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Abstract:  This master’s thesis attends to a debate in the Swedish daily 

press concerning the public library which arose after the 
Swedish Moderate Party’s publication of their cultural politi-
cal document Kulturen 2.0. This document contains a num-
ber of standpoints, of which three directly concern the public 
library: charges on book loans, libraries on contract and po-
litically balanced purchase policy. In all, 28 articles are ex-
amined by means of an idea and ideological analysis. The 
purpose is to find out what is behind the conflicts surround-
ing attitudes about the public library's mission and activity in 
an era of needs for change. On the basis of Douglas Raber’s 
account of three ideological strategies - social, conservative 
and populist - that constitutes the theoretical framework, the 
ideologies behind the ideas that stand out in the debate are to 
be identified.  

 
Four main conclusions are deduced from twelve preliminary 
inferences: (A) the combination of the social and the conser-
vative strategy by the critics in the debate; (B) the conflict 
between critics' position according to (A) and populist strat-
egy by advocates of the Moderate Party’s suggestions; (C) 
and (D) treats intrinsic dilemmas in the Moderate Party’s 
idea systems, there social respectively conservative strategy 
stands against populist strategy. Dilemmas concern either in-
consistencies between different levels or on a metaphysical 
level with their fundamental principles contradicting each 
other. Factors influencing the results are constituted of vari-
ous contents ascribed to certain central concepts such as edu-
cation, access and democracy. This associates the statement 
”the public library as the cornerstone of democracy” with al-
ternate meanings. 
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1. Inledning och bakgrund 
 
Intrycket man får vid läsning av diverse litteratur som handlar om biblioteket i kombi-
nation med den egna praktiska erfarenheten pekar på en mångfacetterad och splittrad 
bild av biblioteket. Man kan rätt och slätt sammanfatta det med följande rader: 
 

• Biblioteket utsätts ständigt för hot från olika håll, från marknadskrafter, upp-
hovsrättslagstiftning, den nya informationstekniken, nedskärningar och politisk 
ignorans 

• Biblioteket får nya oändliga möjligheter tack vare den nya informationstekniken 
• Biblioteket överhopas av nya tjänster, funktioner och ansvarsområden utöver 

dess funktion som förmedlare av litteratur 
• Biblioteket som institution är en stöttepelare, en central av olika slag, någonting 

mycket viktigt för samhället, en garant för demokratiska värden, kunskapens 
tempel och palats för kultur och mångfald 

 
Man kan skönja ett antal motsägelser och konflikter i dessa bilder, inte minst motsätt-
ningen mellan allt vad biblioteket förväntas stå för och de resurser som investeras i en 
följaktligen så betydelsefull och omtyckt samhällsorganisation. Detta kan till exempel 
innebära att två tillsynes motstridande synsätt ska förenas i folkbiblioteksverksamheten; 
det moderna och det traditionella. Det moderna synsättet innefattar som sig bör en strä-
van efter att anpassa verksamheten till de förändringar som hela tiden sker, till exempel 
införandet av ny informationsteknologi och nya medier medan det traditionella synsättet 
kännetecknas av en betoning på kulturarvet och därmed bokens betydelse.  
 
Jag hade en ursprunglig idé till magisteruppsatsen som handlade om att, i ljuset av alla 
dessa bilder av folkbiblioteket och potentiella konflikter dem emellan, på ett mera nog-
grant sätt granska dagspressen och undersöka på vilket sätt det talas om biblioteket, vil-
ka idéer som framträder och vilka ideologiska strategier de bottnar i.  

Dorte Skot-Hansen har skrivit att den offentliga debatten sällan handlar om bibliote-
ket och ännu mindre syns i medierna.1 Det visade sig att detta inte stämde på svenska 
förhållanden, åtminstone inte beträffande dagspressen. Folkbiblioteket som samhälleligt 
fenomen verkar ligga många människor varmt om hjärtat och när man uppfattar ett poli-
tiskt förslag som ett hot mot denna institution, då framkallar det starka känslor. Därför, 
när moderaterna februari 2007 lade fram skriften Kulturen 2.0 som är en skiss av parti-
ets kulturprogram, gav det upphov till intensiva reaktioner på dagstidningarnas kultur- 
och ledarsidor. Artiklarna väckte mitt intresse för att det däri rymdes ett stort antal frå-
gor och idéer som är grundläggande för folkbiblioteket. Därigenom kunde jag förena 
den ursprungliga idén med utgångspunkten i denna debatt samt i de konflikter som upp-
stod kring moderaternas Kulturen 2.0. 

Debatten om folkbibliotekets uppgift och förutsättningar i dagens samhälle sett ut-
ifrån en moderat synvinkel är inte bara intressant i sig utan även med tanke på att det 
moderata partiet ingår i en styrande regeringsallians sedan valet 2006 och därmed inne-
har en viktig maktposition i Sverige.   
 
