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Abstract: The aim of this master thesis is to investigate the ideas about func-

tions that public libraries have in the local society. We have used 
the method idea analysis on four municipal library plans, to find 
out which ideas about library functions that frequented each plan, 
and what similarities and differences there were between the ideas 
about functions in each plan.  

As a theoretic base, we have used a theory about three dynamic 
spheres in modern society: the state market and civil society, and 
examined how these three spheres influence and control the library 
functions. 
     We have extracted six different ideas about library functions: 
educational, social, economical, entertaining, serving and democ-
ratic functions. The most dominating ideas in this study are ideas 
that the public library should be an educating and formative insti-
tution. As the public library is a public institution depending on the 
state, are the most ideas of functions connected to this sphere. We 
can also see a tendency that the public library is a service institu-
tion that acts on the demands from users and other authorities in 
society. This can be a result of influence from the market, just as 
ideas that the public library should be engaged in economic devel-
opment, though this idea is scarce in the documents analysed. The 
civil society is mostly represented in the social ideas, that the pub-
lic library is a public meeting place and a room for recreation and 
entertainment. We have found these ideas in all plans but as these 
are of a more voluntary character are they not as visible. 
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1 Inledning 
Under våra studier inom Biblioteks- och informationsvetenskap har ämnen som kulturpolitik 
engagerat oss. Och då framförallt hur biblioteken är påverkade av samhällsutvecklingen. 
Folkbiblioteket har djupa rötter i det svenska samhället, men dess roller har varierat, både 
över den tid som förflutit och i den geografiska och politiska miljön. Denna uppsats kommer 
därför att handla om folkbibliotekets funktion i dagens lokala samhälle.  

1.1 Bakgrund 
Initiativet till utformningen av de kommunala folkbiblioteken kom från Valfrid Palmgren ef-
ter hennes studieresa till USA. Hon menade i en statlig utredning år 1911 att folkbiblioteket 
skulle drivas kommunalt. Men stå utanför såväl politiska som ekonomiska motsättningar. 
Allmänheten skulle ha fri tillgång oavsett klass eller ålder. Genom detta initiativ kom olika 
bibliotekssystem att föras samman, eftersom kommunerna hädanefter bara fick bidrag från 
staten för ett enda system. De system, som tidigare verkat var för sig, var dels sockenbibliote-
ket, som haft sin grund i att vara ett undervisningsstöd för skolor, och dels arbetarrörelsernas 
bibliotek, som var en del i bildningsrörelsen och i den politiska kampen. Även studiecirkel-
biblioteken och kommersiella bibliotek kan nämnas i detta sammanhang. Alla dessa kom att 
införlivas i folkbiblioteken.1 Även om statsstöd till folkbiblioteken införts redan 1905 var det 
först genom denna reform, och ytterligare en 1930, som stödet fick stor betydelse. Summan 
som biblioteken fick ökade och stödet blev därmed viktigare att få. Då var man emellertid 
tvungen att uppfylla vissa kriterier: avgiftsfria lån, utbildad personal samt att man beträffande 
inköpen uppfyllde vissa litterära kvaliteter. Detta tillsammans med att man, som vi ovan sa, 
endast fick ett bidrag per kommun gjorde att folkbiblioteken blev den dominerande formen 
och införlivade tre olika bibliotekstraditioner: de kommersiella lånebiblioteken, föreningsbib-
lioteken och sockenbiblioteken. Detta gjorde emellertid också att man införlivade olika idéer 
om bibliotekets vara och syfte i samhället och debatten kring biblioteket kom att präglas av en 
pendling mellan kundanpassning, uppfostringstänkande och folkbildningsidealism.2  
     Efter andra världskriget publicerade IFLA (International Federation of Library Associa-
tions) en rapport om hur folkbiblioteket skulle samla och förmedla material om sociala och 
politiska frågor, för att på så sätt bidra till att förbättra folks grundkunskaper, så att de inte 
lika lätt skulle vara offer för propaganda och fördomar. Denna IFLA-kommission menade 
också att folkbiblioteken skulle bredda sitt utbud av medier från endast böcker till film, noter, 
musik mm. Dessa audiovisuella medel kunde bidra till folkupplysningsarbetet för dem som 
var analfabeter. 3   
     Folkbiblioteken utvecklades i nära samspel med moderniseringsprocessen. De började som 
ideella verksamheter, men när de fått tillräckligt stor spridning togs de sedan över av den 
kommunala förvaltningen och blev en allmän angelägenhet. Biblioteken blev en del av fram-
växten av välfärdssamhället, och modernitetens idéer kan spåras när folkbibliotekens uppgif-
ter formulerades i folkbibliotekssakkunnigas betänkande från 1949.4 Där framgick att biblio-
teken skulle stå i centrum för bildningsarbetet och vidare betonades, att de skulle samverka 
med övriga kulturella institutioner i samhället som museer, skolor och föreningar. Man skulle 
verka för ökad tillgänglighet för alla medborgare och att dessa fick sina informationsbehov 
och intressen uppfyllda, förutsatt att de innehöll vissa kvaliteter. Dessa kan ses som basfunk-
                                                 
1 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s. 165-169.  
2 Svedjedal, Johan 1993. Bokens samhälle: Svenska bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887-
1943, s. 788. 
3 Vestheim, Geir 1997. Fornuft, kultur og velferd: ein historisk-sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk, 
s. 246. 
4 SOU 1949:28, Folk- och skolbibliotek: betänkande och förslag, genom Nilsson 2003, s. 171-172. 
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tioner för folkbiblioteken. Under de kommande decennierna skulle funktionerna blir fler och 
bredare.5  
     Under 1960- och 70-talen anpassades verksamheten mer efter besökarna. Man satsade på 
social biblioteksverksamhet som ”Boken kommer”. Barn och ungdomar blev en prioriterad 
målgrupp. Kulturverksamheter utvecklades och biblioteket ville nu se sig som ett kulturcent-
rum. Utvecklingen skedde i snabb takt. Fler bibliotek byggdes, utlånen, inköpen och besökar-
na ökade. Under 1980-talet stagnerade denna kraftiga utveckling. Biblioteksfrågorna blev allt 
lägre prioriterade hos politikerna, medieanslagen sänktes och biblioteken tvingades skära ner 
sin verksamhet drastiskt.6  
     Under 1990-talet fick biblioteken dock en nytändning. I takt med att kommuner och staten 
satsade mer på utbildning och att informationstekniken gjorde sitt stora intåg, så fick bibliote-
ket en ny inriktning som kunskaps- och informationscentrum. Vidare ökade åter intresset för 
evenemang på biblioteket och man började ha författarbesök och bokmässor. Biblioteket 
stärkte därmed sin position som kulturcentrum. Nu i början av 2000-talet krävs det allt bättre 
motiveringar för biblioteksverksamheten för att biblioteket ska kunna stå sig i konkurrensen 
om tid och uppmärksamhet från andra institutioner, aktiviteter och medier, och därmed kunna 
få del av de ekonomiska resurserna.  
     I övriga nordiska länder införde man tidigt en bibliotekslag, men i Sverige såg man inget 
behov av det, eftersom utvecklingen var så kraftig under 60- och 70-talen. Under 80-talet vi-
sade det sig emellertid, att biblioteken inte var okränkbara och 1996 infördes även i Sverige 
en bibliotekslag7, där man slog fast, att varje kommun var skyldig att ha ett folkbibliotek.8 
     Sveriges Allmänna Biblioteksförening, sedermera Svensk Biblioteksförening, menade 
dock att den nya bibliotekslagen saknade tillräcklig skärpa för att värna om biblioteksväsendet 
och lämnade tillsammans med DIK-förbundet ett förslag till en ny och skarpare bibliotekslag 
1999.9  Kulturdepartementet utredde förslaget och presenterade sina slutsatser i departements-
skriften Om biblioteksverksamheterna  2004. Där föreslog man följande tillägg i biblioteksla-
gen: ”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samver-
ka. Kommuner och landsting bör anta planer för biblioteksverksamheterna”.10 De menade att 
”gemensam kunskap och överblick beträffande de olika verksamheterna inom det allmänna 
biblioteksväsendet bidrar till ökad samsyn, samverkan och bättre tillgänglighet och effektivi-
tet till gagn för den växande andel av befolkningen som använder våra bibliotek.”11 Denna 
lagändring antogs 2004.12  
 
Under nittonhundratalet kan vi alltså se att bibliotekspolitiken har varit både hög- och lågprio-
riterad och folkbibliotekens uppgifter och fokus har skiftat utifrån rådande samhällsförhållan-
den. 

1.2 Problemformulering 
Hur ser det då ut idag? Med sig i bagaget bär biblioteken arvet från dessa olika idétraditioner 
om vilka uppgifter biblioteken ska ha. Dessutom kräver dagens samhälle anpassningar efter 
rådande förhållanden. Vilka ambitioner har biblioteken idag att ta en plats i det lokala samhäl-
let? Vilken strategi vill man inta för att möta den konkurrens som uppstår gentemot andra 

                                                 
5 Nilsson 2003, s. 171-172. 
6 Nilsson 2003, s. 172. 
7 SFS 1996:1596. Bibliotekslagen. 
8 Nilsson 2003, s. 172-174. 
9 Belfrage, Joneta 2001. Biblioteksplaner - till vad och för vem? , s. 12. 
10 Ds 2003:66. Om biblioteksverksamheterna, s. 9. 
11 Ds 2003:66, 8. 
12 SFS 2004:1261. 
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aktiviteter och institutioner, och kring resurser?  I och med tillägget i bibliotekslagen år 2004 
så tvingas kommunerna att formulera sina avsikter i politiska styrdokument som utformas för 
biblioteksverksamheten. Vår avsikt är därmed, att i biblioteksplanerna utläsa vilka ambitioner 
och intentioner, som finns i kommunerna kring vilken funktion folkbiblioteken ska fylla.  
     Eftersom biblioteksplaner är ett relativt nytt fenomen, har det inte hunnit bedrivas så 
mycket forskning kring dem. Biblioteksfunktioner är emellertid inte något nytt och med vår 
uppsats så kommer vi alltså att anknyta till en tidigare forskningstradition kring idéer om bib-
liotekens plats i samhället. Samtidigt vill vi föra diskussionen vidare genom att studera biblio-
teksplaner, vilka hittills varit tämligen outforskade. 
     Inom forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskap hör vår uppsats in under kul-
turpolitisk forskning. Det är i den kontexten, som vi förankrar vår studie som relevant för Bib-
lioteks- & Informationsvetenskap. 

1.3 Syfte 
Vi föreställer oss att samhällets sammansättning och bibliotekets roll i det speglas i biblio-
teksplanerna. Vi vill därför undersöka fyra kommunala biblioteksplaner, Botkyrka, Mariestad, 
Götene och Haninge, för att utläsa vilka idéer som finns kring vilken eller vilka funktioner, 
som folkbiblioteket ska inta i det lokala samhället.  
     Som vi visat i vår bakgrund, så finns det en mängd olika idéer kring vilka folkbibliotekets 
funktioner är. Kanske kan man se, att olika kommuner har anammat vissa idéer mer än andra? 
Kanske tar sig de olika idéerna skilda uttryck i respektive kommun?  
     För att folkbiblioteken skall ha en plats i samhället, krävs det, att det speglar de delar som 
samhället består av. Som teoretisk bas kommer vi därför att använda en samhällsmodell som 
består av tre sfärer. Dessa utgörs av samverkande och konkurrerande krafter i samhällets 
komplexa system; det civila samhället, marknaden och statsapparaten. De tre sfärerna är sins-
emellan mer eller mindre öppna.  Gemensamt för dem är, att de representerar tre delar av mo-
dernitetens utveckling.13  
 
Vårt syfte är således, att relatera dessa två utvecklingar till varandra: bibliotekens utveckling 
som nu resulterat i de mål- och utvecklingsinriktade biblioteksplanerna och samhällets ut-
veckling som här representeras av modellen med de tre sfärerna. På detta sätt vill vi få fram 
vilka funktioner, som folkbiblioteket vill fylla i dagens samhälle.  

1.4 Frågeställningar 
Vår huvudfråga är: Vilka funktioner vill folkbiblioteket fylla i lokalsamhället, enligt biblio-
teksplanerna? 
 
För att få svar på den frågan vill vi undersöka följande aspekter: 
 

• Vilka idéer om folkbibliotekets funktioner kan utläsas utifrån kommunala biblioteks-
planer? 
 

• Vilka skillnader respektive likheter kan skönjas mellan kommunerna, kring idéer om 
folkbibliotekets funktioner?  
 

• Hur förhåller sig idéerna om folkbibliotekets funktioner till teorin om staten, markna-
den och civilsamhället?  

                                                 
13 Nilsson 2003, s. 388-389. 
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1.5 Begreppsdefinitioner 
Funktion 
Funktion innebär ”inom samhällsvetenskapen en viss typ av relation mellan sociala enheter 
(roller, institutioner, strukturer etc.) som utmärks av att en enhet har en viktig eller nödvän-
dig konsekvens för en annan enhets tillstånd eller egenskaper.”14 I nationalencyklopedins 
definition av ordet funktion, så skiljer man mellan latenta och manifesta funktioner. Latenta 
funktioner innebär objektiva konsekvenser som inte är avsedda eller medvetna. Manifesta 
funktioner innebär emellertid just detta, att funktionen är medveten och att det finns en ambi-
tion kring att fylla just den funktionen.15 Vår avsikt är inte att ge en fullständig bild av de 
funktioner som folkbiblioteken faktiskt har i sin kommun eftersom det vore en alltför stor 
uppgift. Vår avsikt är istället att se vilka ambitioner och intentioner som kommer till uttryck i 
biblioteksplanerna kring bibliotekens uppgifter. Vi kommer därmed att undersöka manifesta 
funktioner och inte latenta. 
       
Rationalitet 
Rationalitet är en formulering av ett sätt att, på politisk och förvaltningsmässig nivå, legitime-
ra kulturen och dess verksamheter.16  
 
Stat 
Med stat avser vi hela det politiska systemet, med politiska sammanslutningar och offentliga 
förvaltningar, på såväl nationell som regional och lokal nivå i samhället.  
 
Marknad 
Marknad kan definieras som en mötesplats mellan köpare och säljare av såväl varor som 
tjänster.17 I detta begrepp lägger vi in att det finns en kundanpassning där säljaren behöver 
möta kundens krav (efterfrågan) för att få sålt sina varor, där effektivitet är av vikt för att 
kunna möta konkurrens från andra säljare och där marknadsföring av sina varor är av vikt för 
att kunna skaffa sig kunder.  
 
Civilsamhälle 
Det civila samhället kan definieras som en sfär av social interaktion belägen mellan ekonomin 
och staten. Den är sammansatt av framför allt familjen, frivilliga sociala sammanslutningar, 
föreningar och offentliga kommunikationsformer.18  
 

                                                 
14 Nationalencyklopedin, s.v. ’funktion’. 
15 Nationalencyklopedin, s.v. ’funktion’. 
16 Skot-Hansen, Dorte 2006. Biblioteket i kulturpolitikken – mellem instrumentel og ekspressiv logik,  s. 34. 
17 Persson, Mats  2007. I Nationalencyklopedin s.v. ‘marknad’. 
18 Cohen, Jean L. & Arato, Andrew 1995. Det civila samhället och den politiska teorin, s. 10. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
Som vår bakgrund tydligt visar, så finns det flera uppgifter och funktioner för folkbiblioteket. 
Forskning har bedrivits på dessa områden separat, men det finns även forskning som vill ta ett 
helhetsgrepp och visa hur dessa samspelar. Vi kommer här att ta upp de för vår studie mest 
centrala verken och idéerna.  

2.1 Folkbildning 
Folkbildningen var en av de tidigaste ambitionerna för folkbiblioteken. Henrik Jochumsen19 
och Casper Hvenegaard Rasmussen20 visar i sin artikel ’Oplysning i senmoderniteten’ 
(2006b) hur upplysning och folkbildning framträder i dagens bibliotek. De menar att idéerna 
bakom upplysnings- och folkbildningstraditionerna var tanken på människan som en tänkande 
varelse, som med sitt förnuft kan förstå världen och själva fatta beslut kring sitt agerande. 
Folkbibliotekets roll var då att vara en institution som kunde tillföra kunskap, bildning och 
upplysning till hela folket och göra dem till myndiga personer som kunde delta i det moderna 
samhället. Runt 1960-talet började detta emellertid förändras. Istället för en enhetlig kvalitets- 
och värderingsbedömning var det nu låntagarens behov och intressen som skulle sättas i cent-
rum, och upplysningsidealet verkade vara på väg att falla i glömska.  
     Under 1990-talet gjorde emellertid informationsteknologin sitt inträde på biblioteksgolvet 
och begrepp som informationssamhälle, kunskapssamhälle och livslångt lärande blev allt mer 
centrala. Folkbiblioteken fick då ett nytt uppdrag i att vara en resurs för vuxnas vidareutbild-
ning, tillhandahålla den senaste informationsteknologin så att den skulle vara tillgänglig för 
alla samt att lära människor använda den. Återigen ska nu folkbiblioteket myndiggöra männi-
skor genom att ge dem kunskaper för att kunna delta i det demokratiska samhället. Den ur-
sprungliga upplysnings- och folkbildningsidén går igen i dagens folkbibliotek i dess funktion 
som kunskaps- och informationscentrum.21 
 
Även Jan Graulund22 diskuterar i artikeln ’Folkebiblioteket – et rum for dannelse?’(2006) hur 
bildningsidén framkommer i dagens bibliotek, men istället för att sammankoppla den med 
utbildning och informationskompetens så menar han istället att det är i bibliotekets funktion 
som en plats för upplevelse som bildningen framkommer. Målet med bildningen var enligt 
Graulund att utveckla den enskilda medborgarens estetiska och demokratiska kompetens. Ge-
nom att skapa en plats för dialog och möten mellan kulturer kunde man öka toleransen, re-
spekten och dialogen mellan människor och därmed skapa en bra grund för demokratin i sam-
hället. Två bildningssträvanden har under 1900-talet varit demokratisering av kulturen och 
kulturell demokrati. Under 80-talet blev fokus i samhället såväl som på biblioteket alltmer 
förskjutet mot upplevelser. Graulund vill då hävda att även dessa upplevelser ska ses som 
bildande. Bildande, menar han, är resultatet av en personlig upplevelse som fås genom att 
mötet med något skapar och förändrar personen. Vad som skapar denna upplevelse är olika 
från person till person och därför är det upp till varje individ att själv söka dessa upplevelser. 
Bildning är något som kan fås av upplevelser från olika medieformer. Graulund kopplar upp-
levelsemedierna till de tre samhällssfärerna stat, marknad och civilsamhälle. Till dessa sfärer 
kopplar han vidare tre olika upplevelsetyper. Till staten hör Fordybelsehjørnet, bestående av 
                                                 
19 Henrik Jochumsen är mag. art. i kultursociologi, dr. art. i dokumentationsvetenskap och lektor vid Institut for 
Kultur og Medier på Danmarks Biblioteksskole. 
20 Casper Hvenegaard Rasmussen är cand. mag. i kultur och förmedling, dr. art. i dokumentationsvetenskap och 
lektor vid Institut for Kultur og Medier på Danmarks Biblioteksskole. 
21 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2006b. Oplysning i senmoderniteten, s. 13-22. 
22 Jan Graulund är lektor vid Institut for Kultur och Medier på Danmarks Biblioteksskole där han bland annat 
forskar inom bibliotekssociologi. 
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estetik, konst- och kulturinstitutioner, kulturarv och en syn på biblioteksbesökaren som med-
borgare. Till marknaden hör det Spektakulære hjørne, bestående av det flyktiga, populärmedi-
erna, samt samarbete med andra marknadsaktörer. Till civilsamhället hör till sist Brydning-
shjørne, bestående av samarbeten med föreningar och andra grupper i samhället, arrange-
mang, debatter, och en syn på biblioteksbesökarna som individer. Genom denna uppdelning 
så menar Graulund att biblioteken på ett tydligt sätt kan behålla sitt bildningsuppdrag genom 
att satsa på dessa tre olika upplevelsetyper, och därmed möta sina besökare utifrån såväl 
marknadens, civilsamhällets som statens krav.23 
 
Även Joacim Hansson24 behandlar i Det lokala folkbiblioteket : förändringar under hundra år 
(2005), bildningsidén i folkbiblioteket och menar att folkbibliotekens roll är flerfaldig och kan 
vara kopplad till både lärande och bildning. Han menar att folkbildningsrörelsen har förflyt-
tats mot ett samarbete med den formella utbildningssfären. Folkbiblioteket är också en kultur-
institution med ett brett utbud av kulturformer. Hansson menar att även om det har talats om 
de informationsteknologiska betydelserna för medborgarna, så ligger grunden för folkbiblio-
tekets bildningsambition i medborgarnas lokala meningssökande och trygghet, ty människor-
nas vardag handlar om relationsskapande och uppbyggnad av förutsättningar. 25 
 
I vår bakgrund nämner vi att biblioteken redan mycket tidigt hade en uppgift i att tillgodose 
medborgarnas informationsbehov. Liksom bildningsidealen är denna funktion nära förknip-
pad med demokrati och människors förmåga att delta i ett demokratiskt samhälle. Veronica 
Johansson26 redogör i sin artikel ’Public libraries as democratic intermediaries’ (2004) för 
risker och möjligheter för demokratin i och med informationsteknologins utbredning, samt 
hur folkbiblioteken bör  förhålla sig till detta. Informationsteknologin erbjuder många fördelar 
i och med att kommunikationen mellan stat och medborgare kan bli snabbare, lättare och bil-
ligare, exempelvis genom direktkontakt via forum online eller genom att offentliga dokument 
publiceras digitalt. Det är emellertid inte alla medborgare som har tillgång till den teknologin 
av ekonomiska eller kunskapsmässiga skäl. Här kan dock biblioteket spela en avgörande roll 
genom att erbjuda gratis tillgänglighet till dessa dokument och denna information och biblio-
teken stärker på detta sätt demokratin. Johansson menar att folkbiblioteken kan fylla en viktig 
funktion i att vara en neutral mellanhand mellan medborgare och stat, genom att kunna pre-
sentera information på ett tillförlitligt och kvalitativt sätt, och att kunna borga för dess trovär-
dighet, och dessutom kunna garantera säkerhet för den som använder bibliotekens digitala 
tjänster. Kort sagt har folkbiblioteken en viktig funktion att fylla i samhället som informa-
tionscenter i samhället och därmed som garant för demokrati.27  

2.2 Ekonomi och marknad 
Som vi beskrev i vår bakgrund så var kommersiella lånebibliotek en av de bibliotekstyper 
som förekom i början av 1900-talet, och som bidrog med att föra idén om kundanpassning 
med sig in i folkbiblioteket. Därmed har även marknaden och dess karakteristika, kundan-
passning, marknadsföring, konkurrens med mera, en tidig förankring i folkbiblioteken, vilken 
kom att växa sig allt starkare under 1900-talets gång.  

                                                 
23 Graulund, Jan 2006. Folkebiblioteket – et rum for dannelse?, s. 56-70. 
24 Joacim Hansson är filosofie doktor i Biblioteks- och informationsvetenskap och lektor vid Institutionen för 
Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. 
25 Hansson, Joacim 2005. Det lokala folkbiblioteket : förändringar under hundra år, s. 11. 
26 Veronica Johansson är verksam vid Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås. 
27 Johansson, Veronica 2004. Public libraries as democratic intermediaries, s. 51-54, 56-58. 
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Marknadens intåg i kultur- och biblioteksvärlden har bland annat behandlats av Sven Nils-
son28 som i ’Frihet är det bästa ting. Om kulturmarknad och kulturpolitik’ (1982) skriver om 
den privata marknaden kontra den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn har krav på sig 
att vara exempelvis neutral, rättvis och allmäntillgänglig. Den privata marknaden däremot 
präglas av en öppen konkurrens mellan olika konsumtionsalternativ där det är upp till varje 
enskild medborgare att välja bland utbudet. Det offentliga har utvecklats parallellt med mark-
naden, och så länge som samhället kompletterar och ökar medborgarnas valfrihet ses de of-
fentliga satsningarna inte som ett monopol som konkurrerar mot marknaden. När det gäller 
kulturområdet så urskiljer Nilsson två inriktningar på samhällets ingripande. Den första vill 
endast ta ett ansvar för det kvalificerade konstnärliga skapandet och i övrigt ska kulturmark-
naden fungera så väl att kulturverksamheter kan bedrivas på marknadsmässiga villkor. Den 
andra inriktningen betonar de samhällsförändrande och fördelningspolitiska målen, där man 
istället inriktar sig på den amatörmässiga kulturverksamheten, förankrar kulturen i männi-
skors närmiljö och satsar på offensiva åtgärder mot den kommersiella kulturmarknaden. Detta 
förhållande är inte oproblematiskt, för ju mer det offentliga systemet ingriper i verksamheter 
som är kopplade till marknaden, desto mer måste dessa insatser ske på marknadens villkor.29  
     Marknad och marknadsekonomi präglas av ett synsätt på samhällsmedborgaren som en 
rationell individ som kan fatta väl avvägda beslut för att främja sitt egenintresse. Får varje 
medborgare möjligheten att göra detta kommer också samhället att bli det bästa möjliga för 
samtliga samhällsmedlemmar.30  Konsumtionssamhället och marknaden ses som den arena 
där individens självförverkligande kan äga rum och därför är det problematiskt när det offent-
liga ska gå in och styra. Detta gäller i allra högsta grad kulturmarknaden, då kulturpolitiken 
enligt den andra av Nilsson inriktningar ska främja allmänintressen och bidra till social för-
ändring. Enligt den första inriktningen ska den mesta kulturen ske på marknadsmässiga vill-
kor och kulturpolitiken blir då istället en servicepolitik där kulturen ses som en exklusiv sam-
hällsservice där varje individ kan styra efterfrågan efter eget kynne.31 
     Biblioteken är nästan helt skatte- och licensfinansierade i sin tjänsteproduktion för privat 
konsumtion. Verksamheten är en non profit organisation eftersom de andra intäkterna har en 
så obetydlig roll. Däremot har man nästan samma krav på effektivitet och rationell drift som 
de privata företagen, även om målen och metoderna för att definiera efterfrågan är olika. När 
det sker programbudgetering och utbredning av prestations- och effektivitetsmått förstärker 
detta det företagsekonomiska synsättets ställning också i verksamheter som inte är vinstdri-
vande. Nilsson skriver att det finns metoder för att förbättra de ekonomiska resultaten; större 
publik, högre intäkter, lägre löner eller mindre personal och bättre teknisk utrustning. Han 
ifrågasätter dock om dessa sätt är eftersträvansvärda.32    
 
Om man har den form av servicepolitik som vi nyss beskrev så påverkar marknadstänkandet 
också hur man möter bibliotekets målgrupp. Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Ras-
mussen skriver i sin artikel ’Bibliotekets brugere – fra klienter til forandringsagenter’ (2006a) 
att det har skett en förändring i hur man ser på och bemöter folkbibliotekets användare. Ett 
sätt är att se till kollektivets intressen, se användarna som medborgare och föra en dialog med 
dessa. Marknadens synsätt består istället i att se användarna som individuella kunder vars 
efterfrågan skall mötas. Som vi beskrivit tidigare har biblioteket fått ökad konkurrens om de 
ekonomiska resurserna och man har fått anpassa verksamheten därefter; biblioteken har i vis-

                                                 
28 Sven Nilsson är docent i Litteraturvetenskap och har publicerat en rad böcker rörande kultur, medier och kul-
turpolitik. 
29 Nilsson, Sven 1982. Frihet är det bästa ting. Om kulturmarknad och kulturpolitik, s. 62-64, 67.  
30 Jonsson, Bosse 2003. Medborgaren och marknaden: Pedagogisk diskurs för folkbibliotek, s. 177. 
31 Nilsson 1982, s. 62-63. 
32 Nilsson 1982, s. 84 -86. 
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sa fall anpassat sig till en målbaserad verksamhet, där effektiv arbetsgång, att tillfredställa 
brukarna och att höja besöks- och utlåningstal är målen.33  
  
År 1997 hölls en IFLA-konferens i Köpenhamn under namnet Adapting marketing to Librari-
es in a changing and world-wide environment där olika forskare föreläste kring marknadsfö-
ring av biblioteken. Greta Renborg34 menar i sin artikel ’Marketing library services. How it all 
began’ att marknadsföring inte är något nytt fenomen på biblioteksarenan. Man har länge 
marknadsfört sig genom annonsering, utställningar, utåtriktade verksamheter, bokprat, arran-
gemang och liknande. Begreppet marknadsföring dök emellertid upp först under 1970-talet, 
då som man började hämta marknadsföringsverktyg från näringslivet. Det har lett till stora 
fördelar för biblioteken, eftersom det tvingat fram ett synsätt på bibliotek som företag, vilket 
de enligt henne är, även om det inte går att sätta ett fast pris på dem.35 Audrone Glosiene36 
fortsätter denna diskussion i artikeln ’Marketing or public relations: A strategic choice for 
lithuanian libraries’ men påpekar att marknadsföring emellertid bara kan ge en bild av vad 
biblioteket kan erbjuda, sedan är det upp till ”konsumenten” att nappa. Det kan vara svårt att 
marknadsföra bibliotekets tjänster eftersom de ofta inte består av fysiska produkter. Exempel-
vis existerar inte tjänsten informationsservice innan kunden har köpt den, och kunden kan 
därför inte veta riktigt vad han får innan köpet har ägt rum. Det viktigaste blir sedan att behål-
la kunden och för det krävs bra PR – public relations, det vill säga att ge en bra service och ha 
bra relationer med medborgarna. Det är något som endast kan åstadkommas vid bra bemötan-
de av kunden, och är inget som kan annonseras. Genom PR kan man bygga gemensam förstå-
else mellan organisationen och dess publik, för att skapa och upprätthålla en bild av organisa-
tionen och professionen, för att försäkra och öka finansieringen.37  
 
Fatima Dahlgren skriver i sin magisteruppsats Kulturkommersialismen, boken och folkbiblio-
teket – Ståndpunkter och argument från den nationella kulturpolitiken från 1970- till 1990- 
talet (1998), att folkbiblioteken, i kulturpolitiken inte i sig tillhör en sluten sfär, utan är del i 
det större sammanhanget – samhället. Dahlgren har undersökt målformuleringarna i kulturpo-
litiken, för att utläsa vilken syn som statsmakten har på vilken funktion kulturen och dess in-
stitutioner skall fylla i samhället. När statens finanser är dåliga, blir det svårare att upprätthål-
la de traditionella verksamheterna och serviceområdena. Dahlgren menar att det innebär att 
verksamhetsområden som tidigare varit i offentlig regi får övertas av privata företag. När man 
från statligt håll vill ha en fri marknad samtidigt som man vill garantera konsumenterna ett 
utbud av varor och tjänster uppstår reglering och styrning av kulturmarknaden. Dahlgren talar 
om fem motiv som är sammanbundna med de kulturpolitiska dokumenten; jämlikhet, mång-
fald, kvalité, yttrandefrihet och teknik. I svensk kulturpolitik har man lagt stor vikt vid tre 
faktorer: Jämlikhet; alla människor skall ha tillgång till kulturutbudet, oavsett geografiska, 
fysiska och sociala barriärer. Mångfald; i det svenska kulturlivet skall det finnas plats för 
många uttryck och utövare, med hänsyn till budskap. Yttrandefrihet; kulturen har en roll vid 
yttrandefrihet och kommunikation som en förutsättning för rikt kulturliv och demokrati. Des-
sa tre faktorer, menar hon, kan komma i fara vid ett alltför kommersiellt orienterat tänkande 
på kulturområdet. Mångsidighet och eftertanke är en av kulturens bidrag till samhället.38 

                                                 
33 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2006a. Bibliotekets brugere – fra klienter til 
forandringsagenter, s. 43-48. 
34 Greta Renborg, filosofie doktor i Uppsala, pensionerad föreläsare vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
35 Renborg, Greta 2000. Marketing services. How it all began, s. 5, 8-9. 
36 Audrone Glosiene är vice dekanus vid fakulteten för kommunikation, Vilnius universitet, Litauen. 
37 Glosiene, Audrone 2000. Marketing or public relations: A strategic choice for lithuanian libraries, s. 71. 
38 Dahlgren, Fatima 1998. Kulturkommersialismen, boken och folkbiblioteket – Ståndpunkter och argument från 
den nationella kulturpolitiken från 1970- till 1990- talet, s. 1- 47, 66. 
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2.3 Kulturpolitik och bibliotek 
Eftersom folkbiblioteken politiskt sett är knutna till kulturpolitiken hänger forskning kring 
folkbibliotekens plats i samhället ofta ihop med den kulturpolitiska forskningen. Sven Nilsson 
ger i Kulturens nya vägar (2003) en genomgång för kulturpolitikens framväxt under 1900-
talet och dess förhållande till det moderna samhället. Han redogör för de institutioner som är 
knutna till kulturpolitiken, bland annat biblioteken. Han presenterar också ett flertal kulturpo-
litiska modeller som används inom den kulturpolitiska forskningen, av vilka vi kommer att gå 
igenom ett flertal här nedan. 
 
En stor del av forskningen behandlar den konflikt, som kan ses mellan de humanistiska ideal 
som stammade från folkbildningstraditionen och de instrumentella ambitioner39 som uppkom 
i och med marknadens entré på kultur- och biblioteksarenan, framför allt under och efter 80- 
och 90-talen. Geir Vestheim40 ger i sin avhandling, Fornuft, kultur og velferd: Ein historisk-
sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk (1997), en redogörelse för utvecklingen av 
folkbibliotekspolitiken i Norge under 1900-talet. Han menar att staten och samhället under 
80- och 90-talen blev mer instrumentaliserade och tvingades skära ner sin verksamhet, vilket 
även gällde biblioteket. Folkbildningsidén räckte inte längre som legitimeringsargument utan 
istället blev politiken mer nyttoinriktad och inriktningen riktades mot den enskilda kunden 
istället för att fokusera på helhet och kollektiv. Vestheim menar, att detta innebär ett stort 
problem ur demokratisynpunkt, eftersom en demokratiinstitution måste stå för helhet och vara 
fritt för en kritisk debatt och motstridiga åsikter. Detta är svårt att kombinera med marknads-
tänkande och specialisering. Om så sker förlorar biblioteket en av sina viktigaste roller och 
samhället förlorar en plats att föra en kritisk, offentlig debatt.41  
     Vestheim identifierar också fem dilemman som folkbiblioteket står inför, när de ska hante-
ra de spänningar som idag ryms inom bibliotekets väggar. Det första dilemmat handlar om 
huruvida biblioteket ska utvecklas som en institution för statlig policy och för kommunala 
intressen eller om det ska vara en plats för bildning, kritisk offentlighet och därmed tjäna det 
civila samhället. Det andra dilemmat berör huruvida biblioteket ska förankras i livsvärldens 
språkliga och kulturella tradition eller i systemvärldens teknologiska och politisk-byråkratiska 
system42. Det tredje dilemmat ifrågasätter vilken kunskap som skall förmedlas på biblioteken; 
ska man endast förmedla vetenskaplig kunskap eller ska man även öppna upp mot det okända 
såväl som mot det traditionella? Det fjärde dilemmat rör huruvida biblioteket skall represente-
ra helhet och totalitet eller inrikta sig mot specialisering och differentiering. Det femte di-
lemmat riktar sig mot användarna och frågan om ifall biblioteken ska inrikta sig på stora pro-
jekt mot kollektivet eller ska man rikta in sig på små projekt kring den enskilde. Alla dessa 
olika perspektiv har varit olika synliga i olika perioder i folkbibliotekens historia, och vilket 
som dominerat har varit beroende av vilket som dominerat i samhället i stort.43 
     Vestheim beskriver även detta synsätt i sin bok Kulturpolitikk i det moderne Noreg (1995), 
och ställer där upp en modell för att visa vilka värderingar och rationaliteter som kulturpoliti-
ken beror av. Han menar, att dagens kulturpolitik står i en spänning mellan humanistisk, by-
råkratisk eller ekonomisk rationalitet. Den humanistiska rationaliteten består av kreativitet, 

                                                 
39 Instrumentella ambitioner innebär att kulturen inte ses som ett mål i sig, utan som ett medel för att uppnå mål 
på andra arenor än kulturens egen.  
40 Geir Vestheim är professor vid Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås. 
41 Vestheim 1997, s. 443-449. 
42 Konflikten mellan dessa två världar hämtar Vestheim från Jürgen Habermas teorier. Livsvärlden utgörs av vår 
kulturella förförståelse, det är det som hjälper oss att skapa mening och möjliggör social interaktion. Systemvärl-
den å sin sida styrs istället av målinriktning, pengar och makt. Habermas, Jürgen 1971. Borgerlig offentlighet, 
genom Vestheim 1997, s. 412. 
43 Vestheim 1997, s. 144-145. 
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nyskapande, reflektion och produktion av livsmening. Den byråkratiska består av det politiska 
systemet och förvaltning, medan den ekonomiska består av marknadsanpassning, lönsamhet 
och effektivitet.44 
 
Medan Vestheim urskiljer tre värdegrunder som kulturpolitiken har att förhålla sig till urskil-
jer Dorte Skot-Hansen45 i ’Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik’ (1999) tre 
sätt att legitimera kulturpolitiken, vilka har dominerat i olika skeden under andra halvan 1900-
talet. Hon menar, att det var en humanistisk rationalitet som dominerade under 60-talet, och 
präglades av demokratisering av kulturen, bildning och upplysning. Under 70-talet försköts 
fokuseringen istället mot en sociologisk rationalitet, där man ville frigöra undertryckta grup-
per i samhället och där kulturell demokrati var ett av ledorden. Så under 80-talet blev det en 
instrumentell rationalitet som blev den dominerande, i det att kulturen nu sågs som ett medel 
för att uppnå ekonomisk vinst bland annat genom att marknadsföra och synliggöra en ort. 
Dessa är dock inte själva dominerande, utan snarare samverkar de ständigt, och på olika plat-
ser är olika rationaliteter mer eller mindre framträdande.46 

2.4 Biblioteket i samhället 
Skot-Hansen har emellertid utvecklat denna teori och sammankopplat den med biblioteket, i 
artikeln ’Biblioteket i kulturpolitikken – mellem instumentel og ekspressiv logik’ (2006). I 
denna modell talar hon om fyra eller fem rationaliteter istället för tre. Som vi sagt tidigare så 
är biblioteket etablerat utifrån flera olika idétraditioner, vilket ger upphov till spänningar inom 
institutionen. Dessa olika idéer har inte smält samman eller försvunnit över tid utan snarare 
blivit fler. I vårt samhälle kämpar biblioteken om ekonomiska resurser hos sina politiker och 
om användarnas tid och söker efter sätt att legitimera sig och sin verksamhet. Detta leder en-
ligt Dorte Skot-Hansen till en instrumentalisering av kulturen. Skot-Hansen har utformat en 
modell för de olika sätt att rationalisera och legitimera kulturen och dess institutioner enligt 
ett instrumentalistiskt synsätt. Enligt henne finns det framför allt fyra rationaliteter: upplys-
ning, social förändring, underhållning och ekonomisk tillväxt. Dessa fyra finns sällan i renod-
lad form inom vare sig en viss kommun, land eller region och inte heller inom en enskild in-
stitution. Snarare kan man hitta flera rationaliteter som samsas, konkurrerar och överlappar 
varandra i kampen om att legitimera sin verksamhet.   
     Den första av hennes rationaliteter, upplysningen, har sin grund i folkbildningen, och anger 
att kunskap om konst, kultur och kulturarv bidrar till att stärka den demokratiska processen. 
Denna rationalitet är djupt förankrad inom kulturinstitutionerna, och den kommer på folkbib-
lioteken till uttryck bland annat i kvalitetsdebatter och bokval.  
     Den andra rationaliteten handlar om social förändring. Deltagande i kulturlivet och dess 
institutioner kan ge självständighet, inkluderande och ett stärkande av gemenskaperna. Biblio-
teket kan uppfylla detta på flera sätt.47 Ett sätt är som lågintensiv mötesplats, vilket innebär att 
flera åldrar, intressen och kulturer möts, att man kommer i kontakt med människor som har 
andra åsikter och värderingar än en själv.48 Biblioteket har även en lång tradition av uppsö-
kande verksamhet och målgruppsinriktad verksamhet, i avsikt att fånga upp grupper som an-
nars skulle ha svårt att ta sig till biblioteket, antingen på grund av handikapp eller dylikt eller 
på grund av kulturella distanser, som språk. Biblioteket har även en integrerande funktion, när 
man riktar sig speciellt till invandrargrupper.  

