheten innebär en bekräftelse på att ungdomarnas egen kulturverksamhet är värdefull, 
vilket i sin tur betonar all kulturs lika värde. Utsagan är ett exempel på den sociologiska idén. 
Strategin innefattar synsättet att all kultur är likvärdig och avgränsar på så sätt inte en norma-
tiv kultur mot en icke-kultur, såsom den humanistiska idén gör. Det finns således ett spän-
ningsfält i samma biblioteksplan mellan olika idéer. Det råder ett spänningsfält i synsätten 
mellan å ena sidan den humanistiska idéns betonande av demokratisering av kultur och å 
andra sidan den sociologiska idéns betoning av kulturell demokrati. Även om utsagorna är 
motsägelsefulla i det avseendet är de dock förenliga genom att anpassningen efter ungdomars 
intressen och satsningen på skrivverksamheten kan främja intresset för språket, läsningen och 
böckerna. Jämförs detta resonemang med samma plans utsaga om att biblioteket ska fungera 
som attraktionskraft för inflyttning till kommunen eftersom kommunens mål är att bli en av 
landets mest attraktiva kommuner att bo i, märks spänningsfältet ytterligare mellan de olika 
idéerna. I utsagan är bibliotekets uppgift inte att verka för läsfrämjande utan snarare att verka 
som medel för att uppnå mål som inte direkt berör biblioteksverksamheten. I samma plan fö-
rekommer följaktligen också den instrumentella idén om biblioteket.  
 
På olika sätt rymmer vissa utsagor flera rationaliteter. Som påpekats kan samma utsaga klassi-
ficeras som flera rationaliteter samtidigt även om modellen visar till vilken rationalitet en ut-
saga hör. Detta beror på att en utsaga kan innehålla särdrag från flera rationaliteter än en. Ett 
exempel på detta framkommer genom Alingsås biblioteksplan. Enligt planen är en av biblio-
tekets viktigare uppgifter att förmedla skönlitteratur och i syfte att öka intresset för denna an-
ordnar biblioteket exempelvis författarbesök, boktips, föreläsningar om författare och littera-
turgenrer samt högläsning. Detta anknyter till den humanistiska rationalitetens bildningsmål 
och bibliotekets kulturförmedlande roll. Dessutom ansluter utsagan till den humanistiska ra-
tionalitetens strategi, det vill säga demokratisering av kulturen, eftersom skönlitteraturen ska 
förmedlas till kommuninvånarna. Utsagan kan också klassificeras som instrumentell rationali-
tet. För att biblioteket ska förmedla skönlitteratur anordnas kulturevenemang såsom författar-
besök. Kulturevenemang kan användas som attraktions- och konkurrenskraft för att locka 
besökare till biblioteket, vilket ansluter till den instrumentella rationalitetens synliggörande-
mål och underhållningsfunktion. Biblioteket kan således såsom kaospilot analysera trender i 
samtiden för att anordna efterfrågade projekt på biblioteket. 