 

                                                 
1 Skot-Hansen, Dorte 2001. Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket, s. 59. 
Skot-Hansen är dansk biblioteksforskare. 
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1.1 Problemställning 
 
Det antagande jag utgår ifrån är att folkbibliotekets mission i dagens samhälle rymmer 
en inneboende konflikt mellan det moderna och det traditionella, inte minst mot bak-
grund av en allt hårdare kamp om de begränsade ekonomiska resurserna som kan tvinga 
fram en prioritering av vissa uppgifter på bekostnad av andra. Kan och bör folkbibliote-
ket leva upp till idealet och verka både i det förflutna och framtiden genom att tillhan-
dahålla det allra äldsta materialet och samtidigt gå i bräschen för det allra senaste? Har 
folkbiblioteket haft en roll som stöttepelare i ett demokratiskt och jämlikt samhälle och i 
så fall är det möjligt eller önskvärt att bibehålla den rollen? Kan en traditionell bild-
ningsuppgift förenas med en modern efterfrågestyrd folkbiblioteksverksamhet där an-
vändaren själv får bestämma vilket material som ska finnas tillgängligt eller kommer 
den att åsidosättas? Frågor som de här och liknande om folkbibliotekens framtida ut-
formning ställs på sin spets i den debatt som blossat upp efter publiceringen av modera-
ternas kulturpolitiska plattform Kulturen 2.0. Tonvikten ligger på de förslag som mode-
raterna presenterar i sin skrift samt de reaktioner och kommentarer som dessa föranled-
de. Kring alla dessa synsätt kretsar en diskussion vars mål är att bena upp de viktigaste 
frågorna som dyker upp i materialet och knyta dem till ideologiska perspektiv och 
grundläggande principer. Den konfliktpotential som antyddes i inledningen kan göra sig 
än mer gällande i moderaternas teoretiska försök till förnyelse av biblioteksväsendet. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Douglas Raber har i en artikel framställt tre ideologiska strategier – social, konservativ 
och populistisk – som finns representerade i de amerikanska folkbibliotekens verksam-
het, likaså i den amerikanska biblioteksföreningens dokument ”ALA Goal 2000”.2 Do-
kumentet innehåller enligt Raber ett antal olösta kontradiktioner mellan olika idéer om 
folkbibliotekets uppdrag. För att lösa konflikterna försöker han att se vad som ligger 
bakom dessa idéer.3  

Traditionellt har folkbiblioteket hämtat inspiration från den amerikanska folkbiblio-
teksutvecklingen ända sedan början av 1900-talet i och med Valfrid Palmgren.4 Det är 
intressant att se vilka slutsatser man kan dra av den svenska debatten om folkbiblioteket 
utifrån Rabers grundvalar. Min ambition är att förstå vad som egentligen sägs i den här 
debatten och inte att granska sakernas praktiska tillstånd eller lösa de uppkomna kon-
flikterna. 

 
Syftet med den här undersökningen är således att ta reda på vad som ligger bakom kon-
flikterna mellan olika föreställningar kring folkbibliotekets roll och verksamhet i den 
process av förändring som det genomgår. Utgångsmaterialet är debatten kring modera-
ternas Kulturen 2.0 på dagstidningarnas kultur- och ledarsidor. För att komma fram till 
målet har jag preciserat tre hierarkiskt ställda frågeställningar. De följer en uppåtgående 
stege och för att besvara den sista och överordnade frågeställningen är det nödvändigt 
att i tur och ordning ta itu med de två första. 
 
                                                 
2 Raber, Douglas 1996. ALA Goal 2000 and Public Libraries: Ambiguities and Possibilities. Dokumentet 
han refererar till: ALA. ALA Goal 2000. Raber är assistent professor på Missouri-universitetet i USA. 
3 Raber 1996, s. 224. 
4 Torstensson, Magnus 1996. Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: Exemplet 
Sverige och några jämförelser med USA, s. 113; även s. 121f. Torstensson är universitetslektor vid Bibli-
otekshögskolan i Borås. 
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Ø Vilka idéer rörande folkbiblioteket kommer fram i Kulturen 2.0 samt i den 
efterföljande debatten i dagspressen?  

Ø Vilka ideologiska strategier i Rabers mening kan man relatera dessa idéer 
till?  

• Vilka ideologiska skiljelinjer/teoretiska konflikter mellan de ideologiska 
strategierna i Rabers mening går att urskilja hos moderaterna och övriga 
debattörer? 

 
1.3 Kulturen 2.0 
 
För att man ska kunna bilda sig en uppfattning om Kulturen 2.0 och den kontext mode-
raterna introducerar sina förslag angående folkbiblioteket i, presenterar jag här doku-
mentet i generella drag. Moderaterna är noga med att poängtera att deras kulturpolitiska 
skrift Kulturen 2.0 ska betraktas som ett inlägg i debatten om kultursituationen i Sveri-
ge. Författarna presenterar den moderata synen på kulturpolitiken i ett sammanfattande 
embryo till en programförklaring. Skriften består av, förutom inledningen, åttiotvå ställ-
ningstaganden inom alla kulturområden dit även idrott räknas. Av dessa ställningsta-
ganden är det tre stycken som direkt berör folkbiblioteket och dem kommer jag att re-
dogöra närmare för under analysens gång. Ledmotivet är, enligt författarna själva, kultu-
rens frihet från politisk centralstyrning.5  

När man läser de nya moderaternas kulturplattform, så blir det ganska uppenbart att 
det är ett antal principer som är vägledande i deras kulturpolitiska förklaring. Inledning-
en präglas av formuleringar som alla gör anspråk på att uttrycka kärnan i deras idéer om 
kultur. Det som tycks vara överordnat alla andra principer och kan sägas vara grund-
läggande är följande: ”friheten från politiska ingrepp”; ”decentralisering” och ”kvalitet 
och effektivitet”.6 De nu existerande institutionerna och stödformerna ska rannsakas. 
Man vill lägga över vikten av ansvaret på kulturutövarna, vilket bidrar till större frihet 
och minskar bidragsbehovet.7  

Förändringen i samhället innebär att de nationella kulturpolitiska målen från 1996 
måste omprövas och anpassas till dagens verklighet. Författarna vill dock behålla vissa 
grundläggande principer: ”kulturpolitiken ska sträva efter yttrandefrihet, jämlikhet med 
avseende på delaktighet, mångfald, självständighet, bevarande, bildning och internatio-
nalisering”8.  