                                                 
44 Vestheim, Geir 1995. Kulturpolitikk i det moderne Noreg, s. 229-233. 
45 Dorte Skot-Hansen är föreståndare för Center för Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole. 
46 Skot-Hansen, Dorte 1999. Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik, s. 11-18. 
47 Skot-Hansen 2006, s. 26-30. 
48 Audunson, Ragnar 2005. The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The ne-
cessity of low-intensive meeting-places, s. 436-437. 
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Ekonomisk tillväxt är den tredje rationaliteten. Kulturen skulle sätta kommunen på kartan, 
locka till sig nya invånare och turister och ha en positiv inverkan på kommunens utveckling. 
På kultursidans håll såg man även detta som ett sätt att legitimera sin verksamhet i en tid av 
nedskärningar. Skot-Hansen menar emellertid att biblioteket inte självt kan stå för detta, att 
vara ett flaggskepp som lockar. Emellertid kan biblioteket bidra till sådana projekt och sam-
verka med andra aktörer för att profilera kommunen såväl nationellt som internationellt. Ofta 
får man dock se eventuella ekonomiska vinster som ett långsiktigt mål.  
     Den fjärde och sista rationaliteten är underhållning. Även om det inte är ett uttalat mål med 
kulturpolitiken att underhålla människor, så finns det implicit med. På biblioteket märks un-
derhållningstanken bland annat i att ingen idag ifrågasätter nöjeslitteraturens plats på hyllorna, 
vare sig för barn eller vuxna, och i att även dataspel som är rena underhållningsspel har börjat 
hitta till biblioteket.  
     Detta är de fyra instrumentella rationaliteterna, men Skot-Hansen vill även propagera för 
en femte, nämligen upplevelserationaliteten, som inte är instrumentell, utan där kulturen är ett 
mål i sig och inte ett medel. Konsten och kulturen kan ge en estetisk upplevelse som förmed-
lar djupa mänskliga känslor och tankar. Det är denna upplevelse, som man är ute efter i kul-
turlivet. Det finns inga objektiva värdekriterier för enskilda verk eller böcker. Snarare handlar 
det, för biblioteket, om att hitta rätt bok för rätt låntagare för att frammana känslan av upple-
velse. Huruvida detta ska ses som en femte rationalitet eller inte är osäkert, För som Skot-
Hansen själv säger, så är detta starkt sammankopplat till idén om upplevelseekonomin. Många 
hävdar, att allt handlar om upplevelse numera; det räcker inte att endast sälja en vara eller 
tjänst, utan även den upplevelse som produkten kan ge. Många bibliotek profilerar sig som 
upplevelsebibliotek, eller upplevelsecentra för att locka besökare, och även kommunerna an-
vänder detta i marknadsföringssyfte.49  
      En annan av Skot-Hansens artiklar, ’Folkbiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i 
folkbiblioteket’, (2001) knyter an till samma samhällsvetenskapliga modell som Jan Grau-
lund, det vill säga till de tre sfärerna stat, marknad och civilsamhälle. Hon menar att folkbibli-
oteken liksom kulturpolitiken i stort står i ett spänningsförhållande mellan dessa tre samhälls-
sfärer.50 Denna artikel kommer att utgöra bakgrunden till vår huvudteori och kommer därför 
att diskuteras mer utförligt i teorikapitlet. 
 
Trots den myckna forskningen kring bibliotekets funktioner, så menar många, att dess uppgif-
ter fortfarande är otydliga. En av dessa är Bjarne Stenqvist51 som i Är det på efterkälken Sve-
rige åker? (2003) beskriver hur debatten om folkbiblioteks roll har vuxit i Sverige. 1990-
talets besparingar i de kommunala verksamheterna stoppade upp bibliotekets utveckling vilket 
lett till en allt minskande filialverksamhet, särskilt i stadsområden med sämre ekonomi med 
hög andel invandrad befolkning. Stenqvist menar att kommunledningarna har saknat kunskap 
om vilken roll folkbiblioteket har i integrationsarbetet.  
     Folkbiblioteket förväntas spela allt fler roller, men trots detta så ökar inte resurserna. Sten-
qvist menar, att biblioteken står inför en utmaning med det ökade utbildningstrycket i samhäl-
let, med Kunskapslyftet, Komvux och det ökande antalet högskolestuderande med distansut-
bildning. Sedan nittiotalet har antalet högskolestuderande ökat med 60 % och vid en enkätun-
dersökning 1998 var 47 % av alla besökarna på folkbiblioteken vuxenstuderande. Statens kul-
turråd hade redan konstaterat att studenterna inte la vikt vid vem som finansierade respektive 
biblioteksform, utan använde det som var närmast till hands. Till detta kommer den förändra-

                                                 
49 Skot-Hansen 2006, s. 30-38. 
50 Skot-Hansen, Dorte 2001. Folkbiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkbiblioteket, s. 49-54.  
51 Bjarne Stenqvist är journalist och engagerad i biblioteksfrågor. 
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de undervisningsmetodiken, där elever på de flesta nivåer självständigt skall söka information 
till sina uppgifter, vilket innebär ett ökat behov av  bibliotekets resurser.52 
    Stenqvist propagerar också för skapandet av ett nationellt upprop för biblioteket. Detta ba-
seras på att samhället kräver förståelse, sammanhang och överblick, vilket ställer krav på per-
sonlig utveckling och aktivt deltagande i lärandeprocesser. Folkbiblioteken kan inte längre 
huvudsakligen ses som en del av den statliga litteraturpolitiken. En av de metoder som finns 
för utveckling är genom att i organ på nationell, regional och kommunal nivå bygga tvärgåen-
de kommunikationer mellan olika sektorer för att skapa samarbetspartner och strategiska sam-
syner mellan aktörer.53  
 
Alastair Black och Dave Muddiman, brittiska forskare inom ”Librarianship and Information 
management”, skriver, i Understanding Community Librarianship: The public Library in 
Post-Modern Britain (1997), om bibliotekets plats i lokalsamhället. De menar att de brittiska 
folkbiblioteken växte fram ur en borgerlig och konservativ inställning till kultur. Sedan växte 
välfärdstanken fram som intresserade sig för att balansera över resurserna på de missgynnade 
och att vidga folkbibliotekets tjänster med kontroll från samhället. När så samstämmigheten 
om det moderna samhällslivet har blivit nedbruten har det lett till nedskärningar i samhälls-
service, en förflyttning mot mer kommersiell och kulturell populism, samt mot privatisering. 
Folkbiblioteket har misslyckats i att tillämpa en pluralistisk servicemodell som skulle innefat-
ta de potentiella brukarnas intressen, men vissa bibliotekarier insåg begränsningarna i den 
slutna offentliga institutionen och försökte åstadkomma en förändring.. Flexibilitet och inno-
vation blev några av ledorden, men motståndare till detta synsätt menar att det kan leda till en 
förlust av bibliotekens breda och mångfasetterade verksamhet. Även om många bibliotekarier 
har stöttat en avinstitutionalisering har yrkesrollen ofta hängt just på att den är knuten till den 
offentliga institutionen. Bibliotekarierollen har också sökt sig mot andra roller som samhälls-
arbetare, rådgivare och utbildare, men har slutligen varit motvillig till att anta dessa roller. 
Folkbibliotekets stabilitet har istället legat i bokutlåningsfunktionen som kan sägas vara kär-
nan i verksamheten.  
     Folkbiblioteket associeras med ett antal principer som hör samman med kulturell demokra-
ti: ett erkännande av att spridningen av kunskap till alla samhällets delar är folkbibliotekets 
primära funktion, att erkänna att komplexiteten i de olika kunskapsformerna, en acceptans av 
kulturell pluralism och att servicen inkluderar alla kulturer. Ytterligare en princip innebär ac-
cepterande av att servicens utformning ligger i jämlikhet, vilket innebär en medvetenhet om 
att vissa delar av samhället har mindre makt och därför kräver positiv särbehandling. Den 
sista principen innebär att utvecklandet av tjänster kräver deltagande engagemang från biblio-
tekarierna för att stödja bibliotekets position.  
     Idén att biblioteket som ensam institution kan agera som en garant för den allmänna till-
gången till kunskap, en idé som är rotad i den klassiska välfärdsstaten, ses allt mer med skep-
sis. Särskilt som den kunskap, som biblioteken förmedlar ibland knappt kan relateras till de 
samhällsbehov som biblioteket skall tjäna. I den elektroniska åldern med ett flertal kanaler för 
informationsförmedling, menar Black & Muddiman, att folkbibliotekets fokus måste ligga i 
det lokala eller regionala, mer än det nationella, om det allmänna intresset skall bevaras av 
den demokratiskt valda, lokala förvaltningen. 
     Det har emellertid skett en förändring i även de lokala myndigheternas förhållningssätt till 
biblioteken, nämligen att myndigheterna mer fungerar som möjliggörare av service, än att 
som tidigare vara direkta försörjare. Detta visas också genom att det är en närmare relation för 
konsumenterna mellan att betala för och motta service, där tyngden har lagts på låntagarnas 
val. Black & Muddiman menar att det har utvecklats nya mekanismer, där det lokala ansvaret 
                                                 
52 Stenqvist, Bjarne 2003. Är det på efterkälken Sverige åker?, s. 71-88. 
53 Stenqvist 2003, s. 91-95. 
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kan kringgå den framröstade myndigheten. Detta tänkande kan vara för fokuserat på önsk-
ningar och krav istället för de oartikulerade behov som medborgarna (framför allt minoritet 
och grupper som inte kan tala för sig själva) kan ha, eftersom det betonar ”kunden” eller lån-
tagarens del i organisationen.54  
 
I magisteruppsatsen Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik: En diskursanalys kring for-
mulerandet av folkbibliotekets uppdrag i ett urval biblioteksrelaterade tidskrifter under åren 
1999-2000 av Åsa From (2006) fördjupar sig författaren i hur man inom folkbiblioteksfältet 
uppfattar och talar om folkbibliotekets uppdrag i samhället. Hon försöker urskilja en skillnad 
mellan ett teoretiker- respektive praktikerperspektiv. Genom diskursanalys har hon fått fram 
nio olika diskurser varav endast vissa är lika framträdande i båda perspektiven. Däremot visar 
hennes resultat att folkbibliotekets utbildningsroll framhävs mer i det teoretiska perspektivet. 
Där framhävs att folkbiblioteket främst är ett redskap för utbildning och livslångt lärande, och 
att den formella utbildningen är en viktig samarbetspartner. I det praktiska perspektivet fram-
hävs dock inte utbildningsrollen som någon av de främsta rollerna. Däremot framhävdes den 
klassiska folkbildningens inverkan och vikt som folkbibliotekets grund.  
     Skillnaderna mellan det teoretiska och praktiska perspektivet sammanfattas av From ge-
nom att det finns en starkare betoning på folkbibliotekets traditionella värderingar och roller 
hos det praktiska perspektivet. I det teoretiska perspektivet finns en starkare tilltro till ny tek-
nik och nya sätt att driva verksamheten för att skapa ett mer slagkraftigt folkbibliotek i fram-
tiden. From menar att det teoretiska perspektivet ser folkbibliotek som tillhandahållare av 
rekreationsmöjligheter och att detta är en roll som är likvärdig funktionerna för utbildning, 
demokrati och kultur. Dessutom ses folkbiblioteket som en social instans i samhället, där 
medborgarna erbjuds en mötesplats för social interaktion och rekreation. I praktikerperspekti-
vets syn fanns det ett större fokus på folkbibliotekets nyttofunktioner. Funktionerna som stöd 
för utbildning och demokrati betonas framför att erbjuda rekreation och populärkultur. Detta 
menar From kan vara ett resultat av det traditionella sättet att betrakta folkbiblioteket som en i 
huvudsak folkbildande institution. From menar dock, att skillnaderna inte är fler än likheter-
na. Det är istället i båda perspektiven tydligt, att det finns en önskan och ett behov att utvidga 
biblioteksbegreppet och att anpassa det till dagens moderna samhälle. Det talas om ungefär 
samma möjliga uppgifter, roller och funktioner och de flesta diskurser som konkurrerar om att 
dominera ”folkbibliotekets uppdrag”, går att finna i båda perspektiven.55  
 
Detta avsnitt om tidigare forskning har berört en del av de ämnen som finns utforskade på 
området. I förhållande till våra frågeställningar har vi försökt lägga en grund inför mer för-
djupade studier baserat på syftet och problemställningen. Som synes finns det mycket forsk-
ning kring folkbibliotekens plats och funktion i samhället. Ännu har dock ingen forskning 
hunnit bedrivas utifrån biblioteksplanerna, då dessa dokument är så nya. Det är här, som vi 
kommer att ge ett bidrag med vår uppsats. Vi kommer att återknyta till denna tidigare forsk-
ning i vår diskussion.  

                                                 
54 Black, Alistair & Muddiman, Dave 1997. Understanding Community Librarianship: The public Library in 
Post-Modern Britain, s. 94-96, 108- 109, 145-150. 
55 From, Åsa 2006. Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik: En diskursanalys kring formulerandet av folk-
bibliotekets uppdrag i ett urval biblioteksrelaterade tidskrifter under åren 1999-2000, s 56-59. 
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3 Metod och material 
Vi vill genom denna uppsats utläsa vilka idéer om folkbibliotekets funktioner som förekom-
mer i de kommunala biblioteksplanerna. Vi vill även se hur biblioteksfunktionerna yttrar sig. 
Därför vill vi använda en kvalitativ forskningsmetod som vill finna kvaliteter hos företeelser 
och ge kunskap om dessa kvaliteter.56 Kvalitativa studier söker efter att täcka och visa en bit 
av verkligheten. Vi anser att vår studie är av kvalitativ karaktär eftersom vi, liksom kvalitativa 
forskning menar varje företeelse är unik i sin kontext.57 De biblioteksplaner som vi skall un-
dersöka menar vi, kommer att visa ett resultat som är unikt mot den kontext biblioteken hör 
hemma i. Den kvalitativa forskningen vill inte uppnå en slutgiltig forskning utan varje under-
sökning är en fas i en kunskapsutveckling. De tidigare idéer om funktioner som vi fått fram 
genom att studera tidigare forskning kommer att införlivas i ett mer omfattande metodverk-
tyg. Vi skall undersöka om de begrepp som vi använder i vår analys fortfarande är represen-
tanter för bibliotekets funktioner i samhället. Idéerna om folkbibliotekets funktioner kommer 
att ställas mot nya data, aspekter och kvaliteter från biblioteksplanerna för att därmed utveck-
las eller begränsas.58  

3.1 Tillvägagångssätt 
Vår första delfråga, vilka funktioner för folkbiblioteket som kan utläsas utifrån kommunala 
biblioteksplaner och andra styrdokument, kommer vi att besvara genom idéanalys. Den andra 
frågan, vilka skillnader respektive likheter som kan skönjas mellan kommunerna, kring idéer 
om bibliotekets funktioner, kommer att besvaras genom att jämföra resultaten på den första 
frågan. Vi kommer även att diskutera dessa resultat med tidigare forskning. Den tredje frågan, 
hur idéerna om folkbibliotekets funktioner förhåller sig till teorin om staten, marknaden och 
civilsamhället, kommer att besvaras genom att relatera resultaten från fråga ett och två till vår 
teori. Vi kommer att diskutera hur staten, marknaden och civilsamhället träder fram, påverkar 
eller på annat sätt förekommer i de olika idéerna om bibliotekets funktion.    

3.2 Metod - Idéanalys 
Vår avsikt med denna studie är att undersöka idéerna som finns kring folkbibliotekets funk-
tion i lokalsamhället, såsom de formuleras i de mål och planer som satts upp i de kommunala 
biblioteksplanerna. Därför anser vi att en idéanalys är väl lämpad som analysmetod. En idéin-
riktad studie avser att fokusera på de idéer och argument som framförs, utan att fokusera sär-
skilt på aktörens del.59 Detta innebär för vår del att vi inte kommer att undersöka den sociala 
praktikens förhållande till idéerna i bibliotekens verksamhet och inte heller på de enskilda 
individer som producerat dokumenten.  
     En idé kan definieras som en tankekonstruktion som utmärks av en viss kontinuitet och 
kan vara en föreställning om verkligheten, om sociala förhållanden, värderingar eller före-
ställningar om hur man bör handla.60  
 
Bergström och Boréus presenterar flera typer av idéanalyser; funktionell analys, ideologikri-
tik, innehållslig analys och så vidare. Vi ska inte undersöka förekomsten av idéer utifrån en 
viss grupp, och inte heller undersöka argumentation, eller jämföra det i text manifesterade 
med en social praktik. Därför är en allmän analys av förekomsten av idéer det mest lämpli-

                                                 
56 Eneroth, Bo 1984. Hur mäter man “vackert”?: Grundbok i kvalitativ metod, s. 47. 
57 Eneroth, Bo 1984. s. 49. 
58 Eneroth, Bo 1984. s. 47-52, 74 
59 Beckman, Ludvig 2005. Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s. 17-18. 
60 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2005. Idé- och ideologianalys, s. 149. 
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ga.61 Beckman menar att idéanalysens syfte inte är att ta ställning till om budskapet är riktigt. 
”Istället är det relationen mellan budskapet och motiven eller andra bakomliggande orsaker 
som ställs i fokus.”62 Han menar att det är viktigt att klargöra vad syftet med studien är och 
vårt är att beskriva vilka idéer kring bibliotekets funktioner som framkommer genom den för-
sta av våra frågeställningar. Beskrivningen kommer dock att influeras av en förklarande del 
men i första hand fokuserar vi på beskrivning.63  
 
Bergström och Boréus presenterar tre olika analysverktyg för att utföra idéanalyser: idealty-
per, dimensioner och idékritik. Av dessa så är det idealtyper som passar vår studie bäst. Ideo-
logikritiken förespråkar en koppling till den sociala praktiken, vilket vi inte hade tänkt gå in 
på i vår studie, och dimensionerna är väldigt löst formulerade. Idealtyperna däremot kan ge en 
systematisk bild av de olika idéer som förekommer i de olika texterna, och verktyget lämpar 
sig för jämförelser mellan texter.64 Idealtyper skapas för vart och ett av de fenomen vi skall 
beskriva. Vi kommer att renodla de idéer som utmärker idealtypen för att tydliggöra och 
sammanfatta dess innebörd. ”Idealtypen ger en bild av det som skall undersökas, men är sam-
tidigt en extrembild utan exakt motsvarighet i verkligheten. En idealtyp är således vare sig 
falsk eller sann, bara mer eller mindre användbar.”65 Vår undersökning av idéer om funktio-
ner placerar vi sedan i förhållande till idealtypen genom att se hur nära eller långt ifrån ex-
trembilden vi skall placera de idéer och funktioner vi har undersökt. Idealtyperna skall inte i 
sig ge beskrivningar av existerande funktioner utan hjälpa oss att tydliggöra de skillnader som 
är väsentliga.66 Begreppet funktion kan stå uttryckligen i de biblioteksplaner vi skall studera 
men även de nästan synonyma orden roll, avsikt, tjänster, utbud, uppgifter och liknande. 
Dessutom kan kontexten ange en funktion utan att något av dessa ord förekommer. 
     Dessa skapade idealtyper läggs sedan som ett raster över dokumenten för att få fram bibli-
oteksfunktionerna på ett systematiskt och jämförbart sätt. Analysverktyget idealtyper kan 
också hjälpa till att bringa en tematisk och systematisk prägel på analysen av de biblioteks-
planer vi undersöker. Detta kan bidra till en komparativ analys av materialet. Vi får dock vara 
medvetna om att inte försöka tvinga in materialet i idealtyperna.67 
     Beckman menar att det är föreställningar om idéer som förklarar vad som sker, inte idéerna 
i sig själva.68 Detta innebär att det är ambitionerna och intentionerna kring vilka funktioner 
som biblioteket ska fylla som kommer att gestaltas i biblioteksplanerna. Det vill säga, dessa 
ambitioner kan liknas vid föreställningar om idéer. Dessa föreställningar kring olika idéer 
kommer att ta sig uttryck på olika sätt i olika kommuner. Det är detta vi vill komma åt med 
vår andra fråga, vilka skillnader respektive likheter som kan skönjas mellan kommunerna, 
kring idéer om bibliotekets funktioner. Den kommer att besvaras genom att jämföra resultaten 
på den första frågan, samt i viss mån genom en förklarande idéanalys, där vi kommer att titta 
på skäl, motiv, avsikter samt grunder som förklaring till de beslut som tagits. Denna förkla-
rande del är dock inte vårt huvudfokus och kommer inte att genomföras systematiskt utan 
endast ses som kompletterande till den beskrivande idéanalysen. 
 
Den tredje och sista frågan kommer att kopplas ihop mer specifikt med teoridelen och kom-
mer istället att behandlas i samband med den. 
 
                                                 
61 Bergström & Boréus 2005, s. 155-159. 
62 Beckman 2005, 13. 
63 Beckman 2005, s. 13-14. 
64 Bergström & Boréus 2005, s. 171-172. 
65 Beckman 2005, s. 28. 
66 Beckman 2005, s. 28-29. 
67 Bergström & Boréus 2005, s. 171-172. 
68 Beckman 2005, s. 81. 
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3.3 Empiriskt material 
Vi ska i denna studie undersöka idéer om bibliotekets funktioner i samhället. Detta vill vi göra 
genom en kvalitativ textanalys av de tidigare nämnda biblioteksplanerna: Botkyrkas, Hanin-
ges, Götenes och Mariestads biblioteksplaner. Här kommer vi först att redogöra för biblio-
teksplanernas framväxt och för deras betydelse som dokument. Därefter kommer vi att disku-
tera hur vi har gjort vårt urval. 

3.3.1 Biblioteksplanernas framväxt 
Bibliotekslagen (1996:1596) trädde i kraft efter beslut att en lagstiftning krävdes för att slå 
vakt om bland annat om avgiftsfriheten för biblioteksanvändarna. Kulturdepartementet utred-
de genom Om biblioteksverksamheterna (Ds:2003:66) om bibliotekslagen behövde förändras 
för att motverka de skillnader som finns mellan olika kommuners biblioteksverksamhet. I 
arbetet ingick en undersökning av hur olika biblioteksverksamheter har utvecklats såväl innan 
som efter bibliotekslagens införande.  
     Om biblioteksverksamheterna lägger vikt vid den kunskapsdrivna samhällsutvecklingen 
som man menar påverkar biblioteksarbetet och de nya biblioteksanvändarnas krav och behov, 
med nya digitala sökverktyg och metoder. Den betonar också att en ökad samverkan bör prio-
riteras mellan verksamheter och aktörer inom biblioteksväsendet. För att öka samsyn, sam-
verkan och bättre tillgänglighet och effektivitet, bör det skapas gemensam kunskap och över-
blick över biblioteksverksamheterna. Detta utgör grunden för förslaget om den nya bestäm-
melsen i bibliotekslagen om samverkan mellan huvudmän i biblioteksväsendet, samt att 
kommuner och landsting bör anta planer69 för biblioteksverksamheterna.70  
     Kulturrådet överlämnade en promemoria, till kulturdepartementet i juni 2003, där man 
påtalade behovet om en nationell strategi för folkbiblioteken. I promemorian menar kulturrå-
det att målet för den statliga bibliotekspolitiken bör vara att säkerställa en god biblioteksservi-
ce för alla medborgare i landet. Detta genom att främja nationell samverkan mellan de olika 
biblioteksformerna samt stöttning till utvecklingsarbete och initiera gemensamma nätverk för 
att lösa frågor.71 
     Enligt kulturdepartementet bör samverkan på kommunal och landstingskommunal nivå 
bidra till ett planerat förhållningssätt av de behov och krav gentemot biblioteken som exem-
pelvis studerande har. Då studerande använder folkbiblioteken i större utsträckning genom det 
livslånga lärandet, krävs planering och tydlighet beträffande bibliotekets tjänster. Kulturde-
partementet föreslår att kommunens utbildningsansvariga och biblioteksansvariga tillsam-
mans bör överlägga och skapa överenskommelser angående vilka bibliotekets åtaganden är 
gentemot utbildningar. Syftet är att tydliggöra bibliotekets åtaganden utåt mot användarna och 
inåt i förhållande till övriga biblioteksverksamheter samt övriga kommunala verksamheter. 
Folkbiblioteket är dessutom den mötesplats som används mest av medborgarna för utbildning, 
kultur och information. Med planer för de kommunala bibliotekens åtaganden kan de verk-
samheter som riktas till allmänheten preciseras och utvecklas. Redan när riksdagen beslutade 
om bibliotekslagen 1996 fanns det ett förslag om upprättande av planer för biblioteksverk-
samheten. Utifrån den andra paragrafen i Bibliotekslagen72, som mer specifikt beskriver några 
av bibliotekets uppgifter, är det kommunen, landstinget eller regionen som skall utforma och 
anta planerna. Dessa planer för biblioteksverksamheten skall dessutom konkretiseras med mål 
och medel så medborgarnas möjligheter att påverka främjas. De antagna planerna är också 
                                                 
69 Ingenstans i de politiska styrdokumenten används termen ’biblioteksplan’, utan istället används ’planer för 
biblioteksverksamheterna’. Däremot används ’biblioteksplan’ av Svensk Biblioteksförening och det är den term 
som används i våra empiriska dokument.  
70 Ds 2003:66, s. 8-9. 
71 Ds 2003:66, s. 89. 
72 SFS 1996:1596. 
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viktiga för att samverkan mellan bibliotek skall förtydligas, vilket kan bidra till tillgänglighet 
och effektivt resursutnyttjande.  
    Kulturdepartementet bedömde att det nya biblioteksförlaget inte innebar något intrång i det 
kommunala självstyret. Även fortsättningsvis var det kommunernas uppgift att lägga fast om-
fattningen och inriktningen av de olika biblioteksverksamheterna. Någon detaljstyrning från 
statens sida skulle därför inte förekomma.73

 

 
Regeringen följde i huvudsak de förslag som gavs i departementsskriften Om Biblioteksverk-
samheterna, i sin proposition till Riksdagen.74 I december 2004 beslutade Riksdagen att god-
känna regeringens förslag och Bibliotekslagen fick tillägget att kommuner och landsting skul-
le anta biblioteksplaner för verksamheten. I januari 2005 utgick en skrivelse från Statens Kul-
turråd till samtliga kommuner och landsting i Sverige med besked att tillägget godkänts. Kul-
turrådet menar i denna skrivelse att en biblioteksplan ska ha sin utgångspunkt i alla berörda 
politikområden. Dessa kan vara kultur, vård, fritid, näringsliv, utbildning, etc.  Hur dessa pla-
ner ska utformas är emellertid upp till kommunerna och landstingen själva. Kulturrådet menar 
dock att läns- och regionbiblioteken bör kunna vara ett stöd för kommunbiblioteken i deras 
arbete med att ta fram en biblioteksplan.75 
 
Trots att biblioteksplanerna skall vara politiska styrdokument finns det inga politiska riktlinjer 
för hur dessa ska utformas. Det är endast i förarbetena till lagändringsförslaget som det ges en 
definition om vad en biblioteksplan kan vara. Kulturutskottet skriver i sitt betänkande att de 
fullt ut stödjer att det ska vara upp till kommuner och landsting själva att bestämma hur deras 
respektive planer ska utformas. Vidare menar de att vad en biblioteksplan skall vara kan vari-
era mellan olika kommuner, men att en ledstjärna kan vara den definition som ges i departe-
mentsskriften Om biblioteksverksamheterna: ”Med biblioteksplan avses en av kommunal eller 
landstingskommunal instans antagen plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare 
besked om verksamhetens inriktning och omfattning och om samverkan och som är så utfor-
mad att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas lik-
som möjligheterna till samverkan.”76 Kulturutskottet betonar emellertid att biblioteksplanerna 
bör ta upp den samverkan som kan och bör ske mellan verksamheterna på såväl regional som 
lokal nivå, samt att de bör ta upp förhållanden som rör bibliotekens olika verksamhetsområ-
den, såsom medieutbud, öppettider, tillgänglighet och liknande.77  
     Denna definition har emellertid inte några av de kommunala biblioteksplanerna redovisat 
att de använt sig av. Däremot har flera av dem istället begagnat sig av Svensk Biblioteksföre-
nings definition: ”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.”78  
     Svensk Biblioteksförening har under lång tid arbetat för att denna lagändring skulle kom-
ma till stånd och gav redan år 2001 ut skriften Biblioteksplaner – en idétidskrift som ett led i 
detta arbete.79 Denna skrift riktade sig till dem som var politiskt ansvariga för biblioteksfrågor 
och även till dem som arbetar inom biblioteksvärlden och innehöll den definition av vad en 
biblioteksplan är som vi citerade ovan och gav dessutom exempel på hur man arbetade med 

                                                 
73 Ds 2003:66, s. 106-107. 
74 Prop. 2004/05:1. Budgetpropositionen för 2005: Utgiftsområde 17, s. 64-65. 
75 Modigh, Birgitta 2005. Ökad samverkan mellan bibliotek. 
76 Ds 2003:66, s. 112. 
77 2004/05 KrU:1. Kulturutskottets betänkande: Uppgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, 6.2.1. 
78 Belfrage 2001, s. 5. 
79 Lindberg, Niclas 2005. Förord, s. 6. 
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framtagande av biblioteksplaner i olika delar av landet. Vidare menar man inom Svensk Bib-
lioteksförening att biblioteksplanerna bör bygga på tre dokument: Unesco:s folkbiblioteksma-
nifest, Unesco:s skolbiblioteksmanifest samt Bibliotekslagen. En Biblioteksplan skall också 
vara ett redskap för att tillvarata varje enskild kommuns önskemål, behov, intressen och förut-
sättningar. Den skall också vara ett sätt att kunna få en överblick och kunna kombinera resur-
ser och få en samverkande organisation inom hela kommunen. Samtidigt kan man anpassa 
verksamheten efter varje kommuns behov, efter invånare och användargrupper. Därför menar 
Svensk Biblioteksförening att en biblioteksplan bör innehålla: ”en analys av kommuninvånar-
nas biblioteksbehov, en ansvarsfördelning och samverkansplan mellan alla typer av bibliotek, 
samt en strategi för framtiden.”80 Efter att lagförslaget godkänts utgav Svensk Biblioteksföre-
ning en skrift som ville förtydliga Bibliotekslagen och samtidigt vara till hjälp för att komma 
igång med arbetet med att ta fram en lokal biblioteksplan. I skriften finns en mall där man går 
igenom bibliotekslagen, paragraf för paragraf, och diskuterar olika frågor som man som bibli-
oteksansvarig och politiker kan behöva ta ställning till utifrån varje paragraf.81  
     Detta är emellertid inte några krav som kommunerna måste följa utan endast rekommenda-
tioner. Huruvida dessa rekommendationer har följts har emellertid haft en viss betydelse för 
vårt urval. Det är nämligen de dokument som har innehållit analyser av biblioteksbehov, om-
världsanalys och liknande, som har varit mest lämpade för vår studie.          

3.3.2 Urvalskriterier och avgränsning 
Vår avsikt med denna uppsats är att undersöka idéer om folkbibliotekets funktion i det lokala 
samhället. Som vi skrev i vårt syfte så föreställer vi oss att samhällets sammansättning och 
bibliotekets roll i det speglas i biblioteksplanerna. Eftersom biblioteksplanerna skall ta ett 
helhetsgrepp om kommunernas biblioteksverksamhet, deras behov och möjligheter i förhål-
lande till övriga kommunala verksamhetsområden, så anser vi att dessa planer är lämpliga för 
undersökningen. Vi vill därför undersöka de valda biblioteksplanerna för att utläsa vilka idéer 
där finns kring vilken eller vilka funktioner som folkbiblioteket ska ha i det lokala samhället.  
 
För att få ett kvalitativt urval valde vi att utgå från Svensk Biblioteksförenings hemsida. De 
har där en lista över alla Sveriges kommuner som visar huruvida respektive kommun har en 
biblioteksplan, håller på att ta fram en biblioteksplan eller ännu inte har påbörjat arbetet med 
att ta fram en plan. Där finns också flera kommuners biblioteksplaner publicerade och det är 
utifrån dessa direktlänkade planer som vi har gjort vårt urval.82 Det faktum att vi har valt ut-
ifrån de biblioteksplaner som finns publicerade på Svensk Biblioteksförenings hemsida har 
möjliggjort för oss att på ett bra sätt få tag på dokumenten och även att kunna jämföra kvali-
tén på de olika planerna. Det innebär naturligtvis att vi inte kan veta vad de dokument inne-
håller som inte finns publicerade där och vi kan inte heller svara för huruvida de hade varit 
mer lämpliga att använda. Vi har emellertid i första hand valt biblioteksplanerna utifrån vissa 
kvalitativa kriterier, vilka vi beskriver nedan, och om inga av de biblioteksplaner som finns 
publicerade på Svensk Biblioteksförenings hemsida hade innehållit dessa så hade vi gått vida-
re i vårt sökande. Även om biblioteksplanerna ska behandla alla bibliotek i en kommun ligger 
vårt fokus främst på folkbiblioteken. De andra biblioteksformerna berörs endast som eventu-
ella samverkanspartners till folkbiblioteken.  
 
När vi har undersökt de olika biblioteksplanerna har vi kunnat konstatera att de har mycket 
olika kvaliteter och omfattningar. Även om det finns tydliga rekommendationer givna av 
Svensk Biblioteksförening så är det långtifrån alla som följer dessa. Huruvida kommunerna 
                                                 
80 Belfrage 2001, s. 8-9. 
81 Lindberg 2005, s. 6-7. 
82 Svensk Biblioteksförening, Sveriges kommuner, län för län – Biblioteksplaner och lokala rapporter. 
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har utarbetat sina biblioteksplaner utifrån Svensk Biblioteksförenings mall, Biblioteksplaner – 
från bibliotekslag till biblioteksplan83, är mindre viktigt för oss i vårt urval. Däremot har det 
haft betydelse huruvida de har följt andra rekommendationer från Svensk Biblioteksförening. 
För att få så rikt material som möjligt har vi haft som ett kriterium att biblioteksplanerna ska 
innehålla såväl behovsanalys som omvärldsanalys, förutom åtgärdsprogram och såväl nulä-
gesanalys av biblioteksverksamheten som målsättningar för densamma. Dessa kriterier har 
varit avgörande i vårt urval av biblioteksplaner.  
      
