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Abstract: The main purpose of this Master thesis is to illuminate the 
 Understanding of local politicians regarding the public libraries and 
 the librarians. We argue that the local politicians´ opinions 
 regarding public libraries and librarians influence the way they act 
 and react in their roles as politicians. 

 
In order to achieve the aim of this thesis we focused on following 
questions: 
What are the opinions of the politicians: 
- regarding themselves in relation to the public library? 
- concerning public libraries in general and its functions especially 
in the municipalities of their own? 
- concerning the librarians and their work in a public function? 
What are the conclusions to be drawn regarding the politicians´ 
interest and commitment to public libraries in the politic daily-life 
of the municipalities?     
 
Our empiric material consists of qualitative interviews with six 
politicians elected in two municipalities in the interior of 
Västerbotten, a northern sparsely populated district. In order to 
distinguish the various opinions that emerge from the material, we 
apply a phenomenographic approach. The analysis result we 
present in three conceivable categories in order to express the 
different opinions. 
 
In general our study points at a positive and favourable attitude to 
the public library, and all the respondents assume that the 
municipality ought to offer this service. In spite of these facts the 
local politicians show a low commitment to the library service they 
have the responsibility to decide on. 
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1. Inledning  
 
”Bryr sig politikerna om biblioteken?” Frågan som också vi kommit att undra över 
ställdes av Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening inför valet 
2006. Han ansåg att det saknades politiska visioner för biblioteken, trots att dessa är de 
mest besökta kulturinstitutionerna och används av mellan 60-70 procent av 
befolkningen.1 Att de kommunala folkbiblioteken är djupt förankrade i folks vardag och 
betraktas som självklara i samhällets tjänsteutbud skriver också John-Erik Forslund i 
utredningen Om biblioteksverksamheterna,2 och enligt en Temo-undersökning från 
2005 som Svensk Biblioteksförening redovisar, har folkbiblioteken också ett starkt stöd 
bland ledande kommunpolitiker. Rapporten visar att samtliga av Sveriges kommunalråd 
tycker att det är viktigt att ha bra folkbibliotek med god tillgänglighet för invånarna. I 
den här studien vill vi undersöka vilka uppfattningar de lokala kulturpolitikerna har om 
folkbiblioteksverksamheten.  
 
Bibliotekslagen, som trädde i kraft i januari 1997, säger att alla kommuner är skyldiga 
att ha ett folkbibliotek, men kommunerna har stor frihet att själva utforma sin egen 
biblioteksverksamhet. Efter ett tillägg i Bibliotekslagen 2005 3 står nu kommunerna 
inför uppgiften att ta fram biblioteksplaner, vilket innebär att politikerna måste ta 
ställning till hur man vill att folkbiblioteksverksamheten ska utvecklas. En 
biblioteksplan är ett politiskt dokument som ”…definierar folkbibliotekets roll i olika 
politikområden i förhållande till de övergripande målen för kommunens/regionens 
utveckling, anger konkreta målsättningar för folkbiblioteksverksamheten och lägger fast 
en strategi för verksamhetens utveckling”.4  
 
Kommunallagen som trädde i kraft från årsskiftet 1991/92 gav kommunerna större 
frihet att organisera sin nämndverksamhet.5 Vid omorganisationer hamnade ansvaret för 
folkbiblioteken ofta under flerverksamhetsnämnder som t.ex. kultur- och fritidsnämnd, 
vilket innebär att de politiker som nu ska lägga fast planerna inte bara ansvarar för 
folkbiblioteken utan har ett bredare fält att ansvara för. I Rapporten Bilden av 
biblioteket berättas att Svenska Kommunförbundet i olika sammanhang fått signaler om 
att personalen på biblioteken upplevt ett ökat avstånd till politikerna efter 
nämndsammanslagningarna. Svenska Kommunförbundet tittade på hur det förhöll sig i 
fem kommuner och ett landsting och förklarar att konkurrensen om sammanträdestiden 
har blivit större och att den biblioteksansvariga nämndens politiker tvingas besluta inom 
så många områden att de måste vara generalister för att klara detta.6 
Förtroendeuppdragen har blivit mer betungande, vilket gör att de förtroendevalda som 
har blivit färre i allt större utsträckning delegerar beslutsrätt i rutinfrågor till 
tjänstemännen7. 
 
I inledningen till sin magisteruppsats Vem styr biblioteket skriver Elcita Eriksson att det 
kan finnas en fara i om kommunens politiker vill styra biblioteksverksamheten i detalj 
och hon nämner exemplet med ett extremparti i Sydfrankrike som styrde bokbeståndet. 
Men Eriksson menar också att frånvaron av politisk styrning som innebär att  

                                                 
1 Lindberg, Niclas 2005, webblogg , [2006-03-09]. 
2 Ds: departementsserien 2003:66. Se: Om biblioteksverksamheterna,  s. 95. 
3 SFS: svensk författningssamling, nr: 1996:1596 med ändring 2004:1261. Se: Bibliotekslagen. 
4 Almerud, Peter 2005, s. 9. 
5 Halvarson, Arne, Lundmark, Kjell, Staberg, Ulf  2003, s. 157ff. 
6 Svenska kommunförbundet 2003,  Bilden av biblioteket, s. 14f. 
7 Halvarson, Lundmark, Staberg 2003, s. 162f. 
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bibliotekspersonalen får ta ställning till frågor om exempelvis målsättning, kan leda till 
olika grader av godtycke. 8  
 
 

1.1 Problembeskrivning 
 
För att ringa in vår studies problemområde anknyter vi till den källa som är mest central 
för vår studie, universitetslektorn Bosse Jonssons avhandling Medborgaren och 
marknaden, där författaren skriver om folkbibliotekens tillkomst vid tiden kring förra 
sekelskiftet och något decennium in på 1900-talet. Vid den tiden inrättade frikyrko- 
nykterhets-, och arbetarrörelsen bibliotek som ett led i rörelsernas sociala kamp och de 
införlivades så småningom i de kommunala biblioteken. Folkbiblioteken är alltså 
ursprungligen idéburna, men sociala och kulturella förhållanden har förändrats och det 
finns anledning att ställa frågor om hur folkbibliotekets uppgifter uppfattas idag av 
ansvariga politiker och chefer. Folkbiblioteket är en offentlig verksamhet med stora 
möjligheter men är sällan föremål för politisk debatt, skriver Jonsson, något som väckte 
vårt intresse att ställa frågor om politikernas uppfattningar beträffande sin egen roll som 
ansvariga politiker och om folkbibliotekets uppgifter och roll i samhället. Jonsson 
menar också att det är viktigt för folkbibliotekens förändring att känna till hur de 
ansvariga tänker och talar om dem. 9 
 
Vi menar att det utgör ett problem om politikernas uppfattning av folkbiblioteket och 
bibliotekarierna inte svarar mot verksamhetens möjligheter och kraven som ställs på den 
idag.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vår studie är att belysa lokala kulturpolitikers olika uppfattningar om 
folkbiblioteken och folkbibliotekarierna, d.v.s. vad politikerna håller för självklart, det 
som är underförstått, snarare än åsikter.10 Vår förhoppning är att studien kan berika  
Biblioteks- och informationsvetenskapsämnet genom att bidra till ökad förståelse för 
lokala kulturpolitikers olika förhållningssätt till folkbiblioteken.  
 
Våra frågor är: 
 
• Vilka uppfattningar har politikerna om sig själva i förhållande till folkbiblioteket 

och dess personal? 
• Vilka uppfattningar har politikerna om folkbibliotek i allmänhet och om dess 

funktioner i de egna kommunerna i synnerhet? 
• Vilka uppfattningar har politikerna om bibliotekarier och övrig personal som arbetar 

inom folkbiblioteket?  
• Vad kan vi utifrån dessa uppfattningar säga om politikernas intresse för 

folkbiblioteken i den lokala kulturpolitiken? 
 

                                                 
8 Eriksson, Elcita 2005, s. 2. 
9 Jonsson, Bosse 2003, s. 13ff. 
10 Marton & Svensson enligt Larsson, Staffan 1986, s. 31. 
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Vi besvarar dessa frågor genom att med fenomenografisk metod analysera intervjuer 
med sex politiker aktiva i nämnder ansvariga för folkbiblioteket. 
 
 

1.3 Disposition 
 
I nästkommande kapitel ger vi först en bakgrundsbild för att ge läsaren en förståelse för 
förutsättningar för folkbiblioteksservice i länets glesbygdskommuner. Vi presenterar 
också Västerbottens län och de samarbeten mellan folkbiblioteken i länet som 
möjliggjort en ökad service för medborgarna i regionen. Vi beskriver därefter 
förtroendevalda kommunpolitikers och tjänstemäns uppgift och situation. 
 
I kapitel tre presenterar vi tidigare forskning kring fyra områden som anknyter till vår 
studie. De fyra områdena är politikers synsätt på bibliotek, folkbibliotekets politiska 
styrning, bilden av bibliotekarien och kulturpolitiken i Västerbotten. 
 
Som hjälp att analysera vår studie använder vi oss av en fenomenografisk ansats. I 
kapitel fyra redogör vi för vårt val av metod, och fenomenografins förhållande till teori.  
Eftersom uppfattning är det mest betydelsefulla begreppet inom fenomenografin 
diskuterar vi även skillnaden mellan åsikter och uppfattningar. Vi för även en 
diskussion kring validitet och reliabilitet, och berättar hur vi arbetat med vårt 
intervjumaterial. Därefter redogör vi för materialinsamlingen och urvalet av studiens 
respondenter så att läsaren kan få en uppfattning om tillvägagångssättet. 
 
I kapitel fem redovisar vi resultatet av intervjuerna och formulerar möjliga 
beskrivningskategorier. 
 
Efter det förs i kapitel sex en diskussion kring vårt resultat, där vi även knyter an till den 
tidigare forskning vi tagit del av. I samma kapitel ger vi våra personliga reflektioner 
kring vår studie. Därefter för vi en diskussion angående vidare forskning. 
 
Vi avslutar med en sammanfattning av vår uppsats i kapitel sju.  
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2. Bakgrund 
 
Västerbotten är landets till ytan näst största län och har ca 257 000 invånare. Länet är 
glesbefolkat med ca 5 invånare per kvadratkilometer, vilket kan jämföras med 
riksgenomsnittet som ligger på 21 invånare per kvadratkilometer. Största delen består 
av skogsmark, berg och fjäll. I länet finns 15 kommuner och Umeå är största stad. 11  
 
 

2.1 Inlandskommunerna i Västerbotten 
 
Vi utför vår studie i två av åtta kommuner som ingår i det bibliotekssamarbete som 
benämns ”V8-Bibliotekssamverkan i Västerbottens inland”, vilket vi återkommer till 
längre fram i detta avsnitt. Studien utförs i glesbygdskommuner med stora avstånd, 
vilket har avgjort undersökningsområdets begränsning, utifrån den metod vi har valt 
som innebär personliga möten med respondenterna.   
 
Området är intressant att studera eftersom stora avstånd i de glest befolkade 
kommunerna möjligen kan kräva särskilda tänkesätt när det gäller att erbjuda 
biblioteksservice. Distansstudenter kan exempelvis vara betjänta av tillgång till tekniska 
lösningar som elektroniska böcker eller dokument i fulltextformat att läsa via sin dator. 
Men servicen till andra användargrupper kanske måste anpassas på andra sätt, 
exempelvis servicen till det ökade antalet äldre i kommunerna.12 Avstånden är stora och 
antalet utlåningsställen har minskat.  Talbokslåntagare får böcker hemskickade utan 
kostnad för biblioteken, men hemsändning till övriga låntagare skulle innebära stora 
fraktkostnader. 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning från 1 januari 
2005 har en glesbygdskommun mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre 
än 20 000 invånare.13 I våra undersökningskommuner har folkmängden minskat över 10 
procent under en tioårsperiod och befolkningstätheten är mindre än 1 invånare per 
kvadratkilometer. Våra undersökningskommuner ligger i intervallet 5000-8000 invånare 
med en skillnad på mindre än 1000 invånare.14 Turismen utgör en viktig näringsgren 
och båda kommunerna har en aktiv hembygdsrörelse och ett rikt föreningsliv. 
Kommunerna har vid tiden för våra intervjuer socialdemokratisk ledning och 
folkbiblioteken lyder under nämnder som har ansvar även för andra verksamheter som 
utbildning, fritid och turism.  
 
I Västerbotten låg antalet medielån på folkbiblioteken år 2005 på 10 lån per invånare, 
vilket är över riksgenomsnittet som låg på 8 lån per invånare. Siffran varierar mellan 
kommunerna och storleken på orten är inte avgörande för utlåningen. I våra 
undersökningskommuner hade båda något lägre antal medielån per invånare än 
länsgenomsnittet.15  

                                                 
11 Lundholm, Kent (red.) Folkökning i länen under första halvåret 2007. Regionfakta [2007-09-10]. 
12 Statistiska Centralbyrån, Ökad livslängd - åldrande befolkning [2007-06-26]. 
13 Ekholm, Hans (red.) Kommungruppsindelning fr.o.m. 1 januari 2005. Sveriges Kommuner och 
Landsting [2007-06-26]. 
14 mindre än 5 inv./km2 och mindre än 20 000 inv. Statistiska centralbyrån, Tätorter 2000 [2007-04-30]. 
15 Lundholm, Kent (red.) Utlåning i de kommunala biblioteken år 2006. Regionfakta [2007-04-30]. 
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I länets kustnära område finns sedan några år ett fördjupat samarbete mellan sju 
folkbibliotek, vilket har möjliggjorts i projektet Bibliotek 2007. Medborgarna i den 
regionen kan nu erbjudas högre grad av service utifrån ett gemensamt bibliotekssystem  
och med ett gemensamt lånekort för hela regionen kan låntagarna göra lån och återlån 
på vilket folkbibliotek som helst. Via en pin- kod och lånekortsnumret kan låntagaren få  
tillgång till allt fler elektroniska tjänster.16 Även de åtta västerbottniska 
inlandskommunerna har valt att samarbeta på liknande sätt inom biblioteksområdet. I 
december 2006 lades bibliotekens kataloger samman i ett system. Samarbetet, som fått 
namnet V8-Bibliotekssamverkan i Västerbottens inland,17 startade i projektform under 
2005 och krävde politiska beslut om deltagande, men efterhand också vid införandet av 
nya gemensamma regler och avgifter. De enskilda kommunernas bibliotekspolitik sätts 
in i ett större sammanhang som kräver ett visst mått av anpassning, men fortfarande står  
varje kommun inför arbetet att ta fram planer för sin folkbiblioteksverksamhet.  
 
Kommunbiblioteken i V8-samarbetet satsar tillsammans på utveckling av datorbaserade 
tjänster för att uppnå högre grad av tillgänglighet. Via bibliotekens gemensamma webb-
OPAC (Online Public Access Catalog) kan låntagaren låna elektroniska böcker, göra 
reservationer och omlån av tidigare lånade böcker. Men allt kan inte ske med teknikens 
hjälp. Biblioteken skickar böcker mellan varandra, men låntagaren måste hämta sina lån 
på närmaste bibliotek. Aktuellt är nu att bestämma ambitionsnivån när det gäller utbud 
av bibliotekstjänster, och lösa frågor som exempelvis rör gemensamma regler och 
avgifter.   
 
 

2.2 Förändrad roll för politiker och tjänstemän 
 
Sven Nilsson har i boken Kulturens nya vägar beskrivit utvecklingen på kulturområdet 
från mitten av 1800-talet och framåt. Han menar att dagens snabba utveckling har 
skapat en minskad förutsebarhet, vilket tillsammans med låg flexibilitet när det gäller 
resurser bidrar till en sämre beredskap i kulturpolitiken.18 Att det dessutom råder 
komplexa relationer mellan olika styrningsnivåer konstaterar Jenny Johannisson i sin 
avhandling De lokala möter världen. Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990- talets 
Göteborg. Idag samverkar många olika beslutsfattare och nätverk av organisationer i 
utvecklingen av kulturpolitiken. Till statlig, regional och lokal kulturpolitisk nivå har 
lagts en internationell nivå i och med Sveriges inträde i EU. Därtill finns en global nivå 
som innefattar organisationer som Unesco (FN:s organisation för kultur, utbildnings- 
och forskningsfrågor) och Europarådet. Politiker och tjänstemän på olika nivåer 
samspelar med varandra, samtidigt som intresseorganisationer och enskilda offentliga 
och privata aktörer får större inflytande över policyprocesser, menar Johannisson.19  
 
Både Nilsson och Johannisson tar upp de offentliga verksamheternas närmande till det 
privata näringslivets metoder för styrning. De presenterar en uppsättning 
styrningsredskap, sammanfattade som New Public Management (NPM), vilka enligt 
Johannisson antas utgöra en viktig beståndsdel även i svensk kulturpolitik20. I korthet 
innebär NPM en övertygelse om att skillnader mellan offentlig och privat sektor inte är 
viktiga. Modernisering, decentralisering, marknadsstyrning, kvalitetsstyrning, fritt val  

                                                 
16 Umeåregionen 2005, Mål 1-projekt. [2007-04-28]. 
17 V8- Bibliotekssamverkan i Västerbottens inland. Gemensam webbsida, [2007-04-28]. 
18 Nilsson, Sven 2003, s. 460ff. 
19 Johannisson, Jenny 2006, s. 63f 
20 Ibid., s. 67 



6 

för brukare, utläggning av verksamhet på privat entreprenad, betoning av personal- och 
ledarutveckling, konkurrensutsättning och mindre byråkrati, är några av de mest 
väsentliga nyckelorden vi noterat som bakgrund inför vår studie.21  
 
Johannisson refererar också till Peter Bogason (1996) som menar att 1990-talets 
kommunalpolitik i de skandinaviska länderna präglats av ökad bolagisering, ökat fokus 
på effektiv hantering av begränsade resurser som resulterat i en beställar-utförarmodell 
mellan politiker och verkställare. Politiska instanser betraktas som serviceproducenter 
och användare som kunder.22 
 
I sin avhandling gör Jenny Johannisson också en genomgång av folkstyrelsemodellen, 
enligt vilken politiska beslut fattas och verkställs i Sverige.23 Enligt denna modell ligger 
makten i beslutsprocesser hos den politiska ledningen, medan tjänstemännen ska 
förhålla sig neutrala till fattade beslut och endast verkställa besluten så effektivt som 
möjligt. Medborgarna förväntas hysa förtroende för de folkvalda representanterna, som 
i sin tur förväntas besitta ingående kunskaper om de verksamheter inom vilka de ska 
fatta beslut. Det har emellertid blivit allt svårare för den enskilde politikern, som på 
lokal nivå kan vara ansvarig för en rad sakområden, att bygga upp den kunskapsbas som 
antas krävas för att fatta adekvata beslut. En ökad professionalisering har därför brutit 
ner hierarkin mellan politik och förvaltning. När det gäller den svenska kulturpolitiken 
har de professioner och organisationer som berörs stort inflytande över hur åtgärderna 
utformas och kulturpolitiken anses ha svag politisk styrning, skriver Johannisson.24  
 
"De förtroendevalda har till uppgift att omvandla krav och önskemål från medborgarna 
till beslut och handling i det politiska systemet", skriver författarna Halvarson, 
Lundmark och Staberg i Sveriges statsskick. Med utgångspunkt från de förtroendevaldas 
egna definitioner av sina roller i förhållande till väljarna och de partier de företräder, 
urskiljer författarna följande tre kategorier: 
 
• Förtroendemannarollen. Politikern deltar i beslutsprocessen med utgångspunkt från 

en allmänpolitisk ram, senaste valresultat och sin egen övertygelse. 
• Väljardelegatrollen. Politikern är lyhörd för väljaropinionen och är allmänhetens 

representant 
• Partiombudsrollen. Politikern följer de ståndpunkter som partiet utformat. 25 
 
Politikerrollen är fylld av krav, lojaliteter och hänsynstaganden menar Halvarson, 
Lundmark och Staberg fortsättningsvis. De förtroendevalda ska vara representativa, 
vilket kräver god kontakt med väljarna. De måste vara lyhörda i förhållande till partiet, 
men kan också behöva kompromissa med andra partier för att nå fram till beslut. De kan 
vara utsatta för särkrav från olika intressegrupper, eller vara bundna av 
lojalitetsyttringar som exempelvis mellan socialdemokratin och LO. Dessutom utsätts 
de för en tilltagande påverkan genom internationaliseringen på samma gång som 
medborgarnas krav ökar. Den ekonomiska situationen innebär att politikerna 
koncentrerar sig på nedskärningar och prioriteringar snarare än på satsningar och 
utbyggnad av den kommunala servicen. Allt detta kräver gedigna kunskaper om både 
samhällsutveckling och kommunal verksamhet skriver författarna. Politikerna ska 

                                                 
21 Nilsson, 2003 s. 464 
22 Johannisson 2006, s. 67. 
23 SFS: Svensk författningssamling, nr:1994:152. Se: Regeringsformen. 
24 Johannisson, Jenny 2006, s. 56-61. 
25 Halvarson, Arne, Lundmark, Kjell, Staberg, Ulf  2003, s. 163. 
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besluta om mål, inriktning, omfattning och kvalitet på verksamheten samtidigt som de 
ansvarar för utvärderingen av fattade beslut. Tjänstemännen får i sin tur bereda ärenden 
och verkställa de beslut som politikerna fattar, samt följa upp och utvärdera 
verksamheten för att se effekterna av besluten.26  
 
Liksom politikerna står också tjänstemän inför krav och förväntningar från olika 
personer eller grupper. För folkbibliotekens del kan det exempelvis gälla trycket från 
vuxen- och distansstuderande. Folkbiblioteken har fått en allt viktigare roll som en del 
av det lokala utbildningssystemet och samhällets satsningar på utbildning har gjort att 
antalet studerande inom kommunal vuxenutbildning har fördubblats under 1990-talet. 
Trycket på folkbiblioteken har ökat i takt med att antalet studerande ökat och de 
studerande som ofta är ovana vid att använda sig av biblioteket är i behov av 
kvalificerad service av bibliotekarierna, skriver Svenska Kommunförbundet i Bilden av 
biblioteket.27  
 
Biblioteksansvariga nämndledamöter i de kommuner vi studerat är fritidspolitiker. I 
december 2005 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en enkätstudie om 
förtroendevalda med titeln Makten och möjligheten i kommunpolitiken. I förordet 
skriver sektionschef Lennart Hansson och projektledare Johanna Lampinen att många 
politiker vittnar om att makten i politiken koncentreras alltmer till ett fåtal, samtidigt 
som det är svårt att rekrytera nya politiker. De menar att många människor är okunniga 
om förtroendevaldas villkor och därför har Sveriges Kommuner och Landsting med den 
här rapporten velat lyfta fram viktiga problem kring förtroendevaldas situation.   
 
För att politiska visioner ska bli verklighet måste samarbetet mellan förtroendevalda och 
tjänstemän fungera bra, men ca en tredjedel av de förtroendevalda i Sveriges 
Kommuner och Landstings rapport anser att ansvarsfördelningen mellan politiker och 
tjänstemän är otydlig. Hälften anser att tjänstemännen ofta agerar på politikerområden 
och drygt hälften anser att politikerns roll är begränsad till att godkänna tjänstemäns 
förslag. I relationen mellan politiker och tjänstemän har tjänstemän ett kunskapsövertag 
genom utbildning, erfarenhet och genom att kunna hänvisa till speciallagstiftning och 
myndighetsföreskrifter, inte minst i förhållande till fritidspolitikerna.28 Tre fjärdedelar 
av politikerna i enkätstudien anser ändå att beslutsunderlagen är lätta att förstå, men 
över hälften tycker att det finns för få alternativ att ta ställning till i beslutsunderlagen. 
En av tre förtroendevalda har svårigheter att kombinera politikeruppdraget med arbete 
eller studier och en fjärdedel tycker att det är svårt att förena med privatlivet.29  
 

                                                 
26 Halvarson, Arne, Lundmark, Kjell, Staberg, Ulf  2003, s. 163. 
27 Svenska Kommunförbundet 2003, s. 8, 18f. 
28 Sveriges Kommuner och Landsting 2005, s. 11f. 
29 Ibid., s. 5f. 
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3. Tidigare forskning och annan litteratur 
 
Lars Höglund presenterar Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och 
forskningsområde i ett dokument som används i utbildningen vid Högskolan i Borås. 
Ämnet är brett och tvärvetenskapligt menar Höglund och beroende på frågeställning kan 
bidrag från andra ämnen användas för teori, metod eller kunskap inom 
problemområdet.30 Exempel på detta i vår studie är Bosse Jonssons avhandling som är 
skriven inom Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap i Linköping, David 
Karlssons avhandling vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och att 
fenomenografi som teori och metod är framtagen vid Institutionen för pedagogik vid 
Göteborgs universitet.  
 
 

3.1 Politikers synsätt på bibliotek  
 
Vår studie innefattar frågor om lokalpolitikers synsätt på folkbibliotek och 
bibliotekarier ur olika perspektiv. När vi började vår litteratursökning fann vi ganska 
snart universitetslektorn Bosse Jonssons arbeten, framför allt hans avhandling 
Medborgaren och marknaden, men också den rapport som skrevs 1998 i anslutning till 
den studie han gjorde i projektet ”Folkbibliotek i förändring” på uppdrag av Statens 
Kulturråd. Studien gjordes i syfte att beskriva synsätt på folkbibliotekets uppgifter hos 
dess lokala företrädare och bestod av intervjuer med både bibliotekschefer och 
ordföranden i de politiskt ansvariga nämnderna i nio kommuner. Intervjumaterialet låg 
också till grund för den diskursanalys som Jonsson sedan presenterade i sin avhandling.  
 