Det kan konstateras att varje biblioteksplan som analyserats i studien innehåller den teoretiska 
modellens samtliga tre rationaliteter. Utsagor som uttrycker flera rationaliteter samtidigt före-
kommer i biblioteksplanerna, vilket kan verka motsägelsefullt. Resultatet överensstämmer 
dock med Skot-Hansens påpekande om att det idag inte finns en renodlad allenarådande ratio-
nalitet utan snarare en samexistens av de tre som lyfts fram i passande sammanhang. Eftersom 
biblioteksplanerna innehåller flera rationaliteter i samma biblioteksplan, kan å ena sidan inte 
rationaliteterna förstås som skilda paradigm. Skulle rationaliteterna tillhöra skilda paradigm 
skulle de tala om och förstå fenomen på skilda sätt som vore inkommensurabla. Det skulle i 
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sådana fall verka motsägelsefullt att de oförenliga rationaliteterna förekom i samma biblio-
teksplan. Å andra sidan kan de olika rationaliteternas förekomst vara ett tecken på att olika 
intressen ryms i planen om olika intressenter med skilda idéer om biblioteket medverkat vid 
utformningen och antagandet av planen. De olika aktörerna kan således ha bidragit med sin 
idé som representeras i planen tillsammans med andra aktörer och deras intressen och idéer. 
Således kan olika paradigm förekomma i samma plan eftersom olika intressen ska represente-
ras, vilket inte är beroende av att rationaliteterna behöver vara förenliga. Aktörerna behöver 
inte förstå varandra för att få sina intressen representerade i planen. Även om den humanistis-
ka och sociologiska rationaliteten var möjlig att sammanföra till viss del i resonemanget om 
Botkyrkas biblioteksplan är rationaliteterna i grunden inte förenliga. I renodlad form innehål-
ler de skilda mål, bakgrunder, förankringar, strategier, publiker, ramar, funktioner och för-
medlare. Skot-Hansens påpekande om att de olika rationaliteterna lyfts fram i passande sam-
manhang är förenligt med att flera rationaliteter förekommer samtidigt i de analyserade pla-
nerna. De olika rationaliteterna i samma biblioteksplan kan användas som grund för argument 
för skilda syften som biblioteket ska verka för. Eftersom biblioteksplanen uttrycker skilda 
syften och rymmer skilda argument som underbygger dessa kan de olika argumenten anpassas 
efter föränderliga syften, det vill säga att idéerna, som rationaliteterna är en del av, och dessas 
argument lyfts fram i passande sammanhang.  

Enligt Tingstens definition är en ideologi, eller en idé, en systematisk helhet som består av de 
tre delarna verklighetsomdömen, värdepremisser och handlingsrekommendationer. Verklig-
hetsomdömena och värdepremisserna är en förutsättning för handlandet eftersom detta moti-
veras och placeras i en meningsfull kontext betingat av verklighetsomdömena och värdepre-
misserna. Vilket vi konstaterat ryms flera idéer i en och samma plan. En sådan idé utgör en 
sytematisk helhet då en värdepremiss tillsammans med ett verklighetsomdöme styr inrikt-
ningen på handlingsrekommendationen. Enligt Tingsten är det verklighetsomdömet som ger 
en idé dess särprägel genom att i större utsträckning än värdepremissen underbygga en hand-
lingsrekommendation. Utifrån vår analys drar vi slutsatsen att värdepremissen och verklig-
hetsomdömet har lika stor betydelse för beslutet om en viss handlingsinriktning. Verklighets-
omdömet krävs för att ett uttalande om och ett förhållande i en yttre verklighet ska vara möj-
ligt. Verklighetsomdömet uttalar sig alltså om något förhållande i en yttre verklighet och hål-
ler detta uttalande för sant. Värdepremissen innehåller värderingar, normer och försanthållan-
den om den yttre verkligheten som verklighetsomdömet uttalar sig om. Värdepremissen vär-
derar på så sätt hur man bör handla utifrån den omständighet som verklighetsomdömet omta-
lat. I Bjuvs biblioteksplan uttrycks till exempel ett verklighetsomdöme om att det i kommunen 
råder en låg utbildningsnivå. I samma plan återfinns också ett verklighetsomdöme, vari en 
humanistisk värdepremiss vars mål är bildning återfinns, som håller för sant att språket är 
nödvändigt för demokratin då förmågan att läsa och skriva betingar förståelse av sammanhang 
och möjlighet att uttrycka sin vilja. I planen ryms handlingsrekommendationen om att det på 
grund av den låga utbildningsnivån krävs en attitydförändring och en ökad motivation till 
högre studier, varför biblioteket ska arbeta för att främja denna motivation och läslust. I pla-
nen rekommenderas hur detta arbete ska ske. Vilket vi påpekat motiverar alltså verklighets-
omdömet och värdepremissen en särskild handlingsrekommendation. I samma plan ryms ock-
så andra verklighetsomdömen, handlingsrekommendationer och värdepremisser av sociolo-
gisk och instrumentell karaktär som i sin tur utgör andra systematiska helheter. I de analyse-
rade planerna förekommer alltså flera systematiska helheter, idéer, i en och samma plan.   