En fördel med det urval som resulterat i de tidigare nämnda: Botkyrkas, Haninges, Götenes 
och Mariestads kommunala biblioteksplaner, är att urvalet har en kvalitativ spridning. Dessa 
biblioteksplaner har sin grund i fyra olika kommunala situationer. Kommunernas resurser och 
behov är dock en avgörande kvalitativ skillnad för bibliotekens förutsättningar. Botkyrka och 
Haninge tillhör båda Stockholms län, och har båda mer än 70 000 invånare. Götene och Ma-
riestad tillhör Västra Götalandsregionen och har ca 13 000 respektive 24 000 invånare. Bot-
kyrka utgörs av sju kommundelar och sex bibliotek. Invånarna är relativt unga och en stor 
andel av befolkningen har rötter från ett hundratal länder runt om i världen.84 Haninge har sex 
bibliotek i kommunen och antalet invånare med utländsk bakgrund är ca 19 %.85 Götene har 
en hög medelålder och ett minskande befolkningsunderlag med en låg andel invånare med 
utländsk bakgrund. Huvudbiblioteket ingår i Medborgarservice och har dessutom en filial.86 
Mariestad har också en hög medelålder och låg andel utbildade medborgare på eftergymnasial 
nivå. Verksamheten består av ett huvudbibliotek och tre integrerade folk- och skolbibliotek.87       
     Vi vill betona att det inte är kommunerna utan deras biblioteksplaner vi skall studera. Bib-
liotekets verksamhet, som definieras genom biblioteksplanen, är dock inte kontextlös och 
kommunernas olika resurser och behov kommer att speglas i biblioteksplanerna. Det är i den 
förklarande delen av vår analys vi använder den förförståelse som kommunernas förutsätt-
ningar ger. Som vi sagt tidigare kommer den förklarande delen av analysen inte vara huvud-
fokus utan en beskrivande analys dominera. En förklarande analys kommer endast att genom-
föras när det ges tillfälle. 

                                                 
83 Almerud, Peter (2005). Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan. 
84 Botkyrka, kommunens hemsida: Botkyrka isiffror; Botkyrka; Korta fakta. Botkyrka; Biblioteken i Botkyrkas 
öppettider.  
85 Haninge, kommunens hemsida: Haninge, hela kommunen. Haninge: Sommar öppettider. 
86 Götene biblioteksplan 2006, Götene kommun Biblioteksplan 2007 s. 3-4, 12. 
87 Mariestad, kommunens hemsida: Statistik; Mariestad biblioteksplan 2005, Biblioteksplan för Mariestads 
Stadsbibliotek; Huvudbibliotek & Filialer  s. 7. 
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4 Teori 

4.1 De tre sfärerna 
Sven Nilsson skriver i sin bok Kulturens nya vägar att samhällsutvecklingen sker i växelver-
kan mellan marknad, civilt samhälle och stat. Han beskriver samhället som ett komplext sy-
stem där dessa krafter är både samverkande och konkurrerande. 88 Dorte Skot-Hansen menar i 
sin artikel Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket att detta även 
gäller biblioteken.89 Vi vill använda Dorte Skot-Hansens modell för att förklara bibliotekets 
olika funktioner. Genom att relatera resultatet på vår idéanalys till Dorte Skot-Hansens mo-
deller så vill vi visa om och hur biblioteket står i ett spänningsförhållande mellan stat, mark-
nad och civilsamhälle, vilket kommer att ge oss svaret på vår tredje delfråga. 

4.1.1 Stat 
Folkbiblioteken har sin grundförankring i det politiska systemet; i stat, landsting och framför 
allt i kommuner. Folkbiblioteket är en av de kulturinstitutioner varigenom staten vill driva 
igenom sin politik som formulerats i de kulturpolitiska målen och Bibliotekslagen. Utförandet 
av dessa mål och paragrafer ligger emellertid på institutioner och myndigheter, medan Kul-
turdepartementet samordnar och leder den statliga kulturpolitiken. Den för biblioteken vikti-
gaste myndigheten är Statens Kulturråd, inrättad 1974. Myndigheten har i uppgift att fördela 
de statliga bidragen, samt att bistå regeringen med underlag för beslut som rör den statliga 
kulturpolitiken. Vidare utför man också utvärderingar på verksamheterna, samt verkar för att 
de kulturpolitiska målen uppfylls. Folkbiblioteken blev tidigt en kommunal angelägenhet, det 
är härifrån de får sina ekonomiska resurser.90 Detta ger staten och kommunerna en stark för-
ankring i folkbiblioteken. 
      Staten har under århundraden utvecklats och blivit en offentlighet. De regler som staten 
har utvecklat har accepterats och respekterats därför att de syftar till att främja allmänna och 
kollektiva intressen. Många gånger har staten gått in med offentliga lösningar då marknaden 
inte har fungerat.91 För att kunna tillvarata medborgarnas intressen så har politiska styrdoku-
ment formulerats på såväl nationell och regional som på lokal nivå.  
 
De riktlinjer som kulturpolitiken, och därigenom folkbiblioteken, har att följa formuleras i 
första hand i de kulturpolitiska målen från 1996: 
”Målen för kulturpolitiken skall vara 

1. att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 
2. att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 

samt till eget skapande 
3. att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom mot-

verka kommersialismens negativa verkningar 
4. att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället 
5. att bevara och bruka kulturarvet 
6. att främja bildningssträvanden 
7. att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.”92 

 

                                                 
88 Nilsson 2003, s. 388-389. 
89 Skot-Hansen 2001, s. 45-62. 
90 Skot-Hansen 2001, s. 50; Nilsson 2003, s. 265, 268-270. 
91 Greider, Göran & Lappalainen, Tomas 1993. Den falska bilden av Sverige, s. 79. 
92 1996/97:KrU1, 2,3§. Kulturutskottets betänkande: Kultur m.m.  
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För biblioteken antogs också en särskild lag 1996. Denna lag anger ansvarsfördelningen för 
de olika bibliotekstyperna i Sverige, samt att varje kommun är skyldig att tillhandahålla ett 
folkbibliotek för sina medborgare. Vidare framgår att biblioteken ska främja litteratur, läs-
ning, kulturell verksamhet, utbildning, upplysning och information, samt att lånen ska vara 
avgiftsfria. Grupper såsom barn och ungdomar, samt minoriteter som funktionshindrade och 
invandrare ska prioriteras.93  
 
Kommunernas lokala självstyrning har en lång tradition i Sverige, men det var genom 1862 
års kommunalförordningar som kommunerna slutligen fick rätt att ta ut kommunalskatt av 
medborgarna för att finansiera gemensamma intressen. Idag är den kommunala verksamheten 
främst inriktad på de sociala insatserna, som barnomsorg och äldrevård bland annat, utbild-
ning och utgifter för statsbyggnad och kommunalteknik. Även kulturen är dock en kommunal 
angelägenhet och kulturverksamheten är framför allt fokuserad till bibliotek, musik- och kul-
turskola och stöd till folkbildning. I större kommuner kan det även finnas museum, teater och 
musikinstitutioner. Även om kommunerna formellt är likställda har de olika förutsättningar 
för kulturpolitik såväl som för övrig politik. Skillnader kan bero på saker som befolkningsun-
derlag, geografiska avstånd och andra variabler som är svåra att påverka.94  
     Enligt Bibliotekslagen som vi beskrivit ovan så är folkbiblioteken kommunernas ansvar 
och varje kommun är också skyldig att ha ett folkbibliotek för sina medborgare. Även om 
lagen betonar ansvarsfördelning i biblioteksverksamheterna och pekar på vissa grupper som 
ska prioriteras så är ramarna mycket vida och anger inte några direkta riktlinjer för hur biblio-
teksverksamheterna i kommunerna ska se ut. Detta ville man komma tillrätta med och den 
första januari 2005 trädde det lagtillägg i kraft som sa att varje kommun skulle anta biblio-
teksplaner för verksamheten.95   
 
Eftersom det empiriska materialet utgörs av biblioteksplanerna kommer dessa inte bara att stå 
för den statliga förankringen utan även vara vårt studieobjekt. Därmed kommer vi att ha en 
automatisk koppling till staten redan i och med vårt val av material, en koppling som inte 
finns till de andra sfärerna.  
      När vi undersöker biblioteksfunktionsidéernas förhållande till staten kommer vi att göra 
det genom att se om, och i så fall hur, de nationella styrdokumentens mål och paragrafer finns 
representerade i de funktioner och verksamheter som biblioteken har, enligt biblioteksplaner-
na, samt om man kan se att vissa verksamheter direkt påverkas genom politiska beslut och 
direktiv. 

4.1.2 Marknad 
Marknadens inträde på biblioteksarenan skedde på allvar under 1980- och 90-talen. Neolibe-
ralismens påverkan, krav från politiker och användare samt den ökande konkurrensen från 
mer upplevelseinriktad kultur har lett till att marknaden har fått större betydelse. Utlåningen 
är fortfarande avgiftsfri och sponsring av biblioteken är fortfarande mycket sällsynt, då de 
fortfarande får sin största resursandel från offentliga medel. Däremot visar det sig i att biblio-
teksanvändarna allt mer betraktas som kunder. Detta syns dels i val av material, förmedling 
och till och med inredning, då böckerna ibland ställs upp efter genre istället för efter klassifi-
kationskoden.96  
     För marknaden finns inte några mål eller lagparagrafer att följa för att finna dess påverkan 
kring funktioner och verksamheter i biblioteksplanerna. Inte heller är det så enkelt att man 
                                                 
93 SFS 1996:1596. 
94 Nilsson 2003. s. 287, 289-290. 
95 Almerud, Peter 2005. Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan, s. 9-10. 
96 Skot-Hansen 2001, s. 50-53. 
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kan säga att det handlar om varuhandel, då utlåningen är gratis. Som Skot-Hansen säger så 
märks marknadens påverkan på ett mer indirekt sätt.97 För att hitta marknadsdrag i biblioteks-
planerna kommer vi därför att använda oss av den tidigare forskning, framför allt den som 
bedrivits kring just marknads- och instrumentella drag i bibliotekspolitik och -verksamheter. 
De faktorer som vi hämtar från den tidigare forskningen och kommer att använda som led-
stjärnor när vi undersöker marknadens förhållande till folkbiblioteken är: kundanpassning, 
marknadsföring, upplevelseindustri, konkurrens, effektivitet och liknande. 

4.1.3 Civilsamhälle  
Begreppet civilsamhälle har främst varit kopplat till sociologisk och politisk forskning, och 
det är först i slutet av 1990-talet som man började fundera över det i samband med kulturen. 
Under 1980- och 90-talen tog marknadstänkandet alltmer över kultursektorn och många har 
sedan dess sett civilsamhället som en potentiell motvikt till detta. I sådana fall blir det de of-
fentliga kulturinstitutionernas uppgift att stärka civilsamhället.  
     Skot-Hansen presenterar tre olika aspekter på det civila samhället och dess förhållande till 
kultur och bibliotek.  
     Den första aspekten är den moralfilosofiska. Det finns olika förespråkare för denna men 
gemensamt för dem alla är att de tycker sig se ett moraliskt förfall i samhället på grund av den 
ökade individualismen, på grund av att marknaden har trängt undan de moraliska värdering-
arna om gemenskap och gemensamt ansvar som tidigare rått i samhället, samt på grund av 
statens ökade reglering och administration. För att råda bot på detta måste det ske en upprät-
telse av de moraliska gemensamma värderingarna och ett återförande av ansvaret till civil-
samhället, framför allt grannar, familj, skola och lokalsamhälle. Kritiker hävdar emellertid att 
denna riktning vill återskapa gemenskaper som industrisamhället stod för men som nu upp-
lösts. Skot-Hansen menar att om biblioteket ska vara ett moraliskt rum så ska moralen vara 
värdeneutral och pluralistisk snarare än att förmedla någon nationsbunden kultur eller kanon, 
eftersom man annars skulle stänga många grupper ute.98 Man kan emellertid fråga sig om det 
är så värdeneutralt; värden som tolerans, respekt, kunskap och demokrati är värderingar som 
kanske eftersträvas att sprida, och då kan man även se det som ett uppdrag för biblioteket som 
ett moraliskt rum i civilsamhället? 
     Den andra aspekten är den sociologiska, vilken menar att civilsamhället är ett område som 
ska karakteriseras av frihet från statens och marknadens inverkan. Det ska snarare präglas av 
frivillighet och solidaritet. En sociologisk aspekt av civilsamhället framkommer i bibliotekets 
funktion som mötesplats. Det är få ställen i dagens samhälle där människor kan vistas utan ett 
direkt ärende, där de bara kan flanera omkring utan att redogöra för sin närvaro, men bibliote-
ket är ett av dessa ställen. Hit kan man gå frivilligt och utan förpliktelser. Frågan kvarstår 
emellertid huruvida möten faktiskt uppstår bara för att människor befinner sig i biblioteks-
rummet. Skot-Hansen påpekar emellertid att det räcker för biblioteket att som enda plats i 
lokalsamhället vara en plats att umgås på inomhus, frivilligt och gratis, för att det ska uppfylla 
kriteriet för en sociologisk definition av civilsamhället. 
     Den tredje och sista aspekten är den politiska, och som namnet antyder ses här det civila 
samhället som en plats att föra en kritisk debatt, reflektera och skapa opinioner, samt vara en 
grogrund för demokrati. På de flesta bibliotek har man evenemang som författarkvällar och 
bokprat men det är sällan som dessa behandlar något ”brännbart” eller kontroversiellt ämne. 
Biblioteket har inte någon framstående plats i den kritiska samhällsdebatten, utan där har 
andra medier som teve och press större möjligheter. Kontentan är att civilsamhället ska vara 
ett socialt rum dit alla har tillträde och där alla på ett likvärdigt sätt kan påverka den politiska 
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debatten. Civilsamhället ska inte vara underställt biblioteket utan biblioteket ska istället skapa 
förutsättningar för att civilsamhället ska kunna utvecklas på sina egna premisser.99   
     Inte heller när det gäller civilsamhället har vi några tydliga målformuleringar att följa som 
vi har när det gäller staten. Däremot behandlas civilsamhället betydligt mer utförligt i Skot-
Hansens artikel och det är utifrån hennes olika definitioner och exempel vi kommer att relate-
ra biblioteksplanernas funktioner och verksamheter till civilsamhället. Vi kommer inte att 
lägga någon större vikt vid de olika definitionerna av civilsamhället, utan se dem som kom-
pletterande varandra snarare än uteslutande. Vi kommer inte heller att använda dessa defini-
tioner i en systematisk undersökning utan endast se dem som exempel på olika aspekter på 
civilsamhället. 

4.2 Teorins tillämpning 
Biblioteksfunktionernas förhållande till staten kommer att undersökas genom att relatera dem 
till de mål och lagparagrafer som finns formulerade i de nationella styrdokumenten, det vill 
säga de kulturpolitiska målen och Bibliotekslagen, samt om man kan se att vissa verksamheter 
direkt påverkas genom politiska beslut och direktiv. 
     Förhållandet till marknaden undersöks genom att relatera biblioteksfunktionerna till den 
tidigare forskningen som rör den ekonomiska anknytningen i biblioteken. De faktorer som vi 
hämtar från den tidigare forskningen är: kundanpassning, marknadsföring, upplevelseindustri, 
konkurrens samt effektivitet. 
     Biblioteksfunktionernas förhållande till civilsamhället kommer att diskuteras utifrån Skot-
Hansens definitioner av detsamma.  
     De tre olika samhällssfärerna är dock karaktäriserade av en dynamik som möjliggör dialog 
och samverkan, liksom konkurrens och särprägling. Ofta så påverkar flera sfärer samtidigt 
olika funktioner och denna dynamik kommer att diskuteras under 5.3.4. 
 
Eftersom våra undersökningsobjekt, biblioteksplaner, är politiska styrdokument så har staten 
och det politiska systemet redan från början en grundlig förankring i vår undersökning och 
alla de idéer om bibliotekets funktioner som kommer till uttryck kan ses som förankrade i det 
politiska systemet. Är det då lönt att undersöka de tre sfärernas inverkan i dessa biblioteks-
planer? Kan det bli en representativ fördelning när staten har en sådan tydlig särställning? 
Vårt svar på detta är att den statliga och politiska förankringen består i mer än dessa biblio-
teksplaner och vad som kommer fram är hur man i dessa biblioteksplaner i varje kommun 
bereder plats för marknadskrafter såväl som för civilsamhället att verka. Som vi uppgav i vårt 
syfte så föreställer vi oss att samhällets sammansättning och bibliotekets roll i det speglas i 
biblioteksplanerna. Eftersom biblioteksplanerna ska ta ett helhetsgrepp om biblioteksverk-
samheten i varje kommun är det nödvändigt även för planen att den speglar respektive lokal-
samhälle och de behov och förutsättningar som finns där. På det sätt blir det naturligt att alla 
de delar som ett samhälle består i framkommer i biblioteksplanen, det vill säga såväl civil-
samhälle och marknad som stat. 

 

                                                 
99 Skot-Hansen 2001, s. 45-49, 53-60. 
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5 Analys 
Här presenterar vi först hur vi konstruerat vårt analysverktyg i ett antal idealtyper. Idealtyper-
na kommer att användas för att analysera biblioteksplanerna, och resultatet på den idéanalysen 
presenteras under 5.3. Först kommer vi att gå igenom hur idealtyperna förekommer inom re-
spektive kommun. Det kommer vi att göra genom att lyfta fram vissa centrala citat som visar 
på idealtypens förekomst. Eftersom det blir alldeles för omfattande att redovisa varje citat av 
vikt så kommer resten av idealtypen att redovisas i en refererande, löpande text. Redovisning-
en av respektive idealtyp kommer att följas av en jämförelse mellan kommunerna samt en 
diskussion gentemot tidigare forskning. Slutligen kommer vi att redovisa de tre sfärernas för-
hållande till idealtyperna. 

5.1 Analysverktyg: sex idealtyper 
Vi har konstruerat våra idealtyper utifrån den tidigare forskningen om bibliotekets funktion i 
samhället. Många av de idéer som finns kring folkbibliotekets funktioner liknar och överlap-
par varandra hos olika forskare. Vi har valt att framförallt utgå ifrån Dorte Skot-Hansens fem 
rationaliteter i hennes artikel Biblioteket i kulturpolitiken – mellem intrumentel og expressiv 
logik eftersom dessa rationaliteter ger en bra överblick över olika idéer om funktioner. Vi har 
emellertid vid behov kompletterat hennes definitioner med aspekter hämtade från andra fors-
kare på respektive tema.  
     Vi kommer dock inte att använda den sista av Skot-Hansens rationaliteter, upplevelsera-
tionaliteten. Upplevelse, menar vi, är inte en egen idé i sig utan snarare en förutsättning för de 
övriga idéerna. Vi uppfattar nämligen att även om upplevelsen inte sätts i centrum så förutsät-
ter varje idé att en upplevelse har ägt rum. Detta bygger vi på att upplevelse hos flera forskare 
används olika; Skot Hansen ser det som en egen rationalitet men också som en del av upple-
velseekonomin, medan Graulund menar att det är en del av folkbildningen. Idén om folkbibli-
oteket som en plats för upplevelse kommer därför istället att ingå i övriga idealtyper beroende 
på vilket motiv som ligger bakom. 
     Däremot har vi lagt till två idealtyper som hon saknade i sin modell men som återfanns i 
övrig forskning, nämligen Idén om folkbiblioteket som serviceproducent och Idén om folkbib-
lioteket som demokratiskt spelrum. Vad dessa och övriga idealtyper innebär kommer vi att 
beskriva nedan.  

5.1.1 Idén om folkbildning och upplysning 
Inom denna idealtyp ryms aspekter som rör insikt, reflektion, kunskap och bildning. Känne-
dom om konst, kultur och kulturarv, framför allt den nationella enhetskulturen, kan bidra till 
och stärka den demokratiska processen. I och med detta är demokratisering av kulturen en 
viktig aspekt; att alla människor får tillgång till kulturen och kunskapen.100 Även aspekter 
som att folkbiblioteket ska lära ut informationskompetens hör hit.101 Här kommer också 
aspekter på upplevelse in, där upplevelsen ses som ett medel för bildning. Bildande, menar 
Graulund, är resultatet av en personlig upplevelse som fås genom att mötet med något skapar 
och förändrar personen. Vad som skapar denna upplevelse är olika från person till person och 
därför är det upp till varje individ att själv söka dessa upplevelser. Bildning är något som kan 
fås av upplevelser från olika medieformer.102   

                                                 
100 Skot-Hansen 2006, s.27-28. 
101 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006b, s. 23. 
102 Graulund 2006, s. 56-58. 
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Kontentan av denna idealtyp är idén att människor kommer till biblioteket för att söka och 
inhämta kunskap. Den demokratiska förankringen här, till skillnad mot i idealtyp sex, är en-
dast att människors medverkan i samhället möjliggörs genom kunskapsinhämtning.      

5.1.2 Idén om folkbibliotekets sociala betydelse  
Denna idealtyp grundar sig på att folkbiblioteket har en social betydelse. Genom att männi-
skor deltar i kulturlivet så stärks den egna identiteten såväl som gemenskaper. Dessutom kan 
biblioteket fungera som en mötesplats mellan människor och idéer som annars inte hade 
kommit i kontakt med varandra, vilket skapar tolerans och förståelse mellan olika människor. 
Biblioteksgolvet ska vara en plats att fritt kunna uppehålla sig oavsett etnisk, religiös eller 
kulturell tillhörighet.103 Här har alltså folkbiblioteket en social funktion som mötesplats. 
     Ytterligare en aspekt är att folkbibliotekets resurser och verksamheter ska tillgängliggöras 
för alla. Alla människor har emellertid inte samma möjlighet att skaffa kunskap och informa-
tion.104 Biblioteket har därför en lång tradition bakom sig av uppsökande verksamhet och 
målgruppsinriktad verksamhet, i avsikt att fånga upp grupper som annars skulle ha svårt att ta 
sig till biblioteket, antingen på grund av handikapp eller dylikt eller på grund av kulturella 
distanser, som språk. Biblioteket har även en integrerande funktion när man riktar sig speciellt 
till invandrargrupper.105 Här har alltså folkbiblioteket en social funktion i och med att de läg-
ger särskilt fokus på vissa grupper, när det gäller tillgänglighet och integrering. 

5.1.3 Idén om ekonomisk framgång 
Denna idealtyp inkluderar aspekter som menar att bibliotekets resurser är ett medel för att 
åstadkomma ekonomisk utveckling. I synliggörandet av kommuner samverkar man med andra 
aktörer för att profilera kommunen såväl nationellt som internationellt. En sådan möjlighet är 
att stärka kommunens konkurrensmöjligheter när det gäller att locka till sig nya invånare. En 
annan möjlighet är att verka lockande för näringslivet och därmed få företag att etablera sig i 
kommunen. Detta gör man genom att satsa på kulturen, biblioteken, det livslånga lärandet och 
möjligheter till vidareutbildning. 
     Många bibliotek profilerar sig som upplevelsebibliotek eller upplevelsecentra för att locka 
besökare, och även kommunerna använder detta i marknadsföringssyfte.106  

5.1.4 Idén om underhållning 
Inom denna idealtyp ryms fritid och avkoppling. Biblioteket kan erbjuda time-out upplevelser 
i form av att vara en mötesplats för social interaktion och rekreation. Populärkultur, under-
hållning och nöje är några av faktorerna, liksom utlåningen av ren skönlitteratur och dataspel. 
Skot-Hansen inkluderar även infotainment och edutainment107 som hon menar växt fram för 
att kombinera upplysning med underhållning.108  Även här kommer upplevelseaspekter att tas 
upp men det är när upplevelsen motiveras som ett självändamål och inte för att uppnå bild-
ning, ekonomisk framgång eller något annat, som vi anser att den ska ses som ett uttryck för 
underhållning och rekreation.  

                                                 
103 Skot-Hansen 2006, s. 28-30. 
104 Black & Muddiman 1997, s. 147. 
105 Skot-Hansen 2006, s. 30-34. 
106 Skot-Hansen 2006, s. 31-38. 
107 Infotainment och Edutainment är begrepp som betecknar en sammansmältning av bildning och underhållning. 
Skot-Hansen 2006, s. 33-34. 
108 From 2006, s. 42, 58; Skot-Hansen 2006, s. 33-34. 
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5.1.5 Idén om folkbiblioteket som serviceproducent 
Inom denna idealtyp berörs aspekter som kan kopplas till folkbiblioteket som förmedlare av 
service. I och med marknadens intåg i det offentliga så har bibliotekspolitiken allt mer påver-
kats till att bli en servicepolitik.109 Detta visar sig i att biblioteksanvändarna kommer att be-
traktas som kunder vilkas efterfrågan skall mötas.110 Det kan också visa sig i samarbete med 
andra utbildningsinstitutioner där folkbiblioteket hamnar i en position där de måste serva stu-
denter från både högskola, Komvux och andra läroanstalter.111 Man skulle kunna hävda att 
biblioteksyrket är ett serviceyrke och att det mesta av den verksamhet som försiggår på ett 
bibliotek består i att utföra serviceuppgifter för biblioteksbesökarna, och att det därför inte går 
att skilja ut från de övriga idealtyperna. Med service avser vi emellertid inte vilken service 
som helst, utan service som produceras som en vara och ”säljs” till kunderna, alltså service 
utifrån ett marknadsperspektiv.  För denna idealtyp gäller alltså att folkbiblioteket ses som en 
serviceproducent för låntagare, offentliga institutioner, utbildningsanstalter, och även närings-
liv.  

5.1.6 Idén om folkbiblioteket som demokratiskt spelrum  
Denna idealtyp utgörs av idén om att folkbiblioteket har en kritisk och demokratisk funktion. 
Folkbiblioteket är då en allmän plats att föra debatter och värdediskussioner. Genom att mot-
stridiga åsikter kan finnas och öppet uttalas så medverkar folkbiblioteket till att demokrati 
garanteras. För att detta ska fungera är det viktigt att folkbiblioteket står för helhet och mång-
fald och inte blir för specialiserade.112   
     Liksom folkbildningsidén är tillgängligheten till information nära förknippad med demo-
krati och människors förmåga att delta i ett demokratiskt samhälle. Informationsteknologin 
medger att en direkt kontakt sker mellan staten och dess medborgare, antingen via forum on-
line eller att offentliga dokument publiceras digitalt. Tillgänglighet till denna teknologi blir 
därmed en förutsättning för demokrati och folkbiblioteket kan då fylla funktionen som en 
neutral mellanhand, för att öka kommunikationen mellan stat och medborgare. Tillgänglighe-
ten är således en viktig faktor för att borga för kostnadsfri och trovärdig kommunikation, utan 
begränsning av ekonomiska eller kunskapsmässiga hinder.113 Folkbiblioteket kan även föra ut 
samhällsinformation på andra vis, genom exempelvis utställningar och föreläsningar till med-
borgarna. 
     Själva kärnan i denna idealtyp är alltså att folkbiblioteket har en demokratisk funktion. Inte 
som i idealtyp ett, genom att människor kunskapsmässigt görs kapabla, utan genom att folk-
biblioteket självt genom sina tjänster och sitt rum verkar som en demokratisk arena. Nyckel-
ord blir då: helhet, jämlikhet, mångfald, kritik och debatt. 
 

5.2 Vilka idéer om funktioner förekommer i biblioteksplanerna? 
Vi kommer här att redovisa resultatet av vår idéanalys, det vill säga, vilka idéer det finns om 
folkbibliotekets funktioner i respektive kommuns biblioteksplan. Att redovisa varje ord som 
finns beskrivet kring varje idealtyp skulle bli alltför omfattande. Istället kommer vi att återge 
ett centralt citat för varje idealtyp i varje kommun och sedan sammanställa återstående formu-
leringar i ett sammanhängande referat som kommer att ta upp alla de aspekter som har nämnts 
kring varje idealtyp i respektive kommun. Vi kommer i möjligaste mån att i våra formulering-

                                                 
109 Nilsson 1982, s. 62-67. 
110 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006a, s. 43-48.  
111 Stenqvist 2003, s. 87. 
112 Vestheim 1997, s. 443-449. 
113 Johansson 2004, 51-54, 56-58. 
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ar visa huruvida idealtyper förekommer i en allmän avsiktsbeskrivning, i verksamhetsplane-
ring eller på något annat ställe i biblioteksplanen. Vissa faktorer kommer att kunna hänföras 
till flera idealtyper när det finns flera motiv till en viss verksamhet. Detta kommer då att tas 
upp under flera idealtyper. 
     Efter att ha redovisat idealtypernas förekomst i respektive kommun kommer vi att i varje 
idealtyp göra en jämförelse mellan kommunerna och diskutera resultaten med tidigare forsk-
ning. 
 

5.2.1 Idén om folkbildning och upplysning      

5.2.1.1 Botkyrka 
Kunskap tillsammans med fantasi utgör grunden till insikt och förståelse av historiska, poli-
tiska och mänskliga samband. Det utgör också grunden för engagemang och deltagande, och 
kan förändra fördomar som beror på okunskap och bristande förståelse. Utifrån detta formule-
rar Botkyrka i sin verksamhetsidé att: ”Biblioteken i Botkyrka erbjuder vägar till kunskap, 
insikt, fantasi och upplevelse genom att erbjuda fri och obegränsad tillgång till information, 
tankar, kultur och litteratur, […] medverka till att Botkyrka har kunniga och välinformerade 
medborgare som kan delta aktivt i samhällslivet, […] främja litteratur och läsande och sär-
skilt verka för att utveckla lusten till läsning hos barn och unga, [samt genom att] stödja 
lärande och studier, såväl självstudier som utbildning på olika nivåer.”114 
     Man använder sig också av en modell som anger att biblioteket har fyra olika uppgifter och 
roller. Tre av dessa kan kopplas till idén om folkbildning och upplysning, nämligen kul-
tur/upplevelse, kunskap/utbildning samt information/fakta. 
     Biblioteket har idag en ny pedagogisk roll genom att lära ut sökkompetens och källkritik, 
att handleda besökare, både på biblioteket och på nätet. Informationskompetens framstår idag 
som ”den fjärde basfärdigheten” efter att läsa, skriva och räkna. Användarundervisning i detta 
avseende är därför mycket viktigt. 
     Botkyrkas biblioteksplan menar att inriktningen mot studier behöver stärkas i samarbete 
mellan biblioteket och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Många besökare är stu-
derande, från Komvux och SFI (svenska för invandrare), eller högskolestuderande. Andra 
kämpar med svenska språket och möjligheten att komma in i det svenska samhället. Det är 
viktigt att stärka samarbetet mellan kultur, fritid, utbildning och arbetsmarknad och att på oli-
ka sätt kraftfullt stödja de vuxenstuderande. Biblioteket medverkar i kommunens strävan att 
höja utbildningsnivån.  
     Att arbeta läsfrämjande bland barn och ungdom är en huvuduppgift för biblioteket, därför 
att ju tidigare i livet barnen kommer i kontakt med böcker och läsning desto större effekt har 
detta på språkutvecklingen. Biblioteket ska därför öka samarbetet med förskolorna kring 
språkutveckling, böcker, berättande, rim och ramsor, läslustombud och bokpåsar till utlån till 
föräldrar med mera. Alla barn och ungdomar i Botkyrka ska också vara hemmastadda i sina 
folkbibliotek och få en lustfylld introduktion. Den kontakten behöver de för både skolarbetet, 
fritiden och livet. Ett basutbud till alla barn består av klassbesök på folkbiblioteket med ton-
vikt på läslust och fritt kunskapssökande för 6-åringar samt 2 årskurser från grundskolan. Bib-
lioteket ska arbeta för boken, läsandet och läsupplevelsen genom att satsa på läsfrämjande. 
Läsfrämjande åtgärder kan vara författarträffar, programverksamhet, interaktiva arbetssätt, 
lästips och exponering, liksom genom samarbete med kulturpedagoger, konsthall, studieför-
bund, Mångkulturellt centrum och andra samarbetspartners. Biblioteken ska också erbjuda en 

                                                 
114 Botkyrka biblioteksplan 2005, Kunskap och upplevelse; Förslag till strategisk biblioteksplan för Botkyrka 
kommun del 1 s. 20. 
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ungdomsverksamhet som stöder ungdomars växande och utveckling och som visar på de möj-
ligheter ett bibliotek har. 
     En av aspekterna för folkbildningsidén är vikten av tillgången till kultur. Det finns en stark 
sagostundstradition på några av Botkyrkas folkbibliotek, och författaraftnar och föreläsningar 
förekommer, men som helhet är kulturverksamheten i biblioteken i Botkyrka blygsam idag. 
Man vill emellertid satsa mer på kulturen genom att öka samarbetet med kulturverksamheter, 
studieförbund och föreningar. Med fler kulturprogram blir biblioteken platser för lustfyllda 
möten med kultur, litteratur och samhällsfrågor. Kultursatsningen märks framför allt i det nya 
ungdomsbibliotek man planerar i Alby. Man profilerar sig mot ung kultur och ungdomars 
egen kreativitet. Personalen ska med sin kompetens inom IKT och skapande verksamhet fun-
gera som kulturmotorer. 
     Det är viktigt att det finns utrymme för projekt och utvecklingsinitiativ i biblioteken och 
lyckade projekt inlemmas i den ordinarie verksamheten. Det kan handla om inbördes mycket 
olika försök som tillför ny kunskap, skapar ett kreativt klimat för utvecklingsarbete och bidrar 
till att göra Botkyrka till en intressant och nyskapande bibliotekskommun.      

5.2.1.2 Haninge 
”Folkbibliotekens del av den formella utbildningen har vuxit lavinartat under senare år. Men 
av tradition har biblioteken också en stor del i folkbildningen utöver det formella lärandet”115 
”[…] även vardagslärandet, som pågår vid sidan av de formella utbildningsvägarna och som 
utgör en viktig del av individens kunskapsinhämtande, påverkar folkbiblioteken och ställer 
stora krav på flexibilitet, samarbete och effektivitet. Samhället behöver välutbildade medbor-
gare och i strävan efter att höja utbildningsnivån har biblioteken en nyckelroll.”116 
     Haninge menar i sin biblioteksplan att folkbiblioteket har en stor del i folkbildningen. Det-
ta vill man uppfylla genom att tillhandahålla facklitteratur för barn och vuxna. Man samarbe-
tar mycket med de formella läroinstanserna och tillhandahåller för både informella som for-
mella studenter studieplatser, datorer och studierum, samt en studiebibliotekarie. Mellan 1997 
och 2000 pågick ett samarbetsprojekt mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH-Haninge) 
och Haninge bibliotek. Samarbetet gick ut på att folkbiblioteket skötte högskolans biblioteks-
service och samtidigt kunde tillgängliggöra kvalitativ media för sina medborgare genom att en 
teknisk-ekonomisk avdelning upprättades på huvudbiblioteket. Projektet fick mycket bra re-
spons från båda håll och folkbibliotekets ambition är att samarbetet med högskolan skall åter-
upptas och vidareutvecklas. 
     Liksom i Botkyrka satsar man också på barns läsförmåga och språkutveckling. Man menar 
att böcker och läsning är av stor betydelse och därför är det viktigt att barnen tidigt har till-
gång till ett varierat utbud av böcker. Barn och föräldrar får därför kontakt med biblioteket 
redan genom BVC. Dessutom har man i Jordbro haft en barnbibliotekarie anställd just med 
syfte att stimulera barns läsning och därmed ge dem ökade kunskaper i svenska. Även om 
folkbiblioteket tar emot skolklasser för kortare introduktioner så är det skolbiblioteken som 
skall ansvara för biblioteksundervisningen. Folkbiblioteket ska istället vara ett frirum för eget 
kunskapssökande.  
     Folkbiblioteken ska också vara delaktiga i att bevara kulturarvet. 

5.2.1.3 Götene 
”Folkbiblioteken växte fram i början av 1900-talet och har sitt ursprung i sockenbibliotek, 
folkrörelsebibliotek och nykterhetsrörelsernas bibliotek. Syftet var att fostra dugliga, aktiva 
och följsamma samhällsmedborgare samt erbjuda rätten till kultur, bildning och information. 

                                                 
115 Haninge biblioteksplan 2005, Biblioteksplan för Haninge kommun del 1 s. 7.  
116 Haninge biblioteksplan 2005, del 1 s. 15. 
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Denna folkbildningstanke – kultur, bildning, information – genomsyrar fortfarande dagens 
bibliotek”117  
     I Götene biblioteksplan talar man om att biblioteket har haft fem traditionella identiteter. 
Av dessa kan fyra roller kopplas till folkbildning; folkbildningsidentiteten, kulturförmedlings-
identiteten, fackkunskapsförmedlaren och katalogidentiteten som alla vill bidra till förmedling 
av kunskap. Identiteten som kunskapsförmedlare kommer fram genom att biblioteket tillgäng-
liggör uppslagsböcker, kurslitteratur, tidsskrifter, studieplatser, datorer och databaser. En 
identitet för folkbiblioteket som dykt upp under senare år är den som informationscentrum. 
Folkbiblioteket blir en plats där människor tar del av samhällsinformation, Internet samt in-
hämtar information som behövs i vardags- och yrkeslivet.  
     Ett av syftena med att formulera biblioteksplanen var att visa på hur centralt biblioteket är 
för att kommuninvånarnas behov av litteratur, kunskap, information och kultur skall kunna 
mötas. Man ville dessutom stärka bibliotekets roll i ett informationstätt samhälle och i det 
livslånga lärandet. För att kunna delge besökarna denna kunskap och information är det vik-
tigt att personalens kompetens utvecklas i samma takt som tekniken. Personalen ska därför 
hålla sig uppdaterad när det gäller nya databaser, elektroniska böcker, datateknik och dylikt, 
för att pedagogiskt kunna förmedla den kunskapen. 
     De ursprungliga utbildningstankarna grundade sig i individen för att stärka denne till att 
delta i samhället. Man satsar därför på barns språkutveckling som en viktig framtidsfråga för 
verksamheten, genom att informera dagbarnvårdare om läsning och fantasins betydelse för 
barns språkutveckling. Detta uppmärksammas också i att Götene betonar att språket är myck-
et viktigt för en lyckad integrering i det svenska samhället. Därför bör den som ska lära sig 
svenska också ha en förankring i sitt ursprungliga språk. Biblioteket bidrar också med kultur-
program som teater, musik och film som sker löpande under elevens grundskoletid. 
     Indirekt vill folkbiblioteket även ha en positiv inverkan på folkhälsan, då man menar att 
det finns ett tydligt samband mellan utbildning, position i arbetslivet och en god hälsa. Genom 
att kunna påverka sitt liv, känna att man har inflytande och genom att känna delaktighet så 
kan man vara delaktig i den demokratiska processen och detta tillsammans har en positiv in-
verkan på folkhälsan.  
     Människor studerar längre idag eller gör avbrott i yrkeslivet för att studera. Avsikten kan 
vara att skaffa sig ett nytt yrke eller att utöka sin kompetens. Kommunen behöver välutbilda-
de medborgare. Här har biblioteket en nyckelroll i människors lärande, när det gäller att stödja 
såväl självstudier som utbildning på olika nivåer genom kurslitteratur och kostnadsfri tillgång 
till databaser och Internet. 
     Folkbiblioteket bidrar också med ett forum för släktforskning och ett bildarkiv, som till-
sammans utgör en del av det kulturella arvet. 