Jonssons studier har utgjort bakgrund för våra intervjuer och vi har till viss del utgått 
från hans frågeområden. Dessa frågeområden som vi redovisar i metodavsnittet är mer 
sakinriktade än personinriktade. Jonsson redovisar resultatet av intervjuerna, inte med 
avsikt att belysa varje enskild beslutsfattares syn på folkbiblioteket, utan för att få en så 
fyllig bild som möjligt av synsätt på folkbiblioteket.31 Folkbiblioteken bildades med 
avsikt att påverka och skapa förutsättningar för lärande och Jonsson använder sig i sin 
avhandling av diskursanalys för att belysa synen på folkbibliotek ur ett pedagogiskt 
perspektiv. Han har velat tydliggöra ett gemensamt mönster i utsagorna så i det 
avseendet skiljer sig våra avsikter genom att vi istället försöker tydliggöra det som är 
olika i utsagorna.  
 
Frågor som belyses i Jonssons avhandling är i vilken utsträckning samhället, respektive 
den enskilde nyttjaren ska ha inflytande över vilka tjänster folkbiblioteket ska erbjuda. 
Är det politiken eller marknaden som ska styra utbudet och måste det finnas ett särskilt 
syfte med biblioteken? Jonssons resultat visar att många beslutsfattare har en 
folkbildande ideologi i grunden men har ett marknadsekonomiskt förhållningssätt. 
Intervjuade politiker uttryckte en föreställning om biblioteket som en öppen 
servicecentral där varorna måste vara de förväntade. Det viktiga är att besökarna 
kommer till biblioteket. Även om politikerna har det yttersta ansvaret, så är det 
bibliotekarierna som ska se till att arrangera denna servicecentral så att den svarar mot  

                                                 
30 Höglund, Lars 2000, Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och forskningsområde, s.2. 
31 Jonsson, Bosse 2003, s. 24. 
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besökarnas önskemål.32 Politikernas förhoppningar var dock att besökaren på 
biblioteket ska ha nått kunskap som kan användas i andra sammanhang, förhoppningar 
”…om att kunden har gjort sig till en upplyst medborgare i samhällets gemenskap”.33  
 
Journalisten Bjarne Stenquist beskriver i boken Är det på efterkälken Sverige åker sin 
studie av folkbibliotekspolitiken i sex europeiska länder. Han ställer sig frågan om 
Sverige har hängt med i utvecklingen eller hamnat på efterkälken och menar att det som 
hindrar folkbiblioteken från att inta en central plats i diskussionen om 
kunskapssamhället är att politikernas bilder av biblioteket är föråldrade. Bilderna 
präglas starkt av deras barndoms bibliotek och politikerna har inte ännu tagit in den 
modernisering som skett menar Stenquist.34 Författaren efterlyser en samsyn mellan 
aktörer på nationellt, regionalt och lokalt plan om folkbibliotekens roll och en nationell 
bibliotekspolitik som kan bidra till att minska klyftorna mellan biblioteken, klyftor som 
exempelvis kan bero på olika resurser för ny informationsteknologi, personalkompetens, 
personaltäthet, förändringsbenägenhet och lokalt ledarskap.35  
 
Svenska Kommunförbundet gjorde 2003 en undersökning av biblioteksutvecklingen 
som redovisas i rapporten Bilden av biblioteket. Det som främst har intresserat oss inför 
vår studie är att bibliotekspersonal i rapporten sägs ha upplevt ett ökat avstånd mellan 
politiker och biblioteksverksamhet efter nämndsammanslagningarna under 1990-talet. 
Detta följer vi dock inte upp utifrån bibliotekspersonalens perspektiv, men det kan vara 
en intressant utgångspunkt inför frågor om hur politikerna uppfattar kontakten med 
bibliotekspersonalen.36 
 
Ragnar Andreas Audunson jämför användarnas, politikernas och bibliotekariernas 
bilder av folkbibliotekens roller i Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid. 
Audunson menar att det i en flerkulturell och postmodern tid inte längre är så lätt att 
säga vad biblioteket ska vara. För några tiotal år sedan var uppgiften knuten till 
folkbildning och kulturförmedling och det fanns en enighet om att vissa kulturella 
yttringar var av högre kvalité och skulle spridas av bibliotekarierna i folkbildningssyfte. 
Mediesituationen var enkel eftersom tryckt material var dominerande tills AV-material 
kom till och skapade prioriteringsproblem. Idag ifrågasätts den litterära kanons 
betydelse och varför västlig kultur ska ligga som grund, menar Audunson.  
Marknadsliberalismen har också varit på frammarsch de senaste tjugo åren och det är 
enligt författaren inte självklart att bibliotekarien ska bestämma beståndet på 
biblioteken.37   
 
Audunson har utifrån den komplexa situationen undersökt olika intressegruppers bilder 
av folkbiblioteket. Han har ställt frågor via enkäter till alla fackutbildade bibliotekarier i 
norska folkbibliotek, till ett representativt urval av kommunstyrelserepresentanter och 
till ett representativt urval av den norska befolkningen över 15 år. 
 
Bilden som visade sig präglades av enighet säger Audunson. Alla grupper visade sig 
vara eniga om att biblioteken är viktiga framför allt för elever i traditionell utbildning 
och i det livslånga lärandet, därefter som förmedlare av god fritidsläsning. Lägst i 
prioriteringsordning för både politiker och bibliotekarier låg tjänster för äldre och sjuka,  

                                                 
32 Jonsson, Bosse 2003, s. 139. 
33 Ibid., s. 144. 
34 Stenquist, Bjarne 2003, s. 69 
35 Ibid., s. 75 
36 Svenska Kommunförbundet 2003, s. 14 
37 Audunson, Ragnar 2001, s. 206f. 
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något som författaren menar är förvånande i förhållande till den uppmärksamhet som 
äldrefrågor har i den allmänna debatten. Medan bibliotekarierna ansåg att främjande av 
demokrati och jämlikhet var det tyngsta skälet för att satsa på folkbibliotek, ansåg 
politikerna att kultur- och kunskapsförmedlande vägde tyngst. Bland politikerna i 
studien fanns också en utbredd uppfattning att det var viktigt att förhindra nya 
klasskillnader beroende på olika tillgång till informationsteknik. På frågan om vad som 
ska styra bibliotekens inköp, kvalitetsvärdering eller efterfrågan, svarade drygt hälften 
av politikerna "både och", medan 28 procent svarade kvalitetsvärdering och 16 procent 
ansåg att efterfrågan skulle styra.38 
 
Audunson konstaterar att fältet är för lite politiserat och att politikers biblioteksvanor 
och ålder förklarar varierande förhållningssätt snarare än partipolitisk tillhörighet. Även 
om övervägande antalet av politikerna och allmänheten och nära nog alla bland 
bibliotekarierna anser att biblioteket i framtiden kommer att vara lika viktigt som idag, 
poängterar Audunson avslutningsvis att den främsta utmaningen för biblioteken är att 
dokumentera sin relevans gentemot de unga. Andelen som menar att biblioteken 
kommer att minska i betydelse är högst bland de yngsta.39 
 
Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen har med utgångspunkt i danska bibliotek 
skisserat en modell utifrån det lokala bibliotekets fyra huvudfunktioner i  
Det lokale bibliotek - afvikling eller udvikling. 40 Forskarna har gjort en studie av tre 
olika typer av bibliotek med avseende på vilka funktioner som är viktigast. De fyra 
funktioner som Andersson & Skot-Hansen lägger in i sin modell är följande: 
 
• Kulturcentrum.  

Biblioteket som plats för kulturella och konstnärliga upplevelser genom exempelvis 
arrangemang och utställningar 

• Kunskapscentrum 
Biblioteket som centrum för utbildning och upplysning med studieplatser och riktad 
biblioteksorientering och informationssökning. 

• Informationscentrum 
Biblioteket som plats för information med referensservice, samhällsinformation, 
företagsservice och turistinformation 

• Socialt centrum 
Biblioteket som plats för socialt liv i vardagen, som mötesplats, för rådgivning, med 
uppsökande verksamhet i förhållande till utsatta grupper och institutioner.41 

 
För att stärka det lokala biblioteket som en resurs i samhället bör inte bibliotekets olika 
funktioner ställas mot varandra anser Andersson och Skot-Hansen, utan biblioteket bör 
profileras i förhållande till flera av de olika funktionerna.42 Andersson och Skot-Hansen 
har inte studerat just politikers synsätt på folkbibliotek, men vi har använt oss av deras 
modell genom att fråga hur politikerna ser på folkbiblioteken med avseende på de olika 
funktionerna. 
 
Vi har också studerat några magisteruppsatser, varav Biblioteken är det ingen som 
ifrågasätter av Katarina Hjärpe bygger på intervjuer med politiker och på hur 
bibliotekspolitik framställs i media. Hjärpe undersöker vilken plats folkbiblioteken har i  

                                                 
38 Audunson, Ragnar 2001, s.217-121. 
39 Ibid., s. 221f. 
40 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 181f. 
41 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19. 
42 Ibid., s. 15. 
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lokalpolitiken idag och vilken de kan tänkas ha i framtiden och hoppas kunna bidra till 
att förenkla kommunikation mellan bibliotek och huvudmän genom att tydliggöra 
faktorer som påverkar bibliotekspolitiken.43 Hennes syfte sammanfaller till vissa delar 
med vårt och vi kommer att återknyta till hennes arbete i diskussionsavsnittet. Hjärpe 
utgår teoretiskt från boken Politik och administration och författaren Sten Jönsson 
(1981) som visar på olika modeller för samspel mellan politiker och tjänstemän. Hjärpes 
resultat visar att politikerna betonar bibliotekens vikt men sätter sig själva i en 
mottagarroll. De har stor tillit till biblioteksledningen och därmed ligger ett stort ansvar 
på personalen att informera politikerna och få dem engagerade. Hjärpe menar att 
politikerna behöver öka sin lyssnarnivå så att de bättre kan fungera som sändare mot 
allmänheten. Debatter förs ofta i media i efterhand när beslut redan är fattade 
konstaterar författaren och väljarna ”…känner sig bedragna och får minskat förtroende 
för sina politiker.”44 Att folkbiblioteken blir undanskymda i politiken kan enligt Hjärpe 
tolkas på olika sätt, bl.a. att det beror på brist på intresse från politikerna, men resultatet 
av undersökningen visar att det inte är så enkelt. Intresset för folkbiblioteket kopplas 
däremot till egna erfarenheter snarare än till vad som sker i andra delar av landet, 
skriver uppsatsförfattaren. 
 
Även om inte politikers uppfattningar är ämnet för Anneli Anderssons och Annika 
Nilssons magisteruppsats Bilden av folkbibliotek - i lokalpressen och hos allmänheten, 
45menar vi att den är relevant som bakgrundslitteratur för vår studie eftersom de lokala 
kulturpolitikerna som vi har med i vår studie också hör till allmänheten och vi ställer 
frågor om deras personliga erfarenhet av bibliotek genom livet. Vi har även i det 
sammanhanget tittat på Lena Gillbergs och Dagny Nordmarks  intervjustudie om 
folkbibliotekets betydelse för den enskilda människan i vardagslivet, Folkbiblioteket i 
vardagslivet. En studie av folkbibliotekets betydelse för människor i vardagen. 
Författarna belyser skilda uppfattningar av folkbiblioteket och orsakerna till dessa 
skilda uppfattningar med utgångspunkt i Andersson och Skot-Hansens modell över 
folkbibliotekets roller och sociologen Pierre Bourdieus livsstilsteori.46  
 
 

3.2 Folkbibliotekens politiska styrning 
 
David Karlsson har studerat den kommunala kulturpolitiken, där det råder stort 
samförstånd enligt de kommunala kulturpolitikerna själva. Karlsson vill undersöka om 
det verkligen råder sådan enighet eller om det finns dolda konfliktdimensioner trots allt. 
Han frågar sig också vad som händer med väljarnas möjligheter att förutse vad som ska 
hända om det ideologiska perspektivet hamnar i bakgrunden.47 Karlssons avhandling En 
chimär av endräkt. Ideologiska dimensioner i kommunal kulturpolitik, bygger på en 
enkät till alla ordinarie ledamöter i kulturansvariga nämner i Sveriges kommuner, och 
visar att en mängd olika ideologiska dimensioner går att finna hos de närmare 1800 
kulturpolitikerna som svarat på enkäten. Författaren menar att det är självklart att all 
politik har en ideologisk grund men i många kommuner har bildats lokala partier som 
hävdar att de står oberoende av ideologier och verkar för kommunens bästa och s.k. 
”regnbågskoalitioner”, där partier som står långt ifrån varandra sluter sig samman.  

                                                 
43 Hjärpe, Katarina 2005, s. 5f. 
44 Ibid, s. 39f. 
45 Andersson, Anneli &Nilsson, Annika 2004. 
46 Gillberg, Lena & Nordmark, Dagny 2004, s. 26. 
47 Karlsson, David 2003, s. 4, 17. 
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Karlsson vill lyfta fram vikten av ideologisk medvetenhet i den lokala kulturpolitiken, 
för att öka förståelsen för politikområdet som sådant. För vårt vidkommande bidrar 
avhandlingen till en bakgrundsbild av politikområdet kommunal kulturpolitik, t.ex. hur 
kommuner organiserar sina nämnder och på vilka grunder de förtroendevalda 
rekryteras. Karlsson konstaterar att den andel av tiden som ägnas åt kulturfrågor 
minskar i de nämnder som har ansvar för fler verksamhetsområden. I en tabell visar 
Karlsson att den andel av politikerna som är mest engagerade i kulturpolitik är 50 
procent i en kultur- och fritidsnämnd och endast 16 procent i barn- och 
ungdomsdominerade nämnder. I utbildningsdominerade nämnder var motsvarande 
siffra 25 procent. En klar majoritet av de svarande var i Karlssons studie emot tanken på 
renodlade kulturnämnder och tanken är mest främmande hos de sammanslagna 
nämndernas ledamöter, något som han menar är föga överraskande.48 
 
Karlsson har gjort en kvantitativ idéanalys och redovisar enkätsvaren i tabeller. När det 
gäller begrepp som hör ihop med ideologier som frihet, rättvisa, jämlikhet osv. påpekar 
författaren att den höga graden av komplexitet gör att det är grova mönster i politikernas 
hållningar som går att iaktta medan nyanserna försvinner.49 Vissa av frågorna berör vår 
studie och handlar exempelvis om prioriteringar av kultur i förhållande till andra 
verksamheter, 50 om marknad och sponsring etc., och vi får anledning att återknyta till 
avhandlingen i diskussionsavsnittet.51 
 
Jenny Johannisson lade under tiden för vår studie fram sin avhandling Det lokala möter 
världen. Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg. Johannisson studerar 
argumentationen kring kulturpolitikens organisation, respektive vision i Göteborg.52 
Hon har tagit del av forskningsbaserade texter och kulturpolitiska aktörers utsagor, dels 
inom Göteborgs politisk-administrativa organisation, men också  
inom motsvarande organisationer på regional, statlig och internationell nivå. Författaren 
menar att avhandlingen utgör ett vetenskapligt kunskapsbidrag till utforskandet av de 
samhällspolitiska villkor som utgör viktiga förutsättningar för biblioteks- och 
informationsverksamheter och är således en studie med relevans för vårt studieområde.  
 
Göteborg har andra förutsättningar än de som råder i våra försökskommuner, bl.a. ett 
väsentligt större befolkningsunderlag och en renodlad kulturnämnd. Inte heller har vi 
ambitionen att som Johannisson söka efter diskurser, så beträffande metod utgör inte  
studien mönster, men frågor om visioner och tankar inför planering av kulturpolitiken är 
intressant bakgrundsläsning för oss. Forskning om kulturpolitik är ett ungt 
forskningsområde skriver Johannisson och grunden till att hon vill göra sin studie är att 
forskning på kommunal nivå är ett underprioriterat område.53 Hon framhåller dock ett 
par avhandlingar, bl.a. David Karlssons om svenska kommunala kulturpolitikers 
ideologiska hållningar, som vi också har studerat inför vårt uppsatsarbete.  
 
Johannisson är intresserad av tankegångar kring Göteborgs kulturpolitiska 
visionsdokument som arbetades fram i två faser. Den första baseras på tidigare 
traditioner och gränsdragningar, medan den andra präglas av traditionsbrott och 
gränsöverskridande.54 Johannisson presenterar tre diskurser som utkristalliserat sig som 
redskap i skapandet av en policy på det kulturpolitiska området. En kvalitetsdiskurs med  

                                                 
48 Karlsson, David 2003, s. 231f. 
49 Ibid., s. 248. 
50 Ibid., s. 138f. 
51 Ibid., s. 161-165. 
52 Johannisson, Jenny, 2006, s. 8. 
53 Johannisson, Jenny, 2006, s. 14. 
54 Ibid., s. 208. 
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professionellt konstnärligt utövande i centrum, en välfärdsdiskurs som sätter livsmiljö 
och målgrupper i centrum och en alliansdiskurs som förenar offentliga och 
marknadsbaserade aktörer i föränderliga nätverk, genom vilka individen genom aktiva 
val kan ta del av kulturutbudet.55 Synliggörandet av dessa diskurser som verkar 
parallellt och inte utesluter varandra utgör avhandlingens resultat. Alliansdiskursen är 
dock den som vinner mark, skriver Johannisson.56 
 
Inom det här området har vi också läst några magisteruppsatser, varav en är Elcita 
Erikssons Vem styr biblioteket? En undersökning av en kommuns folkbibliotek under en 
tioårsperiod. Uppsatsen kretsar kring frågor om vilken verksamhet som folkbiblioteket 
ska bedriva, vad det beror på att ett bibliotek ser ut som det gör, vem som driver 
förändringar och hur mycket politikerna intresserar sig för biblioteken. Eriksson menar 
att det kan vara ett problem att det inte finns en övergripande myndighet som har 
ansvaret för folkbiblioteken utan att varje kommun kan bestämma sin verksamhet. Hon 
anser också att konsekvenserna av ringa politisk styrning i ett större perspektiv blir 
försämrad demokrati och att arbetsmiljön för personalen blir tyngre med ett oklart 
ansvar. Erikssons egen tes innebar att folkbiblioteken till stor del styrdes av personalen, 
p.g.a. de kommunala politikernas ointresse, och att folkbiblioteken främst byggt på 
frivillighet. Utifrån detta har hon undersökt relationen mellan politiker och tjänstemän i 
en mindre kommun under en tioårsperiod för att försöka klargöra vem eller vilka som 
styr bibliotekets inriktning. Eriksson konstaterar att politikerna inte har styrt 
biblioteksverksamheten i någon större utsträckning och inga beslut om förändringar av 
verksamheten har följt på neddragningarna under undersökningsperioden.57   
 
Britta Fremling har också undersökt hur ansvariga politiker och bibliotekschefer 
samspelar på kommunal nivå i ”Biblioteken ser vi som en positiv verksamhet” - en 
studie om styrning av folkbibliotek i fem svenska kommuner. Hon studerar fem 
kommuner genom intervjuer med ansvariga politiker och bibliotekschefer. Resultatet 
visar att tjänstemännen anser att politikernas styrning av biblioteken är svag. I vissa fall 
menar tjänstemännen att de har för stor makt över verksamheten, men i något fall tycker 
en bibliotekschef att det är skönt att inte politikerna lägger sig i så mycket. 
Tjänstemännen upplever också att biblioteksfrågor sällan diskuteras och att  
partitillhörighet och ideologi har underordnad betydelse.58 Politikerna däremot är 
generellt nöjda med sitt inflytande och med den omfattande delegeringen till  
tjänstemännen. De upplever heller inte att det finns några större oenigheter i nämnderna 
beträffande biblioteksfrågor.59  
 
 

3.3 Bilden av bibliotekarien 
 
Eftersom vi har ställt frågor kring bibliotekspersonalen och särskilt folkbibliotekarien, 
har vi sökt litteratur som berör bibliotekarien ur olika perspektiv. De studier vi 
presenterar har vi valt för att bredda våra förkunskaper och för att anknyta till i 
diskussionen. De handlar om synen på bibliotekarien som person, yrkesrollen och 
utbildningen, samt om kommunikationen med politiker.  

                                                 
55 Johannisson, Jenny, 2006, s. 209-215. 
56 Ibid.,  s. 218. 
57 Eriksson, Elcita, 2005, s. 62. 
58 Fremling, Britta, 2006, s. 32ff. 
59 Fremling, Britta, 2006, s. 35. 
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Susanna Månsby, bibliotekarie och projektanställd vid avdelningen för biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Göteborgs universitet, redogör i artikeln ”Den nya tekniken 
och bibliotekarierollen”60 för en fenomenografisk studie i syfte att belysa mötet mellan 
den nya tekniken och bibliotekarierollen. I Månsbys undersökning gjorde sex 
intervjuare under 1996 intervjuer på sju folkbibliotek med politiker, bibliotekschefer, 
bibliotekarier och assistenter och 23 intervjuer har studerats och analyserats 
fenomenografiskt utifrån två av de fyra faserna i Mikael Alexanderssons (1994) modell 
av analysarbetet.61 Hennes studie ger en sammanfattande bild av bibliotekarierollens 
utveckling från början av 1900-talet och fram till idag. Månsby sammanfattar dessa i 
några centrala roller eller identiteter som har vuxit fram i anknytning till 
samhällsförändringarna och gett biblioteksverksamheten en grund att stå på. De 
identiteter hon tar upp som några av de mest centrala är: 
 
Folkbildningsidentiteten, som växte fram under folkbibliotekens tidiga skede då 
folkbildning och fostran var det mest centrala. 
 
Kulturförmedlaridentiteten, i vilken bibliotekarien skulle vägleda och stimulera till 
läsning av kulturellt värdefull litteratur. 
 
Fackkunskapsförmedlare, en roll som främst finns på bibliotek med speciella 
fackavdelningar. 
 
Katalogidentiteten, en roll som växte fram under 1960- talet när bibliotekariens 
uppgifter förändrades och blev mer instrumentella. Den utgår från arbetet med 
klassifikation, katalogisering, referensarbete och bibliografi. 
 
Socialarbetaridentiteten, i vilken bibliotekarien skulle ut och söka upp de brukare som 
inte hade möjlighet att själva komma till biblioteken. 
 
Månsby antar att bibliotekarierollen på grund av samhällsutvecklingen och minskat 
ekonomiskt utrymme kommer att ytterligare förändras och refererar vidare till Peter  
Enström för kommande identiteter som: 
 
Informationsorganiseraren, som växt fram ur bibliotekariens förmåga att analysera 
informationsbehov, organisera lokal informationsförmedling och skapa lokala 
informationssystem. 
 
Kunskapsmäklaren, i vilken bibliotekarien blir spjutspetsen i ett kunskapskrävande 
samhälle.62 
 
Månsby menar att bibliotekarierollen är inne i en förändringsprocess där speciellt den 
kulturförmedlande- och socialarbetaridentiteten nu reduceras, men att bibliotekarien 
måste lämna gamla identiteter för att ge plats åt nya som passar in i det nya 
informations- och kunskapssamhället. Den nya informationsteknologin förändrar 
bibliotekarierollen men samtidigt som den kan ge yrket högre status och en starkare 
ställning förstärker den de grundläggande hörnpelarna, att lagra och sprida kunskap och 
information. 