I ett biblioteks utbud av medier och tjänster och i dess verksamhet speglas ställningstagandena 
i den diskussion som pågår inom kommunen angående biblioteksverksamheten. Diskussionen 
borde ligga till grund för de beslut som tas om vilket bibliotekets innehåll är, vilket speglas i 
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utbud, tjänster och verksamhetsområden. Diskussionen och dess konsekvenser för formandet 
av bibliotekets innehåll, uppgift, funktion och roll kan ifrågasättas. Vid ett ifrågasättande kan 
nya intressen framtvinga nya diskussioner som genererar nytt innehåll och nya ställningsta-
ganden angående bibliotekets roll. När ifrågasättandet leder till diskussioner om bibliotekets 
roll kan analyser och utvärderingar göras av verksamhetens styrdokument, exempelvis biblio-
teksplaner, för att undersöka om de är anpassade till övergripande ramverk, såsom biblioteks-
lagen. Efter kartläggning av styrdokumentens innehåll kan innehållet diskuteras utifrån dess 
nytta i socialt, politiskt eller ekonomiskt avseende. Vårt syfte har varit att synliggöra biblio-
teksplanernas idémässiga innehåll, inte att värdera det. Synliggörandet har utförts genom ut-
gångspunkten från humanistiska, sociologiska och instrumentella idéer om biblioteket.  

Den dimension som rörde hur de olika biblioteksplanerna definierade kommunens framtida 
krav och utveckling, som kunde komma att påverka bibliotekets verksamhet, framkom i hälf-
ten av de analyserade biblioteksplanerna. De definitioner och uttalanden som gjorts i dessa 
planer kring dessa fenomen visade sig vara mycket närliggande verklighetsomdömen och 
handlingsrekommendationer i sitt innehåll.   

 

9.3 Studiens analysresultat i anknytning till den tidigare forskning-
en och litteraturen på området 
 
En konklusion av studiens resultat är att de kommunala biblioteksplanerna som analyserats i 
uppsatsen uttrycker Skot-Hansens tre olika strategier i respektive rationalitet, vilka även Fre-
nander konstaterat i sin undersökning av hur den svenska kulturpolitiken växt fram under 
1900-talet. I Frenanders forskning visas hur kulturpolitiken skiftat från idén om en demokrati-
sering av kulturen till en kulturell demokrati och slutligen till en kulturalisering. De tre strate-
gierna ryms i de analyserade biblioteksplanerna där samtliga planer rymmer idén om att bibli-
oteket ska främja demokratisering av kulturen för att bilda folket. Den kulturella demokratin 
som syftar till social frigörelse ryms i samtliga planer förutom i Bjurholms. Kulturaliseringsi-
dén förekommer i Botkyrkas och Alingsås planer.  
 
Vestheims tre olika argument för kulturstöd inom kulturpolitiken återfinns i stor utsträckning i 
biblioteksplanernas idéer om biblioteket. Det perfektionistiska argumentet har ett upplysande 
och bildande syfte, vilket ansluter till den humanistiska idén som samtliga biblioteksplaner 
uttrycker. Det ekonomisk-sociala argumentet ansluter till den sociologiska idén som uttrycks i 
biblioteksplanerna då argumentet betonar att kulturen bidrar till social utveckling i samhället 
genom att kulturen har en kreativ inverkan på människor. Argumentet anknyter dessutom till 
den instrumentella idén om biblioteket som uttrycks i biblioteksplanerna, det vill säga att kul-
turen och konsten blir en del av näringslivet och bidrar på så sätt till en ekonomisk utveckling. 
Det demokratiska argumentet ansluter till den humanistiska idén som framkommer i biblio-
teksplanerna som framhåller att kulturen upplyser människorna som således ges förmågan att 
delta i den demokratiska processen.  
 