5.2.1.4 Mariestad 
”För att kunna delta i en demokratisk process krävs tillgång till information samt en god för-
måga att läsa. Mariestads Stadsbiblioteks främsta uppgift är att förmedla kultur och tillhan-
dahålla information”118 
”Biblioteket har en lång tradition av folkbildning och besöks av högskolestuderande, distans-
studerande, komvuxelever, amatörforskare och kunskapstörstande allmänhet. Biblioteket ser-
var både det formella utbildandet och det informella.”119  
     Mariestads Stadsbiblioteks främsta uppgift uppges vara att förmedla kultur och tillhanda-
hålla information. Kommunens invånare bör garanteras tillgång till information, databaser och 
Internet, vilket är en viktig roll i IT-utvecklingen, för att ge möjlighet till deltagande i den 
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demokratiska processen. Biblioteket skall också främja, säkerhetsställa och förbättra tillgäng-
ligheten till litteratur, upplysning, upplevelse, stimulans och kulturell verksamhet.  
Biblioteksplanen betonar även bibliotekets potential att utveckla barn och ungdomars möjlig-
heter till yttrandefrihet och eget skapande, utöver rollen att stimulera barns och ungdomars 
läsning.  
     Biblioteket har en lång tradition av folkbildning och stödjer både det informella och for-
mella utbildandet genom att det besöks av ovanstående; högskolestuderande, distansstuderan-
de, komvux-elever, amatörforskare och kunskapssökande i allmänhet. Mariestads stadsbiblio-
tek provar olika former av utbildning i informationssökning för allmänhet och vuxna stude-
rande. Detta har skett med hjälp av ny teknisk utrustning, i form av datorer och projektor, vil-
ka underlättar arbetet med utveckling av användarnas informationskompetens. 
     Mariestad samverkar inom området – Arkiv – Bibliotek – Museum (ABM) för att förvalta, 
utveckla och göra kulturarvet tillgängligt. Bland annat så har Mariestad en omfattande lokal-
historisk samling i Västgötasamlingen och ett Bildarkiv som skall tillgängliggöras och blir 
sökbart på Internet.  

5.2.1.5 Jämförande diskussion 
Folkbildningsidén är en stark idé som genomsyrar alla kommunernas biblioteksplaner. Jo-
chumsen & Hvenegaard Rasmussen menar att folkbibliotekets roll är att vara en institution 
som kan tillföra kunskap, bildning och upplysning till hela folket och göra dem till myndiga 
personer som kan delta i det moderna samhället .120  Det står uttryckligen i varje biblioteks-
plan att det är viktigt att tillgängliggöra medier, i form av litteratur och databaser för att höja 
medborgarnas utbildningsnivå. Biblioteken vill också ta ett ansvar genom att lära ut informa-
tionskompetens när det gäller sökteknik, och källkritik, något som enligt Botkyrkas biblio-
teksplan numera kan ses som den fjärde basfärdigheten, jämte att kunna läsa, skriva och räk-
na.121 Den enda kommun som inte anger vikten av informationskompetens är Haninge kom-
mun. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att biblioteken genom att lära ut och in-
troducera informationsteknologi försöker att demokratisera den. De menar att biblioteken åter 
har fokuserat på bildning genom att vara ett lärocenter.122 Dessa aspekter återfinns särskilt hos 
Botkyrkas biblioteksplan. Där finns ambitionen att påverka och utveckla medborgarna genom 
kunskaper som skall leda till insikt och förändrad uppfattning på grund av okunskap och för-
domar, en ambition som för övrigt endast förekommer i Botkyrkas biblioteksplan. Botkyrka 
betonar folkbibliotekets roll för att fånga in och handleda besökarna. Handledningen kan ske 
både på biblioteken och på nätet. En tredjedel av Botkyrka kommuns befolkning räknas som 
utrikes födda i statistiken. Biblioteket ses kanske därför som en självklar resurs för att stödja 
dem som kämpar med det svenska språket och möjligheten att komma in i det svenska sam-
hället. Ett redskap är informationsteknologin, då man menar att kontakten med ens modersmål 
stärker utvecklingen av det nya språket.  
 
Vi har i vår studie gjort en viss distinktion mellan begreppen bildning och utbildning, en di-
stinktion som vi uppfattar även förekommer i biblioteksplanerna, exempelvis i Haninge där 
man skiljer mellan formellt och informellt lärande.123 Samarbetet med det formella lärandet 
diskuterar vi också under idealtyp fem där biblioteket ses som en serviceproducent. Idén bak-
om detta samarbete kan emellertid också ses som en vidareutveckling på folkbildningsidén. 
Joacim Hansson beskriver hur folkbiblioteket under lång tid befunnit sig i spänning mellan 
bildning och utbildning. Under mitten och slutet av 1980-talet ökade antalet studerande som 
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sökte sig till folkbiblioteket så dramatiskt att det blev ett stort problem i och med att dessa 
krävde allt mer tid och resurser. Idag ses istället studenter ofta som en prioriterad grupp på 
folkbiblioteken. Folkbildningsuppgiften håller till viss del på att smälta samman med och 
kanske ersättas av att vara en resurs för den formella utbildningen. Detta har skett på flera 
olika sätt. På många håll har skolbiblioteken varit i så bedrövligt skick att elever och lärare 
istället har vänt sig till folkbiblioteket, på andra ställen ska folkbiblioteken vara komplement 
till högskole- och universitetsbibliotek, ytterligare andra etablerar lokala lärcentra.124  
     Samarbetet med det formella och informella lärandet återspeglas i alla biblioteksplanerna, 
särskilt när det gäller språkutveckling och läsfrämjande. En målgrupp som betonas är barnen 
där biblioteken vill samarbeta med andra aktörer, kring språkutveckling och språkstimulans, 
bland annat genom att ge tillgång till ett varierat utbud av medier.  
      Det livslånga lärandet har påverkat alla kommunernas biblioteksplaner. Stenqvist skriver 
bland annat att bland folkbiblioteken har en ökande klyfta vuxit fram mellan de resursstarka 
och resurssvaga. Efter informationsteknikens införande i biblioteken och att fokus ökat på den 
enskilde medborgarens informationsförsörjning har nya roller påförts folkbiblioteket. En av 
dessa menar han är det ökande antalet vuxenstuderande på biblioteken.125 I Mariestads biblio-
teksplan uttrycker man att Mariestad ligger i ett område med låg utbildningsnivå. Kommunen 
saknar lärcentrum, och endast 14 % av kommuninvånarna har eftergymnasial utbildning, man 
menar dock att det är en viktig faktor för kommunen och därför bör folkbiblioteket fortsätta 
att utveckla sin service och funktion för vuxnas lärande. Bibliotekets egen kraft att påverka 
utbildningsökningen, bland annat för distansstudenter påverkas av de resurser som finns. Bib-
lioteksplanen konstaterar att biblioteket endast har tre datorer med Internetuppkoppling.126 
Även i Götenes biblioteksplan betonar man att kommunen behöver välutbildade medborgare, 
därför har biblioteken en nyckelroll i människors lärande, genom att stödja de studerande med 
litteratur, databaser och informationssökningar.127  
      Haninge biblioteksplan uttrycker att inom Haninge sker det väldigt mycket samarbete med 
det formella utbildningsväsendet. Detta kan kanske förklaras i och med att det inom Haninge 
kommun finns två högskolor. Stenqvist nämner att studerande i högre grad använder det bib-
liotek som ligger närmast till hands oavsett bibliotekstyp.128 I Haninge är över hälften av alla 
besökare på biblioteket studerande. Det påverkar folkbibliotekets mediebestånd, eftersom 
litteraturen hela tiden måste aktualiseras. Högskolebiblioteket i Riksäpplet, i Haninge, besöks 
även de av studenter från KY-utbildningar och Centrum Vux. Biblioteksplanen uttrycker att 
en ansvarsfördelning behöver upprättas för att utnyttja de kommunala biblioteksresurserna.129 
 
Kulturarvet och tillgången till kultur är inte lika starkt betonade som kunskapsaspekterna men 
de återfinns i alla biblioteksplanerna. Folkbiblioteket kan bidra med kulturell utveckling och 
vara en förmedlare av kultur. Hansson menar att folkbiblioteket också är en kulturinstitution 
med ett brett utbud av kulturformer, även om det har talats om de informationsteknologiska 
betydelserna för medborgarna, ligger grunden i medborgarnas lokala meningssökande och 
trygghet.130 Många bibliotek satsar därför på den lokala kulturen. Mariestad har både en sam-
ling med lokalhistorisk litteratur och ett bildarkiv i biblioteket som en del av kulturarvet. I 
Götenes biblioteksplan menar man att biblioteket bidrar med ett forum för släktforskning och 
ett bildarkiv. Dessa är en del av det nationella kulturarvet, men ingen av biblioteken använder 
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ordet eller hela innebörden av nationell enhetskultur som Skot-Hansen använder i beskriv-
ningen av folkbildningens rationalitet.131 
     Graulund menar att kulturförmedlingsrollen var en av de tidigaste bildningstraditionerna. 
Genom olika kultur- och upplevelsesatsningar kan man uppnå bildning, och vad som skapar 
denna bildande upplevelse är olika från person till person och kan fås från olika mediefor-
mer.132 Av de studerade biblioteksplanerna vill samtliga förmedla någon form av upplevelse 
men det är inte alltid uppenbart i vilket syfte man gör detta, ofta anges upplevelsen som själv-
ändamål och diskuteras då under idén om underhållning. När det gäller bildning är det endast 
Mariestad och framför allt Botkyrka som mer tydligt angett att upplevelser ses som en del av 
folkbildningsambitionen. I Botkyrka uppger man att genom att erbjuda fri tillgång till infor-
mation, litteratur och kultur bidrar man till att skapa vägar till upplevelse, insikt och fantasi 
vilket i sin tur kan motarbeta fördomar och erbjuda deltagande och engagemang. Likaså är 
upplevelser en viktig del av det läsfrämjande arbetet och därför samarbetar man med kultur-
pedagoger, konsthall och kulturföreningar för att skapa ett kreativt klimat i Botkyrka.  
 

5.2.2 Idén om folkbibliotekets sociala betydelse  

5.2.2.1 Botkyrka 
I Botkyrkas biblioteksplan framkommer flera aspekter av folkbibliotekets sociala betydelse. I 
den förut nämnda modellen som Botkyrka använder sig av så kan den fjärde uppgiften kopp-
las till denna idealtyp, nämligen biblioteket som social mötesplats, och redan på första sidan 
betonar man att biblioteken ska vara ”stimulerande och lustfyllda mötesplatser för kunskap 
och upplevelse.”133 De ska vara mötesplatser för människor i alla åldrar och från alla kulturer, 
oavhängigt etnisk, religiös eller social tillhörighet. Folkbiblioteket, menar man, är en av de få 
öppna, offentliga platserna i samhället där alla är lika välkomna, där man kan uppehålla sig 
utan att ha ett direkt ärende och där varken pengar eller medlemskap krävs. 
     För biblioteket som mötesplats är det även viktigt med de fysiska lokalerna. De ska vara 
vackra, funktionella och lättillgängliga för att själva besöket ska bli en lustfylld upplevelse. 
Botkyrka vill därför genomföra en successiv översyn av alla sina bibliotekslokaler och anpas-
sa dem för den nya tidens behov, där det finns plats för möten och gemenskap. 
     Det finns emellertid också en viss motsägelsefullhet inom denna idealtyp då man reserve-
rar sig mot kravlösheten genom att påpeka att behovet av träffpunkter för ungdomar visserli-
gen är helt legitimt, men att detta inte är en fråga för biblioteket. Därför betonar man att alla 
ungdomar är välkomna och ska bemötas med respekt, men att man inte ska vara en fritids-
gård, utan ett bibliotek! För ungdomarna vill man vara av intresse på andra sätt än som ett 
kravlöst uppehållsrum. Man motiverar detta med att man annars inte kan erbjuda ett positivt 
alternativ för de ungdomar som kommer från läsovana miljöer och man är rädd att skrämma 
bort de ungdomar som spontant söker sig till biblioteket. 
     Trots den reserverade ställning man intar gentemot ungdomar i stycket ovan så är det en 
mycket prioriterad grupp för Botkyrka. Botkyrka, betonar man, är en ung kommun och därför 
är det angeläget att man också riktar sig till den gruppen genom såväl programinslag som me-
dieutbud för att kunna fånga upp den. Exempel på media som riktas särskilt till ungdomar kan 
vara fantasy, rollspelsböcker och serier. Man vill satsa på nya uppsökande verksamheter mot 
ungdomar, bland annat genom att ta kontakt via ungdomars intresseföreningar, idrottsföre-
ningar och liknande. 
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Det är två bibliotek i Botkyrka som framför andra har profilerat sig mot barn- och ungdoms-
verksamhet: Tullinge och Fittja. Tullinge är ett allmänt folkbibliotek där man genom media-
bestånd och arrangemang profilerar sig som familjebibliotek. Dessutom har man tre specia-
listområden som består av Barnens bokbuss, barnverksamhet och förskoleservice. Man menar 
att Tullinge är ett väldigt barnrikt område och därför vill man utveckla det aktiva barnbiblio-
teket ännu mer och profilera biblioteket mot att förse hela kommunens förskolor med biblio-
teksservice. Fittja å sin sida riktar främst in sig på att vara ett språkstöd för barn och unga men 
även övrig biblioteksverksamhet riktar sig mot den målgruppen. Även det nya ungdomsbib-
lioteket som planeras i Alby kan ses om ett sätt att fånga upp unga, genom att satsa på ung 
kultur, unga intressen och interaktion mellan unga på olika sätt, via kreativitet, skapande och 
digitala medier. 
 
Uppsökande verksamhet riktas inte bara mot ungdomar utan även mot äldre och funktions-
hindrade som själva har svårt att ta sig till folkbiblioteket. Även denna uppsökande verksam-
het utgår från Tullinge, där det finns specialkompetens just när det gäller funktionshinder, 
frågor om bemötande och specialanpassade medier, och riktar sig till hela kommunen. Man 
tillhandahåller biblioteksservice till äldreboenden och gruppboenden och riktar Boken-
kommer-verksamhet till äldre och funktionshindrade. 
     I biblioteksplanen betonar man att folkbiblioteket fyller en mycket viktig funktion för des-
sa grupper: ”Kontakten med biblioteket är viktig. Böckerna betyder kontakt med livet och 
människorna, stimulans och upplevelser.”134 En utmaning för framtiden menar man blir att 
kunna utöka biblioteksverksamheten mot människor med särskilda behov. Antalet äldre och 
äldreboenden förväntas öka och frågan är hur man ska kunna möta det ökade behovet. 
     Man tillhandahåller också särskilda medier för dem som har behov, såsom digitala tal-
böcker för synskadade och dyslektiker. Man betonar att det idag är innehållet i medierna som 
är det viktiga, inte själva bokformatet. Istället ska innehållet förmedlas genom det format som 
passar varje enskild användare bäst. Exempelvis har undersökningar visat att ljudböcker och 
e-böcker framförallt når manliga läsare som aldrig eller mycket sällan läst eller besökt biblio-
teket. Även läsovana har lättare att ta till sig dessa format. 
     Den uppsökande verksamheten är en viktig fråga för Botkyrka och man prioriterar att 
fånga upp nya grupper. I det syftet vill man placera en ”bokomat”, en bokautomat i nya och 
oväntade miljöer där mycket folk rör sig, till exempel i ett köpcenter eller vid en bensinsta-
tion. 
 
Biblioteksplanen betonar att folkbiblioteket är ett viktigt redskap för integration. Ambitionen 
är att exempelvis nyss anlända flyktingar kan gå till biblioteket och där läsa sitt hemlands tid-
ningar och följa nyheterna via direktsändning på bibliotekets dator. Dessutom finns möjlighe-
ter att låna svenska språkkurser. Det är framför allt Hallunda bibliotek som profilerar sig mot 
integration och migration. Man vill i Botkyrka ytterligare stärka Hallundas roll som resurs för 
mångkultur. Även om det köps in medier på flertalet språk i alla kommunens bibliotek så lå-
nas det mesta ifrån Hallunda, eller alternativt från Internationella biblioteket i Stockholm. 
Särskild uppmärksamhet vill man ge åt minoritetsspråken, framförallt finskan. Utlånen av 
böcker på invandrarspråk är dock väldigt låg och därför vill man se över sin verksamhet; kan-
ske ligger huvudintresset istället kring de digitala resurserna? Många av besökarna i just Hal-
lunda är flyktingar som använder biblioteken för att komma in i det svenska samhället. Efter-
som besökarna kommer från så vitt skilda nationaliteter är det viktigt för biblioteket att kunna 
inbjuda till positiva kulturmöten. Förutom att erbjuda medier på vitt skilda språk är det också 
viktigt att allt informationsmaterial finns på skilda språk och alfabet, även bland de database-
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rade resurserna. Förutom Hallunda vill man betona att samarbete med Mångkulturellt centrum 
bör stärkas, framför allt i Fittja. 

5.2.2.2 Haninge 
”Folkbiblioteken är den mest använda och fritt tillgängliga mötesplatsen för utbildning, kul-
tur och information. I en tid när behoven från utbildningssektorn växer är det viktigt med en 
gemensam plan som definierar de olika bibliotekens ansvar och även värnar om den traditio-
nella folkbiblioteksverksamheten och ansvaret för övriga prioriterade grupper.”135  
     Detta citat sammanfattar mycket väl den andra idealtypens förekomst i Haninge i och med 
att den både betonar den kravlösa mötesplatsen men framför allt poängterar vikten av att ta 
hand om de prioriterade grupperna. Dessa grupper är, med hänvisning till Bibliotekslagen, 
bland annat invandrare och barn och ungdomar. Med avsikt att stödja dessa grupper inrättades 
år 2002 områdesbibliotek i Brandbergen och i Jordbro, där behovet av stöd, på grund av so-
cioekonomiska skäl och befolkningssammansättning, var och är särskilt stort. Dessa två bibli-
otek ska därför profilera sig mot barn- och ungdomar i åldern 0-16 år, för äldre och för biblio-
teksovana vuxna. Haninge betonar också att samverkan ska ske så att den bästa möjliga bibli-
oteksservice ges till dessa prioriterade grupper. Vidare vill man underlätta för dem som kom-
mer från studieovana miljöer att studera vidare och att det därför är viktigt att flera aktörer 
samverkar till en bra service, och att Haninge får ett eget lärcentrum. Samtidigt ökar antalet 
besökare som studerar på olika nivåer allt mer, och folkbiblioteket måste därför köpa in ett 
brett urval av såväl facklitteratur som kurslitteratur, och även på andra språk än svenska. 
     Mycket stöd riktas också mot funktionshindrade, framförallt barn. Folkbiblioteken ansöker 
därför sedan 6 år tillbaka årligen om projektbidrag för inköp av barn- och ungdomslitteratur. 
Man söker ihop med Haninge Mediecenter, som då får delar av bidraget, men resten fördelas 
mellan huvudbibliotek och filialer. Där används det för att köpa in medier för funktionshind-
rade barn och ungdomar. Det kan exempelvis röra sig om bok-och-band, lättläst och videor 
för barn med Damp eller dyslexi. Dessa placeras i så kallade Äppelhyllor på folkbiblioteken, 
vari det finns medier som är särskilt anpassade för barn med funktionshinder. Kulturrådets 
bidrag är emellertid inte villkorslöst för om kommunen bestämmer sig för att sänka budgeten 
för mediainköp så dras bidraget in. 
     Folkbiblioteken i Haninge har en särskild social biblioteksverksamhet som riktar sig till 
personer med särskilda behov. Inom denna verksamhet finns olika aktiviteter. En av dessa är 
”Boken kommer” som riktar sig till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. De har 
istället möjlighet att få hem boklådor var femte vecka. ”Lättlästprojektet” förser kommunens 
servicehus, dagliga verksamheter samt gruppboenden med bokdepositioner. Vidare utgör tal-
böcker mer än hälften av folkbibliotekets mediebestånd, och synskadade och läshandikappade 
kan få texter inlästa på kassett.  
     Haninge kommun beräknar att antalet invånare mellan 65 och 70 år kommer att öka mar-
kant mellan 2003-2008, förmodligen med upp till 40%. Detta, menar man, kommer att öka 
efterfrågan på denna typ av tjänster, mot såväl bostäder som äldreboenden och sjukhus. Man 
vill därför utveckla denna verksamhet genom att så kallade kulturombud håller regelbundna 
kontakter. För närvarande beräknar man att 4 % av Haninges medborgare (ca 3000 personer i 
alla åldrar) är talboksberättigade, men denna siffra förväntas öka. På huvudbibliotekets stu-
dieavdelning finns en dator med förstoringsprogram och talsyntes, som man förväntar sig 
kommer att användas av såväl dyslektiker som äldre besökare med nedsatt synförmåga. Kul-
tur & Fritid ger vidare ut en taltidning och information om den ges vid inskrivning på biblio-
teket samt genom annonsering via Haninge närradio. 
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En annan högprioriterad grupp är de med andra modersmål än svenska. Man betonar att mo-
dersmålet har en stor betydelse i skolundervisningen men även biblioteksservice är viktigt att 
kunna ta till sig på det egna språket, för barn såväl som för äldre. Eftersom Haninge visar upp 
en mångfald av kulturer menar man att detta även ska speglas i bibliotekets erbjudanden. För 
att kunna erbjuda medier på alla relevanta språk så måste de olika biblioteken i kommunen 
samverka och komplettera varandra. Eftersom tidskrifter är mycket viktigt för många för att 
kunna hålla kontakten med hemlandet ska det finnas datorer tillgängliga för att läsa tidningar 
över Internet, ett behov som man tror kommer att öka. 

5.2.2.3 Götene 
Utöver de fyra traditionella identiteter som kan kopplas till folkbildningen så är den femte 
identiteten i Götenes biblioteksplan Socialarbetaridentiteten. Den innebär en uppsökande 
verksamhet till dem som själva inte kan komma till biblioteket. Biblioteket har sedan länge 
haft Boken-kommer-service till människor som bor hemma. Verksamheten har minskat under 
senare år, men man funderar på om behovet åter kommer att öka, eftersom tendensen i sam-
hället är en åldrande befolkning. Biblioteket behöver då satsa mer på äldre låntagares behov 
av talböcker/daisy och storstilsböcker. En kulturgrupp har bildats där personal från äldreom-
sorgen, biblioteket och kultur/fritid samarbetar omkring ’kultur i vården’. Läscafé med under-
hållning och högläsning anordnas en gång per termin på biblioteket. 
     Med utgångspunkt i socialarbetaridentiteten vill biblioteket vara ett socialt centrum, ”vara 
en öppen mötesplats för alla människor oavsett ålder, social, etnisk eller annan tillhörig-
het”136. Man betonar bibliotekets hälsobringande effekt som mötesplats för litteratur, konst 
och andra kulturyttringar. Biblioteket används också på olika sätt, deltagande i arrangemang 
eller som väntrum för exempelvis läkarbesök. Biblioteket beskrivs som ett ’rum för själen’. 
”Men hur mäter man tillfredställelse, välbefinnande och trivsel. Kultur – litteratur, musik, 
konst – gör att människor mår bra.”137 Det uttrycks att kulturella upplevelser är en del i att nå 
god fysisk och psykisk hälsa. 
     Som vi sa tidigare, under folkbildning, så betonar Götene i sin biblioteksplan att språket är 
ett viktigt redskap i integreringen. Biblioteket tar hem depositioner med böcker på hemspråket 
och prenumererar på några tidningar och tidskrifter. Detta höjer livskvaliteten för invandrar-
grupper. 
     Biblioteksrummet ses också som en mötesplats för barn och ungdomar där de kan växa 
och stimuleras att söka identitet och kunskap. 

5.2.2.4 Mariestad 
Mariestad uttrycker att folkbiblioteket skall vara ett socialt torg: ”Biblioteket är en viktig ut-
jämnande faktor i ett samhälle som går mot ökad segregation. På biblioteket möts människor 
i olika åldrar, från olika sociala klasser och med olika språk. […] Biblioteket är i dagens 
samhälle också en av få platser utan kommersiella förtecken. Bibliotekets uppgift som utjäm-
nande faktor, social och kulturell mötesplats och ett verktyg för en lyckad integration är vä-
sentlig och kommer att få en allt kraftigare betydelse.”138  Biblioteket har alltså en uppgift att 
vara en utjämnande faktor i ett ökat segregerat samhälle. En funktion är att vara en social och 
kulturell mötesplats där människor möts i olika åldrar, från olika sociala klasser och med oli-
ka språk. Biblioteket kan ses som ett verktyg för lyckad integrering där möten mellan olika 
språk och kulturer kan ske. Mariestad vill därför utveckla biblioteksresurserna för andra 
språkgrupper än svenska, då språket anses vara en viktig nyckel till lyckad integration i sam-
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hället. Biblioteken ses som en resurs för användningen av både det svenska språket och för-
ankringen i modersmålet.  
     Den sociala verksamheten i biblioteket har under lång tid utvecklats. Den når i dag äldre, 
synskadade, intagna inom kriminalvården, patienter på sjukhuset, omsorgstagare och personer 
med läs- och skrivsvårigheter och andra personer med funktionshinder. Ett led i informations-
förmedlingen är att öka kunskapen hos personalen om hur man skriver lättläst. Det gäller även 
planen att digitalisera all tryckt information, för att tillgängliggöra den dygnet runt. Tillgäng-
ligheten betonas också genom bibliotekets ansvar att tillhandahålla flera typer av medier för 
funktionshindrade. I samarbete med ett tillgänglighetsprojekt i Västra Götalandsregionen, 
Open Media, så tillgängliggörs kultur och information till funktionshindrade med hjälp av en 
avancerad dator, scanner och flera specialprogram. 
     Boken-kommer-verksamheten ses som en viktig service för att nå dem som inte kan kom-
ma till biblioteket. Man menar dock att servicen tar mycket tid, så utrymmet för utökning av 
verksamheten är begränsad.  
     Biblioteket har avtal med bland annat Mariestads sjukhus, som en del av den sociala verk-
samheten. Mariestads Stadsbibliotek har också avtal med Kriminalvården i Mariestad, som 
gäller personal och inköp av media. Personal från stadsbiblioteket besöker anstalten och häk-
tet. Det planeras ett nytt fängelse med vilket biblioteket skall förhandla om biblioteksservice. 
     Att nå barn och deras familjer är ett prioriterat mål. Därför vill biblioteket samarbeta ge-
nom ett kontaktnät med förskola, skola och barnavårdscentral, och utveckla samarbetet ytter-
ligare, då de ovan nämnda är naturliga samarbetspartners som, mer eller mindre, når samtliga 
barn och deras familjer. 

5.2.2.5 Jämförande diskussion 
Folkbibliotekens sociala ambitioner har en lång tradition bakom sig. Framför allt under 1970-
talet dominerade det som Dorte Skot-Hansen kallar för den sociologiska rationaliteten, vilken 
innebar att kulturen skulle bidra till frigörelse av undertryckta grupper. All kultur skulle vara 
likvärdig och kulturella initiativ skulle komma nerifrån, från folket självt och inte ovan-
ifrån.139 Så är dock inte fallet idag utan projekten är mer toppstyrda. Biblioteket, som en kul-
turell institution användes då för att bekräfta gruppers identitet och egenvärde, framför allt 
grupper som av en eller annan anledning kan ses som marginaliserade. Detta görs genom lo-
kala kulturprojekt, där deltagande i detsamma dels ger ett egenvärde och styrka åt individen 
och dels en gemensam identitet åt deltagarna vilket skapar en lokal gemenskap. Biblioteket 
fungerar då som en mötesplats mellan människor.140 Man kan emellertid skilja mellan högin-
tensiv och lågintensiv mötesplats. En högintensiv mötesplats är en sådan vi just beskrev, en 
plats där man har egna intressen och sitt huvudsakliga engagemang. En lågintensiv mötesplats 
är istället en mötesplats där flera åldrar, intressen och kulturer möts, där människor utsätts för 
andra människors åsikter och värderingar och inte enbart med dem som man har något direkt 
gemensamt med.141 
     Idén om biblioteket som mötesplats finns med i alla kommunernas biblioteksplaner, om än 
i olika grad. Haninge säger endast att folkbiblioteket ska vara en mötesplats som är fritt till-
gänglig för utbildning, kultur och information. I Mariestad menar man att folkbiblioteket bi-
drar till att jämna ut klyftorna i ett alltmer segregerat samhälle, genom att människor från oli-
ka kulturer, sociala förhållanden och åldrar kan mötas. I Götene betonas också mötet mellan 
olika människor oavsett härkomst eller annan skillnad och menar dessutom att detta kan ha en 
hälsobringande effekt. Människor mår bra av kultur, litteratur, konst och musik. Folkbibliote-
ket som öppen och kravlös mötesplats gör att alla människor får tillgång till detta. Biblioteket 
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erbjuder arrangemang att delta i för dem som vill men dess kravlöshet betonas genom att man 
till exempel kan använda det som väntrum inför ett läkarbesök. Även Botkyrka betonar att 
folkbiblioteket ska vara en kravlös mötesplats, dit alla kan komma oavsett etnisk, religiös el-
ler social tillhörighet och utan krav på vare sig pengar eller medlemskap. Som en del av bibli-
oteket som mötesplats betonar Botkyrka som enda kommun de fysiska lokalernas betydelse: 
de ska var vackra och funktionella för att bidra till en stimulerande upplevelse. Det enda för-
behållet man har mot kravlösheten är den att ungdomar ska komma till ett bibliotek och inte 
till en fritidsgård, för man är rädd att skrämma bort dem som verkligen vill utnyttja biblioteket 
som just bibliotek. Inga av de andra kommunerna har lagt in något förbehåll överhuvudtaget. 
     Såväl Mariestad som Götene uppfyller kriterierna om att vara en lågintensiv mötesplats i 
och med att de betonar att olika människor kan mötas och att det bidrar till ett mindre segre-
gerat samhälle. Botkyrka formulerar sig endast med att alla människor ska ha tillträde men 
betonar inte mötet dem emellan lika mycket. Haninge använder bara ordet mötesplats utan att 
mer specifikt uttrycka vad detta innebär. Det som man anser kunna åstadkomma med biblio-
teket som socialt rum är dels ett mindre segregerat samhälle, men även bättre hälsa hos män-
niskor enligt Götenes biblioteksplan och även givande av stimulerande upplevelser enligt 
Botkyrkas. Huruvida dessa effekter är i syfte att stärka individen eller olika gemenskaper de-
finieras inte i biblioteksplanerna. Detta påpekar emellertid Skot-Hansen är mycket vanligt. 
Hon anser att denna sociala rationalitet framkommer mer indirekt i offentliga styrdokument, 
vilket ju en biblioteksplan är. Det är väldigt sällan som det klart och tydligt står att kulturpoli-
tiken ska lösa sociala problem och åstadkomma konkreta sociala förändringar.142 Folkbiblio-
teket kan även fungera som en högintensiv mötesplats genom att människor deltar i lokala 
kulturprojekt och evenemang vilket bland annat Götene uttrycker. Även Botkyrka blir en hög-
intensiv mötesplats när man lockar ungdomar med en viss media som just denna grupp finner 
intressant, som fantasy. Ungdomarna kan då komma till biblioteket och förstärka sin egen 
identitet och möta likasinnade. 
     En av den sociala rationalitetens nyckelord var och är kulturell demokrati, det vill säga 
likställande av olika kulturer, vare sig det handlar om barnkultur, ungdomskulturer, arbetskul-
turer, sociokulturer etc. Alla skulle ha samma möjlighet att finnas och verka.143 Black & 
Muddiman tillägger att kulturell demokrati innefattar ett erkännande av att spridningen av 
kunskap till alla samhällets delar är folkbibliotekets primära funktion och att denna service 
ska innefatta alla kulturer. Vissa delar av samhället har emellertid mindre makt och kräver 
därför positiv särbehandling.144 Eftersom en del av folkbibliotekets sociala betydelse är att 
verka för inkluderande så blir uppsökande verksamhet och fokus på grupper med särskilda 
behov en mycket viktig verksamhet.145 
     Denna idé om uppsökande och målgruppsinriktad verksamhet är mycket framträdande hos 
alla fyra biblioteksplanerna, den är en av funktionerna som genomgående är mest omfattande. 
Den gestaltas också på liknande sätt. Alla trycker på den roll som i Götene kallas för socialar-
betarens roll. Till det hör den uppsökande verksamheten som ”Boken kommer” och en inrikt-
ning på läsovana och funktionshindrade. Även specialanpassade medier är prioriterat i alla 
fyra kommunerna.   
     En skillnad i verksamheterna är att såväl Haninge som Botkyrka är betydligt större kom-
muner än Mariestad och Götene. I de två Stockholmskommunerna finns det således flera 
folkbibliotek och hela biblioteksverksamheten är profilerad på olika tjänster. I Mariestad och 
Götene finns endast ett huvudsakligt huvudbibliotek som ska serva hela kommunen med alla 
tjänster. För Stockholmskommunerna innebär detta att man har kunnat profilera vissa biblio-
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tek mer än andra mot den sociala verksamheten alltefter behov. I Botkyrka är man dessutom 
mer uppmärksam mot eventuella ickeanvändare och vill fånga upp dessa okända grupper ge-
nom bland annat bokomater.  
     Genomgående anges en tendens i samhället vara att alltfler blir allt äldre och att den socia-
la biblioteksverksamheten därför kommer att behöva utökas. Mariestad är emellertid den enda 
som anger att någon resursökning inte kan komma till stånd eftersom verksamheten är mycket 
tidskrävande och därför är en möjlighet till utökning mycket begränsad. I Götene satsar man 
istället extra mycket genom att inrätta en kulturgrupp med representanter från såväl bibliotek, 
kultur och fritid och äldreomsorgen för att samarbeta omkring ”kultur i vården”. 
     Barn och ungdomar är en prioriterad grupp att fånga upp för alla fyra kommunerna men 
Götene har inte någon särskild verksamhet riktad mot denna grupp. I Mariestad använder man 
sig av skola, förskola och barnavårdscentral för att få ett kontaktnät som når så gott som samt-
liga barn och deras familjer. Haninge fokuserar betydligt mer än de övriga på funktionshind-
rade barn och söker statliga bidrag för denna verksamhet. Man har även inrättat två områdes-
bibliotek i Brandbergen och Jordbro som inriktar sig särskilt till äldre, barn- och ungdomar 
och biblioteksovana vuxna. Botkyrka är emellertid den kommun som i biblioteksplanen anger 
mest verksamhet som är specialinriktad på barn. Återigen sker detta främst genom profilering 
för särskilda bibliotek, i det här fallet Tullinge och Fittja. Den övriga uppsökande verksamhe-
ten kompletteras i Tullinge med en Barnens bokbuss som förser hela kommunens förskolor 
med biblioteksservice.  
     Alla fyra biblioteksplanerna anser det vara viktigt att ha litteratur och tillgång till tidsskrif-
ter på andra modersmål än svenska. Så när som på Haninge sägs det uttalat i alla kommunala 
biblioteksplaner att biblioteket är viktigt för integrationen. I Götene menar man att kontakt 
med modersmålet är viktigt för att kunna tillägna sig det svenska språket och integreras i det 
svenska samhället. Därför tar Götene bibliotek hem bokdepositioner på hemspråk och prenu-
mererar på visa tidningar och tidskrifter. Samma resonemang förs i Mariestad; folkbiblioteket 
hjälper till med integration, kontakt med modersmålet och även med det svenska språket. I 
Botkyrka är det Hallunda bibliotek som framför de andra profilerar sig mot integration såväl 
som mot migration, och vid sidan om media på andra språk så erbjuds svenska språkkurser.  
     För denna idealtyp kan konstateras att alla de aspekter som framkommer i tidigare forsk-
ning också representeras i dokumenten, om än vissa mer än andra. Det är framför allt den 
uppsökande och målgruppsorienterade verksamheten som betonas och som beskrivs mer i 
detalj medan bibliotek som fysisk mötesplats beskrivs mer indirekt. 
 

5.2.3 Idén om ekonomisk framgång 

5.2.3.1 Botkyrka 
”Bra bibliotek är viktiga för att Botkyrka ska uppnå målet att vara en av Sveriges bästa kom-
muner att bo, leva och verka i. När Botkyrka lockar nya invånare att bosätta sig i kommunen 
är biblioteken en faktor att räkna med.”146 Här framgår tydligt att biblioteket ses som en del i 
stärkandet av kommunens image. Denna del vill man uppfylla på flera sätt. 
     Botkyrka biblioteksplan betonar att kommunen har gjort sig känd för att satsa på kultur 
och upplevelse, och detta ska också prägla och märkas på biblioteken. Biblioteken bör därför 
stärka sin roll i det lokala kulturlivet genom att öka samspelet med kulturverksamhet, studie-
förbund och föreningar, i gamla och nya samarbeten. Att vidga den egna rollen och göra bib-
lioteken till aktiva parter i det lokala kulturlivet innebär aktiv marknadsföring av biblioteken, 
att biblioteken når ut till nya människor och upplevs som aktuella och intresseväckande. 
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Nackdelen är dock att bibliotekslokalerna ofta lämnar mycket i övrigt att önska. Möjligheten 
att exponera medier är begränsad, ytor för kulturmöten och publikarrangemang saknas ofta. 
     Ett annat mål för kommunen är att bli ledande i Stockholmsområdet när det gäller biblio-
teksverksamhet för unga. Biblioteken ska därför eftersträva att utveckla nya former för ung-
domsverksamheten för att detta skall uppnås.  
Biblioteken ska också stärka stödet till vuxna studerande, i och med att det bidrar till höjd 
utbildningsnivå i kommunen och därmed innebär en framtidssatsning för Botkyrka.   