                                                 
60 Månsby, Susanna 1997. 
61 Ibid., s. 133. 
62 Månsby, Susanna 1997, s. 131f. 
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Magdalena Håkansson har i sin magisteruppsats Vem är egentligen bibliotekarien? En 
dammig bokmal eller en informationsexpert? undersökt olika gruppers bild av 
bibliotekarien med bakgrund av fördomar som hon anser är internationella och sprids 
via massmedia. Den ”snipiga tanten med glasögon, hårknut och hopknipt mun” är ett 
exempel.63 Håkansson menar att stereotyperna är hinder för bibliotekarieyrkets 
utveckling, en tydlig markör för yrkets status och bör undersökas för att kunna 
bearbetas. Hon har också undersökt den bild av bibliotekarien som förmedlas av 
Högskolan i Borås. Hon har använt bildanalys och intervjuer som metod och har 
kommit fram till vissa gemensamma drag. Bilderna blev dock mer komplicerade än vad 
Håkansson hade föreställt sig och hon anser sig inte kunna dra några generella 
slutsatser, men har funnit gemensamma drag med de stereotyper som finns om 
bibliotekarier.64  
 
Anette Carlsson och Sofia Nordell har gjort en studie av bibliotekariens förändrade 
yrkesroll och professionalism från 1993 och framåt i form av magisteruppsatsen 
Bibliotekarie på 2000-talet. Författarna förskräcktes av hur osynliga bibliotekarierna 
tycks vara i samhället och hur otidsenlig bild många har av yrkesrollen. Inte ens inom 
yrkeskåren fanns en tydlig bild om vilken kompetens en bibliotekarie har idag. Carlsson 
och Nordell menar att den vaga definitionen bidrar till att status och löneläge förblivit 
lågt.65 Med hjälp av professionsteorier undersöker författarna om bibliotekarieyrket är 
en profession och belyser konkurrensen med andra yrkesgrupper om 
verksamhetsområden som t.ex. datatekniken.66 Professionsforskningen har 
genomgående bedömt yrket som en semiprofession med motiveringen att yrket inte 
vilar på någon speciell kunskapsbas.67  
 
Ingela Agert och Henrik Tegström har i form av en magisteruppsats undersökt hur 
bibliotekschefer ser på att marknadsföra bibliotekariekompetensen gentemot politiker. 
Studien har titeln Kompetens som lockbete. En studie i lokala och centrala 
biblioteksföreträdares syn på marknadsföring av bibliotekariekompetens gentemot 
lokala politiker. Agert och Tegström konstaterade att det råder en passiv inställning hos  
både bibliotekschefer och de centrala företrädarna till att marknadsföra kompetens.68 
Det finns även behov av en tydlig definition av bibliotekariens kompetens för att den  
ska kunna marknadsföras.69 I en inledande fas i intervjuarbetet ställde man frågor om 
hur kommunikationen med politiker fungerar och för att stämma av bibliotekschefernas 
svar så har man även intervjuat politiker. Några av frågorna som ställdes till politikerna 
överensstämmer med våra och svaren är därför intressanta att titta på och återknyta till i 
diskussionsavsnittet, bl.a. frågan om politikernas intresse för och kunskap om 
bibliotekariekompetens.70  
 
En magisteruppsats som ger en bra bakgrund beträffande bibliotekariens yrkesroller är 
Anne Kappelin Rääfs & Martina Lundgrens  Folkbibliotekariens yrkesidentitet. Vad den 
består av och hur den formas.  Den ger dock inte besked om politikers syn på 
bibliotekarier utan intervjuerna är gjorda med bibliotekarier för att få en bild av hur de 
ser på sig själva som yrkesutövare. Kappelin Rääf och Lundgren konstaterar att oavsett 
vilken yrkesgeneration respondenterna i undersökningen tillhörde, tyckte de att det var  

                                                 
63 Håkansson, Magdalena 2003, s. 5. 
64 Ibid., s. 56ff. 
65 Carlsson, Anette &  Nordell, Sofia 2004, s. 2f. 
66 Ibid., s.8f. 
67 Ibid.,  s. 20. 
68 Agert, Ingela & Tegström, Henrik 1999, s. 67. 
69 Ibid., s. 65. 
70 Ibid., s. 59. 
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god kompetens när det gäller informationssökning i kombination med 
kommunikationsförmåga och social kompetens som var det mest centrala för 
bibliotekariernas yrkesidentitet.71 Förändringen från bibliotekarie till 
informationsspecialist har gett yrket en högre status. Men Kappelin Rääf och Lundgren 
anser att om expertrollen som informationssökare ska vara möjlig att lyftas fram i 
strävan efter en allmän statushöjning för bibliotekarieyrket, då måste bibliotekarierna 
även sträva efter en hög och jämn kunskapsnivå när det gäller informationssökning med 
nya verktyg.72 
 
 

3.4 Kulturpolitiken i Västerbotten 
 
I december 1997 presenterades på uppdrag av Utbildnings- och kulturförvaltningen vid 
Västerbottens läns landsting en studie av lokala kulturresurser i Västerbottens 
kommuner.73 Utgångspunkt för studien var att människors delaktighet i samhällslivet 
hänger nära samman med den kulturella livsmiljön, att kulturen ses som en viktig 
livsmiljö- och utvecklingsfaktor. Studien baserades på intervjuer med företrädare för 
länets kommuner, bl.a. politiker, och kompletterades med statistik. I den 
sammanfattande kommentaren konstaterar utredarna, att kulturen inte tycktes vara ett 
politikerområde där olika politiska viljor profilerar sig särskilt markant. De såg en 
påtaglig strävan efter konsensus inom nämnder som hanterar kulturfrågor, vilket främst 
antogs ha ekonomiska orsaker, men också kunde ses som ett uttryck för att den lokala 
kulturpolitikens roll hade marginaliserats. Utredarna ville vara försiktiga när det gällde 
att dra generella slutsatser, men menade att den kulturpolitiska situationen i de mindre 
kommunerna syntes svårare än i de större kustkommunerna. Det främsta skälet sågs 
vara att resurserna generellt hade minskat, men också att kulturpolitiken i allt mindre 
grad har en egen nämnd och förvaltning. Kulturen sågs i ökad grad ur fritidsperspektiv 
och ansågs inte ha någon egen roll att spela i samhällsutvecklingen. Utredarna såg också 
en politisk-ideologisk orsak i det att det rådde brist på lokala kulturpolitiker.  
 
Kulturfrågorna var inte starka inom politiken, hade svagt intresse och kulturpolitiskt 
engagemang sågs inte som en merit inom politiskt arbete.74  
Biblioteken nämndes ytterst sällan i ovanstående utredning, trots att 
kommunbiblioteken i Sverige hade 69 miljoner besök år 2005 och närmare 70 procent 
av befolkningen är biblioteksbesökare. Som jämförelse hade samtliga biografer 
tillsammans 14,6 miljoner besök.75 Folkbiblioteken utgör den största kommunala 
kultursatsningen och mot den bakgrunden kan man fundera över varför biblioteken 
sällan nämns.  

                                                 
71 Kappelin Rääf, Anne & Lundgren, Martina 2004,  s. 71. 
72 Ibid., s. 78. 
73 Weissglas, Karlsson, Lundmark 1997.  
74 Weissglas, Karlsson, Lundmark 1997,, s. 90f. 
75 Svensk Biblioteksförening 2006, s. 12. 
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4. Teori och metod 
 
Syftet med vår studie är att belysa lokala kulturpolitikers förhållande till folkbiblioteket 
och folkbibliotekarien. Det gör vi genom att studera dessa politikers olika uppfattningar 
om folkbiblioteket och folkbibliotekarien med hjälp av en kvalitativ forskningsansats 
som söker karaktär eller egenskaper och i första hand söker efter fenomenets innebörd 
eller mening.76 
 
Inför frågan om vilken kvalitativ metod vi tyckte var den mest passande för vår studie 
blev det genast betydligt svårare för oss. I början var vi inne på diskursanalys, men 
kände efter ett tag att detta inte var rätt för oss, eftersom vårt syfte är att belysa de 
berörda politikernas olika synsätt och uppfattningar på folkbiblioteket och inte i första 
hand vad som är gemensamt eller vad som formar en diskurs. Vi sökte en annan ansats 
och när vi kom i kontakt med fenomenografi som forskningsmetodisk ansats insåg vi att 
de olika synsätten skulle kunna analyseras som uppfattningar i fenomenografisk 
mening. I Bosse Jonssons avhandling som också fokuserar lokalpolitikers synsätt på 
folkbibliotek, fick vi bekräftelse på att den forskningsansats vi valt skulle kunna vara 
användbar.77 Eftersom fenomenografiska analyser alltid är bundna till bestämda 
meningsinnehåll menar Michael Uljens att man inte kan tala om fenomenografi som 
metod i traditionell mening. Fenomenografin förespråkar en bestämd arbetsordning, 
men det går inte att på förhand definiera hur analysen kommer att utvecklas eftersom 
det beror på det empiriska materialet.78 
 
 

4.1 Fenomenografi 
 
Det följande avsnittet om fenomenografi bygger på Limbergs avhandling och 
metodlitteratur av Larsson, respektive Uljens och Alexandersson. 
 
Det grundläggande för fenomenografisk ansats är enligt Staffan Larsson distinktionen 
mellan hur något är och hur något uppfattas vara. Det handlar således om människors 
sätt att uppfatta sin omvärld, och det är uppfattningarna som forskaren beskriver. 
Fenomenografin skiljer på två olika typer av perspektiv, första respektive andra 
ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om fakta, vad som kan 
observeras utifrån. Andra ordningens perspektiv, vilket fenomenografin utgår ifrån, 
handlar om hur någon upplever något, hur något i vår omvärld ter sig för någon.79  
 
Metoden bygger på intervjuer och är empirisk eftersom den innebär ett försök att 
beskriva och analysera hur de som ingår i undersökningen faktiskt uppfattar omvärlden. 
Vid bearbetningen av det insamlade materialet är avsikten att finna kvalitativt skilda 
kategorier, vari uppfattningarna kan beskrivas. 
 
Det är variationerna i kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen som är det 
väsentliga att skildra och inte enskilda utsagor, eller personerna bakom utsagorna. Detta 
är vårt skäl att inte namnge kommunerna i vår undersökning och att inte heller beskriva 
dem var för sig. Av samma skäl fokuserar vi inte på personerna bakom uppfattningarna. 
                                                 
76 Widerberg, Karin 2002, s.15. 
77 Jonsson, Bosse 2003, s. 39. 
78 Uljens, Michael 1989, s. 84. 
79 Larsson, Staffan 1986, s.12. 
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Med kvalitativt skilda uppfattningar menar Larsson skillnad till art. Han förklarar detta 
med exemplet att is är kvalitativt skilt från vatten, trots att det är samma kemiska 
sammansättning. När vatten övergår till is sker då en kvalitativt språngvis förändring, 
till skillnad från en gradvis förändring.  
 
Forskaren ser på hur ett fenomen framstår på olika sätt för människor och det gäller att 
gestalta de olika sätten så att man kan beskriva olika typer av resonemang, för att få 
fram kvalitativt skilda kategorier, bundna till det unika innehåll som beskrivs.80 
Louise Limbergs avhandling Att söka information för att lära utgör ett exempel på hur 
den fenomenografiska ansatsen kan användas. En grupp gymnasieelevers uppfattningar 
av informationssökningsprocessen resulterade i tre olika kategorier och att beskriva 
informationssökning på det här sättet skiljer sig från traditionella ambitioner att beskriva 
processen som generell. Enligt fenomenografiskt synsätt kan inlärningsprocessen bara 
studeras med uppmärksamhet på vad eleverna lär sig. Att utgå från en generell modell 
som är allmänt gällande kan inte visa på samspelet mellan informationssökning och 
lärande, menar författaren. 81 Limbergs grundantagande är att elevernas beskrivningar 
av hur de erfarit inlärnings- och informationssökningsprocessen har betydelse för hur de 
handlat under arbetet. 82 Detta antagande överfört på vår studie innebär att vi menar att 
de lokala kulturpolitikernas uppfattningar av folkbiblioteket och folkbibliotekarien har 
betydelse för hur de handlar i sin roll som politiker.  
 
Fenomenografin fokuserar dock inte på individuella variationer påpekar Limberg och 
ger oss därmed stöd för vårt sätt att inte koppla ett visst uttalande till en bestämd person. 
 

Genom att fenomenografisk forskning inte fokuserar på individen som psykologisk varelse utan på 
relationen mellan den erfarande människan och det specifika fenomen som erfars förflyttas 
forskarens intresse från inre mentala processer till undersökningspersonernas uppfattningar, dvs. 
till fenomenet-så-som-det-visar-sig i intervjuerna. Fenomenografins empiriskt grundade 
antaganden om att det är möjligt att urskilja och beskriva ett begränsat antal kategorier av 
uppfattningar, som människor ger uttryck för i intervjuer, hjälper forskaren att hantera svårigheten 
med ett stort antal individuella variationer. 83  

 
Även i slutrapporten från IDOL- projektet (Informationssökning, didaktik och lärande) 
Undervisning i informationssökning från 2006, använder sig Louise Limberg och Lena 
Folkesson av fenomenografisk teori och metod när de undersöker lärares och 
bibliotekariers erfarenheter av undervisning i informationssökning. Studien har 
genomförts i samarbete med yrkesverksamma bibliotekarier och lärare vid tre skolor 
och resultatet visar att undervisning i informationssökning uppfattas som alltför 
begränsad i förhållande till kraven som ställs på kvaliteten i elevernas arbeten. 
Undervisningen handlar mest om källor och sökvägar, medan uppfattningarna om mål 
och kvalitetskriterier framhåller förmåga till källkritik, bearbetning och 
sammanställning av källor, skriver Limberg och Folkesson. Fenomenografiska 
beskrivningskategorier visar på olika förhållningssätt till undervisningsmålen och 
utifrån olika uppfattningar kan undervisningen göras mer mångfacetterad, menar 
författarna. 84 
 

                                                 
80 Larsson, Staffan 1986, s.20ff. 
81 Limberg, Louise 2001, s. 86. 
82 Ibid., s. 88f. 
83 Limberg, Louise 2001, s. 240. 
84 Limberg, Louise & Folkesson, Lena 2006, s. 112f. 
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4.1.1 Förhållande till teori 
 
Den fenomenografiska ansatsen innehåller i sig själv teoretiska antaganden om kunskap, 
hur den förändras och om människans förhållande till omvärlden. Men till skillnad från 
inlärningsteorier som beskriver inlärning och tänkande i allmänna termer, enligt givna 
principer, tar fenomenografin hänsyn till människans beroendeförhållande till 
kunskapsobjektet och menar att inlärning alltid är inlärning av något.85 
 
Forskaren har alltså ingen på förhand bestämd teori om fenomenen som behandlas, 
därför inte heller någon bestämd tolkningsteori där materialet översätts till en annan 
innebörd än det som uttrycks, det forskaren då tolkar som den ”verkliga” betydelsen. 
Istället arbetar fenomenografer med det klart framträdande, som analyseras med avsikt 
att förstå innebörden, utan översättning av givna tolkningsregler. Det betyder inte att 
man som fenomenograf är fördomsfri, men olika perspektiv på något utnyttjas i stället 
som tolkningsmöjligheter. Därför är det väsentligt att man skaffar sig förtrogenhet om 
fenomenet som man analyserar.86 Vår förtrogenhet baseras på att en av oss har varit 
kommunpolitiker i en biblioteksansvarig nämnd och att en av oss har arbetat tio år på 
bibliotek. Vi studerar båda Biblioteks- och informationsvetenskap och vi bor båda i 
samma region som respondenterna.   
 
 

4.1.2 Att uppfatta 
 
Begreppet uppfattning är det mest betydelsefulla begreppet inom fenomenografin. När 
fenomenografer beskriver hur olika fenomen i vår omvärld uppfattas av människor 
innebär det att de är ute efter innebörder och inte efter förklaringar, samband eller 
frekvenser. Forskaren utgår från respondenternas berättelse och beskriver hur något 
framstår för dessa personer, inte hur något egentligen är, de verkliga förhållandena.87 
Med ”uppfattning” menas inte vilken åsikt respondenterna har om något, eftersom en 
”åsikt” bygger på att man väljer mellan olika alternativ. En uppfattning är vad man 
håller för självklart. Som vi förstår saken blir då respondentens uppfattning av ett 
fenomen på så sätt respondentens kunskap om ett fenomen. 
 

Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte kan 
sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom vilken vi 
samlat våra kunskaper eller den grund på vilken vi bygger våra resonemang.88  

 
Enligt Mikael Alexandersson kan uppfattning ses utifrån två olika aspekter, vad- 
respektive hur-aspekten. Uppfattningsbegreppet kompletteras av erfarenhetsbegreppet 
och verbet uppfatta motsvaras då av ”att erfara”. I vår fenomenografiska studie försöker 
vi återge lokala kulturpolitikers uppfattningar (erfarenheter) av folkbibliotek. Det objekt 
som tanken är riktad mot, i vårt fall folkbiblioteket, motsvaras av vad-aspekten, och hur 
tanken på innehållet i uppfattningen är riktad motsvaras av hur-aspekten. Dessa tankar 
kan riktas mot olika delar som hör ihop med objektet. Det ömsesidiga beroendet mellan 
delar och helhet uttrycks av Alexandersson: ”Man måste  

                                                 
85 Larsson, Staffan 1986, s 22. 
86 Ibid., s. 23. 
87 Ibid., s.13. 
88 Marton & Svensson enligt Larsson, Staffan 1986, s. 31. 
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ha en uppfattning av vad en företeelse är innan man kan resonera om hur den är 
beskaffad.” 89 Genom att analysen koncentreras till hur-aspekten kan man skilja på vad 
undersökningspersonerna talar om och hur de uppfattar det objekt som behandlas.  
Fenomenografin skiljer alltså på åsikter och uppfattningar, den grundläggande 
förståelsen av objekt i omvärlden, och man vill finna ”vad som sägs i det som sägs”, 
menar Alexandersson. Människor tar mer eller mindre till sig omgivningens tänkande 
och upprepar det när det behövs, men avsiktligt tänkande och reflektion i konkreta 
situationer ger åsiktsorienterade uppfattningar. Den genuina uppfattningen motsvaras 
istället av att människan inte alltid medvetet uttalar sig om den egna grundläggande 
förståelsen, menar författaren.90 
 
Att utföra en fenomenografisk analys och verkligen komma åt uppfattningar som inte är 
värderingar eller åsikter utan den innebörd och underförstådda mening som människan 
tillskriver något i sin omvärld, är en svårighet och vi inser att vår studie får ses som ett 
försök att närma oss detta. Vi citerar Alexandersson som gör en bra sammanfattning: 
 

En gemensam nämnare för den fenomenografiska forskningen är framför allt att den utgår från att 
människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt i världen. Olikheter i uppfattning 
förklaras av att olika människor gör olika erfarenheter genom att de har olika relationer till 
världen. Människor gör sedan olika analyser och erhåller olika kunskap om dessa företeelser och 
objekt. Fenomenografins forskningsintresse är att beskriva dessa olikheter - dvs. variationer i 
uppfattningar som resultat.91 

 
Vi har inte den erfarenhet och inte heller den tid som krävs för djupare och mer 
omfattande intervjuer som ger större möjlighet att tränga under ytan och få fram 
verkliga uppfattningar. I vår iver att hinna med alla frågeområden inom den 
överenskomna tiden har vi hållit intervjuerna alltför ytliga och därför kan vissa av de 
uppfattningar som vi senare redovisar snarare vara åsikter.  
 
   

4.2 Intervju 
 
För att samla material har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Styrkan i den 
kvalitativa intervjun ligger i att den liknar ett vanligt samtal och uppfattas som en 
vardaglig situation, vilket då innebär att det är den intervjuform där forskaren utövar 
den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna.92 Intervjuer är också det 
som varit basen inom fenomenografisk forskning, eftersom syftet är att få reda på hur 
respondenterna föreställer sig sin omvärld.93 
 
Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att lägga upp en intervjuguide med områden 
som vi ville ha belysta. Vi har utgått från Bosse Jonssons frågeområden som är: 
 

• Lokala beslutfattares egna erfarenheter av folkbiblioteket. 
• Synpunkter på verksamheten och dess inriktning. 
• Organisationen. 
• Bibliotekets tillgänglighet. 
• Egna idéer om folkbibliotek. 

                                                 
89 Alexandersson, Mikael 1994, s. 119. 
90 Ibid., s. 120ff. 
91 Ibid., s. 120. 
92 Holme Idar Magne, & Solvang, Bernt 1997, s. 99ff. 
93 Larsson, Staffan 1986, s.26. 
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• Folkbibliotekets särart och samhällsfunktion. 
• Framtiden. 

 
I vår undersökning har vi också lagt in frågor om folkbibliotekarien och assistenterna 
som arbetar på folkbiblioteket. 
 
En provintervju gjordes med en lokalpolitiker för att testa frågeområdena och därefter 
ringde vi upp politiker i de valda kommunerna, presenterade oss och berättade kort om 
vårt arbete. Vi talade om att vi inte skulle ställa kunskapsfrågor och att de därför inte 
behövde förbereda sig och vi talade också om att det inte var dem som individer som vi 
intresserade oss för, utan av lokala biblioteksansvariga politikers olika uppfattningar 
inom de olika frågeområdena. Det innebär att vi har avstått från att namnge kommuner 
och respondenter. Vi strävar efter konfidentialitet för våra respondenter, men det är 
svårt att garantera eftersom vi har gjort våra intervjuer på små orter där människor 
känner varandra och möjligen kan identifiera personer utifrån deras uttalanden. Det här 
var dock ingenting som störde någon av våra respondenter. I redovisningen av vår 
studie kommer inte citaten att refereras till de enskilda politikerna. Detta för att försvåra 
möjligheten för läsaren att skapa sig en bild av enskilda politiker utifrån deras olika 
uttalanden, i linje med fenomenografisk metod.  
 
När vi avtalade om tid och plats för intervjun försökte vi så långt det var möjligt att låta 
respondenterna bestämma, eftersom vi tror att det har betydelse för deras möjlighet och 
vilja att ställa upp. Vi gjorde studien under sommaren och hösten 2006, mitt i 
valrörelsen och det visade sig vara svårt att få tid med politiker under den perioden,  
vilket kom att påverka antalet respondenter som slutligen blev sex personer. Vi såg det 
inte rimligt att göra resor till fler orter för att göra personliga intervjuer.  
 
Två av våra intervjuer utfördes av oss båda tillsammans, resterande fyra intervjuer 
utfördes enskilt. De flesta respondenterna gav oss begränsad tid och varje intervju 
pågick under cirka en timme. Vi ställde inte exakt lika frågor till våra respondenter, utan 
deras svar kunde ge olika följdfrågor och vi hade ambitionen att dröja vid sådant som 
var särskilt intressant för vår studie. Eftersom vi hade begränsad tid med respondenterna 
och ett brett fält som vi ville ha belyst blev dock svaren ibland alltför korta. Vi bandade 
samtliga intervjuer och skrev ut dem så ordagrant som möjligt, även med noteringar om 
suckar, skratt och annat som vi uppmärksammade, och som vi trodde kunde påverka 
helheten, exempelvis om någon verkade stressad eller frånvarande. Jan Trost menar att 
det finns både för- och nackdelar med att spela in intervjuerna på band. Till fördelarna 
hör att forskaren kan fokusera helt på frågorna och svaren eftersom det inte finns behov 
av att föra anteckningar under intervjun, och har möjlighet att lyssna till tonfall och 
ordval upprepade gånger efteråt. Nackdelarna är att det är tidskrävande att lyssna på 
banden, besvärligt att spola fram och tillbaka för att hitta detaljer i intervjusvaren, att 
detaljer som gester och mimik går förlorade och att många människor blir besvärade 
och hämmade av bandinspelning.94 Är forskaren ute efter värderingar och känslor 
förlorar man enligt Pål Repstad lätt många nyanser och mycken värdefull information 
om man väljer att inte banda intervjuerna.95  
 
Ingen av våra respondenter reagerade negativt när vi talade om att vi ville spela in 
intervjuerna. Tack vare inspelningarna kunde vi bättre slappna av genom att slippa 
anteckna och när vi sedan spelade upp banden kunde vi dessutom höra hur vi ställt  

                                                 
94 Trost, Jan 2005, s. 53f. 
95 Repstad, Pål 1999, s. 72. 
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frågorna och därigenom avgöra om vi t.ex. ställt ledande frågor eller på annat sätt 
påverkat respondenterna. 
 
 

4.3 Urval 
 
När vi började uppsatsarbetet var vi inställda på att göra intervjuer med lokala 
kulturpolitiker i alla 11 inlandskommunerna i Västerbottens län. Vi insåg snabbt att det 
var omöjligt inom ramen för en magisteruppsats. Det skulle vara orimligt tidskrävande 
och dyrbart att resa upp till 20 mil enkel väg för att träffa politikerna. Eftersom vi ville 
ha personliga möten med respondenterna blev det nödvändigt att göra starka 
begränsningar och vi kom att göra intervjuerna i två kommuner som valdes utifrån 
rimliga avstånd från våra hemorter. 
 
När vi kom fram till att vi skulle arbeta med hjälp av fenomenografisk ansats insåg vi 
att vi inte på förhand skulle kunna avgöra hur många intervjuer vi skulle komma att 
göra. Vad gäller antalet intervjuer är det enligt Repstad oftare praktiska än teoretiska 
överväganden som är gränssättande, och han varnar även för att om intervjuerna är för 
många blir analysen lätt ytlig.96 Forskaren bör från början inte inrikta sig på ett för stort 
antal intervjuer utan hellre komplettera med fler om det anses behövas. Repstad menar 
att det är dags att sluta när man som forskare känner sig mätt på information och inte får 
fram något nytt.97 Anne Ryen pekar på att det är just möjligheten att nå djupt i den 
enskilda intervjun som är styrkan i kvalitativa studier, att tillgången till den enskilda 
respondenten är det centrala och att ett stort urval inte nödvändigtvis ger bättre data än 
små. Hon menar också att ekonomi och tid är centrala argument för detta.98 Vi har gjort 
sex intervjuer men kan inte utesluta att vi hade kunnat delges ytterligare uppfattningar 
om vi hade intervjuat fler, för även i vår sista intervju mötte vi nya uppfattningar.   
 
Vi har bedömt att kommunerna i Västerbottens inland liknar varandra i stor utsträckning 
så avstånden avgjorde vilka orter som valdes. De lokala kulturpolitikerna engageras 
också i liknande frågor genom att det ska arbetas fram biblioteksplaner och genom 
folkbibliotekens s.k. V8-projekt, samarbetsprojektet i inlandet. 
 
Med en fenomenografisk ansats fokuserar vi på uppfattningar och är inte intresserade av 
att inom den här studien analysera bakomliggande orsaker till uppfattningarna, eller 
fokusera på personerna bakom uppfattningarna. Vi har dock försökt få spridning 
beträffande kön och ålder, men det har visat sig svårt att hitta yngre respondenter, på 
grund av relativt hög medelålder i nämnderna. Den yngsta ledamoten kunde på grund av 
tidsbrist inte ställa upp på en intervju. Könsfördelningen är jämn men vår yngsta 
respondent är 50 år och den äldsta är 70 år, vilket enligt Bäck och Öhrvall i rapporten 
Det nya seklets förtroendevalda speglar det åldersspann som gäller för kommunalt 
förtroendevalda.99 Om vi hade haft tid och möjlighet att göra intervjuer på andra orter 
och därtill fått spridning i åldrar kan detta ha bidragit till att vi fått fler kvalitativt skilda 
uppfattningar.     