Det upplysningsprojekt som Johannisson menar att kulturpolitiken är en del av återfinns i bib-
lioteksplanerna då dessa uttrycker den humanistiska idén om biblioteket. Enligt Johannisson 
har staten tagit på sig rollen att som förmedlare sprida en särskild normativ kultur till folket 
som ska leda till upplysning. I planerna ryms inte den nationella förankring som hon anför 
eftersom planerna är kommunala politiskt förankrade dokument. I planerna påpekas dock att 
ett lokalt kulturarv ska förmedlas till den kommunala befolkningen. Johannisson anför också 
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att kulturpolitiken är en del av ett identitetsprojekt, vilket ansluter till den sociologiska idén 
som uttryckts i biblioteksplanerna. I planerna och enligt Johannissons resonemang betonas 
förverkligandet av människornas egna livsprojekt som leder till identitetsskapande och att 
initiativen till kulturpolitiken kommer från civilsamhället.  
 
Hansson konstaterade i sin forskning om folkbibliotekets ideologiska identitet i början av 
1900-talet att biblioteket dels skulle fostra människorna enligt ett visst sätt i syfte att ge dem 
förmågan att delta i samhällets politiska liv och dels att biblioteket skulle legitimera en given 
ordning. Resonemanget om att utrusta människorna med de redskap som krävs för deltagande 
i den demokratiska processen överensstämmer med den humanistiska idén som uttrycks i bib-
lioteksplanerna.   
 
Audunsons summering av folkbibliotekets grundidé under 1900-talet överensstämmer i stor 
utsträckning med den humanistiska idén som uttrycks i biblioteksplanerna. Under 1900-talet 
och idag betonas att alla människor ska ha lika tillgång till kunskap och kultur genom biblio-
teket. Genom fri tillgång till kulturarv och utbildning oavsett ekonomisk eller social ställning 
främjas folkupplysning, bildning och alla människors samhällsdeltagande. Audunson betonar 
också att biblioteket kan främja integration, vilket överensstämmer både med den sociologis-
ka och den instrumentella idén som uttrycks i biblioteksplanerna. Biblioteket kan, enligt den 
sociologiska idén, som mötesplats ge grupper förutsättningar för att skapa en identitet och 
frigöra sig som grupp. I planerna framkommer, i enlighet med den instrumentella idén, att 
kulturpolitiken ska vidgas utöver kulturområdet för att också utveckla sociala och politiska 
områden genom integrering av sociala grupper.  
 
Mycket av det som Stenquist och Nilsson efterfrågat angående bibliotekspolitik och bibliote-
kets roll återkommer i de biblioteksplaner som analyserats. Bland annat återfinns betoningen 
av lärande- och läsfrämjande åtgärder och att biblioteket ska vara en mötesplats för individer, 
idéer och på så sätt främja mångfald. Bibliotekets sociala roll markeras. Således märks den 
humanistiska och sociologiska idén som uttrycks av Stenquist och Nilsson också i biblioteks-
planerna. Nilsson betonar dessutom att biblioteken kan tjäna som medel för stadsutveckling 
och tillväxt, vilket ansluter till den instrumentella idén som noterats i biblioteksplanerna. 
 
 

9.4 Studiens analysresultat i anknytning till förarbeten till paragra-
fen om och riktlinjer för biblioteksplaner   
 
Det som betonats i förarbets- och riktlinjespublikationerna -  Biblioteksplaner: En idéskrift, 
Biblioteksplaner - från bibliotekslag till biblioteksplan, Om biblioteksverksamheterna och 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994 -  återfinns i de analyserade biblioteksplanerna.  
 