5.2.3.2 Haninge 
”Det är angeläget att underlätta för dem som vill studera vidare efter grundskolan och sär-
skilt då de som kommer från studieovana miljöer. Samhället ställer krav på ökad samverkan 
mellan funktioner som arbetar med vuxnas lärande. Viktigt är då att hitta former för att sam-
verka lokalt t.ex mellan Centrum Vux, bibliotek, arbetsförmedling m.fl. och på så sätt ge möj-
lighet att utveckla ett lärcentrum även i Haninge kommun. Detta är också en viktig del i infra-
strukturen, som tillsammans med övriga utbildningsanordnare och lärosäten ger ett stort 
mervärde till kommunen, gör kommunen attraktiv och befrämjar tillväxt.”147  
     Här framkommer idén om ekonomisk framgång genom att biblioteket i samverkan med 
andra läroanstalter verkar för att höja utbildningsnivån. Man betonar att fler måste skaffa sig 
en högskoleutbildning för att möta den internationella konkurrensen, samt för att kunna verka 
i det kunskapssamhälle som har växt fram. Att på alla sätt medverka till att fler utbildar sig är 
därför en nyckelfråga för kommunen. Dessutom spelar tillgången till utbildning, kultur, 
kommunikation och information en stor roll vid val av bostad och arbete, då dessa faktorer 
skapar valfrihet och livskvalitet. På detta sätt blir folkbiblioteket indirekt en del av kommu-
nens ekonomiska förväntningar eftersom dess verksamhet ska stödja de faktorer som kommu-
nen menar kommer att ge konkurrenskraft och välstånd. 

5.2.3.3 Götene 
”Det finns ett mervärde för kommunen att satsa på bibliotek, biograf, konstutställningar och 
kulturprogram.”148 
     En av Götene kommuns övergripande ambitioner är att åstadkomma god tillväxt i en när-
ingslivsvänlig kommun. Bibliotekets betydelse för den lokala utvecklingen betonas som ex-
empelvis omvärldsbevakare och som resurs för det livslånga lärandet vilket ökar medborgar-
nas kompetens och därmed arbetstagande. Viktiga utvecklingsområden för biblioteket är ser-
vice gentemot näringslivet, till exempel i form av omvärldsbevakning. I Götene ser man det 
som en framtids- och utvecklingsfråga att skapa en Företagarinfohörna i biblioteket. 
      Biblioteksplanen uttrycker att kommunen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för 
ökad inflyttning och barnfamiljer ses som den intressantaste målgruppen. I biblioteksplanen 
anger man därför att det är av stor vikt att det finns kultur- och fritidsaktiviteter, och bra skola 
och omsorg, eftersom de olika kulturformerna litteratur, konst, musik och film ger upphov till 
välbefinnande och trivsel och innebär det mervärde som avsågs i citatet ovan. Man anger 
emellertid också att kommunen erbjuder billigt tomtmark med attraktivt läge, rabatt på bygg-
lov och förmånligt köp av hus från Götenehus AB.  

5.2.3.4 Mariestad 
”Mariestads stadsbibliotek har under flera år utvecklat sin service och funktion för vuxnas 
lärande. Denna utvecklingssatsning bör få fortsätta. Skall kommunen bli en attraktiv del i 
framtidens arbetsmarknadsområden måste kommuninvånarnas utbildningsnivå höjas.”149 
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Liksom i Haninge menar man alltså att biblioteket stärker kommunen genom att bidra till att 
höja kommunens utbildningsnivå. 

5.2.3.5 Jämförande diskussion 
Idén, som flera forskare menar finns i kulturpolitiken, där aspekter som att bibliotekets resur-
ser kan vara ett medel att åstadkomma ekonomisk utveckling, är inte speciellt framträdande i 
biblioteksplanerna. Den enda aspekt som återkommer i alla biblioteksplanerna är bibliotekets 
roll att stödja kommuninvånarnas utbildningsnivå och kompetens, vilket i sin tur skall stärka 
kommunens attraktionskraft för näringslivet. En närbesläktad idé är att biblioteket skall hjälpa 
till att locka nya invånare, bland annat genom satsningar på kultur, konst, musik, film etc. 
Denna aspekt återkommer också i biblioteksplanerna. Idén om ekonomisk tillväxt hämtade vi 
främst från Skot-Hansens text där hon uttrycker olika exempel på hur den kan gestaltas. Hon 
menar att en vanlig formulering bland kommunerna är just den att ”kulturpolitikken skal øge 
kommunens attraktion som handels- og erhvervscenter samt tiltrække nye borgare”.150 Skot-
Hansen menar dock att biblioteket i sig självt har svårt att vara en ekonomisk faktor eller en 
aspekt som kan locka nya tillflyttare till kommunen.151 Trots detta uttrycker Botkyrkas biblio-
teksplan att biblioteket kan vara en faktor som i sig själv kan locka nya invånare till kommu-
nen. Botkyrka visar också på en annan av Skot-Hansens ekonomiska idéer, då man  uttrycker 
att biblioteket skall satsa på kultur och upplevelse eftersom kommunen gjort sig känd genom 
dessa satsningar. Skot-Hansen menar att biblioteket, som i Botkyrkas fall, tillsammans med 
andra aktörer kan profilera kommunen.152 Botkyrka har även en strävan efter att bli ledande i 
Stockholmsområdet på ungdomsverksamheten i biblioteken. För detta ändamål satsar de på 
ett nytt bibliotek där andra funktioner kan ingå, som ett högskolebibliotek till den nya cirkus-
högskolan bland annat. 
    Endast Botkyrka uttrycker någon förhoppning om att biblioteket skall stimulera till tillväxt 
i sig självt. I de fall då folkbiblioteket har en ekonomisk inverkan sker de istället tillsammans 
med annan part. Götene bidrar dock med en framtida funktion för biblioteken som innebär att 
biblioteket skall ge service till små och stora företag, genom till exempel omvärldsbevakning 
för att på så sätt bidra till ett positivt näringslivsklimat i kommunen. Götene biblioteksplan 
kan ses som unik i detta sammanhang då man bidrar med en helhetssyn på den ekonomiska 
tillväxten i kommunen. Kultur- och fritidsaktiviteter står i samma kontext som tomtmark för 
att utveckla en attraktiv bild av kommunen för nyinflyttade.  
 

5.2.4 Idén om underhållning 

5.2.4.1 Botkyrka 
Idén om folkbiblioteket som en plats för underhållning är inte den idé som det trycks mest på 
i Botkyrka, men däremot kan det anas i samband med förekomsten av andra idéer. Att skapa 
något lustfyllt, och därmed underhållande, är det som är kärnan i denna idé. I biblioteksplanen 
skrivs det att: ”Det är längtan efter upplevelser som gör oss till läsare. […] För att locka till 
läsning måste vi kunna förmedla lusten och ge chanser till lustfyllda läsupplevelser. Det är de 
upplevelserna som avgör om en ung människa blir läsare. Läsupplevelsen kan ha formen av 
lyssnande eller tyst läsning. Det är oväsentligt. Det viktiga är mötet med berättelsen, de egna 
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150 Skot-Hansen 2006, s. 31. 
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152 Skot-Hansen 2006, s. 31. 
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inre bilderna. – Språket och växandet får man på köpet. […] Mötet med språket och läsning-
en ska ske tidigt och vara fyllt av glädje, väcka nyfikenhet och lust.”153  
     Även om man här uttrycker att det är läsfrämjande som är motivet så betonar man det lust-
fyllda så starkt att vi anser att det kan ses som ett uttryck för idén om underhållning. Man me-
nar nämligen att det viktiga är mötet mellan läsaren och berättelsen och de inre bilder som 
detta skapar, samt återigen att det är lustfyllt och fyllt av glädje. Språket och växandet får man 
på köpet men det är den lustfyllda upplevelsen som eftersträvas. 
     Den lustfyllda upplevelsen betonas också i mötet med själva biblioteksrummet och loka-
lerna skall utformas med detta i åtanke. Upplevelsen betonas även i de media som ska komma 
alla till livs, vare sig kulturell tillhörighet eller eventuella funktionshinder av mental, fysisk 
eller åldersrelaterad art. 
Upplevelser framhävs genom en rik kulturell verksamhet och många kreativa aktiviteter. Ex-
empel på detta kan vara författarkvällar, poetry slam, scenkonst och cirkus. Inte minst gäller 
detta Alby bibliotek där man vill satsa på ett ungdomsbibliotek specialiserat på ungdomskul-
tur. 

5.2.4.2 Haninge 
Idén om underhållning är minst sagt underrepresenterad i Haninges biblioteksplan. Man me-
nar att: ”[…] folkbibliotekens egen nisch är utrymmet vid sidan av skolan, ett frirum för barns 
och ungdomars […] egna behov av upplevelser och uttrycksbehov.”154  
     Det skrivs också att bokbeståndet bland annat består av skönlitteratur. Vidare talar man om 
att folkbiblioteket ska vara ”en källa till stimulans, upplevelse och kreativitet”155.  

5.2.4.3 Götene 
Idén om biblioteket som en rekreationsplats återfinns i Götene genom att besökarna erbjuds 
kulturella upplevelser i lån av böcker, videofilmer, cd-skivor och genom att uppleva författar-
kvällar, konstutställningar. ”Biblioteket är en kravlös mötesplats- ’ett rum för själen’. Här kan 
man koppla av med en bok eller en tidskrift under en lunchrast, se på konst eller gå på ett 
kulturprogram.”156  
     När det gäller barnverksamheten så köps det pek- och bilderböcker, musik och sagor på cd 
samt dataspel för yngre barn. Biblioteket ordnar kulturprogram med teater, musik och film på 
loven och särskilda dagar som internationella Nalledagen. Götene kommun vill också starta 
ett samarbete med biografföreningen för ungdomar. Som en idé nämns temahelger, med ex-
emplet Harry Potter och Sagan om ringen, vilket knyts till författare som kan berätta om fan-
tasy-genren.  
     Kommunen anordnar ett utbud av kulturprogram i regi av Kultur/fritid runt om i kommu-
nen, exempelvis har författarfrukostar anordnats och världsboksdagen uppmärksammats.  
     Götene konstförening anordnar sex konstutställningar per år i bibliotekets lokaler med eta-
blerade konstnärer. 
     Under sommaren anordnar biblioteket bland annat utställningar med foton ur Bildarkivets 
samlingar, och i samarbete med studieförbund bedrivs korsordscafé och läsecirkel på biblio-
teket. ”En kulturgrupp har bildats där personal från äldreomsorgen, biblioteket och kul-
tur/fritid samarbetar omkring ’kultur i vården’. Läscafé med underhållning och högläsning 
anordnas en gång/termin på biblioteket.”157  

                                                 
153 Botkyrka biblioteksplan 2005, del 1 s. 16. 
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155 Haninge biblioteksplan 2005 s. 7. 
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5.2.4.4 Mariestad 
Inte heller Mariestad betonar folkbibliotekets underhållningsfunktion särdeles mycket. Man 
konstaterar att: ”Stadsbiblioteket erbjuder även rekreation, fantasi och kulturupplevelser som 
är viktigt för ett gott välbefinnande.”158 Bland annat är efterfrågan stor av cd- och kassett-
böcker av vilka biblioteket köper in nästan alla titlar.  

5.2.4.5 Jämförande diskussion 
Denna idealtyp rymmer aktiviteter och verksamheter som erbjuds för fritid och avkoppling. 
Biblioteket kan vara en mötesplats för social interaktion och rekreation. Populärkultur, under-
hållning och nöje är några av faktorerna, liksom utlåningen av ren skönlitteratur och dataspel.  
     Denna idé kan skönjas i alla fyra biblioteksplanerna men dess närvaro är mycket begrän-
sad, förutom i Götene. Det som är gemensamt för de fyra är att alla bibliotek trycker på vikten 
av kulturupplevelser samt att man erbjuder skönlitteratur. I Mariestad menar man att rekrea-
tion, fantasi och kulturupplevelser är viktiga för ett gott välbefinnande och därför vill man 
erbjuda detta. I Götene skriver man uttryckligen att biblioteket är en plats där man kan koppla 
av med en bok. Detta tangerar också den kravlöshet som vi diskuterade under idealtyp två, om 
bibliotekets sociala betydelse, ty för att kunna koppla av kan man behöva en viss kravlöshet. 
Götene erbjuder som avkoppling kulturella upplevelser både i medieval och i arrangemang; 
sagor, dataspel, temahelger, författarfrukostar, korsordscaféer och mycket annat. I Haninge 
betonas underhållningsidén främst genom att folkbiblioteket beskrivs som ett frirum gentemot 
skolan där barn kan leva ut sin egen kreativitet och upplevelsebehov. Även i Botkyrka beto-
nas upplevelsen och framför allt den lustfyllda upplevelsen. Botkyrkas biblioteksplans starka 
betonande av den lustfyllda läsningen är ett direkt uttryck för underhållningsidén men man 
antyder samtidigt att det bidrar till språkutvecklingen och till individens växande vilket ger en 
koppling till idén om folkbildning. Kombinationen är emellertid ett utmärkt exempel på Skot-
Hansens begrepp om edutainment, där underhållning och upplysning kombineras.159 Det är 
mycket möjligt att detta är samma avsikt som ligger bakom de kreativa och kulturella arran-
gemang i de övriga kommunerna med, men där är det inte något som uttalas lika tydligt som i 
Botkyrka. Även i Botkyrka satsar man på kulturella arrangemang såsom poetry slam och för-
fattarkväll, och inte minst genom det ungdomsbibliotek man vill bygga som särskilt inriktar 
sig på ungdomars kultur på olika plan. 
    Även om idén finns representerad är den omnämnd mer i förbigående och ibland knappt 
ens särskilt uttalat. Detta är emellertid väl överensstämmande med Skot-Hansens åsikt att un-
derhållning sällan kan ses som ett direkt mål för offentlig kulturpolitik utan snarare har ut-
vecklats på grund av att marknaden har kapitaliserat vårt behov av nöje och avkoppling. Där-
med har kulturens underhållningsvärde blivit uppmärksammat och påverkar nu även kulturpo-
litiken, om än indirekt.160 Åsa From menar i sin uppsats att många anser att det är folkbiblio-
tekens främsta funktion att tillhandahålla skönlitteratur och rekreation genom kultur, men 
betonar att kultur även av många ses som ett sätt att fånga upp en viss grupp och ytterligare 
andra ser det som en del av folkbildningen.161 Detta korresponderar med våra resultat där man 
fokuserar på ungdomskultur för att locka ungdomar och ser kultur i allmänhet som ett sätt att 
myndiggöra människor. Att underhållning och rekreation även det är ett syfte är dock klart, 
även om det sällan framställs om huvudsyftet. 
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5.2.5 Idén om folkbiblioteket som serviceproducent 

5.2.5.1 Botkyrka 
Idén om folkbiblioteket som serviceproducent visar sig i Botkyrkas biblioteksplan på ett fler-
tal sätt. Servicen riktas mot allmän efterfrågan och förväntningar hos biblioteksbesökarna, 
mot skola, mot olika former av vuxna studerande samt mot arbetsplatser. 
 
Botkyrkas biblioteksplan fokuserar mycket på biblioteksanvändarna och deras förväntningar: 
”Ska Botkyrkas bibliotek vara framgångsrika, kan vi inte vänta in utvecklingen. Vi måste i 
stället ligga steget före, möta besökarna med positiva överraskningar – Åh, kan ni göra det 
också! Vilken fin service! – Väntar vi för länge, kan tiden gå oss förbi, och vi få se biblioteks-
besökarna söka sig till annat håll, där de upplever en mer tidsenlig service och mer stimule-
rande miljö.”162  
     Genom brukarundersökningar och besökssiffror har man sett att besökarna har nya behov 
och också förväntningar på biblioteket. Som vi redan konstaterat ses folkbiblioteken i Botkyr-
ka som en mötesplats. Men istället för att fokusera på vissa gruppers behov, som i idealtyp 
två, ser man här istället till besökarens förväntningar på biblioteket och det viktiga blir mötet 
med besökaren och att tillgodose dess efterfrågan på service. Följaktligen ska mediebeståndet 
bland annat baseras på användarnas efterfrågan. Man menar också att besökarna efterfrågar 
utökad service och därför är utvecklingen av bibliotekets tjänster högprioriterat. Detta gäller 
framför allt tjänster som går hand i hand med IKT-utvecklingen, så som mer individualisering 
och fler interaktiva tjänster.  
     Ett sätt att möta dessa förväntningar är att utveckla det så kallade 24-timmarsbiblioteket, 
bibliotekets hemsida som kompletterar det fysiska biblioteket. 24-timmarsbiblioteket är alltid 
öppet och tillgängligt och möjliggör att användarna själva kan utföra många av sina biblio-
teksärenden. Antalet besökare på hemsidan ökar ständigt och ännu fler tjänster efterfrågas. 
Denna service är en del av att hela kommunen kommer att tillgängliggöra service dygnet runt 
för medborgarna på detta sätt. 24-timmarsbiblioteket blir en naturlig del i detta. Själva tjäns-
ten sköts från Tullinge bibliotek där man samlat kompetens inom IT, PR och marknadsföring. 
     Vidare menar man att besökarna förväntar sig att möta kunnig och kompetent personal 
som kan lotsa dem till kunskap såväl som upplevelser. Biblioteket beskrivs som ett kunskaps-
företag där vikten av fortlöpande kompetensutveckling är mycket stor. 
     Biblioteksplanen frågar sig hur biblioteken i Botkyrka ska kunna möta alla nya krav utan 
att drabbas av förtunning och utarmning av biblioteksverksamheten. De tror att lösningen lig-
ger i differentiering och profilering av biblioteken. Biblioteken åtnjuter stort folkligt förtroen-
de och om biblioteken ska behålla brukarnas förtroende är det viktigt att kunna upprätthålla 
den kvalitet de förväntar sig och inte försöka greppa över mer än resurserna räcker till. I Vårs-
ta centrum skapas därför en helhetslösning för samhällsservice genom samverkan mellan 
medborgarkontoren, biblioteket, kyrkan, skolan, med flera. Vårstaborna får tillgång till biblio-
tekslån och samhällservice i form av ”mini-medborgarkontor”. Denna service hålls öppen 
dagligen med betydligt generösare öppettider än vad biblioteket tidigare kunnat erbjuda.      
  
Den andra serviceaspekten är att folkbiblioteken ska ge service åt skolor och skolbibliotek: 
”Bibliotekets service till grundskolan, förskolan, gymnasieskolan och vuxnas lärande ska 
stärkas och ges nya former.”163 
     Folkbiblioteket har under en lång följd av år prioriterat verksamhet riktad till skolorna, 
men biblioteksplanen föreslår att skolan istället tar över ansvaret för skolbiblioteken och att 
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barnbiblioteken endast ska fungera som ett stöd. Specialistkompetens såsom vägledning till 
databaser och kunskapskällor på Internet, anpassade medier och litteraturvägledning är exem-
pel på områden där folkbibliotekets bibliotekarier kan bidra. Med hjälp av bokbussen servar 
man även förskolorna. Servicen och samarbetet utvecklas på lite olika sätt i de skilda kom-
mundelarna: I Fittjabibliotekets grupprum anordnas läxhjälp, barnaktiviteter och klassbesök. 
Hallunda bibliotek ska stärka inriktningen mot studiebibliotek och utreda möjligheter för ett 
samarbete med Komvux. Tumba bibliotek har å sin sida spetskompetens inom skolbiblioteks-
arbete och informationskompetens och tillsammans med Tullinge bibliotek utvecklas biblio-
teksstödet till förskolan. 
      
Den tredje serviceaspekten består i att vara en resurs för vuxnas lärande: ”Studerande söker 
sig till biblioteken i en utsträckning som aldrig förr. Vuxenutbildning och decentraliserad 
högskoleutbildning har medfört att biblioteken ger omfattande service till alla slags stude-
rande från svenskstuderande vid SFI till högskolestudenter.”164 När det gäller denna verk-
samhet så vilar ansvaret för biblioteksservice på kommunal vuxenundervisning i utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden. Vuxenutbildning och decentraliserad högskoleutbildning har 
emellertid medfört att allt fler studerande söker sig till folkbiblioteken och dessa ger numera 
en omfattande service till alla slags studerande. Därför ska folkbiblioteken ansvara för den 
med långtgående biblioteksservicen till vuxenstuderande på olika nivåer. Därmed ska en 
tjänst som studiebibliotekarie inrättas. I Hallunda kommer man att rikta sig mot GrundVux165 
i Slagsta, och i Tumba mot Komvux, övriga vuxenstuderande samt högskolestuderande.  
 
Den fjärde och sista serviceaspekten består i att folkbiblioteken erbjuder sina tjänster till olika 
arbetsplatser: ”Arbetsplatsbibliotek finns idag på två arbetsplatser. De sköts från Tullinge 
bibliotek. Arbetsplatsutlåning sker mot självkostnadspris. I Långsiktiga mål för kultur- och 
fritidsnämnden nämns arbetsplatsbibliotek som ett utvecklingsområde. Om fler arbetsplatser 
uttrycker intresse av arbetsplatsbibliotek ska biblioteket söka tillmötesgå efterfrågan.”166          

5.2.5.2 Haninge 
Vi har redan konstaterat i de övriga idealtyperna att utbildning är en viktig fråga för Haninge 
kommun. Det är också inom detta område som idén om folkbiblioteket som serviceproducent 
blir väldigt framträdande. Man använder själva ordet service i biblioteksplanen när man talar 
om folkbibliotekets förhållande till utbildningssfären. ”Den explosionsartade utvecklingen 
när det gäller samhällets satsningar på utbildning från grundläggande skolunderbyggnad till 
universitets- och högskolenivå från 1990-talet och framåt har i hög grad påverkat biblioteks-
verksamheten i kommunerna. Folkbiblioteken möter stora krav på kurs- och bredvidläsnings-
litteratur från elever i olika former av utbildning som grundskola, gymnasium, vuxenutbild-
ning, högskola, folkhögskola, studieförbund m.m. Antalet distansstuderande blir allt fler och 
på många bibliotek inrättas lärcentra eller liknande med teknisk och personell hjälp speciellt 
för distansstudenter. Över hälften av folkbibliotekets besökare är studerande. Utvecklingen av 
arbetssätt och arbetsformer ställer ökade krav på tillgång till väl fungerande bibliotek för 
såväl gymnasieungdomar som vuxna. Kraven på aktualitet vad gäller faktabestånd ökar.”167      
Därför ska exempelvis lärare och studenter ”vara informerade om den service och de resurser 
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folkbiblioteken kan erbjuda. En studiesida kommer att byggas upp på bibliotekets hemsida 
och en folder ska utformas med information för vuxenstuderande.”168  
     Folkbiblioteket ska också köpa in relevant litteratur, utifrån kommunens studiesituation. 
Det finns emellertid inte resurser att köpa in all kurslitteratur och även om man hjälper stu-
denter med att söka litteratur så lånar man inte in kurslitteratur från andra bibliotek. En annan 
tjänst folkbiblioteket har är att man undervisar i litteratursökning, informationssökning och 
bibliotekskunskap för både lärare och studenter. Kravet på denna utbildningsservice kommer 
såväl från kommunala instanser som från användarna och studenterna själva, och det är som 
svar på denna efterfrågan som folkbiblioteken har fått öka sitt utbud av kurs- och bredvidläs-
ningslitteratur. Kraven kommer från studerande på alla nivåer, från såväl grundskola och 
gymnasium som från vuxenutbildning, högskola, folkhögskola och studieförbund. Olika for-
mer av studenter utgör över hälften av folkbibliotekens besökare och man menar att det på 
andra håll i landet inrättas särskilda lärcentra på folkbiblioteken för att kunna ge en bra servi-
ce. Detta vill man även göra i Haninge. Idag finns dock en studieavdelning på Huvudbibliote-
ket med läsplatser, datorer och studierum, samt även tillgång till en studiebibliotekarie. För att 
kunna köpa in viss kurslitteratur har biblioteken fått del av ett statligt bidrag år 2002-2003, i 
och med den statliga satsningen på Infrastruktur för vuxnas lärande. 
     Det är skolbiblioteken som ska ansvara för skolornas behov av litteratur. Dock innebär 
skolans arbetssätt, med egen informationssökning och ämnesövergripande teman, att deras 
behov av litteratur är betydigt större än vad skolbiblioteken idag kan erbjuda. Istället ökar 
förväntningarna på att folkbiblioteket ska kunna fylla deras behov, vilket inte alltid går att 
uppfylla. För att förbättra situationen vill man att varje skola ska ha bemannade skolbibliotek. 
     Arbetet med barns språkutveckling är en angelägen fråga och från förskolan och upp till 
årskurs fem pågår ett aktivt utvecklingsarbete. Skolans förväntningar är här höga på folkbibli-
oteket att tillhandahålla temalådor och klassuppsättningar av skönlitteratur. Folkbiblioteken 
ska dessutom komplettera förskolornas referenssamlingar genom utlån, och man ska också 
hjälpa till med förslag och rådgivning. Dessutom är det via folkbiblioteket som barn med 
funktionshinder i huvudsak får sin mediaservice. 
     Friskolor har samma ansvar som de kommunala skolorna i fråga om skolbiblioteksverk-
samhet och de får också samma service som övriga skolor från folkbiblioteken. Men om de 
vill ha utökad service så sker det till självkostnad. Detta gäller framför allt de två fria gymna-
sier som finns i Haninge centrum. Eftersom de saknar egna skolbibliotek så nyttjar de huvud-
biblioteket i Kulturhuset. Vill de ha ytterligare service utöver ”sedvanligt utbud”169 så får de 
betala för det. 
     Som vi beskrev ovan så pågick under några år fram till 2000 ett samarbete mellan Haninge 
kommun och KTH där folkbiblioteket skötte biblioteksservice för KTH:s lärare och studenter. 
Detta projekt fick ingen fortsättning men kommunens ambition är att återuppta och utveckla 
samarbetet. 

5.2.5.3 Götene 
Huvudbiblioteket i Götene fungerar sedan länge som ett informellt ’medborgarkontor’. 
Kommuninvånarna och andra besökare vänder sig till biblioteket för att få svar på frågor av 
olika slag, få turistinformation och kunna köpa biljetter till olika kulturarrangemang. Biblio-
teket har enligt planen fått två ytterligare identiteter; Informationsorganisatör samt Kun-
skapsmäklare. Dessa fyller en servicefunktion genom att analysera informationsbehov och 
genom att söka upp och förmedla information. Det finns möjlighet att boka bibliotekarie för 
enskild visning. 
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Även i Götene menar man att biblioteket har en viktig funktion i att stödja de studerande: 
”Människor studerar längre idag eller gör avbrott i yrkeslivet för att studera. […] Biblioteket 
har en viktig funktion att stödja de studerande med litteratur genom egna inköp eller fjärrlån 
från andra bibliotek, databaser och informationssökningar. Biblioteket skall utveckla samar-
betet med Kunskapscenter och skapa ett studietek i biblioteket eller annan lokal nära biblio-
teket.”170 Medier skaffas mer på efterfrågan. 
     Biblioteket, som ligger centralt placerat i Centrumhuset skall bli ett arbetsplatsbibliotek för 
tjänstemännen på de övriga sektorerna samt för kommunchef, kommunalråd och oppositions-
råd samt alla andra anställda som arbetar i Centrumhuset. 

5.2.5.4 Mariestad 
Biblioteksplanen i Mariestad innefattar förutom folkbiblioteksverksamheten också biblioteks-
behovet när det gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. Man menar att: ”Efterfrågan 
på kvalificerad service ökar. Biblioteken möter alltmer sammansatta och nya medborgarbe-
hov, bland annat kraven på 24 timmars service.”171 
     Biblioteket servar både det formella utbildandet och det informella, genom service till stu-
derande på olika nivåer i utbildningssystemet. Från de yngsta barnen med ett uppbyggt kon-
taktnät med förskola, skola och barnavårdscentral, finns möjligheter att ha ett fungerande 
samarbete. Grundskolorna i Hasslerör, Lugnås och Lyrestad har integrerade folk- och skolbib-
liotek i skollokalen. Biblioteksplanen uttrycker att Mariestads Stadsbibliotek har arbetat aktivt 
med att utveckla bibliotekets studiestödjande funktion. Biblioteket har i olika projekt och ge-
nom infrastrukturmedel kunnat bygga upp en bas för den studiestödjande verksamheten. Bib-
lioteket vill stärka och stödja kommunens vuxenstuderande så att ett högre antal studenter 
slutför påbörjad utbildning. Biblioteket vill visa att en väl fungerande biblioteksverksamhet 
höjer kvaliteten för vuxnas lärande. Mariestads Stadsbibliotek har avtal med Komvux som 
reglerar biblioteksservicen till skolans studerande. Distansstuderande har idag inget lärcent-
rum att gå till i Mariestad. De distansstuderande i kommunen använder därför folkbiblioteket 
flitigt, både befintliga läsplatser och mediebeståndet. De bokar även tid för enskild handled-
ning. En bibliotekarie från stadsbiblioteket arbetar också vid Hantverksskolan Dacapo, som 
har högskoleutbildningar under Göteborgs universitet. Även om biblioteket vill spela en vik-
tig roll för vuxnas lärande menar de att de måste ifrågasätta vilken roll biblioteket skall ta. 
Studerande vid högskolor och universitet har sitt högskolebibliotek och dubbelarbete är onö-
digt och oekonomiskt. Ett förslag är att erbjuda lärare att göra ett studiebesök på biblioteket 
och lära sig mer om informationssökning och hur man hittar i ett bibliotek, samt att ändra och 
utveckla marknadsföringen och informationen till skolorna och lärarna. 
     Mariestads Stadsbibliotek samarbetar med flera olika kommuner och aktörer och deltar i 
projekt. Låntagarna kan därmed använda sitt lånekort i alla de tre kommunerna, Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs bibliotek. Media lånas sinsemellan biblioteken och kan återlämnas 
på alla ställen. Stadsbiblioteket servar också Sjukhusbiblioteket och Kriminalvården genom 
avtal. 
     På biblioteket arbetar man med att förbättra kundbemötandet genom kontinuerliga samtal 
och utbildning. Man vill dessutom utforma strategier och förbättra den målgruppsriktade in-
formationen. Vissa målgrupper är viktiga att nå med riktad och anpassad information, till ex-
empel invandrare och barnfamiljer. Folkbiblioteket är en verksamhet i ständig förändring på 
grund av den höga teknifieringsgraden, nya medier och nya samt högre krav på olika tjänster 
från användarna. För att verksamheten skall utvecklas i samklang med samhället och invånar-
nas krav behöver bibliotekspersonalen både utbildning och fortbildning kontinuerligt. 
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Biblioteksplanen uttrycker att folkbiblioteket vill marknadsföra sig internt i den kommunala 
förvaltningen genom att erbjuda tjänstelånekort. Ett lånekort med pinkod som ger tjänsteman-
nen möjlighet att beställa, låna, reservera och låna om böcker via nätet. De kostnader som 
uppstår på kortet (fjärrlån, reservationer) faktureras till respektive förvaltning. Biblioteket kan 
även erbjuda vissa digitala tjänster som affärsdata, Ebsco Master Elite m.m, sökbara från 
kommunens alla datorer i det administrativa nätverket. 
     Nästan hälften av befolkningen i Mariestads kommun är över 45 år och eftersom antalet 
äldre ökar medför det också ett ökat behov av service anpassat till äldres efterfrågan och be-
hov. I enlighet med detta måste biblioteket på sikt förändra och utöka både bokbestånd och 
personalresurser, något som man uttrycker kan bli svårt. Större krav på bekväma sittplatser, 
ökat behov av talböcker, böcker med stor stil och ”Boken kommer”-service är framtidsfrågor 
för biblioteket.  

5.2.5.5 Jämförande diskussion 
Denna idé har resulterat i störst material i denna studie. Den största gemensamma faktorn 
mellan kommunerna gäller den service som biblioteken utför gentemot vuxna studerande. En 
stor del av den service som biblioteken utför sker i samarbete med den formella utbildningen. 
Särskilt den service som utförs för andra utbildningsinstitutioner finns det skilda uppfattning-
ar om, då arbetet med att bistå exempelvis studenter kan ske i ett utformat avtal, men bibliote-
ken visar också på hur de får serva studenter som egentligen skall få service från annat håll. I 
vissa fall satsar man på så mycket samarbete med skola och vuxenutbildning för att många i 
kommunen är lågutbildade som i Götenes, Botkyrkas och Mariestads fall. Även Haninge kla-
gar på att för få går över till högskolestudier. Mariestad påpekar dock att det dubbelarbete 
som sker i och med att studenter har egna bibliotek vid högskolor och andra institutioner har 
en oekonomisk karaktär.  
     Vi har sett samarbete som en stor del i de olika biblioteksplanerna, det kan gälla andra för-
valtningar eller organisationer. Black och Muddiman hävdar att idén att biblioteket som en-
sam institution kan agera som en garant för den allmänna tillgången till kunskap ses med allt 
mer med skepsis, särskilt som den kunskap som biblioteken förmedlar ibland knappt kan rela-
teras till de samhällsbehov som biblioteket skall tjäna.172 De undersökta kommunerna har i ett 
led av efterfrågan stöttat efterfrågan på service genom att skapa samarbeten. Stenqvist menar 
att en metod för att förändra bibliotekets utveckling är att genom organ på nationell, regional 
och kommunal nivå bygga tvärgående kommunikationer mellan olika sektorer för att skapa 
samarbetspartners och strategiska samsyner mellan aktörer.173 Mariestad betonar i biblioteks-
planen olika samarbetsformer, bland annat har man satsat på ett gemensamt biblioteksdatasy-
stem med Gullspång och Törebodas kommuner. Samarbetet ger service till medborgare i alla 
tre kommuner då de kan erbjuda litteratur och media från hela utbudet. De har tillsammans 
byggt upp ett interaktivt bibliotek som de kallar Webboteket där elektroniska medier lånas ut 
och besökarna kan söka och fråga efter information. 
     Black & Muddiman menar att det har skett en förändring i biblioteken, att de mer fungerar 
som möjliggörare av service än att som tidigare vara direkta försörjare. Detta visas också ge-
nom att det är en närmare relation för konsumenter mellan att betala för och motta service, där 
tyngden har lagts på låntagarnas val. Detta tänkande kan vara för fokuserat på önskningar och 
krav istället för de oartikulerade behov som medborgarna (framför allt minoriteter och grup-
per som inte kan tala för sig själva) kan ha, eftersom det betonar ”kunden” eller låntagarens 
del i organisationen.174 Botkyrkas biblioteksplan beskriver hur brukarundersökningar och be-
sökssiffror visar på hur besökarna har nya behov och förväntningar på biblioteken. Detta gör 
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att man i större grad har försökt utforma sin verksamhet efter bibliotekets användare. I Marie-
stad och Botkyrka talar man om 24 timmars service, som är baserat på de interaktiva tjänster-
na man har byggt upp och vill vidareutveckla på Internet. I Botkyrka kommer hela kommunen 
tillgängliggöra service hela dygnet av vilken 24-timmarsbiblioteket blir en del. Man menar att 
bibliotekets tjänster baseras på besökarnas förväntningar och efterfrågan på utökade tjänster, 
vilket inkluderar mer individualisering och fler interaktiva tjänster.  
     Bibliotekens service leder till Vestheims ställda femte dilemma som riktar sig mot biblio-
tekets användare och frågan om ifall biblioteken ska inrikta sig på stora projekt mot kollekti-
vet eller om man ska rikta in sig på små projekt kring den enskilde.175 I vissa fall, som ovan, 
har man kombinerat bägge alternativen och här blir inga motsättningar mellan vilket fokus 
som kan råda, eftersom även om den interaktiva tjänsten kan utformas runt individens behov 
så kan det också nå ut till fler, utan geografiska hinder. 
     Black & Muddiman menar att folkbibliotekets fokus måste ligga i det lokala om det all-
männa intresset skall bevaras av den demokratiskt valda lokala förvaltningen.176 I Götene vill 
man samordna kommunens informationsbehov genom att huvudbiblioteket blir arbetsplats-
bibliotek för de anställda i Centrumhuset. Detta är något man tagit fasta på även i Mariestad 
där man medvetet vill marknadsföra bibliotekets tjänster internt i den kommunala förvalt-
ningen, genom att erbjuda tjänstelånekort med förmåner för tjänstemännen med digitala tjäns-
ter och databaser. Man tror även att denna service kan stärka bibliotekets roll inom den kom-
munala förvaltningen. Kostnader för tjänster skulle därmed kunna fördelas in i andra förvalt-
ningar. Biblioteksservice erbjuds även häktet och sjukhuset i Mariestad efter kontrakt. Detta 
har utvecklats ännu mer i Botkyrka där folkbiblioteket erbjuder sina tjänster till olika arbets-
platser, och där arbetsplatsutlåningen sker mot självkostnadspris. 
     I Götene vill man ta efter Stockholm stadsbibliotek som på initiativ från näringslivskonto-
ret startat en Företagarinfohörna med litteratur, broschyrer, databaser och tidsskrifter. Syftet 
är att ge service till små och medelstora företag genom omvärldsbevakning, för en av Götene 
kommuns övergripande ambitioner är god tillväxt i en näringslivsvänlig kommun. Biblioteket 
blir därmed ett verktyg i kommunens service till näringslivet. Man kan se exemplet i Götene 
som ett utslag av Audrone Glosienes resonemang kring PR. Glosiene menar att PR – public 
relations och en bra service byggs upp genom en gemensam förståelse mellan organisationen 
och dess publik för att skapa en bild av organisationen som kan stärka och öka organisatio-
nens intäkter.177  
      Sveriges kommuner har under lång tid påverkats av ekonomiska påfrestningar. Många 
kommuner har hanterat besparingar genom omstrukturering och omorganisation. Nilsson me-
nar att situationen har utvecklats till att ”de lokala utvecklingsbetingelserna är en viktigare 
fråga än den kommunala serviceproduktionen”178, det vill säga att det viktiga är inte vilken 
typ av service som man producerar utan vad servicen leder till för utveckling. Detta kan ut-
tryckas i mål och strategier som i bland annat Götenes biblioteksplan, där biblioteket har bli-
vit en del av sektorn Medborgarservice. Biblioteksplanen uttrycker att ”Biblioteket fungerar 
sedan länge som ett informellt ’medborgarkontor’. Det känns naturligt för kommuninvånare 
och andra besökare att vända sig till biblioteket för att få svar på frågor, få turistinformation 
och kunna köpa biljetter till olika kulturarrangemang.”179 
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5.2.6 Idén om folkbiblioteket som demokratiskt spelrum 

5.2.6.1 Botkyrka 
”Bibliotek är viktiga integrationsfaktorer, har stor betydelse för demokratiutveckling […] 
Genom att välja en ny och tydlig utvecklingsväg […] [ö]kar jämlikheten mellan resursstarka 
och resurssvaga”180 
     Botkyrka biblioteksplan betonar att biblioteken skall verka för demokrati och yttrandefri-
het och medverka till att kommunen har kunniga och välinformerade medborgare som kan 
delta aktivt i samhällslivet. Genom att följa den utvecklingsplan som beskrivs i bibliotekspla-
nen så kommer Botkyrkaborna att få lika god möjligheter som medborgare och biblioteksbe-
sökare i andra Stockholmskommuner.  