                                                 
96 Repstad, Pål 1999, s.69. 
97 Ibid., s.70. 
98 Ryen, Anne 2004,  s. 77f. 
99 Bäck, Hanna och Öhrval, Rickard 2003, s. 18. 
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Provintervjun gjordes i en av våra hemkommuner där en av oss är biblioteksanställd, 
vilket resulterade i en slags ömsesidig intervju. Det blev frestande för intervjuaren att ta 
upp och exemplifiera med den egna verksamheten, liksom det blev intressant för  
lokalpolitikern att förhöra sig om faktiska läget i det egna biblioteket. Det var inte bra 
utifrån avsikten med vår studie. Repstad säger också att när studier utförs i fält där 
forskaren känner aktörerna går den akademiska distansen förlorad och forskaren får  
personliga intressen i det som sker i fältet. Det kan hända att forskaren tillämpar 
självcensur för att inte bli osams med personer vederbörande kommer att träffa även 
efter undersökningen.100  
 
 

4.4 Analys 
 
För det praktiska arbetet med analysen har Alexanderssons fasindelning utgjort ett bra 
stöd. Alexandersson delar in arbetet i fyra faser, men vi avstår från den fjärde fasen  
som innebär att försöka se en underliggande struktur i de kategorier vi formulerar. 101 
 
Fas 1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck.  
Vi har i ett första steg upprepade gånger läst igenom de utskrivna intervjuerna, för att 
bli förtrogna med materialet. När vi har läst igenom intervjuerna har vi sökt efter och 
noterat utsagor som är särskilt tydliga om de företeelser som vi velat få belysta. Enligt 
Alexandersson kan tydligheten vara ett resultat av att utsagor uttalas ofta eller särskilt 
betonas eller att samma företeelse beskrivs på ett konsekvent sätt genom intervjun. Hur 
utförligt och med vilken precision och specificering utsagan förmedlas kan också ha 
betydelse för tolkningen säger Alexandersson vidare. 
 
Fas 2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. 
I ett andra steg har vi försökt att mera systematiskt söka efter likheter och skillnader ur 
utsagor som rör de olika delområdena. Vi har jämfört dem med varandra, men utan att 
ställa upp några kriterier på förhand. Alexandersson talar om en växelverkan mellan 
forskarens utifrånperspektiv, präglat av reflektioner över materialets helhet och ett 
inifrån-perspektiv där forskaren försöker förstå enskilda utsagors innebörd. Genom att 
läsa intervjumaterialet noggrant får forskaren en bra bild av helheten och kan sedan 
jämföra och se kontraster. Arbetet går framåt genom att forskaren jämför olika svar och 
söker det som är karaktäristiskt för en uppfattning. 102 Sådana utsagor väljs ut, medan 
sådant som inte rör det man vill få belyst sållas bort.  
 
Fas 3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 
I en tredje fas har vi utifrån de uppfattningar som visar sig i förhållande till våra tre 
frågeställningar försökt formulera skilda beskrivningskategorier beträffande 
folkbiblioteket och folkbibliotekarierna. Undersökningen är liten och materialet är brett, 
vilket har inneburit svårigheter att i ett så omfattande fält kunna urskilja kvalitativt 
skilda kategorier. Uppfattningarna inom de olika delområdena kan däremot visa i 
riktning mot möjliga beskrivningskategorier.  
 
Fas 4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 
Utfallsrummet utgör normalt huvudresultatet i fenomenografiska studier och bildar 
grund för analys av hur uppfattningarna förhåller sig till varandra.  

                                                 
100 Repstad, Pål 1999, s. 27. 
101 Alexandersson , M 1994,. s. 125ff. 
102 Larsson, Staffan 1986, s. 31. 
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Uppfattningskategorierna kan betraktas som jämbördiga i ett horisontalt system där de 
inte överlappar varandra och inte kan rangordnas. Rangordning av 
uppfattningskategorier kan dock ske i relation till ett yttre kriterium, t.ex. utifrån ett 
bestämt utbildningsmål, där förändringar i uppfattning kan ses under utbildningens 
gång. Om uppfattningar inom samma kategorisystem bedöms vara olika till 
utvecklingsgrad eller omfattning och kan bygga på varandra kan en hierarkisk 
rangordning ske.  
 
Vår undersökning är inte av sådan omfattning att vi har kunnat urskilja något 
underliggande system. Därför har vi avstått från den sista av Alexanderssons faser. Vi 
har endast kunnat urskilja olika uppfattningar i förhållande till våra frågor och har gjort 
ett försök att sammanföra dessa uppfattningar under skilda kvalitativa 
beskrivningskategorier, vilka får betraktas som slutresultat. 
 
 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 
I kvalitativ forskning handlar arbetet främst om att försöka förstå ett tidigare oklart 
problem med hjälp av tolkning och analys. Huruvida det var rätt företeelse eller objekt 
som kom att mätas (validiteten) och hur noggrant mätningen genomfördes  
(reliabiliteten) behandlas därför inte på samma sätt som inom den traditionella 
forskningstraditionen, som ofta uppmärksammar undersökningsobjektet redan innan 
data samlas in. Frågor om trovärdighet, noggrannhet och giltighet handlar i 
fenomenografisk forskning om hur väl den uppfattade verkligheten återges av forskaren, 
d.v.s. i vilken mån de erhållna beskrivningskategorierna representerar 
undersökningspersonernas uppfattningar. Problemet är att avgöra om forskarens 
tolkning är rimlig och ett tillvägagångssätt är att en oberoende bedömare ingående läser 
intervjumaterialet och utifrån forskarens kategorisystem för in olika intervjusvar under 
de olika kategorierna. När det är klart jämförs bedömningarna för att se graden av 
samstämmighet. Ett problem med detta är dock att kategorierna inte ifrågasätts och 
möjligheten att kategorisystemet kunde göras bättre innebär att en osäkerhet kvarstår. I 
sådana fall där forskaren och medbedömaren kommer fram till olika kategorisystem får 
intervjuaren tolkningsföreträde genom den förstahandsinformation och interaktion som 
intervjun har givit, skriver Alexandersson.103  
 
Vi har inte haft möjlighet att arbeta efter ovanstående modell utan istället har vi båda 
oberoende av varandra arbetat med det utskrivna intervjumaterialet. Vi intervjuade två 
av respondenterna tillsammans, medan en av oss enskilt gjorde resterande intervjuer. Vi 
har sedan diskuterat oss fram till det vi uppfattar som rimliga tolkningar av de utskrivna 
intervjuerna. Med hjälp av citat som vi båda har sett som representativa har vi sedan 
försökt belägga de uppfattningar vi funnit i materialet. Citaten kan ge läsaren en 
möjlighet att värdera rimligheten i våra tolkningar. Förutom tolkning av materialet utgör 
undersökningens teoretiska utgångspunkter, urval av respondenter och genomförande av 
studien också grund för bedömning av trovärdighet, noggrannhet och giltighet. 

                                                 
103 Alexandersson, Mikael 1994, s. 128ff. 
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5. Resultatredovisning 
 
I samband med redovisningen av intervjuerna vill vi påminna om den diskussion vi 
förde i teori- och metodavsnittet där vi lyfte fram svårigheterna att skilja på 
uppfattningar och åsikter. Med vår ansats försöker vi gestalta hur folkbiblioteket och 
folkbibliotekarien framstår på olika sätt för olika människor och vi är medvetna om att 
vår bristande erfarenhet av fenomenografiskt analysarbete kan medföra att vissa 
uppfattningar snarare kan vara åsikter.  
 
 

5.1 Politikerna om sig själva 
 
Inför studien formulerade vi tre forskningsfrågor. Vår första fråga är: Vilka 
uppfattningar har politikerna om sig själva i förhållande till folkbiblioteket och dess 
personal? I frågan ligger såväl politikernas mer personliga, privata relationer till 
folkbiblioteket, som deras syn på politikerrollen och kontakten man som politiker har 
med bibliotekspersonalen.  

 

5.1.1 Personligt förhållande till folkbiblioteket 
 
Våra respondenters personliga erfarenheter av folkbiblioteket varierar. En av dem är 
flitig besökare på biblioteket, stor förespråkare för läsning och sprider gärna litteratur 
till andra, främst för bildningens skull. En annan tycker om miljön och använder sig 
gärna av tidningshörnan. Några använder sig väldigt sällan av folkbiblioteket och en 
respondent gör det inte alls. Motiven till att inte använda folkbiblioteket är t.ex. att 
respondenten vill ”rå om sina böcker själv”, att det råder tidsbrist, eller att man skaffar 
litteratur genom bokklubbar eller en anhörig. En av politikerna berättar att uppväxten i 
en avlägsen by har begränsat den egna erfarenheten av bibliotek och att det som fanns 
att tillgå var några enstaka böcker i skolan. En annan politiker menar att i rollen som 
bibliotekspolitiker ingår uppgiften att skapa förutsättningar för ett rikt kultur och 
fritidsliv, inte att själva delta i allt som bjuds.  Intervjumaterialet visar att 
respondenterna använder sig av folkbiblioteket som privatpersoner men ingen av dem 
säger sig använda biblioteket i rollen som politiker. Så trots att de flesta av politikerna  
säger sig ha använt biblioteket som barn eller ungdomar, är de få som numera utnyttjar 
det i någon större utsträckning.  
 

Jag har goda erfarenheter men nu är jag dålig på att låna böcker. Men när jag gick i skolan då var 
man varje vecka och lånade böcker. Sen när man kom in i arbetslivet blev det inte samma tid. Det 
innebär ju inte att man inte går och lånar ibland, särskilt frugan går och lånar och sen har vi varit 
med i ett par bokklubbar […] Det innebär ju inte att jag har någonting emot bibliotek. 
 
…det är ju mest naturligtvis som användare, som konsument jag nyttjar biblioteket, som 
privatperson ja […] biblioteket är ju så mycket mycket roligare idag, 
 
…andemeningen är väl densamma men det har blivit större och organiserat och ordnat på ett annat 
sätt när man söker böcker. Nu kan man ju gå till ett kartotek eller…och söka den vägen. Och sen 
är det förändrat så till vida att datorer har kommit in i verksamheten och ljudtekniken har kommit 
så visst är det förändrat till det bättre, mer spännande böcker än på 50-talet. 
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Det finns en uppfattning hos respondenterna att det är svårt att hinna sätta sig in i 
biblioteksverksamheten. De lokala kulturpolitikerna uttrycker det som följer: 
 

Det kräver mycket tid och det går ut över familjen också. Det är inte bara att sitta i det här rummet. 
Det är ofta dom frågar vad man har på nattygsbordet och det är ofta handlingar […] man får väl 
satsa på yngre krafter men det är inte så lätt att engagera ungdomar. 
 
Ja man måste ju lita på dom, specialisterna som finns, alltså bibliotekarierna som verkligen är 
insatt i det hela. För man…som fritidspolitiker så är det ju väldigt svårt att sätta sig in i alla fakta, 
utan man måste ju få fakta av någon och då är det ju tjänstemännen… 
 

Vi finner följande uppfattningar hos de lokala kulturpolitikerna om deras eget 
förhållande till folkbiblioteket: 
 
• Som politiker ska man skapa förutsättningar för maximalt nyttjande, inte 

nödvändigtvis använda biblioteket för egen del. 
• Det är som privatperson politikerna ser sig som användare. 
• Politikerna nyttjade folkbiblioteket i större utsträckning som barn. 
• Folkbiblioteket är roligare och mer mångsidigt idag jämfört med när politikerna var 

barn. 
• Det är svårt att hinna sätta sig in i verksamheten. 
 
 

5.1.2 Synen på den egna politikerrollen 
 
Ansvaret för folkbiblioteksverksamheten i våra undersökningskommuner ligger under 
nämnder med ansvar för flera verksamheter och den enskilde politikern kanske inte har 
kulturpolitik som sitt särskilda intresse, utan är mer intresserad av andra verksamheter. 
Även om alla våra respondenter på ett eller annat sätt uttryckt att kultur och 
folkbibliotek är viktigt, så upplevde vi under några intervjuer att respondenten hela 
tiden glider över till att tala om andra verksamheter. På en direkt fråga om det finns 
något område i nämnden som är av särskilt intresse svarar en respondent: 
 

Då blir det inom fritidssidan. Ungdomssatsningen är jätteviktig och jag har min syn på droger och 
alkohol och där finns det jättemycket att göra i förebyggande syfte. 
 

En av respondenterna talar om Kultur- och Utbildningsnämnden som ”skolan”,  en 
annan säger ”Fritidsnämnden”, trots att den ansvarar för både kultur, turism och fritid. 
Den senare respondenten förklarar varför denne blev just kulturpolitiker och berättar om 
sitt särskilda intresseområde: 
  

 Ja jag har ju ett visst intresse av fritidsfrågor, jag är engagerad i några föreningar lokalt i byn 
också…alltså det är ju jakt, viltvårdsförening som det heter idag. Och MC-klubben har jag ju varit 
aktiv i sedan […] . Ja, men här i (orten) är det ju det här med skoterlederna, det är ju någonting 
som jag är väldigt intresserad av. 

 
I ett par fall säger sig respondenterna ha kommit in i kulturpolitiken av en slump, utan 
att själv ha önskat få en plats just i den kulturansvariga nämnden. En respondent hade 
sedan ungdomen röstat på samma parti och har varit politiker i flera olika nämnder.  
 

Jag kom väl in på ett bananskal och nu har jag tänkt ta mig ut efter 20-21 år[…]Det var för att 
behålla en plats för partiet men inte för att jag var särskilt intresserad av de här frågorna.[…]  om  
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jag rannsakar mig själv så skulle man säkert kunna göra mycket mer…men jag har kanske inte haft 
den tiden heller. 

 
En av uppfattningarna vi mött i intervjumaterialet är att den kulturansvariga nämnden i 
politikerorganisationen anses lämplig för politiker som ska ”läras upp”. En av 
respondenterna menar att det finns en förlegad syn inom organisationen att 
ingångsporten för nyvalda kommunalpolitiker är i Kultur- och Fritidsnämnden. Det 
finns andra nämnder som anses mer betydelsefulla, speciellt då nämnder som har en stor 
budget som exempelvis omsorgsnämnden. Det är pengarna som styr vilken dignitet 
nämnden har. Kultur- och Fritidsnämnden är en nämnd som kommunalpolitikerna inte 
har förstått vikten av, säger respondenten och därför arbetar de inte för att få en bra 
sammansättning av personer i nämnden och på så sätt uppnå ett bra resultat för 
kommunens medborgare.  
 

Ja du, jag fick en sån konstig fråga […] det var en person som dom inte kunde sätta in […] för det 
var bättre att jag satt där (i Fritids- och kulturutskottet) så fick X gå in i kommunstyrelsen. Och jag 
kände, va, är jag inte värd någonting? Ja men du vet Fritid och kulturutskottet[…] det är dom här 
som ska läras upp. 

 
En uppfattning är att en viktig del i politikerrollen är att vara idébärare för 
folkbiblioteket. Den idé det gäller tycks vara människors lärande genom livet:  
 

Men jag säger att det handlar om att man måste ju vara idébärare av bibliotek, det måste ju finnas 
idébärare och få lyfta upp bibliotekets roll. Och det är där vi kanske brister …förtroendevalda. Att 
vi är för dåliga idébärare som politiker att lyfta fram biblioteket . För ska vi ha ett livslångt lärande 
då måste det finnas bibliotek….ja det tror jag…och på det viset. Och att det finns resurser avsatta 
så att man inte har bara ett skal. 
 
…det finns ingen( i nämnden) som tycker att det ska vara någon form av nedskärningar på anslag 
till biblioteket utan tvärtom att det  är ju liksom den viktigaste delen av den allmänna 
folkbildningen helt enkelt. 

 
Ett rättvist samhälle där alla värderas lika är viktigt menar en av respondenterna som 
anser att det också är viktigt att engagera sig i samhällsfrågor. På frågan varför 
respondenten blev just kulturpolitiker får vi svaret att kulturen behövs och att i rollen 
som kulturpolitiker ingår att försöka förbättra och underlätta för ”kunderna”.  
Respondenten ser det som en utarmning av allmänbildningen om ett bibliotek skulle 
försvinna.  
 

Jag tror, eller jag tycker att finns det inte kultur i ett samhälle då är det ett dött samhälle. Och det är 
allt från att läsa skönlitteratur till att lyssna eller utföra musik eller till att se på en pjäs eller 
medverka eller dansa. Allt det är så otroligt viktigt för människornas välbefinnande och 
utvecklande helt enkelt och ökar självkänslan. Alltså en människa som inte lever med kultur det… 
ja det tycker jag är förödande helt enkelt. 
 
Det enda sättet tror jag att förstå hur viktig kultur är, det är att tänka sig att det inte finns….för man 
tar det så för givet. 

 
Vi diskuterade sponsring med våra respondenter och hälften av dem var helt emot att 
företag går in med pengar till folkbiblioteket. Politikerna ansåg det viktigt för dem att 
värna om demokratin och motverka den vinkling av biblioteksverksamheten som 
sponsring kunde innebära. 
 

Och då får du ju en lite fel litteratur alltså, […] du ska ju ha allsidig litteratur, då är ju biblioteket 
en av de demokratiska bitarna vi har. 
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En av våra politiker menar att det är uppseendeväckande att en förtroendevald i en 
kommun aldrig har varit inne på biblioteket. Politikern talar varmt för bildning och 
brukar själv ha med sig böcker i olika sammanhang för att läsa högt ur och dela med 
sig: 
 

Jag delar med mig av böcker och jag har upptäckt…vissa tar illa vid men vissa tycker det är 
jättebra för att…för det handlar om bildningen återigen, hur får vi igång våra tankar? 
 

När det gäller våra lokala politikers syn på sig själva som kulturpolitiker kan vi urskilja 
några olika uppfattningar. Politikerna uppfattar sig själva som; 
 

• i första hand som politiker för andra verksamheter inom nämndens 
ansvarsområde,  

• kulturpolitiker av en slump, 
• kulturpolitiker för att området betraktas som mindre viktigt inom 

politikerorganisationen, eller som 
• idébärare som ser kultur som en viktig samhällsfråga. 

 
 

5.1.3 Kontakten med folkbibliotekspersonalen 
 
I vårt intervjumaterial ser vi att kontakten mellan politiker och bibliotekspersonal 
övervägande består av att bibliotekschefen, som i kommunerna i vår studie är 
bibliotekarie, kommer till nämnden och informerar när det gäller biblioteksfrågor. 
Några av politikerna tar dessutom vid behov kontakt med bibliotekschefen.  
 

Jag brukar vara ner och hälsa på dom faktiskt […]. Jag försöker ha kontakter och  [bibliotekarien, 
vår anm.] hon är duktig på att skicka mail till mig […] hon har skickat lilla biblioteksplanen till 
mig […] det var därför jag ville träffa hon för jag har frågor runt den. 

 
När vi frågade en av politikerna om det fanns någon önskan om att kontakten med 
bibliotekspersonalen såg annorlunda ut fick vi svaret: 
 

 Jag tror inte det blir hållbart, vi måste ha den där ordningen att det är rektorerna som föredrar 
skolan och bibliotekarien som föredrar biblioteket och museiintendenten som….ja och så vidare. 
Vi kan liksom inte gå upp på museet och fråga hur sommarjobbarna tycker att det funkar och  
sedan ta beslut utifrån det, utan det måste…… men går jag på museet så kan jag ta reda på hur det 
fungerar men inte i det själva politiska arbetet  

 
En politiker berättar att nämnden ibland gör verksamhetsbesök men att det är oerhört 
sällan, vilket är tråkigt eftersom det innebär att det bara är bibliotekets företrädare 
politikerna träffar vid nämndens sammanträden. Politikern anser att kontakten med den 
övriga bibliotekspersonalen därför är dålig.  
 

Ja ska jag prata för min egen del så tycker jag det är jättebra eftersom jag har ju suttit i nämnden 
nu i åtta år snart och då känner jag ju [bibliotekarien, vår anm.], […] det som är kanske lite synd 
det är ju att det är bara [bibliotekarien, vår anm.] som är företrädare då det är någon fråga inför 
nämnden. Vi har ibland […] verksamhetsbesök och så får man ju träffa personalen men alltså det 
är ju så oerhört sällan. 
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De skilda uppfattningar som vi har kunnat skönja i intervjusvaren angående hur de 
lokala kulturpolitikernas kontakt med bibliotekspersonalen ser ut i deras roll som 
politiker är: 
 

• Chefsbibliotekarien föredrar ärenden i nämnden, vilket ger tillräcklig kontakt. 
• Chefsbibliotekarien föredrar ärenden i nämnden, men kontakten med övrig 

personal uppfattas som otillräcklig. 
 

 

5.2 Politikerna om folkbibliotek 
 
Vår andra forskningsfråga lyder: Vilka uppfattningar har politikerna om folkbibliotek i 
allmänhet och om dess funktion i de egna kommunerna i synnerhet? För att ha en 
möjlighet att göra en analys av intervjumaterialet av detta breda fält har vi kommit fram 
till vissa områden som vi ville ha belysta och redogör för svaren under separata 
rubriker.  
 
 

5.2.1 Organisationen 
 
Folkbiblioteket har ända fram till 1 januari 1997 då bibliotekslagen infördes varit ett 
frivilligt åtagande från kommunernas sida. Medan en politiker säger sig ha för lite 
kunskap om den för ett uttalande, är de övriga positiva till bibliotekslagen, även om 
några inte tycker att det förändrar så mycket för deras kommuns del. En politiker säger 
att lagen inte borde ha behövts, att det borde vara en självklarhet med folkbibliotek i 
varje kommun, men att det finns en fara att kulturen får ”stryka på foten” vid 
nerdragningar, till förmån för andra verksamheter.  
 

Kommuner som har ett rikt kulturliv det är alltså kommuner som också mår mycket mycket 
med…medborgarna mår mycket mycket bättre. Men kommuner där man drar ner på kulturlivet, 
alltså på anslag till höger och vänster […] mår ju också mycket mycket sämre. Så att det…men det 
är en jättefara… 

 
En annan uppfattning är att Bibliotekslagen är nödvändig och den uppfattningen 
uttrycks av en respondent så här: 
 

-Hur är din bild av folkbiblioteket?[vår fråga] 
-Ja, det är ju det att det behövs ju, det är ju hemskt mycket folk som utnyttjar det och det ska ju 
finnas för det är ju lagstadgat så…” 
-Men om du skulle ställa det mot andra verksamheter, tycker du personligen att det är viktigt? 
-Joo, det behövs nog. 
-Vad tycker du om bibliotekslagen? 
-Den är nödvändig, annars skulle biblioteken försvinna på många ställen. Jag tror nog det. 
-Tror du det finns risk för att man lade ner bibliotek om inte lagen fanns? 
-Det är inte omöjligt, att man gör det i en annan form, överlåter på skolan eller… 

 
När vi frågade våra respondenter hur de ser på folkbibliotekets finansiering, uttryckte 
alla tillfrågade en önskan om att det funnits tillgång till en större budget för 
folkbiblioteket. Folkbiblioteken finansieras idag med kommunala medel, men det finns 
möjlighet att söka bidrag från staten för exempelvis inköp av barn- och 
ungdomslitteratur eller för särskilda utvecklingsprojekt. Alla respondenter i vår 
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undersökning anser att folkbiblioteket ska finansieras med offentliga medel, men 
uppfattningen att det är en kommunal angelägenhet är inte allenarådande. Ett par av 
respondenterna utgår från att biblioteken till stor del är eller bör vara statens ansvar.  
 

Alltså jag tycker ju att biblioteket det är ett samhälleligt ansvar, nu vet jag att nu fick jag höra i går 
kväll att moderaterna har lagt in en motion att dom vill att biblioteken det ska vara kommunens 
ansvar och det är ju skrämmande…var är vi då? […] Ja, idag får vi ju pengar…alltså det är ju lag 
att det ska finnas bibliotek i varje kommun och då får vi ju medel från…via den där skattepåsen, 
men lägger man ansvaret på kommunerna då är det ju kommunen som ska finansiera biblioteket 
fullt ut. […] På sätt och vis är det idag men vi vet att vi har …vi får…vad är det…250 000 vi har 
i…från Statens Kulturråd för mediaanslag. Är det något sånt dom ska strypa? […] men jag är inte 
förvånad för dom har ju en syn att det är endast dom som…eliten som ska ha tillgång…inte vill 
dom tillgodose de här som är utsatta i samhället. 

 
En av våra kulturpolitiker menar att folkbiblioteket helt ska finansieras med statliga 
medel eftersom verksamheter som är lagstiftade är statens ansvar. 
 
          Finansiering det tycker jag staten ska stå för eftersom dom har lagstiftat. 
 
Vi har i ett tidigare avsnitt nämnt att hälften av våra respondenter är emot sponsring och 
menar att biblioteket ska fortsätta vara demokratiskt och inte styras eller vinklas av 
sponsorpengar. En av respondenterna har däremot inget emot att det står företagsnamn 
på en gåva i form av någon sak som skänks till biblioteket, men anser inte att medel till 
biblioteksverksamheten som t.ex. bokanslag ska komma från sponsorer. 
 