Man räknar upp ansvarsområden som staten ska behålla efter att allt annat ansvar 
lagts på institutionerna själva, kulturutövarna och privata entreprenörer. Dessa består 
främst av lagstiftning till skydd för yttrandefrihet och upphovsrätt, samt tryggande av 
kulturarvet och de nationella institutionerna. Dessutom nämns integration och jäm-
ställdhet som ett politiskt ansvar men på vilket sätt detta ska praktiseras är återigen in-
stitutionernas sak.9 

Det ideologiska perspektivet som genomsyrar moderaternas kultursyn är enligt dem 
själva en blandning av konservatism, liberalism och modernitet: ”konservatismens syn 
på behovet av kvalitetsinstitutioner och viljan att värna kulturtraditioner, liberalismens 
frihetsbegrepp och marknadslösningar, modernitetens ifrågasättande av etablerade 
strukturer och sanningar”10. 

                                                 
5 Kulturen 2.0 2007, s. 8. 
6 Ibid., passim. 
7 Ibid., s. 8. 
8 Ibid., s. 5. 
9 Ibid., s. 5. 
10 Ibid., s. 3f. 
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1.4 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Den forskning som jag bedömde vara relevant för föreliggande uppsats har jag valt med 
tanke på att folkbiblioteket är ställt inför förändringar och på vad detta kan innebära för 
dess grundläggande förutsättningar, verksamhet och roll i samhället samt dess ideolo-
giska identitet. Beträffande forskning som utgår från dagspressens debatt om folkbiblio-
teket har jag inte hittat många arbeten förutom ett par magisteruppsatser som jag be-
stämt mig för att inte ta upp här, eftersom de för övrigt saknar en direkt relevans för min 
undersökning. Däremot presenterar jag under avsnitt 1.3.2 en magisteruppsats som be-
handlar likvärdiga frågor som den här. Sista avsnittet redogör för en historisk och idé-
mässig bakgrund till moderaternas kultursyn. Detta kapitel sätter det problemområde 
som står i fokus för denna uppsats i ett historiskt, samhälleligt och ideologiskt samman-
hang. Den valda litteraturen tjänar som orientering i forskningsfältet samt även belyser 
och kompletterar studiens teoretiska utgångspunkt. 
 
1.4.1 Folkbibliotekets grundsatser 
 
I sin avhandling undersöker Ragnar Andreas Audunson hur folkbiblioteket hanterar den 
förändrings- och moderniseringsprocess som pågår i dagens samhälle.11 Studien är 
komparativt inriktad då han gör en jämförelse mellan tre olika folkbibliotek, ett norskt, 
ett svenskt och ett ungerskt. Grundantagandet för analysen är att folkbiblioteken i alla 
utvecklade länder hitintills haft en gemensam professionell och ideologisk värdegrund 
som till stor del inspirerats av de anglo-amerikanska idéerna kring vilka principer som 
bör ligga till grund för biblioteksverksamheten. Dessa kan enligt Audunson sammanfat-
tas i två uppdrag för folkbiblioteket:  
 

1. verka för att stärka demokratin  
2. befrämja en rättvis åtkomst till kunskap och kultur genom att tillgängliggöra 

böcker och andra typer av dokument för allmänheten  12    
 
I formandet av den första värdegrundspunkten har hotet från nazistiska och stalinistiska 
tendenser i omvärlden på 1930- och 1940-talet spelat in. Det andra har att göra med en 
stark koppling till socialdemokratiska idéer som började göra sig gällande efter första 
världskriget. 

Audunson identifierar ett antal faktorer såsom ny teknik, ekonomisk begränsning och 
politisk förändring, som kan tänkas påverka biblioteksverksamheten.13 Denna utmanas 
således av förändringar i omvärlden och frågan Audunson ställer är hur en offentlig 
organisation som folkbiblioteket med dess traditionella värdegrund förhåller sig till och 
påverkas av detta? 

I studien tillämpar han tre olika metoder, dokumentanalys, enkäter och kvalitativa 
djupintervjuer med bibliotekarier för att skapa ett så brett analysunderlag som möjligt, 
och slutsatsen blir att det finns en vilja att modernisera och anpassa verksamheten efter 
förändringar i omvärlden, dock inte utan att de institutionella normerna inverkar. En 
mer efterfrågestyrd organisation innebär inte heller ett förkastande av de professionella 

                                                 
11 Audunson, Ragnar Andreas 1996. Change processes in public libraries. A comparative project within 
an institutionalist perspective. Audunson är professor vid Avdelning for journalistikk, bibliotek- og in-
formasjonsfag vid högskolan i Oslo. 
12 Ibid., s. 34ff. 
13 Ibid., s. 13ff. 
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kvalitetskraven.14 Audunsons bok är användbar för min uppsats av flera skäl, dels ge-
nom formuleringen av folkbibliotekets ideologiska värdegrund, dels genom att i jämfö-
relse mellan delar av hans forskning och mina resultat kunnat belysa problematiken. 
 