5.2.6.2 Haninge 
Idén om folkbiblioteket som demokratiskt spelrum visar sig i Haninge främst genom att det 
betonas att biblioteks service ska göra tillgängligt för alla och det ska inte finns några ekono-
miska hinder. Vidare bidrar bibliotek till demokrati genom att både kunskap och information 
görs tillgängligt: ”[Biblioteken] bidrar till delaktighet och demokrati genom att ge alla fri 
tillgång till kunskap och information”181  

5.2.6.3 Götene 
Kommunbiblioteket i Götene ligger centralt placerat i Centrumhuset, där viktig samhällsser-
vice är samlad samt kommunens olika sektorer. Detta påpekas som en fördel eftersom biblio-
teket här har en mycket strategisk placering och är en del av det samlade serviceutbudet till 
kommuninvånarna, besökare kan hänvisas vidare till rätt instans i kommunen. ”Närheten till 
övrig kommunal verksamhet, tjänstemän och politiker, är viktig och utgör bibliotekets när-
maste omvärld.”182  
     Biblioteket skall vara fysiskt tillgängligt för alla människor, när det gäller funktionshinder 
som kräver rullstolsplats och tydliggörande med hyllbelysning. Det avser också att informa-
tion finns i lättläst version och att kommunens hemsida är lätt att använda.  
     Kommunbiblioteket i Götene vill ge kommuninvånarna vägar till kunskap, insikt och upp-
levelser genom att låta verksamheten präglas av frihet, kvalitet, mångfald och tillgänglighet 
samt verka för yttrandefrihet, fritt tänkande och tankeutbyte. 

5.2.6.4 Mariestad 
Biblioteket i Mariestad vill främja tillgängligheten till litteratur, information, upplysning, upp-
levelse, stimulans genom att erbjuda alla kommuninvånare en likvärdig tillgång till biblioteket 
och dess tjänster oavsett bostadsort eller social och ekonomisk situation. Tillgång till biblio-
teksservice är en viktig grundbult i demokratin. För att kunna delta i en demokratisk process 
krävs tillgång till information samt en god förmåga att läsa. Bibliotekets funktion för att 
minska de digitala kunskapsklyftorna tas också upp som en viktig del av folkbibliotekens 
medborgarservice. Folkbiblioteken bör garantera medborgarna tillgång till Internet för infor-
mation, kunskapssökande och som möjlighet till deltagande i den demokratiska processen.  
     En annan viktig demokratifaktor är att folkbiblioteket är öppet för alla. Det kostar ingen-
ting att besöka biblioteket, läsa, söka information eller låna. Biblioteket är en viktig utjäm-
nande faktor i ett samhälle som går mot ökad segregation. På biblioteket möts människor i 
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olika åldrar, från olika sociala klasser och med olika språk. Information och kunskap är makt 
och måste komma alla till del oavsett ekonomi och språklig förmåga.  
     Som delmål för biblioteksverksamheten används ett utdrag från De kulturpolitiska målen 
för Mariestads kommun. Enligt dessa delmål ska biblioteket bland annat: ”Medverka till att 
skydda yttrandefriheten […] Vara neutral i politiska, religiösa och etiska frågor […] Stimule-
ra till fri opinionsbildning samt spegla kultur- och samhällsdebatten […] Erbjuda alla kom-
muninvånare likvärdig tillgång till bibliotek och dess tjänster oavsett bostadsort, social och 
ekonomisk situation [samt v]ara en kanal för samhällelig information till medborgarna.”183.  

5.2.6.5 Jämförande diskussion 
Idén om folkbiblioteket som ett demokratiskt spelrum framträder i alla biblioteksplanerna 
men i väldigt olika hög grad. I Botkyrka sägs rakt av att biblioteket ska verka för demokrati 
och yttrandefrihet. Vidare trycker man på att biblioteket ska ha en utjämnande effekt mellan 
resursstarka och resurssvaga. Detta gäller även utåt då man med sin service vill ge sin kom-
muns medborgare lika goda möjligheter som andra Stockholmskommuners invånare. Denna 
aspekt framkommer också i Haninge där man menar att biblioteksservice ska göras tillgänglig 
för alla oavsett ekonomi. Här betonar man också tillgängligheten till kunskap och information 
som ett sätt att stärka demokratin. 
    I Götene nämns inte demokrati i ord men man betonar vikten av närheten till de kommuna-
la verksamheterna som man får genom sin placering i centrala Götene och därmed närhet till 
kommunala verksamheter, tjänstemän och politiker. Medborgarna kan därmed vända sig till 
biblioteket med frågor och det i sin tur kan visa dem till rätt instans. Vidare betonar man att 
biblioteksverksamheten ska verka för yttrandefrihet, fritt tänkande och tankeutbyte, genom att 
låta sig präglas av frihet, kvalitet och mångfald. 
     Liksom övriga kommuner uttrycker Mariestads biblioteksplan att biblioteket är och ska 
vara öppet för alla oavsett ålder, ekonomi, språk etc. Det ska vara en utjämnande faktor i ett 
alltmer segregerat samhälle med kostnadsfria besök och lån. Mariestad trycker som enda 
kommun på att kunskap och information inte bara ska vara tillgängligt för alla utan att det 
också är viktigt att de kommer alla människor till del; kunskap är makt, menar man. För att 
kunna delta i den demokratiska processen krävs det att människor har tillgång till information 
och det är där biblioteket spelar en så viktig roll som förmedlare av denna information och 
garant för människors lika tillgång till den. Bland annat sker detta genom att minska de digita-
la klyftorna. Vidare uttrycker man just att biblioteket ska vara en kanal för samhällelig infor-
mation till medborgarna. Som enda kommun betonar man även att biblioteket ska vara neut-
ralt i politiska, religiösa och etiska frågor och att man ska stimulera till en fri opinionsbild-
ning.  
     Alla bibliotek vill följaktligen vara viktiga för demokratin men som vi sett under diskus-
sionen om idealtyp ett så består mycket av denna ambition i att stärka människor genom kun-
skap och informationskompetens och mindre i att själva vara en aktiv agent för demokratin. 
Under denna idealtyp betonar man tillgängliggörandet av kunskap för alla människor, vilket 
kan sägas höra ihop med idealtyp två där man inriktar sig på vissa grupper som har extra be-
hov. Men enligt Veronica Johansson kan biblioteken göra och vara så mycket mer. Ingen av 
de kommunala biblioteksplanerna har antagit en aktiv demokratisk roll så som Johansson ger 
exempel på, till exempel genom att handha digitala debattforum där direktkontakt kan ske 
mellan politiker och medborgare.184 
     Vestheim menar också att det måste finnas en mångfald på biblioteken, och en helhet. Om 
biblioteket profilerar sig och specialiserar sig så förlorar de sina kritiska demokratiska möjlig-
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heter.185 Johansson tillägger att det finns en tendens att biblioteken utvecklas allt mer mot att 
följa efterfrågan och bli mer serviceinriktade.186 Det finns en motsättning här i och med att det 
kan vara svårt att samtidigt gå på efterfrågan och stå för mångfald. Så länge efterfrågan är 
helhet och mångfald så är det inte ett problem men risken är att minoriteter får stå tillbaka, 
och att den kritiska demokratiska funktionen hos biblioteken får stå tillbaka för servicefunk-
tionen. Vi kan notera att i vår undersökning så har biblioteksplanerna fokuserat väldigt myck-
et mer på sina servicefunktioner än hur de ska kunna behålla sin kritiska demokratiska profil. 
Även om man betonar jämlikhet hos användarna så är det bara Götene som nämner ordet 
mångfald och endast Mariestad som trycker på vikten av att vara neutral. Även om alla kom-
muner betonar vikten av informationsteknologins utveckling så är det bara Mariestad som 
nämner denna i samband med demokrati, i och med att de vill minska de digitala klyftorna. 
Johansson menar emellertid att det finns fler aspekter att ta hänsyn till. En del av information-
kompetensen är inte bara att lära ut hur man använder informationsteknologin utan att också 
ha en aktiv roll i att strukturera, granska och tillhandahålla elektroniska dokument, något som 
Johansson menar är en viktig roll för biblioteken. Dokument, framför allt offentliga doku-
ment, faller lätt ur sin kontext i den digitala miljön och den demokratiska processen blir lätt 
obegriplig. Bibliotekarierna ska då kunna strukturera upp dessa informationer och skapa me-
ning för medborgarna den digitala offentligheten. Vidare menar Johansson att biblioteken 
befinner sig mitt i ett dilemma i och med att man får sin finansiering från staten men samtidigt 
måste hålla sig neutral till denna.187 Detta är inte något som överhuvudtaget diskuteras i några 
av biblioteksplanerna. Man får emellertid hålla i minnet att biblioteksplanen är ett offentligt 
dokument. Kanske vore det märkligt att i ett politiskt dokument diskutera förhållandet till just 
det politiska systemet? Eller kanske är det just där som det är av största vikt! Johansson menar 
att biblioteken ska kunna vara aktiva arenor för debatt, opinionsbildande och därmed demo-
krati. Dessutom ska de kunna bidra till ett ökat förtroende för det politiska systemet, och för 
själva demokratin genom att ha denna neutrala ställning och genom att kunna garantera sin 
informations kvalitet och korrekthet. För att ge detta förtroende till medborgarna krävs dock 
en tydlig position gentemot sin finansiär staten, och det är något som inte alls kommer fram i 
biblioteksplanerna.188 Där intar man generellt istället en mer retorisk hållning. Demokrati är 
viktigt men exakt hur man ska gå tillväga för att bibehålla den är mer oklart. Kanske är man 
nöjd med att hålla en passiv hållning genom tillgängliggörande av kunskap och information, 
någon mer aktiv roll verkar man inte vilja ha. 
     

5.3 Biblioteksfunktionerna i ljuset av teorin om staten, marknaden 
och civilsamhället 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka funktioner som folkbiblioteket vill fylla i det 
lokala samhället. Vi har genom en idéanalys fått fram de idéer om funktioner som framkom-
mer i de kommunala biblioteksplanerna i de fyra kommuner vi har valt att undersöka. För att 
förstå dessa idéer om funktioner i en samhällelig kontext kommer vi att relatera dem till en 
samhällsmodell bestående av de tre sfärerna staten (det politiska systemet), marknaden och 
det civila samhället. Dessa sfärer ses som delar av det moderna samhället. De är sinsemellan 
mer eller mindre öppna och fungerar såväl konkurrerande som samspelande med varandra.189 
Statens förhållande till idéerna om bibliotekets funktioner kommer att undersökas genom att 
relatera idéerna till de mål och lagparagrafer som finns formulerade i de nationella styrdoku-
                                                 
185 Vestheim 1997, s. 445. 
186 Johansson 2004, s. 54-55. 
187 Johansson 2004, s. 57-58. 
188 Johansson 2004, s. 58. 
189 Nilsson 2003, s. 388-389 
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menten, det vill säga de kulturpolitiska målen och bibliotekslagen, samt till huruvida man kan 
se att vissa verksamheter direkt påverkats, eller beslut som har fattats genom eller på grund av 
politiska beslut, direktiv och liknande. 
      Förhållandet till marknaden undersöks genom att relatera biblioteksfunktionerna till den 
tidigare forskningen som rör den ekonomiska anknytningen i biblioteken. De faktorer som vi 
hämtar från den tidigare forskningen är: kundanpassning, marknadsföring, upplevelseindustri, 
konkurrens, effektivitet och efterfrågan. 
      Biblioteksfunktionernas förhållande till civilsamhället kommer att diskuteras utifrån Skot-
Hansens definitioner.  
 

5.3.1 Staten 
Skot-Hansen menar att folkbiblioteken har sin huvudförankring i det politiska systemet, efter-
som de är offentliga institutioner genom vilka de politiska förvaltningarna vill driva igenom 
sin politik. Dessutom får de sin finansiering genom offentliga medel.190  
     Folkbiblioteken är enligt Bibliotekslagen kommunernas ansvar och de politiska styrdoku-
ment som folkbiblioteken har att rätta sig efter är i det här fallet också våra studieobjekt.191 
Det innebär att alla de ambitioner och åtgärder som omskrivs i biblioteksplanerna kan ses som 
ett uttryck för den politiska förankringen. Även om denna sfär betecknas staten så innebär den 
hela det politiska systemet, vilket i vår studie innebär framför allt stat och kommun. Trots att 
biblioteksplanerna är politiska dokument, kommer vi att försöka nyansera så att alla de tre 
sfärerna kommer fram. Den statliga förankringen kommer att bestå i huruvida de nationella 
styrdokumentens mål och paragrafer finns representerade i de idéer om biblioteksfunktioner 
som vi utkristalliserat ur biblioteksplanerna. Vi kommer också att diskutera huruvida idéerna 
eller verksamheter inom de olika idéerna påverkas genom politiska beslut, direktiv, övriga 
styrdokument som legat till grund för framtagandet av biblioteksplanerna och liknande. Vi 
kommer att gå igenom de olika idealtyperna och diskutera den statliga förankringen inom 
varje. Vår ambition är inte att ge en fullständig redogörelse för varje tecken på statlig förank-
ring inom varje kommun, utan snarare att diskutera hur den statliga förankringen kommer 
fram inom olika idealtyper och ge enstaka exempel på hur detta kan ta sig uttryck. 

5.3.1.1 Idén om folkbildning och upplysning 
Som vi tidigare konstaterat är denna idé om folkbibliotekets funktion mycket framträdande 
och dominerande i alla de fyra kommuner vi har studerat. Denna idé var också en av de mest 
ursprungliga idétraditionerna bakom folkbiblioteken, och enligt Nilsson skrevs bildningsarbe-
tet in i den statliga biblioteksförfattningen redan 1930.192 Sedan 1996 är det Bibliotekslagen 
som dikterar hur folkbiblioteken skall utforma sin verksamhet och alla fyra kommunala bibli-
oteksplaner har också tagit avstamp i Bibliotekslagen vid utformandet av sina bibliotekspla-
ner. Alla kommuner utom Mariestad har direkt citerat den andra paragrafen i Bibliotekslagen 
som säger: ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbib-
liotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare.”193      
     Det är denna paragraf som direkt kan hänföras till vår första idealtyp om idén om folkbib-
lioteket som en plats för folkbildning och upplysning. Samtliga kommuner uppgav flera typer 
av verksamheter som gav uttryck för folkbildningsidén och som byggde på denna paragraf i 
                                                 
190 Skot-Hansen s. 50. 
191 SFS 1996:1596, 7§. 
192 Nilsson 2003, s. 170. 
193 SFS 1996:1596, 2§. 
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Bibliotekslagen, exempelvis genom sagostunder och läsfrämjande arbete för barn och ung-
dom.  
 
Graulund menar att den traditionella bildningsidén numera framkommer i upplevelserna som 
fås på biblioteket. Han delar emellertid upp upplevelserna i tre olika delar beroende på om de 
ha sin förankring i staten, marknaden eller civilsamhället. Den statliga förankringen kallar 
Graulund för fordybelsehjørnet, och består av temana estetik och vetenskap, och dess bild-
ningspotential förenas i kulturen. I denna hörna ska man arbeta med att väcka intresse, möj-
liggöra etablerande av läsesällskap, samarbeta med andra kulturinstitutioner och så vidare.194 
Detta speglas bland annat i Botkyrkas samarbete med konsthallen och dess ambition att sam-
arbeta med övriga kulturverksamheter. Graulund menar emellertid att alla de olika upplevel-
setyperna har bildningspotential, vilket sätter oss i den paradoxala situation att även de upple-
velsetyper som har sin grundförankring i marknaden och civilsamhället är bildande, och där-
med har de en del i att uppfylla de statliga direktiven som formuleras i bibliotekslagen. Detta 
till trots nöjer vi oss med att konstatera att alla fyra kommunernas biblioteksplaner innehåller 
upplevelseambitioner men endast Botkyrka och Mariestad har en tydlig anknytning till bild-
ning. De övriga samhällssfärernas inflytande över bildningen kommer att diskuteras på re-
spektive stycke nedan.  
 
Vi har i vår studie gjort en viss distinktion mellan begreppen bildning och utbildning, en di-
stinktion som vi uppfattar även förekommer i biblioteksplanerna. Hansson menar att de två är 
separata uppgifter men att den traditionella folkbildningsuppgiften har utvecklats, eller ibland 
till och med ersatts av stödjandet av det formella lärandet.195 Bibliotekslagen formulerar ingen 
tydlig åtskillnad mellan begreppen bildning och utbildning utan nämner bara upplysning och 
utbildning i sin andra paragraf. Vi har också konstaterat att folkbiblioteken i de kommunala 
biblioteksplanerna är mycket involverade i att stödja den formella utbildningen. Eftersom det 
är en så stor ambition i samtliga kommuner att höja utbildningsnivån i kommunen, sker en 
stor del av samverkan mellan just folkbibliotek och utbildningsanstalter. Samverkan är även 
det något som Bibliotekslagen slår fast för att resurserna bättre ska kunna utnyttjas i kommu-
nerna: ”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall sam-
verka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.”196 Det är 
denna lagparagraf som ligger bakom själva tillkommandet av våra studieobjekt och eftersom 
dessa är politiskt förankrade styrdokument så är de i sig själva en manifestering av den statli-
ga anknytningen i folkbiblioteken. Paragrafen anger emellertid också att samverkan ska ske 
mellan verksamheter och aktörer inom biblioteksväsendet, i syfte att öka samsyn, samverkan 
och bättre tillgänglighet och effektivitet.197 I exempelvis Botkyrka sker samverkan mellan 
skolbibliotek och folkbibliotek bland annat genom nätverk och kompletterande medieförsörj-
ning. Dessutom vill man införa ett biblioteksråd med representanter från förvaltningarna som 
driver bibliotek, kultur och fritid, barn och ungdom samt utbildning och arbetsmarknad. Rådet 
ska behandla gemensamma inköp, biblioteksfrågor, policy, IKT-utveckling, kommunlicenser 
för databaser etc.198 
     Staten påverkar inte bara genom sina lagar och direktiv utan även genom propositioner och 
nationella satsningar, vilket kan ses i exempelvis Haninge. I Haninge motiverar man sin stora 
satsning på utbildning med att den nationella politiken har bedömt att det är av vikt, exempel-

                                                 
194 Graulund 2006, s. 64-67. 
195 Hansson 2005, s. 11,21-22, 36-37, 42. 
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197 Ds 2003:66, s. 8. 
198 Botkyrka biblioteksplan 2005, del 1, s. 26-29. 
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vis i propositionen Vuxnas lärande, och via Regeringens Storstadssatsning199 så anställdes 
mellan 2001 och 2003 en barnbibliotekarie i Jordbro i Haninge för att främja läsning och kun-
skaper i svenska språket.200 
     Staten kan också möjliggöra åtgärder för folkbildningen genom att via Statens Kulturråd 
finansiera olika projekt. Exempelvis vill man i Botkyrka söka bidrag för bygget av ungdoms-
biblioteket i Alby.201 
 
Folkbildningsidén framkommer inte bara på statlig nivå utan genomsyrar hela det politiska 
systemet. Vissa kommuner har byggt sina biblioteksplaner även på kommunala styrdokument 
och också där kommer folkbildnings- och upplysningsidén fram. Exempelvis har Mariestad 
baserat sin biblioteksplan på de kulturpolitiska målen för Mariestads kommun, från 2001. I en 
bilaga till biblioteksplanen presenterar man de punkter man anser vara av relevans för biblio-
teksverksamheterna, bland annat att bevara kulturarvet och att stimulera barns och ungdomars 
läsning.202 
     Folkbiblioteket påverkas även av regionala visioner. I Regional Utvecklingsvision anges 
målet att 50 % av den vuxna befolkningen ska ha någon form av högskoleutbildning. Götene 
ligger långt under denna gräns och därför är det en angelägen ambition att öka utbildningsni-
vån.203 

5.3.1.2 Idén om folkbibliotekets sociala betydelse 
Även denna idé en av de mest dominerande i biblioteksplanerna och även den, främst den 
aspekt som rör den uppsökande och målgruppsinriktade verksamheten, har sin grund i Biblio-
tekslagen: ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindra-
de samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk 
än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Folk- och skolbibliote-
ken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveck-
ling och stimulera till läsning.”204  

 
Alla fyra kommunerna uppger barn- och ungdomar som prioriterade grupper, även om Götene 
som enda kommun inte anger någon särskild barninriktad verksamhet. Äldre och funktions-
hindrade är två andra mycket prioriterade grupper som tas hänsyn till genom såväl uppsökan-
de verksamhet som genom specialanpassade medier. Även på invandrare läggs särskilt fokus 
genom bland annat tillhandahållande av litteratur och information på olika språk. 
 
Regionala och nationella satsningar och visioner kan få en påverkan på den kommunala ni-
vån. I Götene blev biblioteket en stor del av den nationella satsning som gjordes på fortbild-
ning av personal inom äldreomsorgen.205  
      Som vi tidigare uppgett är Statens Kulturråd den statliga myndighet som är av störst vikt 
för folkbiblioteken. Dess betydelse framkommer i dokumenten framför allt i de bidrag som 
flera kommuner ansökt om och som möjliggjort flera olika projekt. I Haninge söker folkbibli-
otek och skolbibliotek gemensamt bidrag för att kunna bygga upp ett mediebestånd för barn 
med funktionshinder. Via Statens Kulturråd har man även fått stöd för ett projekt för utökat 
                                                 
199 En nationell satsning på storstäder för att minska den etniska, social och diskriminerande segregationen i 
storstadsregionerna och uppnå ett mer jämställt samhälle för invånarna. Betänkande 1998/99:AU02. 
200 Prop. 2000/01:72; Haninge biblioteksplan, s. 9, 15. 
201 Botkyrka biblioteksplan 2005, del 2, s. 8. 
202 Mariestad biblioteksplan 2005; Delmål för biblioteksverksamheten, Bilaga 1. 
203 Götene biblioteksplan 2006, s. 15.  
204 SFS 1996:1596, 8§, 9§. 
205 Götene biblioteksplan 2006, s. 8. 
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samarbete med barnavårdscentralerna i kommunen. Om kommunen skulle bestämma sig för 
att sänka medieanslaget kommer emellertid kulturrådets stöd att dras in.206 Följaktligen är 
dessa bidrag inte förbehållslösa, utan Statens Kulturråd kan använda dessa bidrag för att på-
verka kommunens prioriteringar. 
 
Kommunala styrdokument får betydelse även för denna idé. Botkyrka har använt sig av Lång-
siktiga mål för kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka 2003. Där kan man se att många av de 
mål som anges för kultur- och fritid motsvaras av de satsningar som görs i biblioteksplanen, 
exempelvis satsningar på att fånga upp dem som ännu inte deltar i kulturlivet, barn och ung-
dom samt att satsa på mångfalden, för att nämna några punkter.207 
     Det kommunala beroendet framkommer emellertid inte bara genom styrdokument utan 
även genom att folkbiblioteken är en del av den kommunala förvaltningen och får sina resur-
ser därifrån. Haninge biblioteksplan uttrycker hur man inför år 2004 fick besparingskrav för 
biblioteken i Jordbro och Brandbergen, vilket innebar att man tvingades minska på persona-
len.208 I Mariestad är man också mycket medveten om det ekonomiska beroende av kommu-
nen som biblioteket står i. Kommunerna, menar man, är satta under stor ekonomisk press och 
biblioteket befinner sig i ett utsatt läge i och med att man tvingas konkurrera med andra 
kommunala verksamheter om medel. Biblioteket måste därför stärka sin position inom den 
kommunala förvaltningen. Verksamheten urholkas av ständiga besparingar, vilket bland annat 
lett till att man tvingats dra ner på tidningar och böcker på främmande språk, trots att dessa 
efterfrågas av låntagarna..209 Dessa exempel visar hur den statliga förankringen, och framför 
allt dess begränsningar gör att folkbiblioteket tvingas minska ner uppfyllandet av sina samhäl-
leliga funktioner. Exemplet från Haninge innebär ett bakslag för de funktioner som huvudsak-
ligen profilerades till Brandbergens och Jordbros bibliotek, det vill säga bibliotekets sociala 
funktion, då de två biblioteken framförallt fokuserade på barn, ungdomar och invandrare. 
Samma konsekvenser uppstår i Mariestad när man inte kan tillhandahålla media på främman-
de språk, trots att det finns efterfrågan på det.  

5.3.1.3 Idén om ekonomisk framgång 
Denna funktion har en i det närmaste obefintlig politisk förankring. I Långsiktiga mål för Kul-
tur- och fritidsnämnden i Botkyrka så anges ett av målen vara att göra kommunen mer attrak-
tiv för boende, företag och organisationer, en ambition som även framkommer i biblioteks-
planen och vilken folkbiblioteken är en del av.210  
     Det är intressant att notera att det främst är styrdokument som gäller utbildning och kultur 
och fritid man har tagit med vid framtagandet av biblioteksplanerna. Med tanke på de ambi-
tioner som finns att folkbiblioteket ska bidra med en allmänt mer positiv bild av kommunen 
och därmed vara en del av den ekonomiska framgången så kunde man kanske ha föreställt sig 
att man skulle inrikta sig även på mål och ambitioner för näringslivet och även andra doku-
ment. Är detta ett tecken på att det finns ambitioner inom biblioteken att folkbiblioteken ska 
kunna ha en större plats i samhället än vad det finns en bild i samhället av vad biblioteket kan 
bidra med? Kan också vara ett tecken på att man har tagit folkbibliotekets traditionella roller 
och format en plan efter det, kanske kommer det att se annorlunda ut när planen har fått större 
fäste och det finns mer erfarenhet kring att formulera folkbibliotekets roller i samband med 
kommunens övriga verksamheter.  

                                                 
206 Haninge biblioteksplan 2005, s. 8. 
207 Botkyrka biblioteksplan 2005, del 1, s. 5, 16-17; Långsiktiga mål för Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka, 
bilaga tre i Botkyrkas biblioteksplan 2005. 
208 Haninge biblioteksplan 2005, s. 12. 
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5.3.1.4 Idén om folkbiblioteket som serviceproducent 
Även om folkbibliotekens inriktning mot det formella lärandet, enligt Hansson, kan ses som 
ett uttryck för folkbildningstanken så menar vi att det i vissa fall också, eller istället, är kopp-
lat till folkbibliotekens ambition om att tillhandahålla service, till låntagare, företag eller 
kommunala instanser och institutioner. Därför går bibliotekslagens andra paragraf även in 
under idealtyp fem: idén om folkbiblioteket som serviceproducent. Bibliotekslagen uttrycker 
inte i sig att folkbiblioteken ska tillhandahålla service, utan uttrycker endast att folkbibliote-
ken ska främja intresset för utbildning. I praktiken menar vi emellertid att utbildningsfräm-
jandet i de biblioteksplanerna vi har studerat, ofta kommit att ta sig uttryck som ren service, 
för skolor, högskolor eller vuxenstuderande.  
     Serviceaspekten hos folkbiblioteket är därmed inte ett uttryck för någon statlig påverkan 
utan har istället med marknadens inflytande att göra och kommer därför behandlas mer utför-
ligt i nästa kapitel. 

5.3.1.5 Idén om underhållning 
Som vi tidigare påpekat menar Skot-Hansen att underhållning sällan kan ses som ett direkt 
mål för offentlig kulturpolitik utan har snarare utvecklats på grund av att marknaden har kapi-
taliserat vårt behov av nöje och avkoppling.211 From menar emellertid att kultur används såväl 
i rekreationssyfte som för att nå vissa grupper.212 Ett exempel på detta är Botkyrkas ambition 
att bygga ett ungdomsbibliotek i Alby och för detta vill man söka bidrag från statens Kultur-
råd.213 Ett annat exempel är att biblioteket i Götene fick del av den nationella satsning som 
gjordes på fortbildning av personal inom äldreomsorgen och som ledde till att ett läscafé med 
underhållning och högläsning började anordnas en gång per termin.214 Skot-Hansen menar att 
marknadens inflytande har gjort att kulturens underhållningsvärde har blivit mer uppmärk-
sammat och nu påverkar även kulturpolitiken, om än indirekt.215 Detta korresponderar med 
våra resultat. 

5.3.1.6 Folkbiblioteket som demokratiskt spelrum 
Bibliotekslagen nämner inte något om demokrati över huvudtaget och som vi tidigare noterat 
är det inte något som betonas aktivt i biblioteksplanerna. Undantaget är Mariestad som med 
hänvisning till sina kommunala kulturpolitiska mål anger att folkbiblioteket ska förhålla sig 
neutrala. Dessutom hänvisar man till Justitiedepartementets IT-utredning, där det framgår att 
folkbibliotek ska bidra till att minska de digitala klyftorna, för att motivera sin satsning på IT 
och användarundervisning i informationssökning.216 

5.3.1.7 Sammanfattning 
Den statliga förankringen i folkbiblioteken är alltså mycket omfattande, det är statliga styrdo-
kument som anger uppdragen och det är offentliga medel som finansierar. Detta förekommer 
på såväl nationell som regional och lokal nivå, genom Bibliotekslagen, Statens Kulturråd, 
Kommunala biblioteksplaner och kommunala finansieringar. Staten och det politiska systemet 
framträder i viss mån i alla idéer om biblioteksfunktioner men i mycket olika grad, där beto-
ningen ligger på den sociala betydelsen och på folkbildningen.   
 

                                                 
211 Skot-Hansen 2006, s. 33. 
212 From 2006, s. 38. 
213 Botkyrka biblioteksplan 2005, del 2, s. 8. 
214 Götene biblioteksplan 2006, s. 8. 
215 Skot-Hansen 2006, s. 33. 
216 Mariestad biblioteksplan 2005,;Delmål för biblioteksverksamheten, Bilaga 1; Förslag till strategi för att 
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5.3.2 Marknaden 
Marknaden och dess begreppsvärld har fått allt större inverkan på samhället och därmed på 
folkbiblioteken. Skot-Hansen menar att marknadens inverkan kan utläsas genom olika ledord 
som konkurrens, målstyrning, kundanpassning och efterfrågan, och att biblioteket inte längre 
är fristående från kommersialism och användarorientering.217 Mariestad påpekar dock att: 
”Biblioteket är i dagens samhälle en av få platser utan kommersiella förtecken.”218 Man kan 
ställa sig frågan exakt vad man här avser med begreppet ’kommersiella förtecken’ men att 
folkbiblioteket inte längre står totalt utanför marknaden är klart, och det gäller även Marie-
stad, trots dess ambitioner. Vi kommer att diskutera marknadens inflytande på våra utkristalli-
serade idéer om folkbibliotekets funktion genom att relatera dem till tidigare forskning som 
berör olika marknadsaspekter. Sådana aspekter kan vara kundanpassning, marknadsföring, 
upplevelseindustri, konkurrens, effektivitet, efterfrågan och dylikt.  

5.3.2.1 Idén om folkbildning och upplysning 
Som vi tidigare beskrivit menar Graulund att upplevelser kan ha en bildande effekt oavsett 
vilket medium eller genre som är orsaken. Detta gäller även marknadsinfluerade upplevelser, 
belägna i det så kallade. spektakulære hjørne, där fokus ligger på det flyktiga och sinnesupp-
levelser, vilka han menar hör samman med populärmedier, spel, festivaler och så vidare.219 
Huruvida dessa marknadens bildningsupplevelser återfinns i de biblioteksplaner vi har stude-
rat är vanskligt att svara på. Vi har tidigare konstaterat att skönlitteratur och andra populär-
medier förekommer på alla bibliotek enligt planerna, samt att såväl upplevelse som under-
hållning framkommer i samtliga, men det är en påtaglig frånvaro av marknads- och under-
hållningsupplevelser som används i ett folkbildande och upplysande syfte. Därför konstaterar 
vi att marknaden inte har någon större förankring i idén om folkbildning och upplysning i 
biblioteksplanerna. Däremot spelar marknaden en viss roll för att kunna uppfylla denna funk-
tion, i och med att litteratur och media måste köpas in, men som vi tidigare beskrivit under 
den statliga förankringen får flera kommuner statliga bidrag för att kunna köpa in viss littera-
tur och media. 