De andra tre respondenterna är i grunden positivt inställda till sponsring. En politiker 
berättar att det har börjat formas ett samarbete mellan näringslivet och skolan i 
kommunen och att man därför arbetat fram en policyplan för hantering av 
sponsringsfrågor. Han tror att sponsring kommer att öka som stöd för finansiering av 
kommunala verksamheter, däribland folkbiblioteket. Samtidigt betonar han att 
näringslivets motkrav är viktiga att diskutera och att sponsring kräver både kontroll och 
balans.  
 

…faktiskt diskuterar vi det också inom skolans värld och har tagit fram en policy för att hantera 
det här. Det får ju inte bli så att på gymnasiet sätter Carlsberg upp reklam för starköl. […] Men vi 
kommer nog dithän att det blir mer sponsring.[…]Om du går till Göteborg så är väl Volvo väldigt 
engagerad i operan där. 
 

Våra politiker menar att ansvaret för folkbiblioteket ligger rätt i kommunorganisationen 
och att enighet och samförstånd präglar nämndarbetet. Vi hade en fråga till våra 
respondenter om biblioteksfrågor brukar orsaka någon debatt i nämnden , men enligt 
politikernas svar förekommer det sällan.  Ett par av politikerna har upplevt några 
diskussioner, bl.a. om den fysiska placeringen av folkbiblioteket och i ekonomiska 
frågor inför nedläggningar av filialer, men då mera mellan olika kommundelsutskott. 
Diskussionerna har inte inneburit motsättningar mellan partigrupper, men möjligen 
förekommer de mellan kulturpolitiker och övriga inom respektive partigrupper, menar 
respondenten som ändå tror att kulturfrågor har stark förankring i nämnden.  
  

…Men inte att det har varit motsättningar alltså mellan partigrupperna och sånt där utan det har 
mest varit att hitta lösningar och diskutera på det sättet […] jag tror inte att det finns nån som 
…åtminstone inte i nämnden som inte skulle säga att kulturfrågan är en utav de viktigaste som 
finns i samhället och då gäller det ju inte bara biblioteket utan kultur överhuvudtaget.  
 
…det viktiga i debatten brukar aldrig vara att så här tycker jag utan kom med ett förslag…[…] 
YES, säger alla. Så att det finns ingen debatt att…nämen är det nödvändigt? 
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Uppfattningar som vi ser avteckna sig i intervjumaterialet när det gäller frågor som 
bibliotekslagen, finansiering och biblioteksfrågorna i kommunen är följande: 
  

• Bibliotekslagen behövs som garanti för folkbiblioteket. 
• Folkbiblioteken borde finansieras med statliga medel. 
• Sponsring av folkbiblioteken bör regleras men kommer att öka. 
• Biblioteksfrågor är sällan föremål för diskussion. 

 

5.2.2 Folkbiblioteksverksamheten 
 
De flesta av våra politiker har uppfattningen att folkbibliotekets kärnverksamhet är att 
tillhandahålla olika media. En av respondenterna anser att det är att tillhandahålla 
böcker, något som respondenten gärna vill värna om i stället för tekniska media. 
 

Det är ju bara det att det finns för lite pengar för att satsa och det är så mycket nytt som kommer, 
talböcker och cd-skivor och sånt och det kostar ju. 
-Ja, vad säger du om olika medier? 
-Jag gillar inte tekniken 
[…] 
-Vad är det som är bibliotek? 
-Det är böcker som man kan läsa 
 

Tillgången till databaser och även till datorer för användarna nämns också av en 
politiker som kärnverksamheter.  
 

Jaha, ja det är att ha ett utbud av böcker som folk vill läsa och i dagsläget även det här nya…dom 
här cd-skivorna med inläsning av böcker. Det är ju sånt som kommer nu och samma sak det här 
med data…att det finns tillgång till data där. 
 

En av respondenterna har uppfattningen om folkbibliotekets kärnverksamhet, att det är 
att verka för allmänbildningen. Det är viktigt att bli inspirerad, nyfiken och lockad att 
lära något nytt. Respondenten urskuldar sig en aning och säger sig dock gå till 
biblioteket för att läsa tidskrifter. Här kunde det ha varit intressant att fortsätta en 
diskussion om varför respondenten uttrycker det som vore det mindre värdefullt att läsa 
tidskrifter, men när vi läser hela intervjun kan vi se en tydlig riktning mot att utbilda sig, 
gå kurser och som respondenten säger ”gå vidare litegrann”. Tidskriftsläsning framställs 
som avkoppling.  
 

Det är alltså allmänbildningen...eller kärnverksamheten det är att locka lusten […] hjälpa till att 
utveckla nyfikenheten, det tycker jag är det viktigaste. Att jag själv går dit och läser vissa tidningar 
det är en annan grej (skratt) Allt i hemmet…Allt om mat…ja de är jättebra.  

 
Ingen av politikerna anser att någon av de befintliga verksamheterna som bedrivs på 
folkbiblioteket inte bör finnas där, även om man personligen inte är intresserad av allt 
som en av respondenterna uttrycker det. En av politikerna säger sig inte ha så bra 
vetskap om vad folkbiblioteket erbjuder idag. 
 
De målgrupper som de flesta av politikerna vill prioritera är barn- och ungdomar, men 
vuxenstuderande bör också prioriteras.  
 

…att tidigt börja med…redan när barna är liten…vi har spädbarn…såna här stunder för mindre 
barn, lässtunder för att väcka intresse för läsning. För det är ju där vi måste börja. […] Ja ska man  
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se långsiktigt så är det ju barnen och sen alltså då har du ju då…utveckla det här till dom äldre 
också som har låg utbildning att dom kommer i kontakt med böckerna. 

 
I ovanstående citat nämns även de äldre som har låg utbildning som målgrupp. Flera av 
respondenterna uttrycker uppfattningen att man bör prioritera även äldre och människor 
som inte är ute i arbetslivet.  
 

…skolungdomarna, de som inte nås via skolbiblioteket, det är jätteviktigt och dit räknar jag 
studenterna. Vi har ju några studenter också (skrattar). Men också för många äldre när arbetslivet 
har tagit slut så är det bra att det finns. 
 
-Ja, det är väl skolan i så fall 
-Menar du grundskolan? 
-Hela skolan 
-Även vuxenstuderande? 
-Ja de har ju stor nytta av biblioteket, det är ju största gruppen […], sen kommer hemmafruar och 
hemmagubbar (skrattar). 

 
När vi frågade politikerna om och på vilket sätt de tycker att folkbibliotekets 
verksamhet har förändrats under de senaste fem åren så kom de flesta in på teknik, att 
det är mera datastyrt. Att vi frågade just om en femårsperiod beror på att projektet med 
bibliotekssamarbetet i de åtta inlandskommunerna har pågått under tre år och vi var 
intresserade av att höra om det finns tankegångar omkring detta. 
 
 En uppfattning är att biblioteket har blivit mera tillgängligt för medborgarna i och med 
möjligheten att beställa böcker och göra omlån via folkbibliotekets egen hemsida, och 
en politiker talar om möjligheten att låna mellan ”alla” kommunerna, men nämner inte 
V8- samarbetet vid namn. Tillgången till publika datorer anses också ha höjt 
servicenivån.  
 
En politiker talar om att man nu kan låna elektroniska böcker och kopplar det till 
tillgänglighet för glesbygdsbor. 
 
Trots att politikerna talar om tekniken är inte alla medvetna om att användaren sedan 
flera år kunnat få en pinkod och sköta vissa biblioteksärenden från sin dator, eller att 
katalogen är datoriserad.   
 

…Tillgängligheten har ju kommit ut och sen det här att vi ska kunna gå in och kolla framgent…då 
rent hemifrån, om böckerna finns inne och såna saker, det blir fantastiskt. 
-Ja, det kan man göra nu. 
-Du kan redan göra det?...okey. Alltså det är ju en tillgänglighet som är enorm. 

 
En av politikerna talar om förändringen att det förekommer självservice i högre grad. 
Man är betydligt mera aktiv som besökare i och med möjligheten att själv söka i 
katalogen och även låna böcker vid självutlåningsstationerna. Servicen på biblioteket 
har enligt respondenten utvecklats enormt eftersom man kan låna böcker kommuner 
emellan.  
 
På frågan om vad som ska styra bibliotekens inköp av media, är den allmänna 
uppfattningen hos våra respondenter att det är efterfrågan hos medborgarna som ska 
vara vägledande för vad som köps in, så att utbudet tillgodoser de flesta. Om besökaren 
får vad som förväntas återvänder han.  
 

Ja, vad jag förstår så idag får man ju lägga förslag t.ex., eller man kan fråga har ni den och den 
tidningen eller tidskriften…varför har ni inte den och så ibland vet jag att dom svarar ja, men du, 
jag har ingen efterfrågan…eller ja, den här provar vi eftersom vi har en stor efterfrågan. 
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När frågan om krav på kvalitet vid inköpen kom på tal, ifrågasatte flera av politikerna 
uttrycket kvalitet och ville inte gå in på vad det skulle kunna innebära. En av politikerna 
tror inte alls på någon kvalitetsdebatt. Han anser att det är ett knepigt resonemang 
eftersom han är av den åsikten att om biblioteket väljer att inte köpa in viss litteratur så 
får medborgarna tag i det ändå på annat håll.  
 

…Jag tror att väldigt mycket så måste man nog fundera på användarna[…] Vi hade en 
skolbibliotekarie[…]Hon tog hem…hon tog sina seriealbum om det nu var Kalle Anka eller[…] 
det ansågs ju inte tillräckligt fint för många, men hon sa bara; Jag kan locka upp dom till 
biblioteket då får jag i dom en bok sedan också, men får jag inte dit dom då är det kört. Så att 
…det här att vi inte har ett utbud som efterfrågas då får vi ju inte liksom in dom. Och har man väl 
liksom kommit igång och läst och märker att det är roligt att läsa då kanske man väljer en bok som 
man aldrig skulle ha gjort senare. Så det här med att vara kundorienterad det tror jag nog man får 
finna sig i. 

 
En helt annan uppfattning är att det ska ställas krav på kvalitet vid inköpen. 
 

Ja, naturligtvis och det görs väl också. Det är ju inte dom här kioskböckerna som man lånar. Jag 
vet att…för jag vet det är ganska längesen det fanns någonting som hette Sagan om Isfolket, jag 
har inte läst det, men alltså det var en riktig sån här gråt…det är hur många som helst, 20-30-40. 
Och det var så fantastiskt, fantastiskt. Alla läste…men jag har inte läst en endaste en […] Och då 
menade man också att det var lite för låg kvalitet. Jo, men det tycker jag är riktigt, visst ska det 
vara kvalitet…för kiosklitteratur det kan du faktiskt köpa på kiosken då för 25 spänn […] jo, det 
ska vara kvalitet och det är ju därför man har utbildat folk också. 

 
Det är inte helt klart om respondenten menar att man inte bör läsa eller tillhandahålla 
viss litteratur, eftersom respondenten brukar skänka sådana böcker som ibland benämns  
kiosklitteratur till folkbiblioteket, som personalen i sin tur kan skänka bort. 
Respondenten berättar att det blev bestämt att så skulle ske vid en träff med 
bibliotekarien. 
 

För då hade jag berättat att jag hade så mycket såna här Harlequin-böcker. Ja, men gud, dem skulle 
vi så gärna vilja ha…men du får dom sa jag. […] Jag sa, ge dom till dem som vill ha dom, då sprid 
du ju. 

 
En av de lokala kulturpolitikerna anser att media med ett rasistiskt budskap eller 
pornografiskt material ska undvikas eftersom de inte hör hemma på ett bibliotek och 
filter i datorerna är riktigt av samma skäl. Flera av politikerna har noterat att 
möjligheten finns för besökaren att lämna inköpsförslag. 
 

Det är ju efterfrågan hos medborgarna egentligen och där har dom haft…jag tyckte att det var en 
himla bra grej…dom hade ett bord en gång på biblioteket, […] då hade man lånat hem ett antal 
böcker. […] Vilken bok skulle du tycka att vi skulle köpa in? [löd en fråga som biblioteket ställde 
till besökaren, vår anm.] 
 

De uppfattningar som visat sig i frågor som rör folkbibliotekets verksamhet är: 
 

• Kärnverksamheten är att tillhandahålla media och teknik. 
• Kärnverksamheten är att locka till lärande. 
• Barn och ungdomar liksom vuxenstuderande bör prioriteras. 
• Tillgängligheten till biblioteket har ökat. 
• Besökaren har blivit mera aktiv. 
• Efterfrågan ska styra mediainköpen. 
• Bibliotekspersonalen avgör vad som är kvalitet vid inköpen. 
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5.2.3 Folkbiblioteket i samhället 
 
En av politikerna menar att det är ett måste att folkbiblioteket numera arbetar mera 
utåtriktat och inte blir en isolerad ö:  
 

 … för alltså, biblioteket måste ju på nåt vis vara en spindel i nätet på annat också, måste ju finnas 
med i annat…alltså finnas… inte bara i lokal dit man går utan måste ju synas på ett annat sätt 
också, utåtriktad och finnas med i andra diskussioner.[…] det får liksom inte va sig själv 
nog…liksom en isolerad ö utan det måste vara utåtriktade aktiviteter och på annat vis finnas med i 
olika arrangemang kanske. Att när man har någonting som inte har med biblioteket att göra men 
ändå tillhör kultursidan, att man ändå finns med kanske. Presentera böcker som har och göra med 
kanske…på tema som görs när det gäller olika aktiviteter. 

 
…och sedan är det ju också att kanske känna i luften att det här är någonting som folk säkert 
kommer att bli intresserade av och ligga lite före. För det är ju trender också helt klart. 

 
En uppfattning om folkbiblioteket som visar sig är att det ska finnas en bredd som 
tilltalar de flesta och på så sätt ska biblioteket vara till för alla oavsett vad man har för  
mål med besöket eller för utbildning. Alla ska känna sig välkomna till folkbiblioteket 
som uppfattas som ett nod för folkbildningen, eftersom biblioteket med all sin  
information bidrar med kunskap till människor. Det sker inte bara genom de böcker som 
finns att tillgå där utan även genom tillgång till musik och genom utställningar av konst 
och hantverk. 
 

Du är inte stämplad att vara boknörd eller vad det kallas…plugghäst eller nåt sånt utan biblioteket 
ska vara till för alla. Jag tycker utvecklingen går åt det hållet men jag vill inte att man sänker 
kraven ändå på kvalitén.[…] Vi ska inte stänga ute dom här killarna som kanske inte alls klarar av 
att läsa eller man har inte kommit in i den där svängen; oh, vad härligt det är att läsa. Men man 
tycker att det är mysigt att läsa böcker om bilsport. Dom ska också vara lika välkommen som dom 
här flickorna som läser filosofi på den högre skolan. 
 

Bland de respondenter som har lång erfarenhet av biblioteket finns uppfattningen att 
folkbibliotekets betydelse har stärkts mot tidigare, speciellt efter att man började med 
vuxenutbildningen i kommunerna. Det livslånga lärandet sägs ha givit folkbiblioteken 
en starkare betydelse. 
 
När vi ställer frågor om tillgänglighet så är det den fysiska tillgängligheten som främst 
uppfattas av våra respondenter, att folkbiblioteket är anpassat för rörelsehindrade och  
hörselhandikappade.  
 

Det kan vara tillgänglighet i ett annat perspektiv att dom som har handikapp….kommer man dit 
med rullstol….när man…hur  har man… Ja är du hörselskadad, ska man ha den här 
bokprat….bland hörselskadade, finns det något rum med hörslinga…och det är ju också en 
tillgänglighet som man måste tänka på. Och det har blivit mer aktuellt idag än vad det var kanske 
för ….säg 10 år sedan. 

 
Öppettiderna är också något som många nämner när vi frågar vad man tänker på när 
man talar om folkbibliotekets tillgänglighet, men ökad tillgänglighet uppfattas också 
innefatta möjligheten att reservera böcker via bibliotekets hemsida, även från andra 
bibliotek. Denna möjlighet gäller dock inte för alla eftersom man måste ha tillgång till 
internetuppkoppling, vilket några av respondenterna också nämner. Inför framtiden 
menar en av dem, att på grund av den utökade tekniken kommer medborgarna inte att 
vara lika bundna till bibliotekets öppettider. Även om uppfattningen finns att  
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bokbeståndet kommer att minska när tekniken utvecklas, är den allmänna uppfattningen 
att böcker trots detta kommer att utgöra kärnan i verksamheten även i framtiden.  
 
Vi bad våra respondenter att reflektera över folkbiblioteket i olika roller, som 
kulturförmedlare, informationscentral och folkbildare. Rollen som kulturförmedlare 
bejakas av alla respondenter men någon egentlig diskussion om vad det innebär 
kommer inte igång. Flera av respondenterna talar om konstutställningar och en av dem 
säger: 
 

Då har du ju böckerna som är det ena som kulturens bärare, sedan har man ju utställningarna 
också, då kan du ju förmedla en annan typ av kultur […] så det är ju inte bara om man tänker det 
skrivna ordet. Det är även annan kultur som förmedlas. 

 
Alla våra respondenter ser folkbiblioteket som en informationscentral, även om någon 
påpekar att tekniken och Internet underlättar informationssökning även hemifrån. När 
folkbildning kommer på tal uttrycks uppfattningen att folkbiblioteket står för den 
viktigaste delen av den allmänna folkbildningen, det ska ha en central roll i samhället 
och vara en självklarhet hos alla medborgare.  
 

Eftersom jag kan gå dit och hämta information hos biblioteket då blir ju biblioteket en folkbildare. 
Det ger ju människor kunskap. Om det är via databas, släktforskning så ger ju biblioteket kunskap. 
Och då är man ju folkbildare. 
 
Ja, fortfarande måste de ju ha en form av upplysande verksamhet genom det utbud de har, så ser 
jag på det… 

 
En av respondenterna uppfattar dock inte i folkbiblioteket som folkbildare i första hand 
även om respondenten säger att biblioteket i själva verket är folkbildare. 
 

Jo det är det, men alltså om det beror på att man är …alltså folkbildare för mig är ju väldigt 
mycket studieförbunden också. Men där har man ju möjlighet till samarbete om man via 
studieförbunden gör läsecirklar […] och då använder sig utav biblioteket, så blir ju dom indirekt 
också folkbildare. Men jag tror inte att jag skulle sätta det som högsta benämning på vad 
biblioteket är va, men dom är det ju. 

 
En av de lokala kulturpolitikerna anser att Bibliotekslagen tvingar politikerna att ta 
ställning till hur man vill att det ska se ut i just deras kommun vad gäller 
folkbibliotekets funktion i samhället. Respondenten tycker att lagen främjar 
folkbildning med frågorna hur man får medborgarna att tillgå kunskap och hur man når 
de som inte läser. 
 
Att det är gratis att låna på biblioteket uppfattas också som stöd för studerande och 
nämns i folkbildningssammanhanget. 
 
En politiker ser folkbiblioteket som ett verktyg för att få igång våra tankar och visioner 
och anser att vi behöver läsa mer för att nå en större kunskap och på så sätt en 
förändring som medborgare. 
 

…alltså det har blivit någonting i samhället att vi läser för lite och genom att vi läser mindre så får 
vi mindre referensramar. 
 
 Att få igång dina tankar, vad har du för visioner. Och det är ju det jag ser bristen vi har, vi läser 
för lite. 
 

 
Uppfattningen att behovet av att läsa böcker kommer att öka i framtiden uttalas av en  
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respondent som menar att behovet att få utlopp för den egna fantasin kommer att öka.  
 

Vet du jag tror dessutom att bokläsandet kommer att öka då liksom det här musik och DVD och cd 
alltså…jag tror att vi behöver …för fantasin…om du läs…det känner du ju själv va, om du läser en 
roman så gör du din egen bild på dom här figurerna och händelserna och alltihopa. Och så ser man 
samma film…ah! Så där har jag inte tänkt att han skulle se ut.[…] det är JAG som har färgat den 
här figuren[…] för du blir matad på ett sätt med färdiga bilder och …för då är det ett färdigt 
koncept och här är det ju inte färdigt utan här är det ju mera tolkningsbart. Och det tror jag att det 
ska vi vara rädda om. 
 

Politikerna associerar även folkbiblioteket som en mötesplats, även om en av 
respondenterna menar att det beror på individen. En annan påpekar att folkbiblioteket  
snart är den enda naturliga mötesplats vi har kvar i samhället där man kommer och går 
som man vill och som är utan motkrav. Däremot söker inte respondenten själv social 
samvaro på biblioteket, snarare tvärtom eftersom biblioteksbesöket uppskattas som en  
stund att få vara för sig själv. 
 

Förr då hade du posten,  då hade du affären,  du hade lite här och där, idag kanske jag bara har 
biblioteket, där jag inte måste fika…..där jag inte måste förtära någonting samtidigt……..betala 
för att sitta där. 
 

Inför framtiden menar en politiker att biblioteket kommer att förändrats på så sätt att 
det får en ännu mera öppen attityd utåt och som mötesplats blir det då allt viktigare. 
 

Ja det är ju en naturlig…för det har ju blivit trevligare…vad ska jag säga…trevligare sittplatser, 
större möjligheter till att sitta mot…även om man inte ska föra något jättesamtal va, så träffas ju 
folk där vid dom här läseborden och det här alltså det är en naturlig, man kommer och går som 
man vill. 
 

I intervjumaterialet finns uppfattningen att kulturen, där även biblioteket inkluderas, är 
viktig för näringslivet eftersom ett bra kulturutbud är till nytta för näringslivets 
satsningar.  
 

Kulturen som sådan tycker jag också är viktig, jag tror det är viktigt också när man pratar om 
företagsetablering i kommunen. […] jag är positiv till biblioteket och ser kulturen i stort som 
viktig för näringslivet […] har man ett bra kulturutbud inklusive biblioteket tror jag att det är till 
nytta för näringslivets satsningar och rekryteringen av kompetent personal. 

 
I samband med avsnittet om bibliotekets finansiering tog vi upp frågan om sponsring 
som också i det här sammanhanget får betydelse. En av politikerna är inte främmande 
för sponsring av folkbiblioteken och drar paralleller till skolan: 
 

Vi har arbetat fram en policy men vi har inte än någon uppgörelse med något företag. Men på 
utbildningssidan samarbetar vi gärna med företagen om utbildningsplatser och lyssnar på vad de 
har för frågor ang. programutbud. Förut fanns en osynlig mur mellan företagens värld och skolan 
[…] men nu har det krackelerat och det börjar forma sig ett samarbete. 

 
Vi kan se en tydlig uppfattning av folkbiblioteket som en allt mer marknadsanpassad 
verksamhet. Att köpa media på efterfrågan som vi har behandlat i ett tidigare avsnitt är 
en del av detta, men vi har också noterat uttryck som associerar till marknaden. 
 

Vi anslår, försöker att anslå dom medel vi har hela tiden. Att vi aldrig talar om nedskärningar eller 
prutningar utan att vi försöker att förbättra och underlätta för kunderna. Heter det kunder eller 
heter det gäster? 
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Uppfattningar om sådana frågor som folkbibliotekets uppgifter, tillgänglighet och roller 
och funktioner i samhället som visar sig i intervjumaterialet är: 
 

• Folkbiblioteket måste synas utåt. 
• Folkbiblioteket ska vara till för alla. 
• Böcker kommer att utgöra kärnan i framtidens verksamhet. 
• Folkbiblioteket är viktigt för folkbildningen. 
• Människor kommer att läsa mer för att behålla fantasin. 
• Folkbiblioteket är en naturlig mötesplats. 
• Folkbiblioteket är viktigt för näringslivet. 
• Service ska ske på kundens villkor. 

 

5.3 Politikerna om personalen 
 
Vår tredje forskningsfråga är: Vilka uppfattningar har politikerna om bibliotekarier och 
övrig personal som arbetar inom folkbiblioteket? De uppfattningar vi funnit om 
folkbibliotekarien och assistenterna noteras i början av varje delavsnitt. 
 
 
5.3.1 Bilden av bibliotekarien 
 
När vi frågade politikerna hur deras bild av bibliotekarien ser ut uttrycks av många att 
det första som dyker upp är en stereotyp bild som består av en kvinna med glasögon  
som dessutom är bokmal, någon utökar bilden med äldre, sträng, gärna ogift lite 
dammig kvinna. En av politikerna tror sig heller aldrig ha sett en manlig bibliotekarie. 
 

En bibliotekarie är verkligen ordentlig, det är ingen som slår klackarna i taket inte.  
Fast idag är dom ju inte det…. men lite grann åt det hållet. Det är inga slamsmajor som jobbar på 
biblioteket inte. 
 

En av respondenterna målar upp en bild av bibliotekarien som en lugn, saktmodig och 
ödmjuk person som prioriterar böcker och är mån om verksamheten, men respondenten 
menar att denna bild dock har skakats om vid kommunens senaste anställning av 
chefsbibliotekarie, vilken inte alls stämmer in i sinnebilden. Även om respondenten tror 
att även denna bibliotekarie är mån om verksamheten så har bilden av bibliotekarien 
förändrats. 
 

Nu kan det nog vara vem som helst. 
 

Numera har biblioteket en mycket mera utåtriktad verksamhet och bibliotekarien ska 
därför finnas med i olika sammanhang, och har större personalansvar än tidigare. 
 
De lokala kulturpolitikernas uppfattning om vad som utmärker en bibliotekarie visar sig 
vara följande: 
 

• En saktmodig, grå bokmal med glasögon. 
• Bibliotekarien finns med i fler sammanhang idag. 
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5.3.2 Bibliotekariens utbildning 
 
Vid frågan om vilken kunskap eller kompetens som är mest framträdande i bilden av 
bibliotekarien uttrycks av samtliga politiker uppfattningen att det är en person med 
kunskap och intresse av litteratur. Bibliotekarien vet var besökaren kan hitta den 
information som efterfrågas. En politiker menar även att bibliotekarien är en god  
administratör med hög samarbetsförmåga. Bibliotekarien uppfattas också som 
allmänbildad. 