Joacim Hansson belyser i sin licentiatavhandling relationen mellan folkbiblioteket, 
andra bibliotekstyper och den allmänna politiska utvecklingen i det svenska samhället 
kring sekelskiftet.15 Med hjälp av en ideologikritisk diskursanalys av ett antal texter från 
den samtida bibliotekspressen som avser att formulera idémässiga utsagor kring folk-
biblioteket, vill Hansson komma fram till huruvida det finns en speciell ideologisk iden-
titet kopplad till denna institution. Även vad som i så fall kännetecknar denna identitet 
utforskas särskilt i samband med andra bibliotekstyper och den samhällspolitiska ut-
vecklingen. Ett grundläggande antagande är att folkbiblioteket är en politisk organisa-
tion i det att den förmedlar vissa normer och värderingar snarare än direkta produkter. 16 
Frågan är då var på den politiska skalan folkbiblioteket går att placera? Tidigare veten-
skapliga resultat har pekat på att folkbiblioteksverksamheten har sin ideologiska hem-
vist hos socialdemokratin som varande en del av själva välfärdsprojektet. 17 

Men i denna studie drar Hansson slutsatsen att folkbibliotekens ideologiska identitet 
till största delen är konservativ. Analysen påvisar att folkbiblioteksdiskursen har bety-
dande likheter med den konservativa ideologin men också till viss del med liberalismen. 
Detta genom att diskursen framhäver folkbibliotekets traditionella värden och strävan 
efter samstämmighet kring dess uppgifter och funktioner i samhället. Folkbiblioteks-
verksamheten finner sin legitimitet i en konservativ grundsyn som innefattar en idealis-
tisk tro på de bestående värdena till skillnad från de socialistiska och liberala ideologi-
erna vars argument bygger på en ”vetenskapligt baserad rationalitet”.18 Att folkbibliote-
kets ideologiska identitet till stor del skulle vara konservativ kan enligt Hansson bero på 
att det under denna period hade ett starkt samband med den av tradition starkt konserva-
tiva akademiska bibliotekssfären.19 Hansson bjuder på en annorlunda synvinkel då han 
delvis går i polemik med samt kompletterar bilden av folkbibliotekets ideologiska hem-
vist, vilket gör den intressant för jämförelsen med de idéer som framträder i min under-
sökning. 
 
Liz Greenhalgh, Ken Worpole och Charles Landry diskuterar hur folkbiblioteket upple-
ver en identitetskris och att det är fullt begripligt med tanke på att denna institution 
rymmer många ansvarsfulla verksamheter.20 Folkbiblioteket måste anpassa sig till de 
nya möjligheter som den tekniska utvecklingen bär med sig och parera alla nya och 
gamla hot. Dess framtida utveckling är beroende av hur det lyckas med att låta omvärl-
den förstå dess potential i en konkurrensutsatt miljö.21 Folkbiblioteket har överlevt för-
sök till kommersialisering och marknadsorientering under 1980-talet men om det ska ha 

                                                 
14 Audunson 1996, s. 180. 
15 Hansson, Joacim 1998. Om folkbibliotekens ideologiska identitet: En diskursstudie. Hansson är forskare 
och lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
16 Ibid., s. 39. 
17 Ibid., s. 28. Hansson refererar till bl.a. Audunsson 1996, s.35. 
18 Ibid., s. 138. 
19 Ibid., s. 140. 
20 Greenhalgh, Liz, Worpole, Ken & Landry, Charles 1995. Libraries in a World of Cultural Change,  
s. 36. Greenhalgh är forskare inom fältet för kultur- och stadspolitik; Worpole är författare och samhälls-
kritiker; Landry har bl. a. grundat Comedia, en oberoende organisation som specialiserat sig i forsknings-
frågor som rör kultur- och stadspolitik. Boken utgår från en storskalig och detaljerad studie om folkbiblio-
teken i Storbritannien i vilken mer än tusen aktörer intervjuades. 
21 Ibid., s. 144. 
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en chans att möta den nya teknikens utmaningar, måste det, enligt författarna, anpassa 
sig till en framtid med inriktning på ”livslångt lärande”. Numera hänger det mer på in-
dividen att införskaffa kunskap i stort sett under hela sin livstid, vilket borde gynna bib-
lioteken om de förmår att anta stridshandsken. Med sin solida historia i grunden, menar 
författarna, borde folkbiblioteket satsa på att assistera människor i den lärandeprocess 
som både individer och dagens kunskapssamhälle är i stort behov av för sin utveck-
ling.22  
 