5.3.2.2 Idén om folkbibliotekets sociala betydelse 
Marknaden har i dessa biblioteksplaner ännu inte fått något märkbart inflytande över bibliote-
kets funktion som social mötesplats, men däremot desto mer i den uppsökande och framför 
allt målgruppsinriktade verksamheten. Black och Muddiman påvisar att marknadens inflytan-
de ledde till en allt större fokusering på konsumenterna, framför allt under 1990-talet. Det 
ansågs allt viktigare att nå konsumenterna, eller besökarna, och utveckla strategier för att nå 
vissa grupper. Detta synsätt har emellertid kritiserats för att fokusera allt för mycket på redan 
existerande användare och därmed få en alltför stor serviceinriktning, istället för att fokusera 
på att fånga upp nya användare.220  
     Som vi tidigare konstaterat är det en angelägen fråga för samtliga studerade kommunala 
biblioteksplaner att nå vissa användargrupper, och marknadens inflytande framkommer i så-
väl ordval som strategier. Exempelvis utrycker Götenes biblioteksplan att antalet äldre i 
kommunen kommer att öka de närmaste åren och att många pensionärer är friska och har god 
ekonomi. ”De är redan och kommer att bli stora konsumenter av kultur i framtiden.”221 Att 
man använder ordet konsument istället för besökare eller annat mer neutralt ord anger mark-
nadens inflytande. 
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I Mariestad har man utvecklat strategier för att få fram vilka samhällsgrupper man når respek-
tive inte når. Utifrån en målgruppsanalys konstaterades att man borde satsa mer framför allt 
barnfamiljer, invånare med utländsk bakgrund, vilka var några av grupperna som man insett 
att man inte nådde..222 I detta exempel satsar man alltså på grupper som man vill nå ut till mer 
och inte endast på att uppfylla service till de användare man redan har. Den oro som Black 
och Muddiman ovan uttryckte återfinns emellertid också i biblioteksplanerna. I Götene biblio-
teksplan skriver man att bibliotekets ambition är att nå alla kommuninvånare. De menar att 
det blir ett dilemma då biblioteket hamnar i en situation där man vill vara mycket på en och 
samma gång och ge allt till alla. ”Det betyder ’lite till många’ och bibliotekets identitet blir 
otydlig.”223 Vestheim driver denna oro vidare genom att påpeka att när politiken blivit mer 
nyttoinriktad och inriktningen har riktats mot den enskilda kunden, istället för att fokusera på 
helhet och kollektiv, blir det problematiskt ur demokratisynpunkt, eftersom en demokratiinsti-
tution måste stå för helhet och vara fritt för en kritisk debatt och motstridiga åsikter. Detta är 
svårt att kombinera med marknadstänkande och specialisering. Om så sker förlorar biblioteket 
en av sina viktigaste roller och samhället förlorar en plats att föra en kritisk offentlig debatt.224  
     I Botkyrka menar man emellertid att lösningen för att kunna möta alla nya krav utan att 
drabbas av förtunning och utarmning av biblioteksverksamheten ligger just i differentiering 
och profilering av biblioteken. Kvalitetsaspekten är oerhört viktig och därmed menar man att, 
koncentration och kraftsamling är vägar till utveckling och hög kvalitet i bibliotekens service 
och utbud. Biblioteksplanen i Botkyrka uttrycker att biblioteksverksamheten är bred men 
tunn, precis som Götenes biblioteksplan uppgav oro för.225 Botkyrka har därför utarbetat en 
modell för ny biblioteksstruktur, där man skapat profilerade bibliotek, ungdomsbibliotek och 
24-timmarsbiblioteket. Förslaget, menar man, innebär differentiering och profilering utifrån 
medborgarbehov och utvecklingsstrategier. Men menar att allt inte behöver finnas överallt. I 
Botkyrka vill man vara lyhörda och steget före för att vara framgångsrika, för att fånga in be-
sökare.226  
     Det finns flera olika sätt för att kunna marknadsföra sig mot olika grupper. Nilsson menar 
att informationssamhället skapar ett överskott av information, och då marknaden styrs av till-
gång och efterfrågan, skapas det efterfrågan på verktyg för att sortera upp det och dra till sig 
uppmärksamhet. Uppmärksammande tekniker som layout och snygga webbsidor är knep som 
biblioteken kan använda sig av. Man kan också skapa varumärken för att visa på ett budskap 
som kan identifiera produkten till sina brukare och kunder. Varumärket kan utformas utifrån 
en relation mellan målgruppen, associationer och produkten. Målet med att skaffa ett varu-
märke kan vara att öka kundernas kännedom, skapa associationer och återkommande kunder 
och lojalitet.227  
     Dessa strategier satsas på i bland annat Mariestad, där man menar att det moderna biblio-
teket har förändrats med den digitala tekniken. Bibliotekets möjligheter och position är för-
ändrade vilket kräver en uppdatering hos användarna. Man vill också nå nya användare. De 
menar att varje kommunal verksamhet måste satsa på mer information och marknadsföring 
eftersom konkurrensen och utbudet har växt i samhället. Det saknas en enhetlig layout för 
Mariestads Stadsbiblioteks produkter och även logga och slogan. Man vill dessutom utforma 
strategier för att förbättra den målgruppsinriktade informationen. Biblioteksplanen uttalar 
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också att de aktivt skall försöka få lokaltidningen att uppmärksamma bibliotekets verksamhet 
och betydelse för kommuninvånarna.228 

5.3.2.3 Idén om ekonomisk framgång 
Denna idé är grundad i Skot-Hansens tredje rationalitet om att kulturen, och folkbiblioteket 
som en del av kulturen, kan bidra till att uppmärksamma såväl biblioteket som kommunen 
och även bidra till ekonomisk vinst.229 Därmed är hela denna idé präglad av marknaden och 
alla de aspekter som vi tidigare diskuterat som uttryck för denna idé kan ses som förankrade 
till marknaden. Denna idé finns representerad i alla de studerade biblioteksplanerna men i 
olika omfattning och ibland på lite skilda sätt.  
     Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att konkurrensen mellan olika kultur- och 
informationserbjudanden har lett till att biblioteken satsar på att biblioteksbesöket skall vara 
en upplevelse. De påpekar att teknologin understödjer upplevelseorienteringen.230 Botkyrka 
biblioteksplan uttrycker att biblioteken bör stärka sin roll i det lokala kulturlivet. Botkyrka vill 
framstå som en upplevelsekommun och biblioteket ska vara en del av detta. Man vill därför 
arbeta för en aktiv marknadsföring för att nå ut till nya människor och göra kommunen till en 
attraktiv etableringskommun för företag och organisationer inom kultur- och upplevelsesek-
torn.231 
     Bernt Gustavsson talar om att begreppet utbildning har förändrats i den politiska retoriken 
till att bli investering i humant kapital. Utbildning ses som en ekonomisk investering då kun-
skap har reducerats till information och att vara en produktionsfaktor.232 I både Haninge och 
Götene anges att det är mycket viktigt att satsa på folkbiblioteken som en del av kommunens 
kunskapsmässiga och informationsmässiga kapital. Detta för att försöka stärka bilden av 
kommunen och bli en attraktiv plats.233 Hansson menar att attityder gentemot de vuxenstude-
rande och denna grupps resursbehov har förändrats inom biblioteksvärlden. Från skepsis ser 
man nu till möjligheter lokalt för att finna fördelar ur ekonomisk synpunkt vid ekonomiska 
förfrågningar.234 Haninge uppmärksammar att kunskapssamhället och en ökad internationali-
sering har placerat befolkningens utbildningsnivå i fokus. Biblioteksplanen uttalar att det är 
angeläget att förbättra utbildningsresultat och underlätta för dem som vill studera vidare.235  
     En annan marknadsaspekt gäller hur biblioteket blir en del av samhällets förändring där 
olika verksamheter skall leda till en ekonomisk utveckling. Vestheim beskriver hur kulturpoli-
tikens mål har förändrats genom att inkludera en ekonomisk utveckling där man vill sträcka ut 
sin verksamhet till den köpvilliga medelklassen.236 Denna tankegång går igen i Götene biblio-
teksplan där man vill locka till sig just barnfamiljer genom att erbjuda såväl kultur som billig 
tomtmark. Vidare vill biblioteket enligt biblioteksplanen bidra till kommunens ekonomiska 
utveckling genom att stödja små och medelstora företag, bland annat genom att hjälpa till med 
omvärldsbevakning i sin Företagarinfohörna. Man vill också samarbeta mer kommunens när-
ingslivsförening. En av Götene kommuns övergripande ambitioner är nämligen god tillväxt i 
en näringslivsvänlig kommun.237 Kanske är det därför detta står med i biblioteksplanen: ”I 
kursmaterialet’ Den företagsamma förvaltningen’ poängteras vikten av att underlätta för fö-
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retag och entreprenörskap att kunna etableras och utvecklas i små kommuner.”238 Liknande 
ambitioner finns i Botkyrka där biblioteket i sin vision anger att man mot en viss summa vill 
kunna tillhandahålla informationstjänster för företagare för att hålla sig à jour med vad som 
händer i dennes bransch. De som funderar på att starta eget ska också kunna anmäla sig till en 
kurs på biblioteket för nyföretagare.239 

5.3.2.4 Idén om underhållning 
Skot-Hansens menar att underhållning på folkbiblioteken har utvecklats på grund av att mark-
naden har kapitaliserat vårt behov av nöje och avkoppling. Därmed har kulturens underhåll-
ningsvärde blivit uppmärksammat och påverkar nu även kulturpolitiken, om än indirekt.240 
Att underhållningen har fått en plats kan därmed ses som en del av marknadens påverkan, 
men underhållningen har fortfarande en mycket undanskymd plats i de kommunala biblio-
teksplanerna. Marknadsaspekter kommer inte fram mer än genom sådant vi redan nämnt, så-
som att upplevelser ska marknadsföras för att förbättra bilden av kommunen och liknande. I 
idén om underhållningsfunktionen ingick bland annat tillhandahållandet av skönlitteratur och 
andra medier, samt vissa evenemang som författarkvällar och Poetryslams. Det framgår emel-
lertid inte av någon av biblioteksplanerna huruvida detta är något man måste betala för. Inköp 
av medier sker bland annat genom BTJ, och statliga bidrag utgår för flera inköp, som vi tidi-
gare angivit, men huruvida gager skall utbetalas vid evenemang eller entréavgifter ska tas av 
publiken framgår inte. 

5.3.2.5 Idén om folkbiblioteket som serviceproducent 
Här, liksom för idealtyp tre, har vi redan från början en förankring för serviceidén i markna-
den, i och med att vi menar att servicefunktionen växt fram genom marknadens allt större 
påverkan. Nilsson menar att marknadens intåg i det offentliga har gjort att bibliotekspolitiken 
allt mer utvecklats mot att bli en servicepolitik.241 Detta visar sig i att biblioteksanvändarna 
kommer att betraktas som kunder vars efterfrågan skall mötas.242  
     Som vi beskrivit tidigare har biblioteket fått ökad konkurrens om de ekonomiska resurser-
na och man har fått anpassa verksamheten därefter; biblioteken har i vissa fall anpassat sig till 
en målbaserad verksamhet, där effektiv arbetsgång, att tillfredställa brukarna och att höja be-
söks- och utlåningstal är målen.243 Detta synsätt är starkt framträdande i biblioteksplanerna. I 
Mariestad vill man ändra ordningen på hyllplaceringen eftersom den nuvarande placeringen 
upplevs som svår av en del låntagare. Biblioteken köper också in allt mer på efterfrågan. I 
Mariestad efterfrågas mer Stor-stilsböcker och kassettböcker så därför vill man köpa in mer 
sådant, och i Haninge köper man in mer och mer kurslitteratur eftersom alltfler vuxenstude-
rande efterfrågar det.244 Botkyrka biblioteksplan menar att det är viktigt att biblioteken speg-
lar sin samtid, för att motsvara besökarnas behov och förväntningar. Dessa efterfrågar ett brett 
utbud av tjänster med större individualisering och mer interaktiva tjänster. Idag måste biblio-
teket exempelvis tillhandahålla fler medier än tidigare, i form av ljudbok, e-bok, DVD, talbok, 
cd-rom, mp3-fil, databaser, digitala länkar och dylikt, eftersom det är innehållet som är det 
viktiga, och formatet anpassas efter användarens behov.245  
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En del av serviceidén är att också marknadsföra den service man faktiskt kan erbjuda. Ren-
borg menar att marknadsföringsverktyg från näringslivet har lett till stora fördelar för biblio-
teken, eftersom det tvingat fram ett synsätt på bibliotek som företag.246 Detta återspeglas 
bland annat i Botkyrka där man menar att biblioteken är kunskapsföretag som måste avsätta 
tid för fortlöpande kompetensutveckling. Då konkurrensen om nyutbildad personal om några 
år kommer att vara hård, skall Botkyrka kunna erbjuda intressanta och positiva utmaningar 
och möjligheter för professionell utveckling. Biblioteken åtnjuter stort folkligt förtroende, och 
man menar att det man gör ska man kunna göra bra.247  
     En viktig del av marknadsföringen av folkbibliotekets tjänster är att behålla kunden och för 
det krävs bra PR – public relations, det vill säga att ge en bra service och ha bra relationer 
med medborgarna. Det är något som endast kan åstadkommas vid bra bemötande av kunden, 
och är inget som kan annonseras.248 Mariestad uttrycker detta genom att man vill förbättra sitt 
kundbemötande. De menar att det krävs samtal och utbildning för att möjliggöra bra möten 
mellan personal och låntagare.249 Götene å sin sida anordnar en sommarlovsaktivitet för barn 
där man ger en bok i gåva efter att barnet läst 10 böcker.250  
     Serviceidén kan också visa sig i samarbetet med andra utbildningsinstitutioner där folkbib-
lioteket hamnar i en position där det måste serva studenter från både högskola, Komvux och 
andra läroanstalter.251 Detta har vi visat flera exempel på från samtliga biblioteksplaner, inte 
minst Haninge där de två fria gymnasieskolorna som finns i Haninge centrum får betala för 
den service man vill ha från folkbiblioteket som övergår det sedvanliga utbudet.252 På detta 
sätt blir bibliotekets tjänster till salu enligt marknadens modell. Liknande exempel finns från 
Botkyrka där man erbjuder arbetsplatsutlåning mot självkostnadspris. Det finns idag arbets-
platsbibliotek på två arbetsplatser och biblioteket skall försöka tillmötesgå om det finns mer 
efterfrågan.253  

5.3.2.6 Idén om folkbiblioteket som demokratiskt spelrum 
Den problematik vi beskrev under idealtyp två, kring målgruppsspecificering, återkommer 
även här. Vestheim menar att det finns en stort demokratiproblem i att endast inrikta sig på 
enskilda kunders efterfrågan istället för att se till helhetens behov. I folkbiblioteket har sam-
hället en plats för att föra en öppen och kritisk debatt och om marknaden får för stort inflytan-
de går denna demokratiarena förlorad, samtidigt som folkbiblioteket självt mister en av sina 
viktigaste roller..254 I Götene biblioteksplan beskrivs just denna oro: ”Det betyder ’lite till 
många’ och bibliotekets identitet blir otydlig.”255 Denna oro märks inte i Botkyrka där man 
istället ser möjligheter i att profilera och specificera vissa bibliotek för att på så sätt täcka upp 
alla behov. Allt behöver inte finnas överallt.256  
     Som en del av den demokratiska funktionen menar exempelvis Mariestads biblioteksplan 
att besök såväl som lån ska vara kostnadsfria, och att folkbiblioteket därmed ska vara en ut-
jämnande faktor i ett alltmer segregerat samhälle.257 Skot-Hansen menar att gratisprincipen på 
folkbiblioteken är en så viktig fråga att den är mycket djupt rotad hos politiker såväl som i 
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traditionen. På detta plan verkar därför inte marknaden påverka den demokratiska funktionen i 
biblioteksplanerna. 

5.3.2.7 Sammanfattning 
Marknadens förankring i folkbiblioteken är relativt liten i sin omfattning. Två av våra idealty-
per har sin direkta härstamning från marknaden och det gör att alla de aspekter som ingår i 
service och ekonomisk framgång är direkta resultat av marknadens inverkan. En viss påver-
kan kan också skönjas i de övriga idealtyperna, främst i den sociala betydelsen, där den mål-
gruppsinriktade verksamheten blev än viktigare under marknadens inflytande och lett till 
målgruppsanalyser och liknande strategier för att kunna nå alla potentiella användargrupper. 
Marknadens inflytande på folkupplysningsidén, underhållningsidén och den demokratiska 
idén är mycket begränsat. 
 

5.3.3 Civilsamhället 
Det civila samhället kan definieras som en sfär av social interaktion belägen mellan ekonomin 
och staten. Den är sammansatt av framför allt familjen, frivilliga sociala sammanslutningar, 
föreningar och offentliga kommunikationsformer.258 Bibliotekets verksamhet är en social 
verksamhet i det avseendet att det är en samhällsservice och att biblioteket vill nå medborgar-
na både som civila människor och på professionell basis. Graulund menar att civilsamhället 
består av lokalitet och intimitet, familjeinstitutioner, individualism, socialitet och gemensam-
het, tid och rumslig närvaro. För Graulund hör Brydningshjørne till civilsamhället, vilken 
består av samarbeten med föreningar och andra grupper i samhället i ett nätverksarbete med 
biblioteket. Olika kulturer kan få uttrycksmöjligheter i biblioteksrummet för aktuella, kultu-
rella problemställningar.259  
     Vi kommer att gå igenom de olika idealtyperna och diskutera hur det civila samhället för-
ankras inom varje. Vår ambition är inte att ge en fullständig redogörelse för varje tecken på 
det civila samhällets förankring inom varje kommun, utan snarare att diskutera hur det kom-
mer fram inom olika idealtyper och ge enstaka exempel på hur detta kan ta sig uttryck, genom 
olika definitioner av civilsamhället från tidigare forskning. 

5.3.3.1 Idén om folkbildning och upplysning 
Folkbibliotekets roll som en plats för kunskap är en viktig frivillig verksamhet för besökarna. 
Graulund menar att civilsamhället framkommer i självbildningen genom den är just självvald 
och att individens eget personlighetsformande är en ledande princip.260 Självbildning och det 
frivilliga, egna kunskapssökandet är något som samtliga biblioteksplaner vill stödja. Götene 
biblioteksplan uttrycker att biblioteket kan vara den plats där människor kan inhämta informa-
tion som behövs i vardags- och yrkeslivet.261 I Botkyrka betonas att kunskap och fantasi utgör 
grunden för att förstå mänskliga samband, vilket i sin tur är en förutsättning för deltagande 
och engagemang.  Genom att främja självbildning och genom att stärka samarbetet mellan 
kultur, fritid, utbildning och arbetsliv, så medverkar folkbiblioteket till att medborgarna är 
välinformerade och kan deltaga aktivt i samhällslivet.262 
       Skot-Hansen menar att civilsamhällets inverkan i folkbiblioteket kan åskådliggöras ge-
nom hur biblioteket deltar i dialog med föreningslivet vid lösningen av vissa samhällsuppgif-
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ter.263 Samarbete med andra aktörer kan gälla läsfrämjande arbete, där kontakter med studie-
förbund eller andra samarbetspartners kan stärka läsupplevelser och kultur samt mötet mellan 
text och läsare. När det gäller kulturverksamheten i biblioteken vill Botkyrka satsa på att öka 
samarbetet med kulturverksamheter, studieförbund och föreningar.264 I Mariestad har man en 
åtgärd för att rädda värdefull information om stadens och bygdens historia genom att aktivt 
söka upp bildsamlingar med allmänt, lokalhistoriskt intresse hos privatpersoner, föreningar 
och företag. Dessa verksamheter kan också kompletteras med produktion av vandringsutställ-
ningar till äldreboenden och skolor.265 Mariestad menar vidare att man inte når studieförbund 
och att man vill nå dem mer. För att nå ut med sin verksamhet vill biblioteket hålla personliga 
föredrag hos föreningar.266 

5.3.3.2 Idén om folkbibliotekets sociala betydelse 
Skot-Hansen uttrycker att civilsamhället består av familjen, frivilliga sociala sammanslut-
ningar, föreningar och offentliga kommunikationsformer, där gemenskaperna själva skall 
skapa det ansvar man vill att medlemmarna skall påta sig.267 Som vi visat tidigare så anger 
samtliga kommuner att barn och ungdomar är en mycket prioriterad grupp för biblioteket att 
nå, och som ett exempel i Haninge visar, etablerar biblioteket kontakter med BVC för att ska-
pa en första kontakt med barn och föräldrar, så inkluderas hela familjen i detta.268 På så sätt 
förs familjen in i biblioteksvärlden och dess potential att vara ett rum för civilsamhället att 
verka i. Detsamma sker i Mariestad, där det finns ett uppbyggt samarbete och kontaktnät mel-
lan förskola, skola och barnavårdscentral, där biblioteket också vill ingå. Detta samarbete kan 
utvecklas och användas som ett redskap för att nå samtliga barn och deras familjer.269 Hanin-
ge har hämtat formuleringen ”Biblioteket ska tillsammans med föräldrar, barnhälsovård, för-
skola och skola lägga grunden till det livslånga lärandet och hjälpa barn och ungdomar att 
skapa sammanhang i tillvaron” ur Svensk Biblioteksförenings rekommendationer som i sin 
tur baserar sig på FN:s barnkonvention.270 I formuleringen kan man se hur samhällets olika 
offentliga serviceinstitutioner skall sluta upp kring familjen, men det är också ett uttryck för 
civilsamhällets aspekter då det kan handla om gemenskaper som skall ta ett ansvar. Bibliote-
ken vänder sig också särskilt till ungdomar och vill erbjuda ungdomsverksamhet som stöder 
deras växande och utveckling, med bakgrunden att visa vilka möjligheter ett bibliotek kan ha. 
Botkyrka lägger därmed som en ung kommun stor vikt vid att arbeta uppsökande mot barn 
och ungdomar genom att finna nya arbetssätt och kontaktvägar. Dessa kontakter tror man sig 
kunna få genom ungdomars egna intressegrupperingar, idrottsföreningar, rollspelsgrupper 
med mera.271      
     I Götene biblioteksplan uttrycks att folkbiblioteket, som en plats för civilsamhället att ver-
ka i, kan erbjuda möjligheter för egna initiativ, eget kunskapssökande, egen kreativitet och så 
vidare. Genom att känna delaktighet och att man har kontroll över sitt liv förbättras chanserna 
att kunna hantera motgångar som stress, arbetslöshet, sjukskrivning, dålig ekonomi och lik-
nande faktorer.272 
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Då folkbiblioteken kan vara ett nyckelområde för decentralisering och ett ställe för att söka 
rötter eller identitet, menar Skot-Hansen att biblioteket blir en del av civilsamhället.273 Identi-
tetssökandet tas upp i flera biblioteksplaner, framför allt när det gäller att stödja invandrare. 
Götene och Mariestad menar att språket är ett viktigt redskap för en lyckad integrering i det 
svenska samhället och därför vill man stödja dem som kämpar med det svenska språket, men 
samtidigt betonas att det är viktigt att hålla kvar sin förankring med det egna språket. 274 Även 
i Botkyrka biblioteksplan uttrycks en önskan att initiera positiva möten mellan olika språk och 
kulturer för att underlätta integrering.275   
     Civilsamhället är de sammanhang och miljöer som finns i människors vardag och lokal-
samhälle. Folkbiblioteket är en plats, menar Hansson, som förmår bidra till människors över-
blick och meningsskapande. Det skapades och blev en mötesplats för naturligt socialt um-
gänge i ett samhälle där få platser är till för alla medborgare.276 I Götene talar man om att man 
kanske kan möta behovet av social verksamhet, som boken-kommer-service, genom att sam-
arbeta med väntjänst-projekt.277 Väntjänst-projekt finns inte utförligt beskrivet i Götene bibli-
oteksplan men Nationalencyklopedin definierar det som följer: ”om (grupp som utför) organi-
serad ideell verksamhet, bl.a. i form av sällskap och stöd åt ensamma gamla”278. Detta kan 
ses som ett uttryck för hur folkbiblioteket kan överlåta en del av sin sociala verksamhet till 
civilsamhällets aktörer, för att hjälpa till att bryta isolering och ensamhet. 
     En annan av Botkyrkas framtidsvisioner visar på hur biblioteket kan utbilda bland annat 
seniorer i att använda Internet och på så sätt kan det öppnas alternativa kontaktmetoder för 
kommunikation mellan familjemedlemmar, vänner och nya intressegrupper. Av samma an-
ledning vill man utveckla 24-timmarbiblioteket för att skapa interaktiva tjänster som kan ge 
lustfyllda möten.279 Nilsson menar att de interaktiva tjänsterna kommer att innebära bonus-
upplevelser, men risken är att de geofysiska, alltså de verkliga tjänsterna, riskerar att förfalla i 
och med att engagemanget för dem minskar. Nilsson skriver också att inget visar på att de 
sociala nätverken minskar med IT-utvecklingen. Däremot menar han att utvecklingen leder 
till att både sociala och interaktiva nätverk blir mer och mer enhetliga och likartade, det vill 
säga att människor umgås allt mer med likasinnade grupper. Nilsson menar att de virtuella 
tjänsterna är väldigt viktiga att utveckla, men att det är av lika stor vikt att även de fysiska 
mötesplatserna på biblioteken stärks, så att biblioteken slår vakt om sin funktion som socialt, 
kulturellt och etniskt heterogen mötesplats.280 
     Även Skot-Hansen diskuterar hur biblioteken kan ta på sig rollen av att vara mötesplats, då 
folkbiblioteket som fysisk plats fått en viktigare roll. Biblioteksrummet, menar hon, kan också 
fungera som debattforum för att föra värdediskussioner.281 Botkyrka uttrycker att folkbiblio-
teket är en av de få öppna platserna, av offentliga platser, där alla är lika välkomna, och man 
kan vistas utan ärende, och där ekonomi eller medlemskap har liten betydelse. Man vill därut-
över att biblioteken skall vara stimulerande och lustfyllda mötesplatser för kunskap och upp-
levelse, där människor kan mötas och vistas oavsett etnisk, religiös eller social tillhörighet.282 
Samma uttalande används av Götene. Götene betonar att man kan använda sig av bibliotekets 
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tjänster på olika sätt. I biblioteksplanen menar man att biblioteket kan fungera som turistin-
formation eller helt enkelt som ett väntrum inför exempelvis ett läkarbesök.283 
     Botkyrka uttrycker att bibliotekets funktion som mötesplats berikas om de fysiska lokaler-
na är vackra, funktionella och lättillgängliga. Biblioteket skall också vara en plats där man 
kan ”vara ensam bland andra”.284 Man vill därför se över biblioteken så att de innehåller ytor 
för just exponering av medier, för möten och gemenskap och inte minst för kulturarrange-
mang. På lång sikt vill man att lokalerna ska rustas upp, byggas om, byggas till och anpassas 
för en ny tids behov.285 Skot-Hansen hävdar dock att biblioteket uppfyller en sociologisk de-
finition av att vara ett civilt samhälle bara genom att vara ett ställe där människor kan mötas 
inomhus, frivilligt och gratis.286 
     Alla biblioteksplaner uppger att bibliotek ska vara en fri mötesplats där man kan uppehålla 
sig utan några som helst krav och där man fritt kan interagera med varandra. Även om man på 
flera håll satsar på virtuella mötesplatser verkar det inte som att de fysiska förutsättningarna 
håller på att hamna i skymundan, snarare tvärtom. 

5.3.3.3 Idén om ekonomisk framgång 
Joacim Hansson ser det civila samhället som en tredje del av tillvaron som är befriad från det 
offentligas regelverk och de ekonomiska relationerna i marknadens ”svårreglerade logik”.287 
Detta kan illustrera varför vi ej funnit någon faktor i biblioteksplanerna som kan kopplas till 
både civilsamhället och ekonomisk utveckling samtidigt. 

5.3.3.4 Idén om underhållning 
En annan aspekt av civilsamhället är de självbärande processer, självgroende aktiviteter och 
spontana handlingar som Skot-Hansen menar kommer ur frivilliga organisationer, där ledor-
den är lust framför plikt. Samhället är här påverkat av frivillighet, känsla och solidaritet.288 
     I Botkyrkas framtidsvision vill man se biblioteket som en plats där människor kan hålla på 
med skrivande och medieproduktion, de kan även få kontakt med producenter, filmare och 
skribenter, och resultatet kan visas upp och spridas genom biblioteket.289 
   
De samhällsuppgifter som biblioteket har sker i en del fall i ett samarbete med föreningslivet. 
Skot-Hansen visar vidare på att civilsamhällets inverkan i folkbiblioteket även kan visas ge-
nom hur biblioteket kan delta i dialog med dessa aktörer.290 I Botkyrka vill man satsa på att 
öka samarbetet med kulturverksamheter, studieförbund och föreningar för kulturverksamhe-
ten i biblioteken.291 
     I Götene bedrivs det ett korsordscafé och läsecirkel i samarbete med studieförbund. Götene 
konstförening samordnar sex utställningar om året på huvudbiblioteket. Detta är emellertid av 
etablerade konstnärer och man kan fråga sig hur lätt det är för amatörer att få en möjlighet att 
ställa ut. Götene vill starta ett samarbete med biografföreningen som skall resultera i temahel-
ger för ungdomar med interaktionen mellan film och litteratur. Biblioteket är också med i en 
samverkansgrupp för föräldraträffar, mellan biblioteket och Familjecentrum och Öppen verk-
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samhet på Pastoratsgården i Källby.292 Götene bibliotek är även medlem i den lokala före-
ningen för Västgötalitteratur, vilket innebär att man även köper in litteratur på auktioner.293 
     Även Mariestad har en lokalhistorisk samling av Västgötalitteratur och ett bildarkiv som 
man vill tillgängliggöra med databaser som skall kunna bli sökbara på Internet. Man vill ut-
veckla sin samverkan med andra aktörer när det gäller Västgötasamlingen, framför allt med 
Mariestads bildarkiv, men även med hembygdsföreningar, lokala museer, arkiv och förening-
ar. En idé är att utveckla en digital mötesplats för lokalhistoria, som skall stödja såväl skolan 
som släkt- och hembygdsforskares behov vid informationssökning. En åtgärd för att rädda 
värdefull information om stadens och bygdens historia är att aktivt söka upp bildsamlingar 
med allmänt, lokalhistoriskt intresse hos privatpersoner, föreningar och företag.294 Mariestad 
menar vidare att man inte når studieförbund och att man vill nå dem mer. För att nå ut med sin 
verksamhet vill biblioteket hålla personliga föredrag hos föreningar.295  
 
Skall biblioteket, frågar Skot-Hansen var en moralisk verkstad som skall stå för samhällets 
värderingar, och därmed införa gränser och förpliktelser?296 Endast en av kommunerna ut-
trycker moraliska dilemman för hur de skall agera. Botkyrka vill att biblioteken ska bemöta 
varje ung människa respektfullt och välkomnande. Men man lägger en reservation eftersom 
det är som bibliotek, inte som fritidsgård eller kravlöst uppehållsrum, man vill möta ungdo-
marna. Biblioteken skall vara intresseranta för ungdomar. De menar att; ”Behovet av träff-
punkter är naturligtvis helt legitimt, men det är inte primärt en fråga för biblioteket. Om bib-
lioteket blir fritidsgård kan det inte längre erbjuda ett positivt alternativ för ungdomar fram-
för allt för dem som kommer från kulturovana miljöer där böcker och läsning inte ingår i 
vardagen. Följden blir att de som spontant söker sig till biblioteket, slutar komma, känner sig 
bortstötta eller inte vågar gå dit.”297 Man sätter här en gräns för vad biblioteket skall stå för. 

5.3.3.5 Idén om folkbiblioteket som serviceproducent 
 I Botkyrka skall man genom samverkan mellan medborgarkontoren, biblioteket, kyrkan, sko-
lan med flera skapa en helhetslösning för samhällsservice i Vårsta centrum. Vårstaborna får 
därmed tillgång till bibliotekslån och samhällservice i form av ett mini-medborgarkontor av 
andra aktörer än de politiskt styrda.298 I övrigt är civilsamhället märkbart frånvarande från 
denna idé. 

5.3.3.6 Idén om folkbiblioteket som demokratiskt spelrum 
En aspekt av civilsamhället är det sociala rummet där alla har lika tillgång till och kan delta 
på likvärdigt sätt i den politiska beslutsprocessen genom en fri debatt, och där civilsamhället 
är en offentlig sfär där det kritiska samtalet kan råda.299 
     Botkyrka vill öka jämlikheten mellan resurssvaga och resursstarka genom att verka för 
demokrati och yttrandefrihet.300 
     Götenes folkbibliotek skall indirekt påverka folkhälsan genom att stärka möjligheten för 
medborgarna att påverka sina liv, genom att känna att man har inflytande och känna delaktig-
het i den demokratiska processen.301 Mikael Löfgren302 menar att en gemensam spelplan, eller 
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kanske ett torg, är förutsättningen för att medborgarna skall kunna påverka de grundläggande 
spelreglerna. Han menar att biblioteken är viktiga därför att de varken tillhör det intima priva-
ta platser i samhället eller är underkastade marknaden. En annan viktig sak med biblioteket, 
som en del av offentligheten är att de är få, om de offentliga rummen blir för många mister de 
sin funktion som arena för folkmakt. Alla ärenden kan diskuteras men de kanske inte berör 
varandra.303 På ett litet antal gemensamma arenor blir biblioteket istället en lågintensiv mö-
tesplats där olika åsikter får bemötas. En annan viktig demokratisk faktor uttrycker Marie-
stads biblioteksplan genom att folkbiblioteket är öppet för alla, och kostnadsfritt i de grund-
läggande aktiviteterna. De uttrycker att biblioteket är en utjämnande faktor i ett allt mer 
segregerat samhälle. På biblioteket kan människor mötas över åldersgrupper, sociala klasser 
och olika språk. De betonar även bibliotekets roll att tillgängliggöra en demokratisk process, 
och man menar att Internet med tillgång till information och delaktighet kan bidra till detta.304  
     Mariestad menar att biblioteket skall medverka till att skydda yttrandefriheten. Man menar 
att biblioteket skall vara neutralt i politiska, religiösa och etiska frågor, stimulera till fri opini-
onsbildning samt spegla kultur och samhälldebatten.305 Skot-Hansen menar att just värdeneut-
ralitet och pluralism har varit kodord för bibliotekets verksamhet.306 Folkbibliotekets roll i 
civilsamhället bygger på att den neutralitet som där finns inte präglas av tystnad utan att åsik-
ter och värderingar kan vädras. En neutral roll kanske kan uppnås genom avvägning genom 
att ge lika utrymme åt värderingar? 

5.3.3.7 Sammanfattning 
Civilsamhällets påverkan sker främst inom de sociala verksamheterna där samarbete och in-
teraktion sker mellan aktörer och individer. Det är inte en sfär som har en stor inverkan på 
bibliotekens verksamhet, men man kan säga att den är med och bidrar till bibliotekets lokala 
anknytning, då det är genom de föreningar och gemenskaper i det lokala samhället som ska-
par den unika kontexten som är folkbibliotekets särprägling. På detta sätt framkommer den 
ändå i samtliga idealtyper, förutom de om ekonomisk framgång och om service. 
 

5.3.4 En dynamik? 
Som vi tidigare uppgett så kan det moderna samhället delas in i det civila samhället, markna-
den och statsapparaten. De tre sfärerna är sinsemellan mer eller mindre öppna och fungerar 
såväl konkurrerande som samspelande med varandra.307 Utifrån diskussionen ovan kan vi 
konstatera att de tre sfärerna påverkar de olika idéerna om folkbibliotekets funktion på olika 
sätt och i olika hög grad.   
     Den statliga förankringen i folkbiblioteken är mycket omfattande, det är statliga styrdoku-
ment som anger uppdragen och det är offentliga medel som finansierar. Även om folkbiblio-
teken köper in sina medier på marknaden så kan staten bidra med resurser för detta.  
     Den första idealtypen om folkbildning och upplysning har absolut sin starkaste förankring 
i staten, genom Bibliotekslagen får den sin legitimering. Här har dock ett samspel med civil-
samhället, då även det har en stark förankring, eftersom självbildning och kunskapssökande 
bygger på initiativ hos individer och grupper i samhället som tar ansvar för sin egen utveck-
ling. 
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Idén om folkbibliotekets sociala betydelse är en av de få idealtyper där alla de tre sfärerna 
finns starkt representerade. När det gäller den uppsökande och målgruppsinriktade verksam-
heten så legitimeras den genom bland annat Bibliotekslagen, men samtidigt ligger det enligt 
marknadskrafterna i bibliotekets intresse att marknadsföra sig mot sin publik och fånga upp 
samhällets olika grupper. Den sociala idéns andra aspekt om att vara ett social mötesrum har 
däremot större förankring i civilsamhället, eftersom det där handlar om frivillig, social inter-
aktion. Skot-Hansen menar emellertid att relationen mellan de tre sfärerna bygger på hur lös-
ningen av välfärdssamhällets kris skall lösas. När lösningen på en rad samhällsproblem inte 
finns i bara staten eller marknaden kan civilsamhället finnas som en tredje instans.308 Ett ex-
empel på detta är Götene som överväger att låta sin Boken-kommer-verksamhet övergå till 
Väntjänstprojektets verksamhet. 
    Idén om ekonomisk framgång har av naturliga skäl sin starkaste förankring i marknaden; 
idéns kärna är att uppnå ekonomisk vinst och det är en av marknadens mest grundläggande 
karakteristika. Intressant nog så förekom även denna idé i vissa politiska dokument. Detta 
tyder på att staten och marknaden har närmat sig varandra så pass mycket att marknaden och 
dess drivkrafter har blivit en del av den offentliga politiken. Marknaden har dock inte närmat 
sig så mycket så att fler än kulturpolitiska och utbildningspolitiska styrdokument har använts, 
näringslivsplaner lyste med sin frånvaro. Även om man i Botkyrkas biblioteksplan anger att 
folkbiblioteket ska vara en del av den upplevelsesatsning som kommunen inriktar sig på så 
kan man undra, eftersom inte näringslivsplaner använts, huruvida folkbiblioteket ses som en 
viktig komponent i upplevelsesatsningen i övriga förvaltningar och hos näringslivet självt. 
     Som vi uppgett tidigare så förekommer idén om underhållning inte så ofta som ett mål i sig 
självt i den statliga politiken utan oftare som ett sätt att uppnå social gemenskap eller bild-
ning. Samtidigt har underhållningen från början fått uppmärksamhet genom att marknaden har 
kapitaliserat vårt behov av den, men trots detta har marknaden inte framträtt nämnvärt i bibli-
oteksplanernas inriktning på folkbibliotekens underhållningsfunktion. Istället är det civilsam-
hället som har det starkaste inflytandet, i och med de självgroende aktiviteter och det före-
ningsliv som anordnar underhållning och andra aktiviteter. 
     Idén om service har liksom idén om ekonomisk framgång sin grundförankring i markna-
den och de övriga sfärerna är märkbart frånvarande. I praktiken innebär service i dessa biblio-
teksplaner att man bland annat servar det formella utbildningsväsendet på olika nivåer, och 
därmed får idén en förankring i Bibliotekslagens andra paragraf som anger att folkbiblioteken 
ska främja utbildning.309 Detta kan man därför se som ett exempel på hur stat och marknad 
samspelar. 
     Den demokratiska idén har liksom underhållningsidén en stark förankring i civilsamhället, 
eftersom idén består i att människor själv ska kunna ta initiativ till att föra en kritisk debatt 
och bilda opinion som står fri från både stat om marknad. Marknaden har som vi sett ansetts 
kunna ha en negativ inverkan här genom att man fokuserar alltför mycket på vissa sociala 
grupper eller på en viss service och därmed missar helheten och mångfalden och på detta sätt 
uppstår en konkurrerande situation emellan i civilsamhälle och marknad. Staten kan då sägas 
utgöra en medlare här emellan och genom att dra upp riktlinjer för att minoriteter ska priorite-
ras minskar risken för att minoriteter i civilsamhället ska konkurreras bort av marknadskraf-
terna. 
 
Förutsättningarna för de tre sfärerna är väldigt olika, vilket också blir tydligt i att våra analy-
ser av deras förekomst i biblioteksplaner och biblioteksfunktioner har utkristalliserats på flera 
olika sätt. När det gäller marknaden är det mycket värderingar och inte aktörer som anger 
förankringen, medan staten har tydliga riktlinjer och även aktörer att gå efter. Civilsamhället å 
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sin sida har dels aktörer och värderingar, men problemet är att det är relativt osynligt eftersom 
det inte ska styras av vare sig stat eller marknad utan präglas av individualitet och frivillighet, 
och följaktligen är det svårt att dokumentera. Snarare är det så att vi letar efter något osynligt i 
dokumenten som endast kan skönjas genom de ramar som sätts upp kring det, genom att 
framförallt staten, genom biblioteksplanerna, ger tillfälle för det att existera. Vi kan också 
konstatera att vi funnit det vi letat efter. De tre sfärerna framträder i idéerna på olika sätt, 
ibland samspelande med varandra, ibland ensamma, ibland konkurrerande. 
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6 Avslutning 

6.1 Slutsatser 
Denna uppsats har skapats ur det faktum att folkbiblioteket, såsom det växte fram under 1900-
talet, bar med sig idéer om dess vara och syfte från flera olika traditioner, samt att dess funk-
tioner har skiftat utifrån rådande samhällsförhållanden.  
     Vårt syfte har varit att ta reda på vilka ambitioner och intentioner som folkbiblioteken idag 
har att ta en plats i samhället. Detta har skett genom en idéanalys av de fyra kommunala bibli-
oteksplanerna hos Botkyrka, Mariestad, Götene och Haninge. Vi har föreställt oss att samhäl-
lets sammansättning och bibliotekets roll i det har speglats i biblioteksplanerna. Vår avsikt har 
inte varit att ge en fullständig bild av de funktioner som folkbiblioteken faktiskt har i sin 
kommun eftersom det vore en alltför stor uppgift. Vår avsikt har istället varit att se vilka am-
bitioner och intentioner som kommit till uttryck i biblioteksplanerna kring bibliotekens upp-
gifter. Vi har undersökt idéer bakom de manifesta funktionerna, där funktionen är medveten 
och det finns en ambition kring att fylla just den funktionen. Vår huvudfråga har varit: Vilka 
funktioner vill folkbiblioteket fylla i lokalsamhället, enligt biblioteksplanerna? För att få svar 
på den så utformade vi tre underfrågor, vilka presenteras nedan tillsammans med slutsatser vi 
kommit fram till på varje fråga. 
 