 
Hon kan ju allt hon…. 
 
Idag tycker jag att dom har ju så stor kunskap, alltså om jag frågar någonting så kan dom alltid 
svara. 
 

När vi frågade om det har någon betydelse för politikerna att veta vilken kompetens 
bibliotekarien har så menade en politiker att det inte alls var nödvändigt att veta exakt 
det formella, men anser för den skull att bibliotekarien ska vara utbildad. En annan 
politiker säger sig veta vilken kompetens bibliotekarien besitter och tycker att det är av 
betydelse att känna till den. Respondenten säger vidare att om politikerna inte är 
medvetna om bibliotekariens kompetens finns en risk att man väljer bort kompetens och  
anser att ”vem som helst kan väl plocka fram böcker”. Respondenten menar att 
utbildning behövs för kompetens. 
 
Det finns en uppfattning att bibliotekarien är en lågavlönad person med gedigen 
utbildning, vilket antas bero på att det varit ett så kvinnodominerat yrke. En politiker 
gissar att det är en rätt så lång utbildning och motiverar det med att bibliotekarien måste 
kunna lite grann om väldigt mycket. En annan säger sig inte veta något alls om 
bibliotekarieutbildningen och tror att bibliotekarien är ganska bra utbildad, men har 
ingen uppfattning om utbildningen är på gymnasie- eller högskolenivå. Gissar sedan på 
högskolenivå och att längden på utbildningen är 2- 3 år. 104 
 
En politiker trodde utbildningen var längre än vad den är.  
 

Jag hade för mig att den var längre. Men den är lång….och sen har jag ju förstått också under de 
senaste åren att bibliotekarieutbildningen den är inte bara att vara på bibliotek, utan som 
bibliotekarie är man attraktiv även inom andra…..på andra arbetsplatser med den kunskap man får, 
för den är ju så pass lång så man har mycket annat med sig i bagaget. 
 

En respondent säger sig inte vara i behov av att känna till kompetens på bibliotekarien, 
utan det viktiga är att få den hjälp man vill ha. En annan menar att det möjligen kan vara 
av intresse att veta bibliotekariens kompetens om man är den som anställer, men inte 
generellt. Respondenten berättar att det inte är nämndens uppgift att anställa utan 
kommunstyrelsens, och att man som ledamot inte engageras. Givetvis kan nämnden 
lämna synpunkter vid anställning men det är ingenting som engagerar politikern 
personligen, däremot är intresset större vid andra anställningar i kommunen.  
 

Men däremot om vi anställer en rektor i skolan då brukar jag lägga mig i, men det är ändå inte jag 
som anställer….och tala om vad jag tycker och det kan jag ju göra även i det här fallet 

                                                 
104 För en magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap krävs 160 högskolepoäng, vilket 
motsvarar fyra års heltidsstudier. 
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Ifråga om det är viktigt att känna till bibliotekariens kompetens tar en annan politiker 
upp liknelsen att denne aldrig ha funderat över sitt barns engelsklärares kompetens, utan 
menar att det är viktigt att ha förtroendet att utbildning ger kompetenta människor, och 
att det gäller även för bibliotekarier. 
 
Följande uppfattningar har vi funnit i materialet angående bibliotekariens utbildning: 
 

• Bibliotekariens främsta intresse och kunskap är om litteratur. 
• Politikern bör känna till bibliotekariens kompetens. 
• Bibliotekarien har gedigen utbildning, men är lågavlönad. 
• Utbildning oviktigt, huvudsaken att man får hjälp. 

 
 
5.3.3 Bibliotekariens viktigaste uppgift 

 
En av respondenterna har uppfattningen att bibliotekariens viktigaste uppgift är att vara 
folkbildare. Hon uppfattade vår fråga som en riktig kuggfråga, tyvärr frågade vi aldrig 
varför. 
 

Ja det var en sån här riktig kuggis. Jag tycker vi redan svarat på det, det är ju den här 
bildningskunskapen…. Att vara bildare…..folkbildare. 
 

Hos de övriga respondenterna finns uppfattningen att bibliotekariens viktigaste uppgift 
är att vara tillgänglig, vägleda och förmedla det som efterfrågas.  
 

Att vara tillgänglig, att hjälpa till. Naturligtvis ska dom inte kunna svara på allt…aldrig i 
livet....men däremot kunna vägleda. 
 

En annan uttrycker det så här. 
 

Det måste ju ändå vara att på ett smidigt sätt förmedla det som efterfrågas, om det då är 
kunskapsförmedling eller informationsförmedling eller vad vi ska kalla det, det vet jag inte, att 
vara allmänheten till mötes. 
 

Uppfattningar om folkbibliotekariens viktigaste uppgift i vårt material är följande: 
 

• Att vara folkbildare. 
• Att vara tillgänglig, vägleda och förmedla. 
 

 

5.3.4 Olika yrkesgrupper på folkbiblioteket 
 
När det gäller politikernas uppfattning om behov vid bemanning av folkbiblioteket, och 
om skillnad mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter, säger sig en politiker ha 
börjat inse vikten av utbildad personal på biblioteket. Politikern menar att bibliotekarien 
besitter ett bredare perspektiv och en bredare kunskap i jämförelse med 
biblioteksassistenten. 
 
En annan politiker anser att bibliotekarien har ett större ansvar i jämförelse med 
biblioteksassistenten, eftersom bibliotekarien är huvudansvarig, med ansvar framförallt  
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för ekonomin men också för personal och schemaläggning. Däremot upplever 
respondenten att biblioteksassistenterna oftare är ansiktet utåt och de mest tillgängliga  
för biblioteksanvändarna som respondenten kallar för kunderna. Det anser även nästa 
respondent som säger: 
 

…jag ser skillnad på dem men jag vet inte vad deras befattningsbeskrivningar innehåller specifikt. 
Assistenterna är oftare bakom disken än chefen eller bibliotekarien, den som nu är chef. 

 
Det råder en uppfattning att om antalet utbildade bibliotekarier på en ort är få, så 
innebär det att biblioteksassistenterna blir väldigt duktiga på det dom gör. Men ändå tror 
politikern att utbildade bibliotekarier har en högre kompetens och säger vidare att 
utbildningen måste ju ha någon mening också, annars är det ju att förakta utbildning. 
 
En politiker menar att ett behov vid bemanning av biblioteket är att det finns en chef. 
För övrigt anser han att bibliotekarien och biblioteksassistenten ska ha samma 
kompetens. 
 

Ja det ska ju finnas en chef, det är klart, men annars bör dom ju kunna lika mycket egentligen. 
 
När vi frågar om det skulle vara idé att bemanna biblioteket med enbart assistenter 
svarar en av respondenterna med liknelsen att det är lika svårt som att säga att skolan 
inte ska ha rektorer.  
 

Det innebär ju ändå att någon av assistenterna blir en ledande person som ska ha huvudansvaret 
och då  är det frågan om det ändå ska vara en bibliotekarie, men sen får väl bibliotekarien hjälpa 
till som assistent om det behövs, åt andra hållet…Jag kan inte sia om framtiden men för mig är det 
främmande. 

 
Vidare anser politikern att vid ett bibliotek av den storleken som folkbiblioteket i 
kommunen har måste man ha en bibliotekarie. En annan av respondenterna är inte säker 
på vad som skiljer utbildningarna men säger 
 

Dom har väl inte samma utbildning ska jag tro. De gör väl ungefär samma men det måste ju vara 
någon som styr alltihop och är ansvarig och det är bibliotekarien. Men tror samtidigt att man inte 
kan ha en biblioteksassistent som chef eftersom det måste vara någon som har utbildning annars 
tror jag lätt att det blir kaos. 

 
De uppfattningar om olika yrkesgrupper på folkbiblioteket som visat sig i 
intervjumaterialet är: 
 

• Bibliotekarien besitter ett bredare perspektiv och en bredare kunskap än 
biblioteksassistenterna. 

• Assistenterna är mest tillgängliga. 
• Få bibliotekarier innebär att assistenterna blir väldigt duktiga. 
• Bortsett från chefen ska bibliotekarien och assistenten ha samma kompetens. 
• Chefen bör vara en bibliotekarie. 

 
 

5.4 Kategorier av uppfattningar 
 
Vår studie är liten till omfattningen och vi kan därför inte hävda att helt tydliga 
beskrivningskategorier har framträtt med avseende på lokala kulturpolitikers syn på 
folkbiblioteket och folkbibliotekarien. Genom att utgå ifrån de uppfattningar som visar  
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sig i intervjumaterialet och som vi har redovisat under varje delområde, försöker vi oss 
ändå på att formulera några möjliga kategorier. Dessa beskrivningskategorier väljer vi 
att uttrycka enligt följande: 
 
A. Folkbiblioteket uppfattas i första hand som en serviceinrättning som har till 

främsta uppgift att ta fram det som användaren efterfrågar. Under denna 
kategori återfinns mer marknadsanpassade uppfattningar och respondenterna 
benämner biblioteksanvändaren som "kund".  

 
Följande uppfattningar från intervjumaterialet kan placeras under denna kategori: 
 
• Kärnverksamheten är att tillhandahålla medier och teknik. 
• Efterfrågan ska styra medieinköpen. 
• Service ska ges på kundens villkor. 
• Utbildningen (bibliotekariens) är oviktig, huvudsaken är att besökaren får hjälp. 
• Sponsring av folkbiblioteken bör regleras men kommer att öka. 
• Bibliotekariens viktigaste uppgift är att vara tillgänglig, vägleda och förmedla. 
 
 
B. Folkbiblioteket uppfattas som påverkare.  Inom denna kategori finns 

uppfattningar om biblioteket som redskap för lärande.  
 
Under denna kategori kan följande uppfattningar placeras: 
 
• Kärnverksamheten är att locka till lärande. 
• Barn och ungdomar, liksom vuxenstuderande bör prioriteras. 
• Bibliotekspersonalen avgör vad som är kvalitet vid inköpen .     
• Folkbiblioteket är viktigt för folkbildningen. 
• Folkbiblioteken måste synas utåt. 
• Bibliotekariens viktigaste uppgift är att vara folkbildare. 
• Bibliotekarien finns med i flera sammanhang idag. 
 
C. Folkbibliotekarien uppfattas som en lågavlönad person, vilket antas bero på att 

det varit ett så kvinnodominerat yrke. Även om bibliotekarieutbildningens 
omfattning är okänd uppfattas den som gedigen och bibliotekariens 
huvudintresse antas vara litteratur.   

 
Uppfattningar som visar sig under denna kategori är: 
 
• Bibliotekarien är en saktmodig, grå bokmal med glasögon. 
• Bibliotekarien är en bra administratör med god samarbetsförmåga. 
• Bibliotekariens mest framträdande intresse och kunskap är om litteratur. 
• Bibliotekarien har en gedigen utbildning. 
• Bibliotekarien besitter ett bredare perspektiv och en bredare kunskap än 

biblioteksassistenterna. 
• Chefen bör vara en bibliotekarie. 
 
I nästa avsnitt diskuterar vi vårt resultat, gör egna reflektioner och återknyter till tidigare 
forskning. 
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6. Diskussion 
 
Med utgångspunkt i resultaten som vi har redovisat i föregående avsnitt för vi en 
diskussion, anknyter till tidigare forskning och gör egna reflektioner. Vi försöker också 
ge svar på den fjärde och sista av våra frågor, nämligen ”Vad kan vi utifrån dessa 
uppfattningar säga om politikernas intresse för folkbiblioteken i den lokala 
kulturpolitiken?” I ett särskilt avsnitt reflekterar vi över arbetssätt och problem som vi 
har stött på under arbetets gång och vi avslutar med att ge förslag på vidare forskning. 
 
 

6.1 Politikerna om sig själva 
 
Vilka uppfattningar har politikerna om sig själva i förhållande till folkbiblioteket och 
dess personal? Under denna första delfråga diskuterar vi våra respondenters privata 
erfarenheter av folkbiblioteket, men djupet i intervjumaterialet är otillräckligt för att 
kunna urskilja några säkra beskrivningskategorier utifrån hur de uppfattar sig själva i 
rollen som kulturpolitiker och kontakten med folkbiblioteket. Med ett större antal 
intervjuer och tid för att gå djupare in i frågorna skulle kanske fler uppfattningar kunnat 
framträda. Det är inte heller vårt huvudsakliga syfte att belysa politikernas syn på sig 
själva, men vi menar att det kan utgöra en bakgrund för vår tolkning av deras 
uppfattningar om folkbiblioteket och folkbibliotekarien.  
   
De lokala kulturpolitikerna har varierande erfarenheter av folkbibliotek, men alla 
nämner den kontakt de haft med biblioteket under barndomen. Det gör även 
respondenterna i Bosse Jonssons (2003) studie och flera källor, bl.a. Bjarne Stenqvist 
vittnar om att politikers syn på folkbiblioteket präglas av deras barndoms bibliotek. 
Trots att de lokala kulturpolitikerna i vår studie uppfattar folkbiblioteket idag som 
roligare och mera mångsidigt än när de var barn, använder de ändå folkbiblioteket 
mindre som vuxna. Skälen är exempelvis att de vill äga sina böcker själva eller att 
någon annan lånar åt dem. Om de använder folkbiblioteket är det som privatpersoner 
och inte i rollen som politiker. Flera av respondenterna uppfattar sig som kunder eller 
konsumenter och rollen som politiker uppfattas som att vara möjliggörare för 
människors nyttjande av folkbiblioteket. Vårt resultat stämmer väl överens med det som 
Bosse Jonsson redovisar i sin avhandling. Hans respondenter anger samma skäl till att 
besöka eller inte besöka biblioteket som våra respondenter och även i hans studie 
förekommer det att politikerna benämner sig själva och användarna både som kund och 
konsument. Jonsson visar att den pedagogiska diskursen och marknadsdiskursen har 
likheter och menar att invånaren, från att ha framträtt som medborgare, nu ska uppträda 
i den offentliga verksamheten som dess kund. Politikerna i Jonssons studie ser sig själva 
som passiva påverkare som ska se till att folkbiblioteket inspirerar till medborgarskap, 
men medan invånarna gör sig till medborgare är de kunder på biblioteket. 
Förhoppningen är att de berikas och utvecklas genom att få tillgång till det de 
efterfrågat på biblioteket.  
 
I linje med detta visar sig i vår studie uppfattningen av politikern som möjliggörare för 
maximalt nyttjande av biblioteket. Att möjliggöra användande av folkbiblioteket 
uppfattas av våra respondenter som en ekonomisk fråga snarare än en visionär. Det talas 
om budget och om att utverka medel men i mindre grad om mål för verksamheterna. 
Britta Fremling visar i sin magisteruppsats att politikerna ser sig själva som tilldelare av 
resurser medan de tjänstemän hon tillfrågar i sin tur anser att politikernas uppgift är att  
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formulera visioner i mål och riktlinjer. Om vi ser till vår studie så förefaller det bero i 
hög grad på bibliotekarierna åt vilket håll folkbiblioteket utvecklas.  
 
Våra respondenter upplever svårigheter att som fritidspolitiker hinna sätta sig in i 
biblioteksverksamheten och sätter stor tillit till de verksamhetsansvariga tjänstemännen. 
Det är förhållanden som vi möter också i tidigare forskning. I Jenny Johannissons 
avhandling presenterar hon en redogörelse för folkstyrelsemodellen i vilken det 
förväntas att de folkvalda representanterna ska besitta ingående kunskaper om de 
verksamheter inom vilka de ska fatta beslut. Hon konstaterar dock att det har blivit allt 
svårare för den enskilde politikern på lokal nivå att bygga upp den kunskapsbas som 
krävs för att fatta adekvata beslut, vilket har inneburit att professionerna har fått större 
inflytande över styrningen av verksamheterna. Vi presenterade också Elcita Erikssons 
magisteruppsats, i vilken hon framför problemet att frånvaro av politisk styrning kan 
leda till godtycke bland bibliotekspersonalen, men någon oro för detta framträder dock 
inte i våra respondenters uppfattningar, utan de litar på bibliotekarierna som specialister. 
 
I uppsatsens inledning refererar vi till Svenska Kommunförbundets undersökning som 
signalerar bibliotekspersonalens upplevelse av ett ökat avstånd till politikerna, men de 
lokala kulturpolitikerna i vår studie uppfattar kontakten med bibliotekarien som 
tillräcklig och upplever inte något sådant avstånd. Den kontakt som politikerna upplever 
tillräcklig gäller dock till den verksamhetsansvariga bibliotekarie som är föredragande i 
nämnden. Det visar sig även en uppfattning att det blir alltför sällan som politikern 
träffar övrig personal. En utsaga gäller verksamhetsbesöken som anses förekomma 
alltför sällan. I Katarina Hjärpes magisteruppsats berättas att i Arjeplog, en annan 
norrländsk inlandskommun där kultur, fritid och utbildning är sammanslaget i en 
nämnd, finns ett system med kontaktpolitiker som har särskilt ansvar för specifika 
områden. Bland våra respondenter i deras egenskap av kulturpolitiker sker inga möten 
med bibliotekspersonalen på folkbiblioteket, utan endast vid nämndsammanträden om 
den verksamhetsansvariga bibliotekarien föredrar något ärende. Respondenterna som 
anser att kontakten är tillräcklig diskuterar inte heller någon annan möjlighet till 
kontakt. I de fem kommuner som Britta Fremling har studerat fungerar kontakten 
mellan politiker och bibliotekschefer i de flesta fall på samma sätt, men i några 
kommuner finns särskilda system för att politiker och personal ska träffas. I en kommun 
har man kontaktpolitiker och i en annan har man inrättat ett verksamhetsråd med 
politiker och tjänstemän som träffas ett par gånger om året. Generellt upplever 
bibliotekscheferna enligt Fremling, att de har mindre kontakt med politikerna än tvärt 
om. Vi har inte studerat bibliotekschefers uppfattningar och kan inte uttala oss om hur 
det förhåller sig i vårt undersökningsområde. 
 
Varför kulturpolitiker 
Våra respondenter har flera verksamhetsområden att ansvara för som kultur, fritid, 
turism och utbildning och när vi frågade om varför de blivit kulturpolitiker fick vi svar 
som i olika grad anknöt till de olika delverksamheterna. Flera av respondenterna 
uppfattar folkbiblioteket som liggande under exempelvis ”skolan” eller ”fritiden” och 
de glider gärna över till andra områden som exempelvis skoterleder, Folkets Hus- 
verksamhet eller musikskolan under intervjun. I dessa fall tolkar vi det som att 
politikern uppfattar sig själv som i första hand ansvarig för andra verksamheter inom 
nämndens ansvarsområde.  
 
Uppfattningen att respondenten har blivit lokal kulturpolitiker av en slump framträder 
också ur flera utsagor. Det är alltså inte ett område som politikern själv har valt, utan det 
har gällt att fylla en plats för partiet, eller har skett genom övertalning, utan hänsyn till 
politikerns intresse eller annan lämplighet för nämndens områden. Partiernas förtroende  
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hos den svenska allmänheten sjunker, antalet partimedlemmar minskar år från år och det 
blir allt mer problematiskt att rekrytera nya förtroendevalda, skriver David Karlsson. 
något som vi menar kan vara en av förklaringarna till en uppfattning som den här. 
 
Det finns också en uppfattning att den kulturansvariga nämnden i den politiska 
organisationen betraktas som mindre viktig och att nya politiker därför placeras där för 
att läras upp. Nämndernas betydelse uppfattas bero på hur stor budgeten är.  
 
Som motvikt visar sig också uppfattningen att kultur i allmänhet och folkbibliotek i 
synnerhet är en viktig samhällsfråga och politikern ska ha rollen som idébärare av 
folkbiblioteket. I uppfattningen ingår utsagor som talar om demokratiska idéer om allas 
lika värde och rättigheter. Uttrycket ”livslångt lärande” återkommer i utsagorna inom 
den här uppfattningen och kopplas till bibliotekets roll i folkbildningen, något vi 
återkommer till senare.  
 

Men jag säger att det handlar om att man måste ju vara idébärare av bibliotek, det måste ju finnas 
idébärare och få lyfta upp bibliotekets roll.[…] För ska vi ha ett livslångt lärande då måste det 
finnas bibliotek… 

 
Med utgångspunkt från de förtroendevaldas egna definitioner av sina roller som vi 
tidigare presenterat, menar vi att väljardelegatrollen är den som tydligast framträder 
bland våra respondenter och visar sig bl.a. i politikernas ambition att i första hand se till 
allmänhetens behov med mindre hänsyn till partiets ideologi. Det finns emellertid också 
uppfattningar som starkt anknyter till partiombudsrollen, vilket visar sig tydligt i form 
av motstånd till andra partiers förslag, även om dessa rimmar väl med den egna 
uppfattningen som dock inte alltid är medveten.  
 
  

6.2 Politikerna om folkbibliotek 
 
Vilka uppfattningar har politikerna om folkbibliotek i allmänhet och om dess funktioner 
i de egna kommunerna i synnerhet? Det är ett stort område som vi söker uppfattningar 
om och vi har därför delat in det i tre delar. Den första behandlar frågor om biblioteket 
som organisation, den andra om folkbiblioteksverksamheten och den tredje behandlar 
folkbibliotekets roll i samhället.  
 
 

6.2.1 Organisationen 
 
Samtliga av våra respondenter ser folkbiblioteken som en offentlig angelägenhet och de 
flesta ser det som ett kommunalt ansvar. Deras uppfattning är också att 
biblioteksfrågorna ligger under rätt nämnd och ingen framförde någon önskan om en 
renodlad kulturnämnd. 
 
Vi återknyter till David Karlssons enkätstudie som vi tog upp i avsnitt 3.2 och som 
visade att den andel av tiden som ägnas åt kulturfrågor minskar i de nämnder som har 
ansvar för fler verksamhetsområden. Den andel av politikerna som är mest engagerade i 
kulturpolitik är 50 procent i en kultur- och fritidsnämnd och endast 16 procent i barn- 
och ungdomsdominerade nämnder. I utbildningsdominerade nämnder var motsvarande 
siffra 25 procent.   
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I en kvalitativ studie som vår görs inte mätningar och meningen är inte att dra några 
generella slutsatser, men skolfrågorna dominerar helt tydligt i den nämnd där kultur och 
utbildning är sammanslagna, medan fritid och turism upptar stor del av den nämnd där 
dessa områden är sammanslagna med kulturfrågorna. Som vi skrev i presentationen av 
området där vi gör vår studie är turism en viktig näringsgren, vilket kan vara en del av 
förklaringen till det övervägande intresset för fritid och turism. I vårt material visar sig 
en uppfattning att turism är en näringsgren som bör ligga under Kommunstyrelsen 
istället, men gränserna för vad som betraktas som kultur synes rörliga. Vår avsikt är att 
tala om folkbiblioteket, men respondenterna talar också om Folkets Hus och 
hembygdsrelaterade aktiviteter, släktutredningar och samesamlingar liksom om 
skoterleder och motor- och viltvårdsföreningar.  
 
Beträffande våra respondenters intresse för folkbiblioteket är vår tolkning att de överlag 
är mer intresserade av andra delverksamheter än kultur- och i synnerhet 
biblioteksfrågor, oavsett vilken typ av nämnd de sitter i. David Karlsson konstaterar i 
sin studie att ju större tyngd en nämnd har desto fler kulturaktiva ledamöter har den och 
graden av kulturaktivitet är den kanske viktigaste förklaringen till i vilken grad man vill 
prioritera kulturen.  
 
En allmän uppfattning i vårt material är att biblioteksfrågor sällan orsakar debatt i 
nämnderna, något vi känner igen från forskning vi tagit del av. De lokala 
kulturpolitikerna i David Karlssons avhandling uppfattade konfliktnivån både inom 
nämnden och mellan nämnden och kommunledningen som mycket låg, särskilt i 
renodlade kulturnämnder och kultur- och fritidsnämnder. Den svagaste enigheten kunde 
Karlsson se mellan nämnden och kommunledningen, där politikerna inom nämnden 
oavsett vilket politiskt parti de representerade upplevde kommunledningen som en 
motståndare som håller i den kommunala penningpåsen. Den här uppfattningen visar sig 
även bland våra respondenter som över lag önskar mer pengar till de verksamheter de 
ansvarar för och uppfattar den kulturansvariga nämnden som särskilt utsatt för 
besparingar. 
 

Ja stackars…våra miljoner det är ju ingenting. Men det är ju det som gör att folk trivs och det har 
jag faktiskt försökt lyfta fram under den här perioden att kulturen har en mycket större betydelse.  

 
Den av de lokala kulturpolitikerna upplevda ”endräkten” anser David Karlsson är en 
feltolkning. Han menar att politikerna har de mest skilda ideologiska hållningar, men att 
debatten däremot är dämpad och att det är lätt att förstå att engagemang för kulturen får 
stå tillbaka när de ekonomiska ramarna är snäva och vård, omsorg och skola är hotade. 
Han för också fram förklaringen att det på kommunal nivå finns en politisk-demokratisk 
norm som hyllar samförstånd och likaså att den kommunala nämndorganisationen till 
skillnad från riksdag/regeringsorganisationen bygger på vad han kallar 
samlingsregeringsprincipen.  
 