I sitt bidrag till antologin Det siviliserte informasjonssamfunn redogör Audunson för en 
norsk undersökning som gjorts bland tre för biblioteket centrala aktörer – bibliotekarier, 
politiker och användare. 23 Ett antal frågor ställdes till respondenter i ljuset av den för-
ändring och dess olika faktorer som biblioteket är med om eller på väg mot. Bör efter-
frågan styra, med tanke på marknadsliberalismens frammarsch, i stället för principer 
som med all sannolikhet grundas på västerländska värdenormer? Behöver vi biblioteka-
rier överhuvudtaget och vilken väg förväntas biblioteket gå när det antas bli ansatt för 
olika krav från skilda håll? Det finns vissa grundläggande mål som legitimerar folkbib-
liotekets existens och överlevnad i samhället och som kan förekomma parallellt men 
som kan skifta i betydelse från en tid till en annan: (1) att fungera som instrument för 
problemlösning i vardagslivet, arbetslivet eller utbildningen; (2) att främja demokrati; 
(3) att främja jämlikhet och motverka klasskillnader; (4) att sprida kultur och kunskap, 
bildning i det som alla borde känna till; (5) att bidra till en meningsfull och utvecklande 
fritid; och (6) att utgöra en social mötesplats i det lokala samhället. En annan dimension 
av bibliotekets möjliga roll (förutom ovanstående principer) är vilka tjänster som bör 
prioriteras.24 Denna modell är en utveckling av Marianne Andersson & Dorte Skot-
Hansens välkända schema där bibliotekets funktioner kan beskrivas i termer av kultur-
centra, vetenskapscentra, informationscentra och socialcentra.25  
      
1.4.2 Folkbibliotek under förändring  
 
I boken Kulturens nya vägar redogör Sven Nilsson för kulturområdets alla delar och 
kulturpolitikens utveckling från mitten av 1800-talet till början av 2000-talet. 26  

Folkbibliotekets utveckling och framväxt mot bakgrund av den demokratiska sam-
hällsutvecklingen analyseras och Nilsson visar hur synen på dess roll och olika uppgif-
ter i samhället har förändrats även om dess basfunktioner såsom dessa finns beskrivna i 
1949-års betänkande i stort sett äger giltighet än i dag. Parallellt med de genomgripande 
förändringarna i samhället har folkbibliotekets verksamhet och inriktning kommit att 
skifta både till form och innehåll.27 För min undersökning räcker det om vi tittar närma-
re på den sentida utvecklingen och jämför med parallella processer i USA så som Willi-

                                                 
22 Greenhalgh, Worpole & Landry 1995, s. 166f. 
23 Audunson, Ragnar Andreas 2001. Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes 
og bibliotekarenes bilder.  
24 Ibid., s. 207f, 210.  
25 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte har utvecklat sin modell i Det lokale bibliotek: Afvikling 
eller utvikling (1994). Andersson & Skot-Hansen är danska biblioteksforskare. 
26 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. Nilsson 
är f d stadsbibliotekarie i Malmö, arbetar nu i eget företag med utvecklingsarbete inom kultur- och biblio-
teksområdena. 
27 Ibid., s. 172ff. 
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am Birdsall28 beskriver dem. Genom den historiska inramningen kan forskningsområdet 
sättas i ett kontinuerligt sammanhang av politiska och samhälleliga influenser. 

I USA var 1960-talet en blomstrande period för folkbiblioteken i en politisk miljö 
präglad av vänsterorienterad liberalism, skriver Birdsall. Historiskt sett var denna rikt-
ning en respons på industrialismens och kapitalismens ideologi. 29 Nilsson beskriver 
motsvarande period under 1960-70-talet i Sverige då den starka ekonomiska utveck-
lingen innebar en positiv, bred satsning på folkbiblioteket som nu fick spela en central 
roll i samhällsutvecklingen bland annat genom att verksamheten breddades och dess 
sociala funktion betonades i form av uppsökande arbete för till exempel sjuka och äldre. 
Folkbiblioteket betraktades nu som ett kulturcentrum med förutom böcker och tidskrif-
ter även många nya medier och kulturaktiviteter som till exempel utställningar och kon-
serter. Det sociala engagemanget var således i fokus då biblioteksverksamhetens främs-
ta uppgift var att nå ut till den breda allmänheten och då inte minst de socialt utsatta 
grupperna i samhället.30 

Tiden under 1970-talet i USA kännetecknas av ekonomisk stagnation, nykonserva-
tism och nyliberalism, samt utveckling av den nya informationstekniken.31 En liknande 
stagnation i Sverige skedde på 1980-talet då folkbiblioteket fick en minskad politisk 
betydelse. På 1990-talet infördes i Sverige den nya informationstekniken som underlät-
tade en ökad satsning på kunskap och lärande. Tiden därefter har präglats av ett allt mer 
konkurrensutsatt folkbibliotek som måste hävda sitt existensberättigande gentemot 
andra verksamheter och som dessutom måste svara mot allt mer individualiserade in-
formationsbehov. Folkbiblioteket blev mer kundorienterat med en ökad anpassning efter 
användarens behov utifrån marknadens villkor.32  
 
Birdsall funderar på vad informationsteknik som ideologi utgör för biblioteket och dess 
politiska och sociala förutsättningar. Han menar att medan många jublar och har jublat i 
några decennier över utvecklingen på informationsteknikens område och dess möjlighe-
ter för biblioteket, så finns det grund för oro över dess samhälleliga bärkraft. Enligt 
Birdsall definieras folkbibliotekets ställning ”av det dynamiske forholdet mellom to 
sfærer i samfunnslivet, nemlig den politiske og den økonomiske”.33 Det vad Birdsall 
kallar för informationsteknikens ideologi strävar efter den ekonomiska sfärens, alltså 
marknadens, dominans över den politiska sfären. Detta sker bland annat genom privati-
sering av tjänster som förespråkarna för denna ideologi menar är det ultimata sättet att 
ombesörja användarnas behov. Det politiska uppdraget som biblioteket har, kan gå om 
intet, likaså den fria tillgången till information för medborgare. Folkbiblioteket utgör en 
viktig länk mellan individ och lokalsamhället och öppnar dessutom dörrar till ett större 
sammanhang, skriver Birdsall. 34 
 