Vår första delfråga var: Vilka idéer om folkbibliotekets funktioner kan utläsas utifrån kommu-
nala biblioteksplaner? Den har vi försökt besvara genom att forma sex idealtyper, med vilka 
vi har kunnat analysera materialet, genom att olika idéer om funktioner renodlades för att fo-
kusera på de idéer och argument som framfördes i biblioteksplanerna. Dessa idealtyper kon-
struerades utifrån den tidigare forskningen med utgångspunkt från fyra av Dorte Skot-
Hansens rationaliteter med tillägg av två ytterligare idéer. 
     Idén om folkbildning och upplysning är den äldsta och mest traditionsenliga idén som bib-
lioteken utgår ifrån. Folkbildningsidén är en stark idé som genomsyrar alla kommunernas 
biblioteksplaner. De aspekter som ryms inom denna idealtyp är av skilda karaktär men ändå 
klassiska. Bland annat uttrycks idén att kunskap utgör grunden för insikt och förståelse av 
historiska, politiska och mänskliga samband. Biblioteket kan medverka till att kommunen har 
kunniga och välinformerade medborgare som aktivt kan delta i samhällslivet. Biblioteket vill 
bidra med att lära ut sökkompetens och källkritik, vilket man motiverar med att informations-
kompetens är en fjärde basfärdighet. En funktion är att erbjuda studieplatser och datorer till 
dem som söker kunskap. Bibliotekets möjlighet att erbjuda tillgång till datorer, databaser och 
Internet ses också som en demokratisk fråga gällande IT-utvecklingen. Man vill främja littera-
tur och läsande särskilt hos barn och ungdomar, samt stödja lärande och studier på olika nivå-
er. En av aspekterna på detta är att hjälpa nysvenskar med språket och att komma in i det 
svenska samhället. Grunden till de flesta funktioner biblioteket vill uppfylla ligger i att erbju-
da fri och obegränsad tillgång till tankar, kultur och litteratur. Biblioteken vill också bidra till 
att förmedla kulturarv genom särskild lokalhistorisk litteratur och bildarkiv. 
     Idén om folkbibliotekets sociala betydelse rymmer två huvuddelar där den ena är bibliote-
ket som en social arena och den andra det sociala engagemang som biblioteket uttrycker ge-
nom utåtriktad verksamhet för att fånga in dem som inte har tillgång till bibliotekets utbud. 
Biblioteket skall enligt den första idén vara en mötesplats för människor i alla åldrar och från 
alla kulturer oavsett ekonomi, religion eller etnicitet. Man vill även erbjuda programinslag 
och medieutbud särskilt för ungdomar. För barn vill biblioteken bland annat erbjuda biblio-
teksservice för hela kommunen genom bokbuss och förskoleservice. En avsikt är att vara ett 
språkstöd och fånga upp nya användare. Den utåtriktade verksamheten som sker genom upp-
sökande verksamhet riktar sig främst till dem som inte kan ta sig till biblioteket, som äldre 
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och funktionshindrade i Boken-kommer-service och biblioteksservice till äldre- och gruppbo-
enden. Biblioteksplanerna menar också att folkbiblioteket har en integrerande funktion, där 
flyktingar kan komma i kontakt både med sitt modersmål och med det nya språket. Bibliote-
ket vill bidra till positiva kulturmöten. 
     Idén om ekonomisk framgång utgår från en föreställning att samhället kräver att fler sam-
hällssektorer skall bidra till ekonomisk utveckling. Biblioteksplanerna i denna studie åter-
speglar en del av de aspekterna, bland annat genom att biblioteket skall ingå i ett stärkande av 
kommunens image, exempelvis genom satsningar på kultur. En annan återkommande funk-
tion är att stödja och höja utbildningsnivån i kommunen, återigen för att stärka kommunen.  
     Idén om underhållning omfattar de verksamheter och möjligheter som biblioteket möjlig-
gör som kan kopplas till nöje, fritid och avkoppling. Läsglädjen är en viktig biblioteksfunk-
tion som uppmuntras, med inköp av skönlitteratur och video, sagor och andra bokformer på 
cd och kassett och datorspel. Biblioteket vill också vara ett rum för kulturella aktiviteter med 
bland annat författarbesök och utställningar. 
      Idén om folkbiblioteket som serviceproducent, omfattar de verksamheter som kan sägas 
vara servicefunktioner gentemot användare och andra aktörer. Biblioteket blir tillgodogörare 
av efterfrågad service. Biblioteken utökar bland annat sin interaktiva service med viss service 
och utlåning av elektroniska medier dygnet runt på sina hemsidor. Biblioteken utför dessutom 
allt mer service för studerande och skolor på olika nivåer genom inköp av kurslitteratur, data-
baser och informationshanteringskurser. Man säljer även biblioteksservice till företag via 
tjänsten som arbetsplatsbibliotek. 
     Idén om folkbiblioteket som demokratiskt spelrum, innebär att det finns demokratiska tan-
kar bakom verksamheten, som helhet och mångfald, och att biblioteket har en funktion som 
en aktiv arena för demokrati. Öppenhet och tillgänglighet skall prägla verksamheten utan be-
gränsningar av ekonomiska och kunskapsmässiga hinder. Biblioteket skall verka för demokra-
ti och yttrandefrihet så medborgarna kan agera i samhällslivet. De digitala klyftorna skall 
motverkas. 
 
Den andra frågan: Vilka skillnader respektive likheter kan skönjas mellan kommunerna, kring 
idéer om folkbibliotekets funktioner? besvarade vi genom att jämföra resultaten på den första 
frågan och se vad som skiljde dem åt.  
     Idén om folkbildning och upplysning: Det står uttryckligen i varje biblioteksplan att det är 
viktigt att tillgängliggöra medier, i form av litteratur och databaser för att höja medborgarnas 
utbildningsnivå. Samarbetet med det formella och informella lärandet återspeglas i alla biblio-
teksplanerna, särskilt när det gäller språkutveckling och läsfrämjande. Hos Haninge är biblio-
teksplanen särskilt präglad av närheten till den formella utbildningssektorn som man menar 
att folkbiblioteket blivit en del av. Det finns dock stora skillnader i biblioteksplanerna bland 
annat när det gäller hur och om biblioteken lär ut källkritik. Alla kommuner betonar vikten av 
kunskap men endast Botkyrka visar på källkritik och sökkompetens som en del av kunskaps-
processen, Haninge nämner inte informationskompetens alls. En målgrupp som betonas hos 
alla är barnen där biblioteken vill samarbeta med andra aktörer, kring språkutveckling och 
språkstimulans, bland annat genom att ge tillgång till ett varierat utbud av medier. Kulturarvet 
och tillgången till kultur är inte lika starkt betonade som kunskapsaspekterna men de återfinns 
i alla biblioteksplanerna. Folkbiblioteket kan bidra med kulturell utveckling och vara en för-
medlare av kultur. Botkyrka betonar dock att kulturverksamheten är blygsam. Götene är en-
sam om att mena att biblioteket kan bidra till folkhälsan genom möjliggörande av tjänster.  Av 
de studerade kommunerna vill samtliga förmedla någon form av upplevelse men det är inte 
alltid uppenbart i vilket syfte man gör detta. 
     Idén om folkbibliotekets sociala betydelse, är en annan stor idé som biblioteken använder 
sig av. Idén om biblioteket som mötesplats finns med i alla kommunernas biblioteksplaner, 
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om än i olika grad. Den uppsökande och målgruppsinriktade verksamheten är mycket fram-
trädande i alla de kommunala biblioteksplanerna, den är den av funktionerna som genomgå-
ende är mest omfattande. Den gestaltas också på liknande sätt. Alla trycker på den roll som i 
Götene kallas för socialarbetarens roll. Till denna hör den uppsökande verksamheten som 
”Boken kommer” och en inriktning på läsovana och funktionshindrade. Även specialanpassa-
de medier är prioriterat i alla fyra kommunerna. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp 
att fånga upp för alla fyra kommunerna, men Botkyrka lägger mer vikt vid de olika aktiviteter 
som kan riktas mot barn och ungdomar med motiveringen att de är en ung kommun. Alla fyra 
biblioteksplanerna anser det vara viktigt med att ha litteratur och tillgång till tidsskrifter på 
andra modersmål än svenska. För denna idealtyp kan konstateras att alla de aspekter som 
framkommer i tidigare forskning också representeras i biblioteksplanerna, om än vissa mer än 
andra. Det är framför allt den uppsökande och målgruppsorienterade verksamheten som beto-
nas och som beskrivs mer i detalj medan bibliotek som fysisk mötesplats beskrivs mer indi-
rekt.  
       Idén om ekonomisk framgång, har dock inte någon framträdande roll i de biblioteksplaner 
vi studerat. Idén, som flera forskare menar finns i kulturpolitiken, där aspekter som att biblio-
tekets resurser kan vara ett medel att åstadkomma ekonomisk utveckling, är inte speciellt 
framträdande i biblioteksplanerna. Den enda aspekt som återkommer i alla biblioteksplanerna 
är bibliotekets roll att stödja kommuninvånarnas utbildningsnivå och kompetens, vilket i sin 
tur skall stärka kommunens attraktionskraft för näringslivet. En närbesläktad idé är att biblio-
teket skall hjälpa till att locka nya invånare, bland annat genom satsningar på kultur, konst, 
musik, film och liknande. Denna aspekt återkommer också i alla biblioteksplaner utom i Ma-
riestad. Endast Botkyrkas biblioteksplanerna uttrycker en viss förhoppning om att biblioteket 
skall stimulera till tillväxt i sig själv, men i de allra flesta fall då folkbiblioteket har en eko-
nomisk inverkan sker de tillsammans med annan part. 
      Idén om underhållning, har inte heller den så stort utrymme som vi förväntade oss. Denna 
idé kan skönjas i alla fyra biblioteksplanerna men dess närvaro är mycket begränsad. Det är 
främst i Götenes biblioteksplan som det framkommer olika verksamheter som riktas mot be-
sökarnas fritid och nöje. Det som är gemensamt för de fyra är att alla bibliotek trycker på vik-
ten av kulturupplevelser samt att man erbjuder skönlitteratur. Även om idén finns represente-
rad är den omnämnd mer i förbigående och ibland knappt ens särskilt uttalat. Detta har över-
ensstämt med Skot-Hansens åsikt att underhållning snarare ses som ett indirekt än ett direkt 
mål för offentlig kulturpolitik.310 From är av en liknande uppfattning när hon skriver att 
många anser att folkbibliotekens främsta funktion att tillhandahålla skönlitteratur och rekrea-
tion genom kultur. Hon betonar att kultur även ses som ett sätt att fånga upp en viss grupp och 
ytterligare andra ser det som en del av folkbildningen.311 Detta korresponderar med våra re-
sultat där man fokuserar på ungdomskultur för att locka ungdomar och ser kultur i allmänhet 
som ett sätt att myndiggöra människor. Att underhållning och rekreation även det är ett syfte 
är dock klart, även om det sällan framställs om huvudsyftet.  
       Idén om folkbiblioteket som serviceproducent har resulterat i störst material i denna stu-
die. Alla biblioteken visar på hur de får serva studenter som egentligen skall få service från 
annat håll. En av anledningarna till satsningen på så mycket samarbete med skola och vuxen-
utbildning är att många i kommunen är lågutbildade som i Götenes, Botkyrkas och Mariestads 
fall. Även Haninge klagar på att för få går över till högskolestudier. I Haninge biblioteksplan 
rör all service utbildningssystemet. Vi är förvånade att så mycket utrymme i biblioteksplaner-
na är ägnat åt utbildningssystemet, men det verkar vara ett sätt att legitimera sina verksamhe-
ter. Botkyrka erbjuder arbetsplatsbibliotek som en service riktad till företag, där Götene er-
bjuder kommunens anställda att ha sitt arbetsplatsbibliotek i huvudbiblioteket. Mariestad har 
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satsat på att jobba med flera olika samarbetspartner för att kunna utvidga sitt serviceutbud. 
Alla bibliotek erbjuder elektroniska tjänster på den kommunala bibliotekshemsidan dygnet 
runt, men detta sker i olika utsträckning. Götene har mer än de andra fått en servicefunktion 
på det vis att de ingår i kommunens Medborgarkontor och utför andra tjänster än vad biblio-
tek vanligen gör.  
      Idén om folkbiblioteket som demokratiskt spelrum, framträder i alla biblioteksplanerna 
men i väldigt olika hög grad. Alla bibliotek vill vara viktiga för demokratin men mycket av 
denna ambition består av att stärka människor genom kunskap och informationskompetens 
och mindre i att själva vara en aktiv agent för demokratin. Enligt Veronica Johansson kan 
biblioteken göra och vara så mycket mer. Ingen av de kommunala biblioteksplanerna har an-
tagit en aktiv demokratisk roll så som Johansson ger exempel på, till exempel genom att 
handha digitala debattforum där direktkontakt kan ske mellan politiker och medborgare.312 Vi 
kan notera att i vår undersökning så har biblioteksplanerna fokuserat väldigt mycket mer på 
sina servicefunktioner än hur de ska kunna behålla sin kritiska demokratiska profil. Götene 
nämner inte ens ordet demokrati. Även om man betonar jämlikhet hos användarna så är det 
bara Götene som nämner ordet mångfald och endast Mariestad som trycker på vikten av att 
vara neutral. Vidare menar Johansson att biblioteken befinner sig mitt i ett dilemma i och med 
att man får sin finansiering från staten men samtidigt måste hålla sig neutral till denna.313 Det-
ta är inte något som över huvudtaget diskuteras i några av biblioteksplanerna. Man får emel-
lertid hålla i minnet att biblioteksplanen är ett offentligt dokument. Kanske vore det märkligt 
att i ett politiskt dokument diskutera förhållandet till just det politiska systemet. Eller är det 
just här det borde finnas?  
     Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunerna inte har skiljt sig så mycket åt när 
det gäller vilka idéer som förekommer, utan alla idéer förekommer i alla kommuner, och för-
delningen över de idéer som är mest respektive minst förekommande är även den densamma, 
exempelvis förekommer idén om service genomgående väldigt mycket medan idén om un-
derhållning genomgående förekommer väldigt lite. Däremot förekommer en del idéer lite mer 
i vissa än i andra kommuner, exempelvis framvisar Mariestad mer demokratiska aspekter än 
övriga och Götene framvisar fler underhållningsaspekter.  
 
Den tredje och sista frågan löd: Hur förhåller sig idéerna om folkbibliotekets funktioner till 
teorin om staten, marknaden och civilsamhället? 
     Vi har uttryckt att folkbiblioteken behöver spegla de delar som samhället består av för in-
neha en plats i samhället. Som teoretisk bas använde vi därför en samhällsmodell bestående 
av tre sfärer. Dessa utgörs av samverkande och konkurrerande krafter i samhällets komplexa 
system; det civila samhället, marknaden och statsapparaten. De tre sfärerna är sinsemellan 
mer eller mindre öppna och gemensamt för dem är att de representerar tre delar av modernite-
tens utveckling.314 Vårt syfte har varit att relatera bibliotekens utveckling, som nu resulterat i 
de mål- och utvecklingsinriktade biblioteksplanerna, med samhällets utveckling som här re-
presenteras av modellen med de tre sfärerna. På detta sätt har vi velat få fram vilka funktioner 
som folkbiblioteket vill fylla i dagens samhälle.  
     Skot-Hansen menar att folkbiblioteken har sin grundförankring i staten och det politiska 
systemet.315 Det är även något vi har kunnat konstatera i vår studie. Genom att studieobjekten, 
biblioteksplanerna, även är politiska styrdokument kan allt som uttrycks där också ses som en 
statlig förankring och därmed kan vi också se att inom folkbibliotekens position som offentli-
ga institutioner ryms idéer om att folkbiblioteken ska har funktioner som folkbildare, kultur-

                                                 
312 Johansson 2004, s. 52-53. 
313 Johansson 2004, s. 57-58. 
314 Nilsson 2003, s. 388-389. 
315 Skot-Hansen 2001, s. 50. 



 74 

förmedlare, underhållare, serviceproducent, samt vara en social mötesplats, demokratisk arena 
och även främja ekonomisk utveckling. Vi har dock kunnat konstatera att vissa funktioner 
framkommer betydligt mer än andra, exempelvis ambitionen att bilda och utbilda människor, 
via kunskapsförmedling eller kulturförmedling. Denna ambition legitimeras ofta med biblio-
tekslagen, och detsamma gäller för ambitionen att fånga upp vissa grupper som ungdomar och 
invandrare. Det är i dessa funktioner som staten via Bibliotekslagen starkast framkommer, 
men vi kan också se hur marknadens inverkan har gjort att dessa ambitioner förskjutits emot 
ett marknadstänkande så att folkbiblioteket utvecklat en rad servicefunktioner, dels gentemot 
sina besökare vars efterfrågan får allt större betydelse, och dels mot det formella utbildnings-
väsendet.  
     Marknaden framkommer, förutom i serviceaspekterna, tydligast i ambitionen i biblioteks-
planen att bidra till kommunens ekonomiska utveckling. Själva kärnan i denna idé är mark-
nadsorienterad i det att folkbiblioteket närmast blir en produkt för att sälja och marknadsföra 
kommunen, såväl inåt som utåt.  
      Civilsamhället framkommer främst i folkbibliotekets funktion som social mötesplats ef-
tersom den funktionen bygger på frivillig, social interaktion mellan människor. Även idén om 
underhållning är mest förankrad i civilsamhället eftersom det även där handlar om en frivillig 
individuell time-out-upplevelse, samt att det under denna funktion är många olika föreningar 
som står för verksamheten. Det politiska systemet har mycket lite fokusering på just denna 
funktion och detsamma gäller marknaden. 
     När det gäller folkbiblioteket som en demokratisk arena så har den en speciell relation till 
sfärerna. Folkbiblioteket kan genom sina styrdokument sätta upp ramar för den demokratiska 
funktionen. För att det ska fungera krävs emellertid ett samspel med civilsamhället, eftersom 
det är individer som skapar debatter och opinioner och som skapar den kritiska atmosfär som 
utgör idén bakom folkbiblioteket som demokratisk arena. Detsamma gäller på många sätt 
folkbildningsfunktionen, även om politiska styrdokument skapar ramarna så är det på civil-
samhället det åligger att verka inom dessa ramar. Till skillnad mot folkbildningsidén har 
emellertid inte den demokratiska funktionen lika mycket legitimering i det politiska systemet. 
När det gäller marknaden kan man se en motsättning mellan denna och civilsamhället i folk-
bibliotekets demokratiska funktion; om marknaden genom serviceinriktning fokuserar mer på 
efterfrågan och majoritetens behov och vilja så finns det en risk att mångfalden och helheten 
går förlorad, vilket verkar hämmande på den demokratiska funktionen. I denna studie har vi 
kunnat konstatera att den serviceinriktade funktionen, som agerar på marknadens villkor, har 
en mycket stor plats i samtliga biblioteksplaner, medan den demokratiska funktionens före-
komst är förhållandevis blygsam. Detta förhållande speglar de farhågor som Vestheim fram-
förde i två av sina dilemman, det vill säga huruvida folkbiblioteket ska inrikta sig på helhet 
och kollektiv eller på specialiseringar och individer.316 Generellt har vi också sett i biblioteks-
planerna att man har varit mycket intresserad av att kunna möta kundernas efterfrågan, men 
man samtidigt har betonat att alla ska kunna känna sig hemma på biblioteket, och det finns en 
medvetenhet kring att vissa grupper är mer utsatta. Här fungerar emellertid staten som en ba-
lans eftersom den, genom att bland annat i Bibliotekslagen försäkra att utsatta grupper priori-
teras. På detta sätt möjliggör staten denna verksamhet, och eftersom det är staten och det poli-
tiska systemet som finansierar folkbibliotekets verksamheter, medger den också att folkbiblio-
teket kan finna de resurser som behövs på marknadens arena, som exempelvis personal och 
medier. Detta kan emellertid också innebära en begränsning. Om och hur folkbiblioteket kan 
uppfylla de funktioner man vill, har nämligen att göra med hur mycket resurser som finns till 
förfogande. Den statliga förankringen kan därför också vara begränsande och flera av biblio-
teksplanerna uttryckte en stor medvetenhet kring detta faktum.  
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Sålunda kan vi konstatera att sfärerna uppträder olika mycket i olika funktioner, men att de 
alla tre finns representerade, ibland enskilt, ibland i samspel och ibland i motsättning. Genom 
dessa olika biblioteksfunktioner så får dock alla de tre samhällssfärerna träda fram och bidra 
till att driva folkbiblioteket framåt som en del av samhället.  
 

6.2 Avlutande diskussion 
Den här studien har på många sätt bekräftat tidigare uppfattningar om folkbibliotekets funk-
tioner; folkbiblioteket ses fortfarande som en plats för kunskapsinhämtning och folkbildnings-
traditionen är fortfarande mycket stark. Man kan emellertid fråga sig huruvida detta begrepp 
lever vidare endast som en rest av en lång tradition, medan den faktiska praktiken allt mer 
förskjutits mot att serva de formella utbildningarna. I biblioteksplanerna flöt ofta de två funk-
tionerna samman och det verkar inte som att biblioteksplanerna själva alltid skiljer mellan de 
två. Man kan emellertid fråga sig vad som blir resultatet av denna sammanblandning, har det 
över huvudtaget någon betydelse? I kapitlet tidigare forskning beskrev flera forskare att det 
fanns en risk för att helhet och mångfald skulle gå förlorade om verksamheten blir alltför ser-
viceinriktad, eftersom resurser läggs på en viss grupp, exempelvis på inköp av kurslitteratur, 
vilket kan hämma förmågan att hålla ett bredare utbud. Detta skulle i så fall påverka de demo-
kratiska och sociala funktionerna, vilka biblioteken också vill uppfylla. Kan det finnas någon 
fördel för biblioteken att inrikta sig så mycket på service då? Fler och fler utbildningar kom-
mer till, fler och fler högskolor upprättas, och allt fler studerar allt längre. Behovet av utbild-
ningsstöd har därför växt och folkbiblioteken kan därmed få en plats att fylla. Som flera bibli-
oteksplaner uppvisade så fanns en klar medvetenhet kring beroendet av kommunens resurser 
och Mariestad uppgav till och med att det är nödvändigt att ytterligare marknadsföra sig inom 
den kommunala förvaltningen. Genom att ge service åt andra så syns man utanför den egna 
verksamheten och man gör att andra institutioner och förvaltningar blir beroende av en. Man 
kan spekulera i om detta är ett sätt att möta den konkurrens som finns kring resurser, som fle-
ra forskare, bland annat Vestheim, diskuterat.  
     Man kan också ställa frågan huruvida folkbibliotekens traditionella folkbildningsuppdrag 
behövs i samma utsträckning som tidigare. När allt fler studerar allt längre och möjligheten 
till en formell utbildning vidgas så kan man tänka sig att behovet av självbildning samtidigt 
minskar. Vi kan konstatera att folkbiblioteken i biblioteksplanerna fortfarande inriktar sig på 
eget kunskapssökande och att bildande genom kunskap och kultur är en viktig fråga. Dessut-
om vill man försäkra sig om att tillgången till kunskapen och kulturen är fri för alla männi-
skor, och att minska de digitala klyftorna är enligt flera biblioteksplaner en prioriterad fråga. 
Man kan dock ställa sig frågan hur utbrett detta behov är? Persondatorer och Internet blir allt 
vanligare och därigenom är även kunskap och information mer tillgängligt än förr. Ingen av 
biblioteksplanerna diskuterar emellertid huruvida de behövs eller hur man förhåller sig till det 
faktum att kunskap och information nu mera finns så fritt tillgängligt. Bara för att mer och 
mer finns online behöver det emellertid inte automatiskt innebära att informationen är mer 
tillgänglig. Vetenskapliga tidskrifter och liknande har ofta höga prenumerationskostnader och 
finns sällan fritt tillgängliga på Internet, men via biblioteken kan man ofta få tillgång till dem. 
Då är vi emellertid tillbaka vid behovet av stöd vid utbildning på olika nivåer! Är folkbildning 
och utbildningsstöd samma sak? Nej, det vill vi inte påstå men däremot kan vi hålla med fors-
kare som Hansson, Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen om att mycket tyder på att folk-
biblioteken har förskjutit mycket av sitt fokus från informell utbildning mot stödjandet av 
formell utbildning.  
     Även om persondatorer blir allt vanligare så är det emellertid inte någon garanti för att alla 
får tillgång till det. Samtidigt som Internetanvändningen blir vanligare, såväl hos privatperso-
ner, som hos offentliga förvaltningar och företag, så ökar svårigheterna med att ställa sig utan-
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för denna utveckling. Vi kan använda banken som exempel där användandet av Internetban-
ken blir vanligare och även fler och fler använde sig av e-fakturor. Även om fler och fler pri-
vatpersoner har datorer och egen Internetanslutning så är det inte en självklarhet. Fortfarande 
krävs det en ekonomisk investering i form av både hårdvara och mjukvara, anslutning, virus-
program och liknande som kan behövas. Det är inte någon garanti att ha råd och möjlighet att 
hålla sig med detta, och genom folkbibliotekens ambition att tillhandahålla datorer med Inter-
netuppkoppling så bidrar man till att säkerställa jämlikhet och minska sociala och digitala 
klyftor. De undersökta biblioteksplanerna uttrycker en medvetenhet kring detta, bland annat 
Mariestad som verkar uppleva sina tre datorer med Internetuppkoppling som ett för litet antal. 
Genom att tillhandahålla datorer med Internet så får människor möjlighet att tillgodogöra sig 
Internets möjligheter utan att själva behöva investera i alla nödvändiga komponenter, vilket 
också möjliggör andra prioriteringar.  
     Idén om underhållning är som vi sagt relativt underrepresenterad i biblioteksplanerna. Det 
kanske inte är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att det inte är någon traditionell roll så-
som folkbildningen är, samt att det finns så många alternativ till biblioteket om det är under-
hållning man är ute efter, till exempel biografer, nöjesparker, teve och så vidare. Man kan 
emellertid fråga sig om detta kommer att förändras i framtiden. Det talas mycket idag om det 
höga tempot i samhället, människor bränner ut sig och behovet av pauser betonas allt mer, 
och det är intressant att biblioteken inte har hoppat på detta tåg. Kanske är det för att kun-
skapsförmedlingstraditionen är så stark inom biblioteket, att plötsligt sadla om och satsa på 
avkoppling kanske är främmande för många. Men har biblioteket den potentialen? Kommer 
kommunerna framöver att se folkbiblioteken som en potentiell motvikt till stressen och ut-
veckla dess tillhandahållande av time-out-upplevelser? Kanske kommer det att kombineras 
med de tankar om folkbiblioteket som en kravlös mötesplats? Kommer vi att få se bibliotek 
som i framtiden inte har upplevelsehörnor utan avkopplingshörnor, vilorum och där bibliote-
karien också är utbildad friskvårdterapeut? Bara framtiden kan utvisa men det är en mycket 
intressant tanke!  
     Även om den tidigare forskningen har talat om hur marknaden har fått allt större inflytande 
på biblioteksgolvet så kan vi konstatera att detta främst rör två idéer varav serviceidén är klart 
mer förekommande än den ekonomiska. Även om samtliga biblioteksplaner uttrycker någon 
slags ambition till att kunna bidra till kommunens utveckling så är det oftast i samarbete med 
andra aktörer och ofta handlar det mer av att folkbiblioteken är del av en positiv bild än att det 
har en faktisk positiv inverkan. Tanken med biblioteksplanerna är ju att de ska ta ett helhets-
grepp på kommunen i stort och därmed är det anmärkningsvärt att endast andra förvaltningar 
och måldokument som berörs kommer från kultur-, fritid- och utbildningsområdet. Särskilt 
med tanke på nyss nämnda ambitioner så kan man fråga sig varför inte fler förvaltningar är 
medräknade och att planer för näringslivets utveckling inte har använts. Detta kan också ske 
omvänt genom att föra en dialog förvaltningar emellan, för att på så vis kunna utröna vilka 
verksamheter som bäst kan koordineras och driva kommunens utveckling framåt. Vi har kon-
staterat att biblioteksplanerna har utformats huvudsakligen genom arbete med parter inom 
kultur- och fritidsförvaltningen i respektive kommun, och ibland även med barn och utbild-
ning. Ingen av kommunerna verkar ha inkluderat andra förvaltningar i arbetet. Folkbibliotek 
ligger under kulturförvaltningarna och det verkar tydligt att det är där som den huvudsakliga 
identiteten ligger, kring kunskap, kultur, skola, barn och ungdom. Folkbibliotekets traditionel-
la roll som kunskapsinstitution verkar starkt förankrad, och även om det finns vissa smygande 
tendenser på att uppfylla funktioner som riktar sig mot service åt andra förvaltningar och att 
bidra till ekonomisk framgång så är dessa fortfarande blygsamt representerade utanför kultur- 
och utbildningssfären. Om man dessutom skulle titta på andra förvaltningars planer, skulle 
man då hitta folkbiblioteket som en möjlig samarbetspartner? Finns ambitionen om att bidra 
till ekonomisk vinning endast inom folkbibliotekets egna väggar eller är det en bild som finns 
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även utanför? Detta skulle vara en intressant fortsatt forskningsfråga, bland annat ur legitime-
ringssynpunkt, eftersom denna ambition skulle kunna ses som ett sätt att synliggöra sig inom 
den offentliga förvaltningen enligt samma devis som ambitionen att vara en viktig servicein-
stitution för den formella utbildningen. Frågan är alltså huruvida folkbiblioteken är seriösa i 
sin ambition att bidra till ekonomisk framgång eller om det bara är ett sätt att legitimera sig 
utåt.  
     En sak att hålla i minnet är återigen att våra studieobjekt är biblioteksplaner som är politis-
ka styrdokument, därför kan vi inte enligt dessa avgöra hur stor plats de tre olika sfärerna 
verkligen tar på biblioteksgolvet, utan endast hur de politiska ramarna i kommunen anger att 
sfärerna har möjlighet att verka. Som vidare forskning kunde det därför vara meningsfullt att 
undersöka bibliotekets funktioner i lokala samhället utifrån annat material, exempelvis genom 
intervjuer eller åtminstone mer kontakt med den sociala praktiken. På detta sätt kunde man 
kanske få fram mer latenta funktioner i, se om dessa politiskt manifesta funktioner motsvaras 
i praktiken eller om det bara är ett skrivbordsverk, samt se hur stor plats varje sfär får. I vår 
studie får staten mycket plats, framför allt eftersom det är politiska dokument vi studerar. 
Dessutom är framförallt civilsamhället svårt att fånga eftersom det är så fritt och därmed ock-
så odokumenterat.  
     När det gäller politiska måldokument blir de avgörande för hur verksamheten utformas och 
utvecklas. Biblioteksplanerna är utformade på olika vis och en av anledningarna till att flera 
kommuner har dröjt med att bli klara med sina biblioteksplaner har grundats i att de som för-
fattat dem ville se prov på hur andra har genomfört sina. Risken är att man använder samma 
formuleringar och att det bara blir tomt prat som inte baseras i den lokala kontexten. De bibli-
oteksplaner vi använt har sett olika ut och som vi nämnt har de inte baserat sig på någon mall 
som vi känner till. Svensk Biblioteksförening gav efter lagstiftningsändringen ut en skrift som 
skulle visa på hur man kunde skriva ihop en biblioteksplan. I den visar de på olika frågeställ-
ningar biblioteken kan ställa till sin verksamhet. Vi tror att detta kan vara bra att göra för att 
skapa en omfattade analys om sitt bibliotek och dess kontext. Det skulle dessutom vara en 
mycket intressant fråga att forska vidare på, hur skillnader i den lokala kontexten kan utforma 
folkbibliotekets funktioner och hur dessa tar sig uttryck. Vi har i vår studie studerat kommu-
ner som ha skilda behov och förutsättningar, men har inte haft möjlighet att gå in särdeles 
djupt i den frågan. Vidare hänsyn skulle då behöva tas till varje kommuns kulturella, sociala 
och ekonomiska struktur.  
 
Vi har här i den avslutande diskussionen försökt att diskutera våra resultat i lite vidare bemär-
kelser och framföra tankar kring hur varför resultaten ser ut som de gör och hur man skulle 
kunna forska vidare kring folkbiblioteks funktioner i samhället. Eftersom samhället är i stän-
dig förändring så kommer detta ämne aldrig att bli omodernt, utan ständigt behövs komplette-
ras med nya inriktningar och aspekter. 
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7 Sammanfattning 
Denna uppsats har skapats ur det faktum att folkbiblioteket, såsom det växte fram under 1900-
talet, bar med sig idéer om dess vara och syfte från flera olika traditioner, samt att dess funk-
tioner har skiftat utifrån rådande samhällsförhållanden. Vårt syfte har varit att ta reda på vilka 
ambitioner och intentioner som folkbiblioteken idag har att ta en plats i samhället. Vi har fö-
reställt oss att samhällets sammansättning och bibliotekets roll i det har speglats i biblioteks-
planerna, det vill säga de politiska styrdokument som varje kommun är skyldig att utforma för 
biblioteksverksamheten sedan 1 januari, 2005. Vi formulerade därmed följande huvudfråga: 
Vilka funktioner vill folkbiblioteket fylla i lokalsamhället, enligt biblioteksplanerna? 
     För att få svar på den frågan ställde vi tre underfrågor: 

• Vilka idéer om folkbibliotekets funktioner kan utläsas utifrån kommunala biblioteks-
planer? 

• Vilka skillnader respektive likheter kan skönjas mellan kommunerna, kring idéer om 
folkbibliotekets funktioner?  

• Hur förhåller sig idéerna om folkbibliotekets funktioner till teorin om staten, markna-
den och civilsamhället?  

 
Den sista frågan baserade vi på en samhällsteori; Sven Nilsson skriver i sin bok Kulturens nya 
vägar att samhällsutvecklingen sker i växelverkan mellan marknad, civilt samhälle och stat. 
Han beskriver samhället som ett komplext system där dessa krafter är både samverkande och 
konkurrerande. 317 Dorte Skot-Hansen menar i sin artikel Folkebiblioteket i civilsamfundet – 
civilsamfundet i folkebiblioteket att detta även gäller biblioteken.318 Vi ville använda Dorte 
Skot-Hansens modell för att förklara bibliotekets olika funktioner. Genom att relatera resulta-
tet på vår idéanalys till Dorte Skot-Hansens modeller så ville vi visa om och hur biblioteket 
står i ett spänningsförhållande mellan stat, marknad och civilsamhälle.  
     För att få svar på dessa frågor utförde vi en idéanalys av fyra kommunala biblioteksplaner, 
rörande Botkyrka, Haninge, Götene och Mariestad kommuner. Vår avsikt har inte varit att ge 
en fullständig bild av de funktioner som folkbiblioteken faktiskt har i sin kommun eftersom 
det vore en alltför stor uppgift. Vår avsikt har istället varit att se vilka ambitioner och inten-
tioner som kommit till uttryck i biblioteksplanerna kring bibliotekens uppgifter. Vi har under-
sökt idéer bakom de manifesta funktionerna, där funktionen är medveten och det finns en am-
bition kring att fylla just den funktionen.  
     Idéanalysen genomförde vi genom att utforma sex stycken idealtyper med renodlade idéer 
om folkbibliotekets funktioner i samhället. Dessa byggde vi på fyra av Skot-Hansens rationa-
liteter, med tillägg av två stycken vars idéer vi tyckte oss skönja i tidigare forskning: Idén om 
folkbildning och upplysning, idén om folkbibliotekets sociala betydelse, idén om ekonomisk 
framgång, idén om underhållning, idén om folkbiblioteket som en serviceproducent och idén 
om folkbiblioteket som ett demokratiskt spelrum. Dessa idealtyper lade vi sedan som ett raster 
över biblioteksplanerna för en jämförbar och systematisk analys. Först gick vi igenom varje 
idealtyps förekomst i varje kommun, och avslutade med en jämförelse mellan kommunerna. 
Detta gav oss svaret på första och andra underfrågan. Därefter gick vi igenom de tre samhälls-
sfärerna för att se hur dessa förekommer i och påverkar idealtyperna.  
     Vi har konstaterat att alla idealtyper förekommer i alla kommuner men betoningen ligger 
framför allt på folkbildning/upplysning, social betydelse och service. Kommunerna skiljde sig 
inte så mycket åt utan alla idéer förekom i alla kommuner, och fördelningen över de idéer 
som var mest respektive minst förekommande var även den densamma. Däremot förekom en 

                                                 
317 Nilsson 2003, s. 388-389. 
318 Skot-Hansen 2001, s. 45-62. 
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del idéer lite mer i vissa än i andra kommuner, exempelvis framvisade Mariestad mer demo-
kratiska aspekter än övriga och Götene framvisade fler underhållningsaspekter. När det gällde 
sfärerna så uppträdde de olika mycket i olika funktioner, men de fanns alla tre representerade, 
ibland enskilt, ibland i samspel och ibland i motsättning.  
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