Trots den upplevda samstämmigheten bland våra nämndledamöter finns en utsaga i vårt 
intervjumaterial som uttrycker att moderaterna endast ser till dem som respondenten 
benämner ”eliten” medan de inte vill tillgodose behoven hos dem som är utsatta i 
samhället. I Britta Fremlings studie är den generella uppfattningen bland politikerna att 
partitillhörighet inte har någon betydelse för hur biblioteksfrågor uppfattas, men de 
socialdemokratiska politikerna hävdar ändå att deras parti i viss mån värnar mer än 
andra om folkbildningen. Avsikten med folkrörelsernas bibliotek vid 1900-talets början 
var att medlemmarna skulle förkovra sig och de inrättades för att tjäna rörelserna i deras 
sociala kamp, menar också Bosse Jonsson. Folkbiblioteken var en folkbildande  
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institution och ett uttryck för samhällets demokratisering och välfärdssamhällets 
framväxt. 
 
Vi har inte diskuterat partipolitik med våra respondenter, men med utgångspunkt i 
utsagan ovan hänvisar vi till David Karlsson som menar att det råder en olycklig myt att 
lokalpolitik inte skulle vara särskilt ideologisk. Karlsson menar att det rent av är farligt 
för demokratin eftersom de förtroendevaldas ideologiska hållningar är viktiga för 
väljarna att känna till så att de ska kunna förutsäga vilka politiska beslut som de valda 
politikerna kan komma att fatta i framtiden. Kulturpolitikerna är långt ifrån så ense som 
de själva tror, menar Karlsson och visar att resultaten från den enkätundersökning han 
gjort bland kulturpolitiker pekar på helt skilda hållningar på hans olika frågeområden. 
Karlsson anser det dock som en självklarhet att ekonomiska begränsningar och 
tjänstemännens stora inflytande har betydelse för om politiker förmår realisera sina 
ideologiska mål i kommunerna.  
 
I vårt intervjumaterial framträder också en uppfattning att folkbiblioteket borde 
finansieras helt av staten eftersom det är lagstadgat. Det visar sig också en uppfattning 
att folkbiblioteket idag faktiskt är en statligt finansierad verksamhet men att 
moderaterna har lagt in en motion om att det ska vara kommunernas ansvar. En 
missuppfattning uttrycks av en respondent, att de pengar som Statens Kulturråd bidrar 
med under den treåriga projekttiden för de åtta kommunernas samarbete, skulle vara ett 
medieanslag som på så sätt skulle försvinna. Vi fortsatte inte denna diskussion med 
respondenten eftersom vår avsikt är att få fram uppfattningar, inte att försöka 
tillrättalägga eller förklara, men vi menar att kunskapen om faktiska förhållanden när 
det gäller folkbibliotekets finansiering syns vara dålig i en sådan uppfattning. Vi vågar 
däremot inte säga att det tyder på bristande intresse när vi inte vet vad som ligger 
bakom att en sådan uppfattning har uppstått och vilken information om faktiska 
förhållanden som har gått ut till politikerna. I Katarina Hjärpes intervjuer med 
kommunpolitiker förekom en önskan om större engagemang från staten i form av 
öronmärkta pengar till biblioteksverksamheten, men det var endast en av hennes sju 
informanter som överhuvudtaget nämnde statligt engagemang i bibliotekspolitiken. 
Frågan om tydligare arbetsfördelning mellan statlig, regional och kommunal nivå som 
exempelvis förordas av Bjarne Stenqvist 2003, togs aldrig upp av de lokala 
kulturpolitikerna i vår studie.   
 
Bibliotekslagen 
När Bibliotekslagen kommer på tal är det inte alla som vet vad som avses. En 
respondent frågar oss om det är Personuppgiftslagen vi avser. Respondenten visar 
osäkerhet när vi förklarar vad vi menar och det avslöjar en okunskap om det mest 
centrala styrmedlet för folkbiblioteket. 
 
Bibliotekslagen skulle inte behövas eftersom folkbiblioteket är en så viktig del i 
samhället säger en uppfattning i vår studie, men en annan uppfattning säger att lagen 
behövs som garanti eftersom risken annars är att kommunerna lägger ner 
folkbiblioteken eller överlåter dem att drivas i annan form. Med detta tycks politikerna 
mena överlåtelse på annan kommunal verksamhet, t.ex. som del i skolan. Ingen av våra 
politiker vill se någon privat driftsform för folkbiblioteket. Däremot finns hos hälften av 
våra respondenter ett visst intresse för sponsring till folkbiblioteket från näringslivet, 
förutsatt att det sker med utgångspunkt från en i kommunen antagen policy och att det 
inte gäller inköp av medier.   
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6.2.2 Folkbiblioteksverksamheten 
 
Den övervägande uppfattningen bland våra respondenter är att folkbibliotekets 
kärnverksamhet består i att tillhandahålla media, företrädesvis böcker, liksom teknik i 
form av datorer för användarna. Bosse Jonssons (2003) respondenter uttrycker 
uppfattningen att folkbibliotekets främsta uppgift är att tillhandahålla böcker och göra 
det möjligt för alla att läsa. En av uppfattningarna i hans studie är att huvuduppgiften är 
att tillhandahålla de böcker som folk efterfrågar. När det gäller detta sammanfaller våra 
resultat. Jonssons respondenter uttrycker en diskurs där det i uppgiften att tillhandahålla 
böcker ligger en tanke på folkbildningsservice, att tillgång till det material som 
människor vill ha kommer att ha en folkbildande verkan. Även vi kan se en uppfattning 
i vårt intervjumaterial att kärnverksamheten är att locka till lärande.  
 
Vad styr inköpen 
Vi frågade våra respondenter vad som ska gälla vid inköp av media och när vi förde 
frågan om kvalitet på tal så uttryckte många  tveksamhet inför själva begreppet. Vi 
menade att det fick bli deras egen uppfattning av vad begreppet innefattade som skulle 
avgöra deras svar. I Audunsons enkätundersökning anser drygt hälften av tillfrågade 
politiker att fackliga kvalitetskriterier bör gälla vid inköp av material för barn men att 
efterfrågan bör styra när det gäller sådant som inköp av skönlitteratur för vuxna. Endast 
16 procent ansåg att folkbiblioteket alltid ska ge invånarna i kommunen det de vill ha. 
Den övervägande uppfattningen i vårt resultat är att folkbiblioteket ska köpa det som 
efterfrågas för att användarna ska fortsätta komma till biblioteket. Det stämmer också 
bra överens med den uppfattning som politikerna i Bosse Jonssons studie ger utryck för, 
nämligen att folkbiblioteket ska vara en öppen servicecentral, de varor som beställaren 
finner måste vara de förväntade och det är bibliotekarierna som ska se till att besökarnas 
önskemål efterlevs. Anpassningen till efterfrågan är enligt Jonssons respondenter en  
demokratisk fråga. Politikerna är invånarnas ombud och ska se till att folkbiblioteket 
anpassar sitt utbud till dessa, men innehållet i bibliotekets utbud ska inte göras till en 
politisk fråga. En uppfattning som uttrycks i Jonssons studie är att det inte finns någon 
anledning att ha böcker av hög kvalitet om de ändå inte läses. Enligt Jonsson menar 
politikerna att litteratur endast har ett värde om människor efter eget godtycke visar 
intresse för att ta del av dem. 
 
I vårt material framträder även uppfattningen att det bör ställas krav på kvalitet vid 
inköpen. En utsaga säger att biblioteken inte ska tillhandahålla material som anses 
stötande och en annan utsaga säger att det ju är för att säkra kvalitet som det finns 
utbildad personal på biblioteket. I en utsaga uttrycks tydligt att ”bibliotek är 
folkbildning” och det ska se till att människor har tillgång till kunskap. Man bör öka 
bokläsning bland barn och bland äldre som har låg utbildning anser respondenten. Vi är 
dock inte säkra på att det är en verklig uppfattning som uttrycks i det här speciella fallet. 
Respondenten anser exempelvis att s.k. kiosklitteratur eller B-pocket är av dålig 
kvalitet, men kan tänka sig att skänka sådana böcker till biblioteket för att där spridas. 
Samma respondent avfärdar också ett förslag om en lista med litteratur som skolelever 
bör ha läst under sin skoltid och anser att det är efterfrågan hos medborgarna som ska 
styra inköpen. Det hade varit intressant att fortsätta diskussionen för att kanske få en 
klarare bild av den egentliga uppfattningen, men så här långt står det oklart och får stå 
som ett exempel på svårigheten att avgöra vad som är en uppfattning. Vi kan inte bortse 
från att respondenterna kanske påverkas av att vi är studerande med intresse för 
biblioteksfrågor och att de i viss mån försöker anpassa sina svar till vad de tror 
förväntas. 
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Biblioteksplan 
Det nu så aktuella arbetet med biblioteksplaner är en fråga som inte lockar till 
diskussion bland våra respondenter. Vi fann också en uppfattning att det är förvirrande 
och svårt att hålla reda på alla planer som ska antas. En av respondenterna är osäker på 
om den plan som för länge sedan diskuterades verkligen antogs.  
 
Våra respondenter har uppfattningen att barn och ungdomar är den grupp som 
folkbiblioteken i första hand ska prioritera men de uppfattar också vuxenstuderande som 
en viktig grupp. Även i Bosse Jonssons (1998, 2003) studier ser politikerna i första hand 
till barn och ungdomar som sedan genom sin vana att använda biblioteket fortsätter att 
använda det som vuxna i syfte att lära. 
 
 

6.2.3 Folkbiblioteket i samhället 
 
I resultatredovisningen finns ett avsnitt under verksamhetsfrågorna där respondenternas 
huvudsakliga uppfattning om tillgängligheten till folkbiblioteket uppfattas vara knutna 
till tekniken. Respondenterna har inte helt klart för sig vad det nya bibliotekssamarbetet 
mellan åtta inlandskommuner innebär och det nämns bara av någon enstaka politiker 
vid namn. Men alla upplever att det händer nya saker vad gäller folkbibliotekets 
hemsida, med möjligheten att låna böcker från andra kommuner och att graden av 
självservice har ökat med hjälp av den datoriserade katalogen som man kan nå via 
Internet och en självutlåningsenhet.  
 
Öppettiderna uppfattas också som viktiga och några av våra respondenter påpekar att 
alla faktiskt inte har möjligheter till Internetuppkoppling ännu. En uppfattning är dock 
att öppettiderna kommer att minska i betydelse allt eftersom tekniken byggs ut. 
Politikerna i Bosse Jonssons (2003) studie talar i första hand om öppettiderna i samband 
med tillgänglighet. Så många som möjligt ska nås av bibliotekets utbud och då är det 
viktigt att det är öppet så mycket som möjligt.  
 
När det gäller andra anpassningar för folkbibliotekets tillgänglighet talar respondenterna 
om rörelsehindrades tillgång och behovet av att komma in med rullstol, i viss mån även 
om hörselskadades tillgång, men endast en respondent nämner för övrigt det arbete som 
pågår för tillgänglighetsanpassning.  Regeringens proposition Från patient till 
medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken105 ligger som grund för 
arbetet för att alla offentliga verksamheter i Sverige ska vara tillgängliga för alla 
medborgare år 2010, både vad det gäller fysisk tillgänglighet i lokaler och bemötande. 
Statens Kulturråd har gett ut en handledning som ska vara till stöd för folkbibliotekens 
arbete med handlingsplaner och arbetet är aktuellt för kommunerna men det är 
ingenting som våra respondenter väljer att diskutera. En av dem konstaterar bara att en 
inventering är gjord och att det finns en lista på vad som ska åtgärdas.   
 
Biblioteket i folkbildningssammanhang 
Om vi utgår från Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansens modell över det lokala 
bibliotekets profil och tolkar helheten i vårt intervjumaterial, finns alla fyra funktioner 
avspeglade där och därtill de identiteter som Enström har tillfogat, men det är framför  

                                                 
105 Regeringens proposition, 1999/2000:79. Se: Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan 
för handikappolitiken. 
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allt funktionen som kunskapscentrum som framställs. Ur det material vi har drar vi 
också slutsatsen att de lokala kulturpolitikerna litar på att användarnas efterfrågan av 
mediautbud och tjänster ska bidra till deras bildning. Det finns en uppfattning att 
kulturpolitikerna bör vara idébärare för folkbildning, och underlätta för användaren att 
få tillgång till det de vill ha. Bosse Jonsson(2003) gör motsvarande iakttagelse i sin 
studie av beslutsfattarnas syn på folkbiblioteket. Besökarna ska bli professionellt 
bemötta och tillmötesgås så att de kommer tillbaka. ”…om man då får ett bra svar och 
en bra bok så har man fått en ny kund”, säger en politiker. Efterfrågan blir en 
demokratifråga, skriver Jonsson. Politikerna är invånarnas ombud och ska se till deras 
önskningar. Media som efterfrågas av besökarna ska därför tillhandahållas.  
 
De lokala kulturpolitikerna vill som vi tidigare nämnt prioritera barn och ungdomar 
liksom vuxenstuderande. Vi har också visat att tankar om folkbildning blandas med 
uppfattningen att biblioteket ska anpassa sig till användarnas efterfrågan. Bosse Jonsson 
(2003) har diskuterat folkbildning med sina respondenter och samtidigt som en av de 
politiker han intervjuade talade om alla människors rätt att införskaffa kunskap och 
tillgång till det samlade kulturarvet, så talar politikern om betydelsen av att biblioteket 
anpassar sig till kundernas efterfrågan. Biblioteken anses behövas för att utbildning ska 
bli en reell möjlighet för alla, exempelvis för människor med heltidsarbete som vill 
studera på fritiden och ses som ett medel för att höja bildningsnivån i samhället. 
 
Biblioteket ska nås av barn och ungdomar för att de ska lära sig hur det fungerar så att 
det kan användas för framtida lärande när de blir vuxna. Folkbildning har för politikerna 
en positiv klang som en fri och självbildande process menar Jonsson och politikerna ser 
sig själva som möjliggörare av människors egna bildningsprocesser. Tillgången till 
samhällsinformation ses som viktig av Jonssons respondenter. Har man inte information 
kan man inte delta, och ser inte heller möjligheten att delta i ett demokratiskt samhälle 
menar de lokala kulturpolitikerna. Att tillhandahålla fri och välstrukturerad 
samhällsinformation anses vara en av folkbibliotekets funktioner i samhället. De 
uppfattningar som våra respondenter har är i stort sett desamma och inte heller i vårt 
material framställs några motsättningar mellan folkbildning och att tillmötesgå 
användarnas förväntningar.  
 
Att nå dem som inte använder biblioteket ses av en politiker i Jonssons studie som 
viktigt och även i vår studie visar sig viljan att nå dessa människor. En av de lokala 
kulturpolitikerna i vår studie brukar ha med sig litteratur i en massa olika sammanhang, 
bl.a. vid politiska möten, och läsa högt, kopiera och försöka sprida till dem som ”inte 
har insikten om det skrivna ordet”. När vi undrade hur det uppfattades bland dessa så 
svarade respondenten ” vissa tar illa vid sig men andra tycker det är jättebra för att …för 
det handlar om bildningen återigen, hur får vi igång våra tankar.” Den passiva påverkare 
som är politikerns självbild i Bosse Jonssons studie har här sin motpol. Vår politiker ser 
det som en viktig uppgift att aktivt påverka.  
 
Uppfattningen att biblioteket ska vara till för alla innefattar för våra respondenter att 
biblioteket ska vara välkomnande. Där förekommer släktforskning i grupp och 
läsecirklar, vilket engagerar många äldre, berättar en respondent.  Där ska man bara 
kunna fördriva tiden och också finna sådant material som stimulerar fantasin, är en 
annan uppfattning. Folkbiblioteket ska fungera som mötesplats där samtal uppkommer 
och utställningar bidrar till att människor får kontakt. Vi tolkar uppfattningen som att ett 
behov finns av spontana möten. 
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Ja förr då kunde man ju…hemma då hade dom ju syjunta så då var ju mammorna hemma och då 
for dom till varandra och satt och drack kaffe och sydde…och förr då kunde man ju gå och hälsa 
på grannen utan att egentligen ha något skäl, nu ska man ju vara bjuden nästan av dom. 

 
En önskan om det framtida folkbiblioteket är att det fortsätter vara en oas där ljudnivån 
är låg och det är lugnt. Uppfattningen att det är böcker som kommer att ha störst  
betydelse är genomgående men det talas också om ny teknik. Vad den kommer att bestå 
i är osäkert. 
 

Troligtvis är det ju mera digitaliserat, men jag tror ändå att den här boken med pärmar finns kvar 
för att jag tror den står sig faktiskt. Och sen, det kan komma teknik i morgon som vi inte känner 
till idag, det är mycket möjligt. 

 
Biblioteket i förhållande till näringslivet 
Uppfattningen som visar sig i vårt intervjumaterial ser biblioteket som viktigt för 
näringslivet och särskilt när man pratar om företagsetableringar. Ett bra kulturutbud 
inklusive ett bra folkbibliotek är något som kan locka människor att bosätta sig på orten 
men i uppfattningen ryms också tanken på möjligheten till lärande för att höja 
kompetensen på orten, vilket på så sätt kan komma näringslivet till godo. I en utsaga 
talas om företagens förhållande till skolan som börjar att forma sig till ett samarbete där 
utbildningsbehov och programutbud växlas. 
 
 

6.3 Politikerna om personalen 
 
Vilka uppfattningar har de lokala kulturpolitikerna om bibliotekarier och övrig personal 
som arbetar inom folkbiblioteket? Även om några av våra respondenter talar om 
manliga bibliotekarier så finns en enhetlig uppfattning hos respondenterna av 
bibliotekarieyrket som ett kvinnoyrke. Magdalena Håkansson som i sin uppsats 
undersökt olika gruppers bild av bibliotekarien anser att det är verklighetstroget när 
bibliotekarieyrket uppfattas som ett kvinnoyrke, eftersom bibliotekarie också enligt 
statistiken är ett kvinnoyrke. Detta är något hon tror kommer att bestå framöver, 
eftersom det fortfarande både utomlands och i Sverige, är betydligt fler kvinnor än män 
som läser biblioteks- och informationskunskap. Däremot menar Håkansson att 
stereotyperna stärker bilden av bibliotekarie som ett typiskt kvinnoyrke.  
 
Enligt tidigare forskning innehar inte bibliotekarieyrket någon högre status. I vårt 
intervjumaterial framträder en uppfattning att folkbibliotekarien är lågavlönad, vilket 
respondenterna antar bero på att det varit ett så kvinnodominerat yrke. Håkansson 
menar att stereotyper även är en tydlig markör av bibliotekarieyrkets status och 
framställer yrket som omodernt i allmänhetens ögon. Bibliotekarieyrkets status påverkar 
i sin tur lönen och synen på yrket påverkar även arbetssituationen, menar Håkansson.  
Det framgår dock inte i vårt material om respondenterna anser att bibliotekarien bör 
vara bättre avlönad än de är idag. En av respondenterna anser inte att det går att jämföra 
med löner på L-M Ericsson men anser att 20-25 000 kronor är rimligt. Vid en titt i 
Statistiska Centralbyråns statistik över löner i kommunerna visar det sig att medellönen 
för en bibliotekarie ligger på 22 800 kronor med en variation på mellan 21 400 och 
24 000 kronor. 
 
Vi kan se att det finns en genomgående positiv bild av bibliotekarien hos våra 
respondenter trots att det råder okunskap om bibliotekariens kunskaper och roller. Deras  
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bild av barndomens bibliotekarie, som lite ilsken och en som tystar ner, har förändrats 
till den goda, alltid tillmötesgående bibliotekarien.  
 
Vilken kunskap eller kompetens är mest framträdande i bilden av bibliotekarien 
Vid intervjuerna fick vi en känsla av att respondenterna inte var så villiga att diskutera 
bibliotekarien. Vi upplevde att det var lättare för dem att ge en bild av hur bibliotekarien 
är som person, än att delge oss vilken kunskap eller kompetens som de tycker är mest  
framträdande i denna bild. Trots detta kan vi se att respondenterna, även de som aldrig 
besöker biblioteket, har en hög tilltro till bibliotekariernas kompetens utan att vara så 
insatta i vad som ingår i den kompetensen. Med denna tilltro menar vi att bibliotekarien 
som föredrar ärenden i nämnden har stora möjligheter att få igenom sina förslag. 
Kanske, menar vi, kan den stora tilliten innebära att de ansvariga politikerna inte ser 
någon anledning att sätta sig in i biblioteksfrågorna. För den funderingen har vi dock 
inget bevis i vårt intervjumaterial. 
 
I ett fall visar det sig att en bibliotekarie som varit vikarierande bibliotekschef under 
flera år var okänd för en politiker och betraktades som projektanställd för arbetet med 
biblioteksplan, något som i alla fall pekar på en ansvarig politikers bristande intresse för 
personalen på folkbiblioteket.  
 
En allmän uppfattning är att bibliotekarien är en allmänbildad person vars mest 
framträdande intresse och kunskap är om litteratur. I likhet med Agert och Tegströms 
studie kan vi se att det finns behov av att bibliotekarierna synliggör sin kompetens 
gentemot politikerna. De menar att om inte kompetensen synliggörs kan inte politikerna 
veta vad den kan erbjuda. Därför kan de inte heller ge bibliotekarierna nya uppdrag, om 
de inte vet om personalen har tillräcklig kompetens att utföra dessa eller ej.  
 
I Agert och Tegströms studie fanns det ett stort intresse hos politikerna att ta del av vad 
som ingår i bibliotekariernas kompetens. I vårt material finns uppfattningen att 
utbildning ger kompetens, men den allmänna uppfattningen är att det inte är nödvändigt 
för de lokala kulturpolitikerna att känna till det formella runt utbildningen, som vilken 
tid den tar och vad den omfattar, men uppfattningen att bibliotekarien ska vara utbildad 
gäller alla respondenter. En mindre framträdande uppfattning är att det är av betydelse 
att veta vad som ingår i bibliotekariens kompetens. En utsaga säger att bibliotekarien 
har en gedigen utbildning, men vad det innebär förblir oklart. Den av respondenterna 
som försöker sig på en gissning av utbildningens längd tror att det säkert är 2-3 år, 
medan en magisterexamen faktiskt innebär 4 års studier.  
 
I Månsbys fenomenografiska studie vars syfte är att belysa mötet mellan den nya 
tekniken och bibliotekarierollen, talar hon om de roller eller identiteter som vuxit fram i 
anknytning till samhällsförändringarna. Hon menar att bibliotekarierollen nu är inne i en 
förändringsprocess där vissa identiteter kommer att reduceras eller lämnas för att ge 
plats åt nya. Månsby refererar som vi tidigare visat till Enström som ger exempel på nya 
identiteter som följer med utvecklingen, framför allt när det gäller tekniken. Till de 
traditionella rollerna fogas nu informationsorganiseraren och kunskapsmäklaren som 
passar in i det nya informations- och kunskapssamhället.  
 
Vi har tidigare nämnt att uppfattningen avseende bibliotekariens viktigaste uppgift är att 
vara tillgänglig, vägleda, förmedla och vara folkbildare. Våra respondenter är medvetna 
om att samhället förändrats och att det inneburit att ny teknik och nya sätt att hantera 
information gäller på biblioteken. Däremot visar sig ingen uppfattning om nya 
bibliotekarieroller, vilken kompetens bibliotekarien behöver eller vad som för övrigt  
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krävs av personalen för att hantera den föränderliga situationen. Huvudsaken är att 
användarna av folkbiblioteket får service och hjälp med det de efterfrågar. 
 
Ingen av respondenterna kunde redogöra för skillnader i utbildning och kompetens 
mellan bibliotekarier och biblioteksassistenter, men de anser ändå att det är viktigt med 
utbildade bibliotekarier. Det finns ändå en uppfattning att bibliotekarien på grund av sin 
utbildning har en bredare kunskap och ett bredare perspektiv än biblioteksassistenten.  
Bibliotekarien har även ett större ansvar än biblioteksassistenten, men  
biblioteksassistenten uppfattas vara mera tillgänglig för kunden och därför ansiktet utåt. 
Möjligen kan det ha att göra med att det på folkbiblioteket i en av kommunerna endast 
finns en bibliotekarie, vilken tillika är biblioteksansvarig och flertalet anställda är 
assistenter som därför oftast finns till hands för besökaren.  
 
När våra respondenter talar om bibliotekarien avses den som är verksamhetschef. Vid 
ett av kommunbiblioteken finns fler bibliotekarier, men respondenterna träffar inte 
dessa i sin roll som politiker och vi kan inte säga om övriga bibliotekarier uppfattas som 
sådana eller som assistenter. Eftersom det innebär ansvar för ekonomi och 
personalansvar finns uppfattningen att verksamhetschefen bör vara bibliotekarie. 
 
En av uppfattningarna som visar sig är att det inte har någon betydelse om personalen 
består av bibliotekarier eller assistenter, bortsett från att verksamhetschefen bör vara 
bibliotekarie. Assistenter och bibliotekarier uppfattas i stort sett ha samma kompetens. 
Utbildning för att klara biblioteksgöromål ses som helt oviktig, det är huvudsaken att 
besökaren får hjälp. Arbetsuppgifterna består i att lära sig var i biblioteket böckerna står 
så att de kan plockas fram på efterfrågan och om det finns få bibliotekarier på 
folkbiblioteket innebär det att assistenterna blir väldigt duktiga. Denna uppfattning 
bygger som vi tolkar det på att alla i personalen utför samma arbetsuppgifter, men att 
ekonomiskt ansvar och personalansvar kräver kunnande därutöver och behöver skötas 
av en bibliotekarie. 
 