Boken Gør biblioteket en forskel? skriven av två danska biblioteksforskare Henrik Jo-
chumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen, bygger på en vetenskaplig undersökning av 
folkbibliotekets betydelse för människor i vardagslivet. Författarna ställer sig frågan hur 
folkbiblioteket kommer att se ut i framtiden med tanke på de förändringar som skett, 

                                                 
28 Birdsall, William F. 2001. Folkebiblioteket på den politiske arena. Birdsall är amerikansk biblioteks-
forskare.  
29 Ibid., s. 29. 
30 Nilsson 2003, s.172ff. 
31 Birdsall 2001, s. 31. 
32 Nilsson 2003, s. 172ff. 
33 Birdsall 2001, s. 25. 
34 Ibid., s. 41f. 
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inte minst införandet av ny informationsteknik och nya elektroniska medier som till stor 
del har revolutionerat verksamheten.35  

Studien har en kvalitativ ansats med intervjuer både av användare och så kallade 
icke-användare för att utröna hur dessa uppfattar folkbiblioteket; vilka föreställningar 
som finns, vilken betydelse biblioteket har och hur det faktiskt nyttjas.36 Med inspira-
tion från den franske sociologen Bourdieu utgår Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen 
från att livsstilen inverkar på kulturkonsumtionen och då även på biblioteksanvändning-
en.37  Författarna bygger sin studie även på Andersson & Skot-Hansens modell.38 Det 
visade sig att informanterna oavsett hur ofta de själva besökte folkbiblioteket ansåg att 
dess främsta styrka ligger i att det vänder sig till alla delar av befolkningen. Folkbiblio-
teket blir därmed en nationell symbol, en institution som har något att erbjuda alla män-
niskor i samhället oberoende av deras sociala tillhörighet. Det rådde också en utbredd 
enighet bland informanterna om att folkbibliotekets viktigaste roll i samhället är att be-
främja lärande och kunskap. Således är det bilden av folkbiblioteket som ett kunskaps-, 
kultur- och informationscenter som starkast verkar i människors medvetande. Slutligen 
betraktades folkbiblioteket också som en icke-kommersiell, neutral mötesplats där män-
niskor från alla samhällsskikt kan träffas och odla sina sociala relationer. Alla dessa 
funktioner sammantaget gör att folkbiblioteket enligt författarna har en unik ställning i 
vardagslivet. 39  

I boken Folkebiblioteket under forandring skiftar Jochumsen och Hvenegaard Ras-
mussen perspektiv från användarna till bibliotekarierna och andra personer verksamma 
inom det aktuella området och undersöker vilka uppfattningar om folkbiblioteket och 
dess användare som har präglat verksamheten från mitten av 1960-talet fram till idag. 40 

Genom att utföra en diskursanalys av artiklar från fyra centrala tidskrifter lyfter för-
fattarna fram vilka diskurser som varit rådande och tar särskilt fasta på de förändringar 
som skett för att därigenom utröna hur specifika föreställningar fått en särskild auktori-
tet. Med hjälp av Bourdieus fältteori vill de påvisa hur vissa normer och värderingar 
kommit att inta en dominerande position vid en given tidpunkt i samband med den all-
männa politiska, sociala och kulturella utvecklingen. Vidare analyseras folkbibliotekets 
övergång mellan det moderna och det senmoderna utifrån olika samhällsteorier, som till 
exempel modernitetsteori.41 

Fram till 1960-talet dominerade en modern upplysningsdiskurs som dock i takt med 
att folkbiblioteket fick nya medier och funktioner kom att ersättas av en bredare förank-
rad kulturförmedlardiskurs som inriktades på de nya möjligheterna som nu visade sig. 
Gemensamt för båda diskurserna var emellertid synen på användarna som passiva mot-
tagare av ett högkvalitativt material. I slutet av decenniet uppstod enligt författarna en 
mångfaldsdiskurs som kom att stå i motsättning till de båda tidigare diskurserna i det att 
kvalitetsbegreppet omdefinierades och därför användarnas egna preferenser kom att 
beaktas i högre grad. 1970-talet präglades av en socialistisk diskurs som dock ånyo för-
satte användarna i en underordnad position genom kravet på ett politiskt orienterat ma-
terial. Under 1980-talets krisår uppstod en användarorienterad diskurs som syftade till 

                                                 
35 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper 2000. Gør biblioteket en forskel?, s. 12f. Bägge 
författare är lektorer vid Danmarks Biblioteksskole, Institut for Kultur og Medier. 
36 Ibid., s. 17ff. 
37 Ibid., s. 56. 
38 Ibid., s. 16. Andersson & Skot-Hansen 1994; se även 1.3.1 här. 
39 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 140ff. 
40 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006. Folkebiblioteket under forandring: Modernitet, felt og 
diskurs, s. 11. Den här boken är en fortsättning på Gør biblioteket en forskel? och sammantaget utgör de 
båda böckerna avhandlingen Biblioteksbrug mellem hverdagsliv og institutionel identitet. 
41 Ibid., s. 12ff. 
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att legitimera folkbiblioteket, vilket också innebar en ökad marknadsanpassning och 
denna diskurs präglade även 1990-talet då kvalitetsfrågan inte längre var den mest cen-
trala utan istället frågan kring vilken identitet folkbiblioteket skulle ha i framtiden kom 
att dominera debatten.42 Den nya diskursen som kännetecknar det senmoderna bibliote-
ket – den dynamiskt fokuserade och upplevelseorienterade – är på väg att etablera sig i 
framtiden.43  

Dessa två studier utgör en komplex vy utifrån två olika perspektiv. De olika diskur-
serna kan jämföras med den historiska utvecklingen i Nilssons och Birdsalls referat 
ovan och tillsammans skapar de en komplett bild av forskningsområdet.  
 