Liksom i biblioteksplanerna betonas i förarbets- och riktlinjespublikationerna att biblioteken 
måste anpassa sig efter de nya kraven i och med det livslånga lärandet för att inte riskera att 
människor väljer andra informationsförmedlare än biblioteket eller väljer att flytta från en 
kommun till en ny med ett utvecklat och anpassat bibliotek. Det påpekas vidare i både planer-
na och i förarbets- och riktlinjespublikationerna att bibliotekens uppdrag har förändrats och 
vidgats med tiden. Omvärldsförändringar som särskilt har påverkat biblioteksverksamheten är 
övergången från industrisamhället till kunskapssamhället med den moderna informationstek-
nologin, det livslånga lärandet och utbyggnaden av högskoleutbildningen, den geografiskt 
större arbetsmarkanden, det mångkulturella samhället med övergången från arbetskraftsin-
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vandring till flyktinginvandring samt inflyttningen till storstäder. Planerna och förarbets- och 
riktlinjespublikationerna överensstämmer också genom framhållandet av att biblioteket ska 
tillhandahålla litteratur och främja läsning, bildning och utbildning. Biblioteken ska uppmunt-
ra kunskapssökande och fungera som informationsförmedlingar. Dessutom ska biblioteken 
vara kulturinstitutioner som arbetar med utställningar och programverksamhet. De fyller även 
en funktion som en kravlös mötesplats både för mötet med kunskap och mellan människor. I 
både biblioteksplanerna och i förarbets- och riktlinjespublikationerna anförs att det lokala 
biblioteket är en resurs för kunskap och bildning. Biblioteket framställs i skrifterna som en 
kreativitetsresurs eftersom det fungerar som informationsförmedlare och som mötesplats för 
människor i det kreativa samhället. Det påpekas att kulturellt engagemang och egenaktivitet är 
kreativitetsutvecklande. Biblioteket framställs vidare i skrifterna också som en gemenskaps-
resurs och identitetsskapare. Det betonas att tillgången till kulturarv främjar kulturell identitet. 
Biblioteken framställs också i skrifterna som en mobiliseringsresurs för samhällspåverkan, 
vilket innebär att invånarna kan ta egna initiativ att starta eller förstärka utvecklingsprocesser. 
Resursen innefattar också rättigheten att delta och utforma kulturlivet och kulturpolitiken. I 
planerna och i förarbets- och riktlinjespublikationerna betonas att människorna ska ges till-
gång till information och kunskap för att kunna delta i samhällslivet. I dessa skrifter fram-
kommer också att biblioteket ska sträva efter jämlikhet och opartiskhet genom att ge alla 
människor lika tillgång till bibliotekets utbud. Utbudet ska vara allsidigt och tillfredställa be-
folkningens behov och vara fritt från politisk, ideologisk och religiös censur samt kommersiell 
påverkan. 
 
 

9.5 Kommentar om urvalets inverkan på studiens resultat 

Urvalet av biblioteksplaner i studien gjordes i syfte att åstadkomma en spridning på kommu-
ner med avseende på kommuntyper. Kommunkategorierna skilde sig med avseende på be-
folkningsstorlek, näringsstruktur och pendlingsmönster. Dessa faktorer kunde påverka verk-
lighetsanalysens resultat och leda till skilda rekommendationer för kommunens biblioteks-
verksamhet. Vi antog att en sådan spridning kunde vara intressant eftersom de skilda analys-
resultaten i kommunerna kunde leda till att handlingsplanerna såg olika ut i sitt idémässiga 
innehåll. Efter analysen av de olika biblioteksplanerna kan vi konstatera att de olika planernas 
verklighetsomdömen är anpassade efter kommunen och olika i sitt innehåll. Innehållet visade 
sig dock inte i någon större utsträckning spegla det som Sveriges Kommuner och Landstings 
kategorier representerar. Däremot tenderar verklighetsomdömena inte att inverka på planernas 
rekommendationer på så sätt att kommunernas rekommendationer inte skiljer sig åt i någon 
större utsträckning. I planerna uttrycks genomgående liknande rekommendationer. I Botkyr-
kas biblioteksplan uttalas till exempel verklighetsomdömet att kommunens befolkning är en 
av landets mest internationella, varpå en handlingsrekommendation följer som innebär att 
biblioteket ska anpassas efter kommunens språkgrupper. I Bjuvs biblioteksplan uttalas verk-
lighetsomdömet att biblioteket arbetar för att anpassa sitt utbud efter synsvaga och funktions-
hindrade, varefter rekommendationen följer att mediebeståndet ska utformas efter medborgar-
nas behov då biblioteket ska vara tillgängligt för alla på lika villkor. I båda planerna är alltså 
verklighetsomdömena anpassade efter respektive kommun och uttalar sig om dess yttre verk-
lighet. Även om det i planerna har identifierats olika omständigheter leder verklighetsomdö-
mena till liknande rekommendationer. I båda planerna uppmanas biblioteket att vända sig till 
de grupper som finns representerade i kommunen och anpassa bibliotekets utbud efter grup-
pernas behov. Ett exempel på en biblioteksplan som till viss del kan sägas spegla den kom-
munkategori som den tillhör är glesbygdskommunen Bjurholm. I Bjurholms biblioteksplan 
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påpekas att biblioteket arbetar med uppsökande verksamhet med bokväskor via lantbrevbärare 
till låntagare som har svårighet att ta sig till biblioteket på grund av avstånd. Detta verklig-
hetsomdöme leder, vilket vi påpekat, dock inte till en unik rekommendation i förhållande till 
övriga analyserade planer. I utsagan uppmanas biblioteket att vända sig till de grupper som 
finns representerade i kommunen och anpassa bibliotekets utbud efter gruppernas behov, vil-
ket överensstämmer med exemplet ovan om Botkyrka och Bjuv. Även om verklighetsomdö-
mena är olika till sitt innehåll genererar de som sagt liknande rekommendationer.  