Att den strikta arbetsfördelningen mellan assistenter och bibliotekarier har luckrats upp i 
samband med den nya tekniken anser också bibliotekarierna i Susanna Månsbys 
undersökning. På många ställen har man startat arbetslag där bibliotekarier och 
assistenter skall samverka, för att ta vara på all personals kompetens och på så sätt få ut 
den maximala potentialen av personalen. Månsby menar dock att biblioteksassistenterna 
måste frigöras från de uppgifter som går att ersätta med teknik, som exempelvis in och 
utlån, eftersom de då kan ta över en del av bibliotekariernas arbetsuppgifter.  
 
Även om den strikta arbetsfördelningen luckras upp, menar vi att de lokala 
kulturpolitikernas uppfattning att utbildning inte spelar någon roll och att assistenter och 
bibliotekarier har samma roller, kan komma att påverka ambitionerna vid 
personalrekrytering. På så sätt är risken, som vi ser det, att kompetensen tunnas ut på 
folkbiblioteken. I det här sammanhanget hänvisar vi till tidigare studier, bl.a. Bilden av 
biblioteket, Svenska Kommunförbundets undersökning från 2003, som varnar för risken 
att politikernas uppfattning av folkbiblioteket inte svarar mot dagens krav och 
förväntningar på folkbiblioteksverksamheten och då även på personalen.  
 
Bibliotekarierna i Kappelin Rääf och Lundgrens studie menar att förändringen till 
informationsspecialist har gett yrket en högre status och god kompetens vad gäller 
informationssökning, kommunikation och bemötande. I syfte att lyfta fram expertrollen 
som informationssökare är det av vikt, menar författarna, att bibliotekarierna synliggör 
sin kompetens som en strävan efter en allmän statusökning för bibliotekarieyrket. 
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Anette Carlsson och Sofia Nordell förskräcktes över bibliotekariernas osynlighet i 
samhället och över den otidsenliga bild många har av bibliotekarierollen. Inte ens inom 
yrkeskåren finns en tydlig bild om vilken kompetens en bibliotekarie har idag, menar 
författarna och anser att detta också bidrar till att status och löneläge förblivit lågt. 
Carlsson och Nordell tycker att bibliotekariens kunskapsbas behöver formuleras och 
preciseras bättre för att yrket ska kunna utvecklas till en profession. Med sådana 
exempel som politikern som under flera år inte visste vem som var bibliotekschef,  
instämmer vi med Carlsson och Nordell i deras förskräckelse över bibliotekariens 
osynlighet.  
 
 

6.4 Politikernas intresse för folkbiblioteken 
 
Vad kan man utifrån de lokala kulturpolitikernas uppfattningar om sin egen kontakt 
med folkbiblioteket, synen på folkbibliotekets funktioner och på 
folkbibliotekspersonalen säga om deras intresse för folkbiblioteket? Det är den fråga 
som vi till sist försöker oss på att besvara. 
 
Titeln på Katarina Hjärpes magisteruppsats; Biblioteken är det ingen som ifrågasätter, 
kan inleda vår tolkning av helheten i intervjumaterialet. De lokala kulturpolitikerna ser 
positivt på biblioteken och har stort förtroende för bibliotekspersonalen som uppfyller 
de önskemål politikerna har, vilket består i att tillhandahålla det som användarna frågar 
efter, företrädesvis böcker för att användarna ska ha möjlighet att lära och utvecklas.  
 
Det finns däremot, som vi ser det, en stor osäkerhet om vad som verkligen sker på 
folkbiblioteket och hur långt utvecklingen inom tekniken och arbetssätten har nått. V8-
samarbetet, det omfattande samarbetsprojektet mellan de åtta inlandsbiblioteken, är inte 
något som tycks engagera politikerna i någon större grad. Några politiker har vetskap 
om att det går att låna mellan biblioteken, men V8 tas inte upp som begrepp när vi 
frågar om verksamhetsförändringar under de senaste åren, inte heller när det gäller 
folkbibliotekets möjligheter inför framtiden. Det är något som vi menar är förvånande 
med tanke på de genomgripande förändringar som samarbetet medför. Ansvariga 
politiker i de åtta kommunerna står inför att bestämma ambitionsnivå när det gäller 
utbud av bibliotekstjänster och avsätta medel för den gemensamma driften av systemet.  
 
Flera av respondenterna är osäkra och ibland helt okunniga om saker som är centrala för 
biblioteksverksamheten som exempelvis Bibliotekslagen. Politikerna vet inte heller 
alltid vad de själva har varit med och beslutat och visar en föråldrad syn på hur 
verksamheten drivs. En utsaga talar faktiskt om att man idag kan gå till ett kartotek och 
söka, något som på folkbiblioteken i de här kommunerna är borta för tiotals år sedan.   
 
Hälften av våra respondenter håller inte fokus på folkbiblioteket under intervjuerna utan 
kommer hela tiden in på andra delar av nämndens ansvarsområden även om vi försöker 
föra tillbaka diskussionen till biblioteket. Vi återknyter till Bosse Jonsson (2003) som 
menar att politikers bristande kunskaper om biblioteksverksamheten inte är 
uppseendeväckande så länge det gäller yrkeskunnande, men att det däremot är 
anmärkningsvärt att politikerna hänvisar till bibliotekariernas yrkeskunnande när det 
gäller politiska frågor som exempelvis inköpskriterier och idéer om folkbibliotekens 
inriktning. Inte heller våra respondenters uppfattningar om bibliotekariens kompetens 
och utbildningen stämmer överens med vad som idag är aktuellt.  
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Katarina Hjärpe har frågat politiker varför de har valt att sitta i nämnden och alla 
kommunpolitiker i hennes studie visade sig ha medvetet valt att arbeta inom just 
kulturområdet eftersom de har intresse av kultur och bibliotekspolitik. I vår studie råder 
inte samma förhållanden utan flera av de lokala kulturpolitikerna sitter i nämnden av en 
tillfällighet och har inte något särskilt intresse för kultur och biblioteksfrågor.   
 
Det av bibliotekspersonalen upplevda avståndet till politikerna som Svenska 
Kommunförbundet skriver om, liksom risken för godtycke i utformande av  
folkbiblioteksverksamheten beroende på personalens intressen som Eriksson varnar för, 
är inte ett problem som avspeglar sig i våra respondenters uppfattningar. De litar på den 
biblioteksansvariga bibliotekarien som kallas specialist och uppfattar kontakten med 
denna som tillräcklig.  
 
Kritiken mot demokratin som styrelseform för att den släpper fram makthavare som 
saknar den rätta kompetensen för att styra politiken är lika gammal som demokratin 
själv skriver David Karlsson. Orosmolnet är idag om de förtroendevalda är kapabla för 
sina uppdrag fortsätter han och refererar till en undersökning som hävdar att en 
majoritet av svenska befolkningen anser att beslut i viktiga frågor bör överlåtas till 
experter. I kommunerna har många beslut av nödvändighet delegerats till 
tjänstemannanivå eftersom det är orealistiskt att kräva att fritidspolitiker ska nå den 
sakkunskap som tjänstemän med akademiska studier i ämnet har tillägnat sig, menar 
Karlsson.  
 
I vår studie visar sig de lokala kulturpolitikernas stora tillit till bibliotekspersonalen men 
vi lägger i detta också in en tolkning att biblioteksfrågor uppfattas som mindre 
intressanta och betydelsefulla än andra delverksamheter. David Karlsson föreslår olika 
alternativ för att hantera problematiken. Ett sätt är att utbilda politiker för att 
sakkunskap och erfarenhet av det egna ansvarsområdet borde ge bättre underlag för 
politiska beslut bedömer Karlsson, men anser också att man måste ta hänsyn till de 
personliga värderingar en person har. Karlssons studie visar också att det har betydelse 
för kontakten med verksamheten och erfarenheten hur stor kulturaktiviteten är hos de 
kommunala kulturpolitikerna, något som vi menar kan kopplas till intresse. Karlsson 
uttrycker det så här:  
 

Den som är en aktiv kulturkonsument och nyttjar den kommunala kulturservicen har , med min 
vida definition av intressebegreppet, ett klart intresse av att se till att den kulturservice man 
utnyttjar är av bästa kvalitet och tillförs så mycket offentliga resurser som möjligt, att den 
tillhandahålls till så låg kostnad för brukarna som möjligt, att de kulturverksamheter man själv 
gillar bäst skall prioriteras, samt att alltsammans kan motiveras på ett i den politiska etiken mer 
legitimt sätt än enbart egenintresse hos de valda beslutsfattarna. (2003, s. 217). 

 
Precis som i den undersökning som gjordes 1997 på uppdrag av Utbildnings- och 
kulturförvaltningen vid Västerbottens läns landsting syns i vår undersökning en strävan 
efter samförstånd i nämnderna, kulturfrågor betraktas ofta ur fritidsperspektiv och tycks 
inte vara ett politikerområde där olika politiska viljor profilerar sig särskilt markant. 
Helheten i intervjumaterialet visar på en välvilja till folkbiblioteket och att 
folkbiblioteket tas för givet, men trots att samtliga av Sveriges kommunalråd i Svensk 
Biblioteksförenings undersökning från 2005 ansåg att det är viktigt att ha bra 
folkbibliotek, visar nämndpolitikerna i vår undersökning ett svagt intresse för 
folkbiblioteket.  
 
Bosse Jonsson (2003) konstaterar i sin avhandling att politiken inte tillskrivs någon 
avgörande betydelse för styrningen av folkbiblioteken. Alla invånare har tillgång till 
folkbiblioteket med möjligheter att fritt använda det efter egna behov. Folkbiblioteket  
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och dess beslutsfattare betraktas av Jonssons respondenter som passiva påverkare som 
har att se till att biblioteksanvändarna får tillgång till det de vill ha. Jonsson använder 
sig av metaforen att det är kunden som ska styra butiken. Jonsson undersöker den  
pedagogiska diskursen som han menar slutar i en paradox,  på det sättet att 
folkbiblioteket på annat sätt än med formella demokratiska beslutsprocesser ska få en 
demokratisk verkan.  
 
Trots att vår undersökning är mycket begränsad kan vi se spår av ett sådant synsätt som 
Jonsson beskriver, vilket kan vara en möjlig förklaring till bristande engagemang hos 
ansvariga nämndpolitiker. 
 
 
6.5 Reflektion 
 
Vad beträffar validitet i vår studie finns en del att påpeka. För det första refererar vi till 
avsnitt 4.5 och använder istället uttrycken trovärdighet, noggrannhet och giltighet. I vår 
studie handlar det om hur väl beskrivningskategorierna representerar respondenternas 
uppfattningar. Vi har oberoende av varandra tolkat utsagorna och på det sättet undvikit 
att påverka varandra. Det visade sig att våra tolkningar stämde mycket väl överens.  
 
Vår studie har varit av så begränsad omfattning att vi inte kan göra anspråk på att ha 
nått en mättnad när det gäller kvalitativa skillnader i uppfattningar. Vi är medvetna om 
att ett större antal intervjuer med lokala kulturpolitiker kan ha givit fler variationer av 
uppfattningar, men inom ramen för vår arbetsinsats, tid och kostnader gjorde vi 
bedömningen att det inte var möjligt att utöka omfattningen. Det visade sig t.ex. vara 
svårt att få tid med politikerna så kort tid innan valet.  
 
Fenomenografiska studier gör inga anspråk på att resultatet ska tillämpas generellt. Det 
innebär att vårt resultat inte kan förutsäga resultatet vid motsvarande studier. Vi kan 
endast spegla just dessa lokala kulturpolitikers uppfattningar om folkbibliotek och 
folkbibliotekarier. Med denna reflektion som bakgrund tycker vi att vi har uppfyllt vårt 
syfte och ser studien som relevant i vår strävan efter att belysa förhållandet mellan 
lokalpolitiker och folkbiblioteket, dess verksamhet och personal, utifrån lokala 
kulturpolitikers perspektiv. Ständiga förändringar av samhället i stort och därmed också 
på folkbiblioteksnivå ställer ständigt nya frågor om vad man ska med biblioteken till, 
menar Bosse Jonsson som också menar att det finns skäl att intressera sig för vad de 
som ska fatta beslut om folkbibliotekens verksamhet har för syn på folkbiblioteken.  
 
Det har i efterhand visat sig att det också skulle ha varit en fördel att begränsa vårt 
frågeområde till någon specifik företeelse eller aspekt av folkbiblioteket. Som vi ser det 
idag kanske vi skulle ha begränsat oss till uppfattningarna om det pågående 
bibliotekssamarbetet i de åtta kommunerna, om arbetet med biblioteksplaner eller någon 
annan avgränsad företeelse. Ett mer avgränsat fenomen skulle möjligen ha medfört 
djupare intervjuer. Vi har försökt greppa över ett stort område och resultatet är att 
svaren på våra intervjufrågor har blivit alltför ytliga och vi kan inte hävda att det till alla 
delar är verkliga uppfattningar vi har fångat. I många fall rör det sig snarare om åsikter. 
Vi har haft begränsad tid med våra respondenter och har ibland gått för snabbt fram i 
hopp om att hinna med att få svar på alla delar som vi ville ha belysta. I efterhand 
förstår vi att vi borde ha stannat upp och frågat vidare när vi fått kryptiska svar eller när 
respondenten visat särskilt intresse för någon fråga. Vår bristande erfarenhet när det 
gäller intervjuteknik har också inneburit att vi känt oss något osäkra vid 
intervjutillfällena. Vi kan inte heller garantera att respondenterna alltid har förstått vad  
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vi avsett med våra frågor. Det faktum att våra respondenter kände till att vi är 
studerande inom Biblioteks- och Informationsvetenskap kan också ha färgat deras 
uttalanden, vilket vi har misstänkt i något fall där den verkliga uppfattningen har 
skymtat bakom påståenden om motsatsen. 
 
Till de positiva upplevelserna under vår studie hör att respondenterna har varit så 
tillmötesgående och att vi tillsammans med dem har lyckats hitta bra miljöer för 
intervjuerna, vilka respondenterna i första hand har fått bestämma.  
 
 

6.6 Förslag till vidare forskning 
 
”Den forskningsfråga som finner sitt slutgiltiga svar finns inte”, skriver Bosse Jonsson 
avslutningsvis i sin avhandling. Arbetet med vår studie har fått oss att fundera över nya 
frågor som kunde tänkas bli föremål för vidare studier. Vi har exempelvis inte fäst oss 
vid personerna bakom uppfattningarna och deras personliga utgångspunkter. Orsaker till 
intervjupersonernas individuella uppfattningar analyseras inte inom fenomenografin, 

vilket innebär att vår beskrivning koncentreras på en kollektiv nivå. Ett förslag till 
vidare kvalitativa studier är en fördjupad undersökning, där man försöker komma fram 
till möjliga orsaker till lokalpolitikernas olika uppfattningar av folkbiblioteket.  
 
I det sammanhanget  kunde man också tänka sig sådana studier i olika områden i landet 
för att undersöka om eventuella skillnader i uppfattningar hos politiker skulle kunna  
kopplas till exempelvis kommunens storlek eller läge, nämndens eller folkbibliotekets 
budget osv. En fråga man också kan ställa sig är i vilken omfattning uppfattningarna 
speglar den politiska tillhörigheten. 
 
Med utgångspunkt i en större fenomenografisk studie där det har varit möjligt att nå en 
mättnad i variationen av uppfattningar, skulle det vara intressant att med hjälp av en 
kvantitativ ansats undersöka hur stor del av gruppen kommunpolitiker som har en viss 
uppfattning. 
 
Vår undersökning gjordes strax innan de åtta inlandsbibliotekens sammanslagning i ett 
gemensamt system. Det vore intressant att göra en undersökning motsvarande den vi nu 
gjort om något eller några år, för att se om politikernas uppfattningar har förändrats, och 
kanske också undersöka möjliga orsaker till eventuella förändringar. 
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7. Sammanfattning 
 
Bibliotekslagen som gäller från 1 januari 1997 säger att alla kommuner är skyldiga att 
ha ett folkbibliotek men det finns en stor frihet för kommunerna att själva utforma 
biblioteksverksamheten. Efter ett tillägg i Bibliotekslagen 2005 står nu kommunerna 
inför uppgiften att ta fram biblioteksplaner, vilket innebär att politikerna måste ta 
ställning till hur de vill att biblioteksverksamheten ska bedrivas.  
 
Kommunallagen som trädde i kraft vid årsskiftet 1991/92 gav kommunerna större frihet 
att organisera sin nämndverksamhet, och vid omorganisationer hamnade ansvaret för 
folkbiblioteken ofta under flerverksamhetsnämnder, vilket innebär att politikerna som 
ansvarar för folkbiblioteken har ett bredare fält att ansvara för. Svenska 
Kommunförbundet har fått signaler om att bibliotekspersonal i samband med 
nämndsammanslagningarna under 1990-talet upplevt ett ökat avstånd mellan politiker 
och biblioteksverksamhet.  
 
Nicklas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening ansåg inför valet 2006 
att det saknades politiska visioner för biblioteken, trots att dessa är de mest besökta 
kulturinstitutionerna och ställde frågan ”Bryr sig politikerna om biblioteken?” Bosse 
Jonssons tar i sin avhandling Medborgaren och marknaden upp att folkbiblioteken 
ursprungligen är idéburna, men att sociala och kulturella förhållanden har förändrats 
och det finns anledning att ställa frågor om hur folkbibliotekets uppgifter uppfattas idag 
av ansvariga politiker. Han anser att folkbiblioteket är en verksamhet med stora 
möjligheter, men det är sällan föremål för politisk debatt. Jonsson menar att det är 
viktigt för folkbibliotekens förändring att känna till hur de ansvariga tänker och talar om 
dem.   
 
Mot bakgrund av detta ansåg vi det vara intressant att belysa lokala kulturpolitikers 
uppfattningar om folkbiblioteket och folkbibliotekarierna. Vi har intervjuat 
biblioteksansvariga kulturpolitiker verksamma i Västerbottens inland, vars kommuner 
över en tioårsperiod har minskat med över 10 procent i folkmängd och där 
befolkningstätheten är mindre än 1 innevånare per kvadratkilometer. Kommunerna har 
en ansträngd ekonomi och biblioteksverksamheterna har känt av besparingar och många 
utlåningsstationer har dragits in. 
 
För att uppnå uppsatsens syfte ställde vi fyra frågor: 
 

• Vilka uppfattningar har politikerna om sig själva i förhållande till folkbiblioteket 
och dess personal? 

• Vilka uppfattningar har politikerna om folkbibliotek i allmänhet och om dess 
funktioner i de egna kommunerna i synnerhet? 

• Vilka uppfattningar har politikerna om bibliotekarier och övrig personal som 
arbetar inom folkbiblioteket? 

• Vad kan vi utifrån dessa uppfattningar säga om politikernas intresse för 
folkbiblioteken i den lokala kulturpolitiken? 

 
Vi valde att göra en kvalitativ studie och använde oss av en fenomenografisk ansats som 
möjliggjorde att studera de variationer av uppfattningar som fanns bland de lokala 
kulturpolitikerna kring fenomenen folkbiblioteket och folkbibliotekarien. Det 
grundläggande för fenomenografisk ansats är distinktionen mellan hur något är och hur 
något uppfattas vara. Det handlar om undersökningspersonernas sätt att uppfatta sin  
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omvärld, och det är variationerna av uppfattningarna som beskrivs. Fenomenografin 
fokuserar dock inte på individuell nivå. Vårt empiriska material består av kvalitativa 
intervjuer med sex politiker från två kommuner, verksamma i de nämnder som 
folkbiblioteket i respektive kommun vid undersökningstillfället låg under. 
 
I vår undersökning har vi med hjälp av fenomenografin analyserat intervjuerna för att 
kunna urskilja de olika uppfattningar som framträtt i materialet. Vår studie är liten till 
omfattningen och vi kan därför inte hävda att helt tydliga beskrivningskategorier 
framträtt med avseende på lokala kulturpolitikers syn på folkbiblioteket och 
folkbibliotekarien. Genom att utgå ifrån de uppfattningar som visat sig i det empiriska 
materialet försökte vi formulera några möjliga kategorier som utgör vårt slutresultat och 
som vi valt att uttrycka enligt följande: 
 

1. Folkbiblioteket uppfattas i första hand som en serviceinrättning som har till 
främsta uppgift att ta fram det som användaren efterfrågar. Under denna kategori 
återfinns mer marknadsanpassade uppfattningar och respondenterna benämner 
biblioteksanvändaren som "kund".  

 
2. Folkbiblioteket uppfattas som påverkare.  Inom denna kategori finns 

uppfattningar om biblioteket som redskap för lärande.  
 

3. Folkbibliotekarien uppfattas som en lågavlönad person, vilket antas bero på att 
det varit ett så kvinnodominerat yrke. Även om bibliotekarieutbildningens 
omfattning är okänd uppfattas den som gedigen och bibliotekariens 
huvudintresse antas vara litteratur.   

 
Vår studie visade för övrigt en strävan efter samförstånd i nämnderna och  
folkbiblioteket ägnas mindre intresse än andra delverksamheter som nämnderna 
ansvarar för. Helheten i intervjumaterialet visar på en välvilja till folkbiblioteket och 
alla respondenter utgår från att kommunen ska ha ett sådant. Trots detta visar de lokala 
kulturpolitikerna, ett svagt engagemang för den verksamhet de har att besluta om. 
 
Bosse Jonssons studie visar att politiken inte tillskrivs någon avgörande betydelse för 
styrningen av folkbiblioteken. Alla invånare har tillgång till folkbiblioteket med 
möjligheter att fritt använda det efter egna behov och beslutsfattarna ser sig som 
biblioteksbesökarnas uppdragsgivare. Kunden ska styra butiken, politikerna ska vara 
passiva påverkare som Jonsson uttrycker det, och folkbiblioteket ska alltså med andra 
medel än formella demokratiska beslutsprocesser få en demokratisk verkan. Vi ser spår 
i vårt intervjumaterial av ett sådant synsätt som Jonsson beskriver, vilket vi menar kan 
vara en möjlig förklaring till bristande engagemang hos ansvariga nämndpolitiker. 
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Bilaga 1. Intervjumall 
 
Respondenten 

1. Berätta om dig själv (Ålder, familj, sysselsättning, utbildning) 
2. Vad brukar du göra på fritiden? 
3. Varför och hur blev du politiker? 
4. Hur länge har du varit politiker? 
5. Vilken är din partitillhörighet? (el. sympatier på skalan vänster-höger om lokala 

listor) 
6. Varför just kulturpolitiker? 
7. Vad har du för erfarenhet av folkbiblioteket, som politiker, som användare eller 

på annat sätt, nu och tidigare? 
8. Är bilden av biblioteket densamma idag som när du var barn? 

 
Organisation 

1. Vilken typ av nämnd har ansvar för folkbiblioteket i din kommun? 
2. Hur ser du på folkbibliotekets placering i nämndsorganisationen? 
3. Hur ser du på din egen roll som bibliotekspolitiker? 
4. Har du något särskilt intresseområde inom nämndens ansvarsområden? 
5. Gör en uppskattning av hur stor del av nämndens arbete som ägnas åt 

biblioteksfrågor. 
6. Brukar biblioteksfrågorna orsaka debatt i nämnden . (följdfråga: Vad beror det 

på?) 
7. Vad anser du om bibliotekslagen? 
8. Har din kommun antagit en biblioteksplan? 
9. Vad anser du om betydelsen av en sådan plan? 
10. Hur ser du på bibliotekets finansiering? Budget.. Andra sätt, ex sponsring… 

 
Biblioteket 

1. Vad är folkbibliotekets kärnverksamhet?  
2. Vad skulle du särskilt vilja prioritera på folkbiblioteket? 
3. Eventuella verksamheter som inte bör finnas på ett folkbiblioteket? 
4. Hur tycker du att folkbibliotekets verksamheter har förändrats under senaste fem 

åren?  
5. Finns det någon särskild målgrupp du tycker bör prioriteras? 
6. Vad anser du ska styra bibliotekets inköp av media? 
7. Ska det ställas krav på kvalitet vid inköp? 
8. Hur ser du på folkbibliotekets roll i samhället? 
9. Vad är din uppfattning om biblioteket som: kulturförmedlare, 

informationscentral, folkbildare,  mötesplats? 
10. Vad tänker du på när man talar om folkbibliotekets tillgänglighet? 
11. Hur tror du att folkbiblioteket ser ut om 10 år? 
12. Placera in din uppfattning av folkbiblioteket som det ser ut idag i Skot-Hansens  

modell 
 

Bibliotekarien 
1. Hur ser din bild ut av bibliotekarien (kön, egenskaper, utseende…) 
2. Vilken kunskap eller kompetens är mest framträdande i den bilden? 
3. Har det någon betydelse för dig att veta vilken kompetens bibliotekarien har? 
4. Vilken är bibliotekariens viktigaste arbetsuppgift? 
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5. Vad är din uppfattning om bibliotekariens utbildning (längd, innehåll, 

förändring…) 
6. Vad har du för uppfattning om behov vid bemanning av folkbiblioteket? 

(bibliotekarier, assistenter…vad är det för skillnad?  
7. Hur ser din politiker- kontakt med bibliotekspersonalen ut? 
8. Hur skulle du vilja att kontakten fungerade? 

 
Slutligen: 
Det är valår. Vad skulle ditt eventuella personliga vallöfte till folkbiblioteket kunna 
vara? 
 