Simon Parsmo undersöker i sin magisteruppsats debatten som försiggår på biblioteks-
tidskrifternas sidor angående GATS-avtalet och dess effekter på folkbiblioteket.44 De-
batten handlar till stor del om liknande dilemman som behandlas i föreliggande uppsats. 
I frågan om GATS utgör ett hot mot folkbibliotekets grundläggande principer har kriti-
kerna och förespråkarna olika åsikter, den ena sidan hävdar att så är fallet, den andra 
sidan förnekar det. Kritikerna menar att GATS-konceptet kan förknippas med nyliberal 
ideologi medan förespråkarnas beskrivning av avtalets principer ideologiskt kan sägas 
vara nära reformistisk socialism, enligt Parsmo. 45 Han diskuterar huruvida folkbibliote-
kets ideologiska identitet kan vara förenligt med nyliberalismens idéer.46 Parsmos upp-
sats tangerar viktiga frågor och idéer som har jämförelsepunkter med den här undersök-
ningen fastän de är relaterade till hotet från GATS. 
 
1.4.3 Moderaternas kultursyn 
 
Det kan vara intressant att se vilken förhistoria den moderata kultursynen har de när-
maste decennierna före Kulturen 2.0 för att förstå sammanhanget. Anders Frenander 
skildrar moderaternas kulturpolitiska diskurs under den aktuella tiden på följande vis. 
Från mitten av 1970-talet har det dykt upp en ny linje i moderaternas ideologi, de hittills 
dominerande konservativa idéerna har trängts undan bit för bit av nyliberala tankar. 
Konservatismen har ändå behållit sin position till en viss del, vilket har lett till att dessa 
två riktningar lever sida vid sida. Detta kan innebära problem för kulturområdet, enligt 
Frenander, eftersom dessa två idésystem verkar vara omöjliga att pussla ihop. Även 
inom partiet ställs konservatismens anhängare mot nyliberalismens falang. 47 
 

För konservatismen har ju staten en given uppgift i att stötta och för-
svara den ärvda kulturens förnämsta skatter, medan liberalismen gärna 
vill överlåta åt den enskildes aktivitet på marknaden att avgöra vad 
slags kultur som ska frodas och överleva. 48                                                    

 
Moderaterna verkar pendla mellan konservatism och nyliberalism även de följande de-
cennierna samtidigt som de försöker att bringa dessa två ideologier i jämvikt med var-

                                                 
42 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 208ff. 
43 Ibid., s. 204. 
44 Parsmo, Simon 2004. Utgör GATS ett hot mot folkbiblioteket? En idé- och ideologianalys av den 
svenska debatten. 
45 Ibid., s. 53ff. 
46 Ibid., s. 46ff. 
47 Frenander, Anders 2005. Kulturen som kulturpolitikens stora problem: Diskussionen om svensk kultur-
politik under 1900-talet, s. 178. Frenander är föreståndare vid Centrum för Kulturpolitisk forskning. 
48 Ibid., s. 178. 



 12 

andra.49 De nyliberala idéerna börjar göra sig alltmer gällande i moderaternas motstånd 
till statens inblandning i kulturens villkor. Handlingsprogrammet från år 1984 innehåller 
beståndsdelar som kristendomens arv, statens huvuduppgift borde vara att värna om 
kulturarvet, sponsring från företag och privata personer borde lyftas fram. En neutral 
kulturpolitik är i stort sett omöjlig och därför är det inte önskvärt att föra någon kultur-
politik överhuvudtaget. Tvärtom, om staten håller sig borta kommer kulturen att blomst-
ra och konstnärlig frihet förblir oinskränkt. Drygt tio år senare 1993 kommer ett nytt 
program med i princip samma riktlinje som det tidigare handlingsprogrammet. För-
skjutningen mot nyliberalism märks även där. Fortsättningsvis är det en fråga om en 
blandning av liberalism och konservatism i förhållande till kulturen.50 Frenander finner 
det märkligt att inte ens en borgerlig valseger 1991 har lämnat några spår på kulturpoli-
tikens stora riktlinjer som fastslogs redan i de nationella målen 1974. Även debatten 
lyser med sin frånvaro.51 
 