Samtliga biblioteksplaner som analyserats i studien uttrycker de tre rationaliteterna men ratio-
naliteternas utrymme i planerna skiljer sig något åt. Då vår studie har en beskrivande karaktär 
är det svårt att dra några slutsatser om vad skillnader mellan de olika planerna kan bero på. 
Sådana slutsatser kräver ytterligare en frågeställning av förklarande karaktär som inte ryms i 
den beskrivande studien. En sådan studie skulle inbegripa momentet att ge orsaksförklaringar 
till idéers förekomst, till exempel hur individers sociala struktur påverkar de budskap de för 
fram och hur budskapen påverkar en social kontext. En sådan studie skulle kunna undersöka 
hur de aktörer som utformar biblioteksplanerna påverkas av användarna och av det omgivan-
de samhällets struktur, som de själva är en del utav, och hur denna omständighet i sin tur ger 
upphov till vissa budskap eller idéer. Ytterligare en inriktning skulle kunna syfta till att jämfö-
ra olika idéer i planerna med en yttre verklighet, för att begripliggöra idéerna, till exempel att 
undersöka om det som en biblioteksplans idé utgår ifrån i verkligheten, faktiskt överensstäm-
mer med den yttre verkligheten som samma idé uttalar sig om.  
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10 Sammanfattning 
 

År 2004 utökades bibliotekslagen med paragrafen om alla kommuners plikt att upprätta en 
biblioteksplan för den kommunala biblioteksverksamheten. Syftet med uppsatsen är att under-
söka vilka idéer om folkbiblioteket som tar sig uttryck i ett urval kommunala biblioteksplaner. 
Syftet är också att undersöka hur dessa idéer om folkbibliotekets roll, uppgift, funktion och 
ansvar överensstämmer mellan de olika kommunerna. För att uppfylla syftet utformar vi två 
huvudfrågeställningar med fyra tillhörande underfrågor. 

Våra övergripande frågeställningar är:  

• Vilka idéer om folkbiblioteket tar sig uttryck i respektive kommunal biblioteksplan?  
• Hur överensstämmer idéerna om folkbiblioteket i de olika kommunala bibliotekspla-

nerna? 

För att kunna besvara våra övergripande frågeställningar formulerar vi följande underfrågor: 

• Vilka verklighetsomdömen uttrycker de olika biblioteksplanerna angående den egna 
kommunen och dess biblioteksbehov? 

• Hur definierar kommunerna begreppen utveckling och framtida krav i kommunen ut-
ifrån verklighetsomdömet? 

• Vilka rekommendationer leder verklighetsomdömet till och hur motiveras den hand-
lingsplan som upprättas i respektive biblioteksplan?  

• Vilka värdepremisser, det vill säga vilka värderingar om biblioteket och dess roll (dess 
funktion, uppgift och ansvar i kommunen), innehåller biblioteksplanerna?   

Som tidigare forskning och litteratur på området används studier och texter om idéer och före-
ställningar om biblioteket och dess roll i Sverige. Vi använder även kulturpolitisk forskning 
som betonar synen på kulturpolitiken och dess roll, tendenser och utveckling, också i histo-
riskt avseende. I uppsatsen beskrivs förarbetet inför lagtillägget och riktlinjer för biblioteks-
planer. Detta syftar till att ge en förståelse för biblioteksplanernas utformning.  
 
För att abstrahera de utsagor som uttrycks i biblioteksplanen som innehåller idéer om biblio-
teket används den textanalytiska metoden idéanalys. Det idébegrepp uppsatsen utgår ifrån 
består av ett verklighetsomdöme, en handlingsrekommendation och en värdepremiss. Som 
teoretisk utgångspunkt för studien används Dorte Skot-Hansens teoretiska modell över tre 
rationaliteter -  humanistisk, sociologisk och instrumentell -  som legitimerar kulturpolitik. 
Modellen används för att synliggöra biblioteksplanernas idémässiga innehåll, det vill säga 
vilka idéer de olika biblioteksplanerna uttrycker med avseende på modellens rationaliteter. 
Som textanalytiskt analysinstrument uppställs sex dimensioner som används vid närläsningen 
av planerna då materialet sorteras med avseende på utsagor och dessas idémässiga innehåll, 
som dimensionerna avser att nå. Analysinstrumentet över dimensionerna konstrueras genom 
en sammanföring av Skot-Hansens modell och idébegreppets element. De sex olika biblio-
teksplanerna jämförs i en tematisk komparation med avseende på vilka likheter och skillnader 
som kan urskiljas mellan planerna. Jämförelsen utförs dimensionsmässigt, det vill säga att 
först jämförs hur den humanistiska rationaliteten förekommer i de olika planerna och hur den 
överensstämmer eller skiljer sig åt mellan biblioteksplanerna. Sedan utförs samma jämförel-
seprocess utifrån den sociologiska rationaliteten och till sist utifrån den instrumentella rationa-
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liteten. Vid respektive komparation jämförs respektive särdrag planerna emellan. När en så-
dan analys färdigställts kan det tydliggöras om samtliga planer representeras av samtliga ra-
tionaliteter eller inte.  
 
Urvalet av de sex biblioteksplanerna -  Malmös, Botkyrkas, Bjuvs, Bjurholms, Markaryds och 
Alingsås -  som analyseras i uppsatsen baseras på kategorier som åtskiljer kommunerna i olika 
typer. Intentionen med urvalet är att åstadkomma en spridning av kommuner därför att verk-
lighetsanalysen av respektive kommuns befolknings biblioteksbehov kan skilja sig åt beroen-
de på sådant som kategorierna representerar. De skilda analysresultaten i kommunernas bibli-
oteksplaner kan leda till att handlingsplanerna ser olika ut till sitt idémässiga innehåll. Sprid-
ningen kan inverka på vårt analysresultat genom den tematiska komparationen som kan indi-
kera om idéerna om biblioteket överensstämmer mellan kommunerna.  
 
De olika biblioteksplanerna uttrycker en idé om biblioteket som överensstämmer med den 
humanistiska rationalitetens innebörd. I samtliga biblioteksplaner betonas bibliotekets roll för 
folkbildning. Planerna betonar det livslånga lärandet, läsfrämjande och språkutveckling, vilket 
generellt i planerna anses vara en förutsättning för den demokratiska processen och för män-
niskornas deltagande i den. I samtliga planer anser man att kultur ska spridas jämlikt till hela 
befolkningen. Planerna betonar att detta medför jämlikhet på kulturområdet genom en fri och 
jämlik tillgång till vetande, information och informationsteknologisk infrastruktur. I flera pla-
ner uppfattas biblioteket som en kulturinstitution för bildning. Bibliotekets roll för folkupp-
lysning återfinns endast uttalad i en biblioteksplan. I majoriteten av biblioteksplanerna beto-
nas att biblioteket har en kulturförmedlande roll. 
 
De olika biblioteksplanerna uttrycker en idé om biblioteket som överensstämmer med den 
sociologiska rationalitetens innebörd. I några biblioteksplaner anförs att biblioteket ska stimu-
lera gruppers egenaktivitet i kulturlivet och utrusta dem med verktyg för deltagande i den de-
mokratiska processen, vilket i sin tur kan leda till gruppers frigörelse. I några biblioteksplaner 
framkommer att initiativ från civilsamhället möjliggörs genom att biblioteket fungerar som en 
demokratisk samtals-, egenaktivitets- och identitetsskapandeplats. I flera biblioteksplaner be-
tonar man att lokala kulturarv eller egenaktiviteter bidrar till en lokal identitet. I majoriteten 
av planerna markeras att alla kulturer och alla kulturella aktiviteter ska betraktas likvärdiga. 
Det påpekas i samtliga planer att biblioteket ska erbjuda tjänster som riktar sig till kommu-
nens olika grupper. I samtliga biblioteksplaner anförs att biblioteket skapar ramarna för att 
befolkningen ska kunna ta del av biblioteksutbudet och delta i kulturlivet. Det anförs i samtli-
ga planer att biblioteket ska stimulera till invånarnas egenaktivitet, vilket kan leda till ett be-
kräftande av värdet av deras kultur. I samtliga biblioteksplaner anser man att biblioteket har 
en förmedlande roll genom att ge användarna de redskap som krävs för egenaktivitet och på 
så sätt stödja och främja kulturaktiviteter.  
 
De olika biblioteksplanerna uttrycker en idé om biblioteket som överensstämmer med den 
instrumentella rationalitetens innebörd. I samtliga biblioteksplaner anförs att biblioteket ska 
synliggöra sig och genom att arbeta enligt marknadsförings- och marknadsundersökningsprin-
cip möjliggörs detta. Biblioteket kan anpassa sitt utbud, sina tjänster och sina kulturevene-
mang efter efterfrågan genom analys av vad kommuninvånarna efterfrågar. Genom en sådan 
profilering och differentiering kan biblioteket enligt planerna attrahera såväl besökare som 
arbetskraft men också inflyttning till kommunen. En av biblioteksplanerna uttrycker en mark-
nadsvokabulär där biblioteket omtalas som ett företag. I samma plan är ett effektivitetstän-
kande tydligt. I en biblioteksplans handlingsrekommendation anförs att biblioteket ska vara i 
ledningen när det gäller utveckling och deltagande i virtuella/digitala tjänster både regionalt, 
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nationellt och internationellt. Biblioteket ska således synliggöra sig internationellt och inte 
enbart lokalt. I två biblioteksplaner anser man att kulturpolitiken ska vidgas utöver kulturom-
rådet för att också utveckla sociala och politiska områden genom integrering av sociala grup-
per. Det anförs i två planer att biblioteket ska anpassa sig efter befolkningssegmentens efter-
frågan och utveckla en hälso- och livsstilsprofil. I två planer påpekas att kommunens biblio-
tekslokaler bör upprustas i estetiskt avseende för att attrahera besökare. Det anförs i två planer 
att biblioteket ska ge tillgång till upplevelser och förströelse. I flera planer menar man att bib-
lioteket måste avläsa trender kontinuerligt för att besvara efterfrågan och bibehålla attraktivi-
teten samt samarbeta med andra parter för att genomföra projekt.   
 
Utifrån analysresultatet dras slutsatsen att de olika rationaliteternas utrymme i de olika biblio-
teksplanerna skiftar något. I tre av de analyserade planerna dominerar den sociologiska ratio-
naliteten utrymmesmässigt. Den humanistiska rationaliteten dominerar inte i någon utav pla-
nerna men upptar i två planer störst utrymme tillsammans med den sociologiska rationaliteten. 
Den instrumentella rationaliteten dominerar endast i en utav planerna. Skot-Hansens konstate-
rande om att det idag är den instrumentella rationaliteten som dominerar i kulturpolitiken, är 
inte ett påstående som överensstämmer med vår studies analysresultat.   
 
Avslutningsvis sammanställs studiens resultat och slutsatserna ställs i relation till uppsatsens 
syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkt. Analysresultatet diskuteras i förhållande 
till den teoretiska modellen och jämförs dels med den tidigare forskningen och litteraturen på 
området som refererats i uppsatsen och dels i anslutning till de förarbeten och riktlinjer som 
legat till grund för biblioteksplanernas utformning. Även urvalets inverkan på studiens resul-
tat kommenteras.  
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