Perioden därefter har inte varit lätt att utforska, eftersom de böcker som beskriver mode-
raternas politik väldigt sällan handlar om deras syn på kultur och desto mindre om bib-
liotek. Vad detta tyder på är inte min mening att spekulera i. Till slut har jag valt att 
referera till Stig-Björn Ljunggrens nyligen utgivna bok Högern att lita på! Om Fredrik 
Reinfeldt och de nya moderaterna.52 Ljunggren har ägnat mycket tid åt att kartlägga den 
svenska högerns historia och den här boken utgör det senaste bidraget. Kultursynen ly-
ser återigen med sin frånvaro, så jag får nöja mig med att behandla den ideologiska de-
len som jag antar speglas även i moderaternas kulturpolitik. Enligt Ljunggren har nyli-
berala strömningar gjort sig gällande redan på 1980-talet. Hans tes är att omsvängning-
en till de nya moderaterna börjat redan under Carl Bildt-perioden med en ny framtoning 
men i stort sett oförändrad politik.53 Nyliberalernas ambitioner hade sin utgångspunkt i 
samhällskrisen och kan sammanfattas i fem punkter: (1) krisen kan avhjälpas genom att 
frigöra marknadsekonomin; (2) statens uppgifter är för många – decentralisera och hitta 
marknadsmässiga lösningar; (3) politikerna söker kortsiktiga lösningar för att fånga rös-
ter – förändra konstitutionen i en chockartad takt för att begränsa politikernas spelrum; 
(4) frigöra sig från ”den socialdemokratiska hegemonin” samt (5) införa ett borgerligt 
välfärdssamhälle med ledord som ”valfrihet, konkurrensutsättning och mångfald av väl-
färdspolitiska lösningar”.54 Ljunggren menar att nyliberalismen har vunnit. Sedan 1980-
talet har marknadskrafterna fått allt större inflytande över politiken även hos andra par-
tier. Samhället har anammat den inriktning som nyliberaler eftersträvat från början, det 
vill säga större marknadsanpassning, individualism och valfrihet.55 
 
År 2005 har det antagits en motion i riksdagen, med Fredrik Reinfeldt som huvudförfat-
tare, som handlar om moderaternas syn på kultur och kulturpolitik.56 I den lyfter man 
fram nyckelbegrepp som förnyelse, kulturarv, satsning på barn, nationella institutioner, 
storstadsoperan, förändrade skatteregler och anpassning av ersättningsformer. Bibliote-
ket ska i första hand agera folkbildare och erbjuda litteratur som speglar det politiska 

                                                 
49 Frenander 2005, s. 179. 
50 Ibid., s. 180. 
51 Ibid. 
52 Ljunggren, Stig-Björn 2006. Ljunggren är fil dr. i statsvetenskap.  
53 Ibid., s. 117, 249. Carl Bildt har varit partiledare för Moderata samlingspartiet 1986–99 samt Sveriges 
statsminister 1991–94. 
54 Ljunggren 2006, s. 112ff. 
55 Ibid., s. 114f, 249. 
56 Reinfeldt et al. 2005. Motion 2005/06:m 003. Fredrik Reinfeldt är partiledare för Moderata samlings-
partiet sedan 2003 och Sveriges statsminister sedan 2006. 
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fältet. ”Bibliotekslagen är idag onödig” skriver författarna i partimotionen och menar att 
bibliotekslagen är ett hinder speciellt i relation till nya privata drifter av biblioteken57. 
Förnyelse och mångfald är inte möjliga om det finns en lag som till exempel förbjuder 
avgifter på boklån.58 Man kan se att här möts konservativa idéer med nyliberala i ton-
vikten på kulturarvet och kravet på avskaffandet av bibliotekslagen. 
 
På moderaternas hemsida kan man hitta följande synpunkter om kultur. Deras idéhisto-
riska motto är placerandet av människan före systemet. De poängterar att kulturen som 
bärare av icke materiella värden spelar en roll i samhället som kan hjälpa människor att 
orientera sig i en tid av förändringar. Kulturarvet lyfts upp som vårt samhälles gemen-
samma minne. Kulturen i stort livnär sig på marknadens villkor men institutioner som 
bibliotek, opera, symfoniorkestrar, bildkonst, nationella scener och museer kan behöva 
särskilt stöd. Genom att anpassa skatter och ersättningsregler för kulturutövarna samt 
öka deras administrativa kunskaper ska dessa få större utrymme för sitt konstnärliga 
arbete. Man vill även satsa extra på barn och ungdomar i grundskolan.59 Här överväger 
de konservativa idéerna i betoningen på kulturarvet och nationella institutioner och ing-
enting sägs angående avskaffandet av bibliotekslagen. 
 
1.5 Metodologiska och teoretiska ansatser 
 
I sin metodhandbok poängterar Ludvig Beckman vikten av att skilja mellan analystek-
nik och metodologisk ansats: ”En analysteknik är en uppsättning regler för hur ett mate-
rial skall insamlas och bearbetas.” En metodologisk ansats involverar ”en uppfattning 
om vad som skall studeras och för vilka syften” samt teoretiska grundvalar för forska-
rens egen inställning till vetenskapen.60 Den metodologiska ansatsen för uppsatsen pre-
senteras redan här tillsammans med en kort orientering angående den teoretiska ramen 
från vilken analysen ämnar utgå, medan analystekniken utvecklas närmare under me-
todavsnittet.  
 
Med hänseende till karaktären av min problemställning har jag valt en kvalitativ under-
sökning. Kvalitativ forskning försöker besvara frågor som rör betydelse och innehåll av 
ett fenomen, medan kvantitativ forskning mest sysslar med frågor som behandlar feno-
menets mätbara egenskaper, dess förekomst och samband. Jag har fokuserat mina frågor 
kring ett visst fenomen, folkbiblioteket, närmare bestämt vilka föreställningar eller vär-
deringar som framträder i en speciell debatt rörande folkbiblioteket i dagspressen. Där-
för är det det kvalitativa perspektivet som gäller för den här undersökningen även om 
den innehåller vissa inslag av kvantitativ forskning i form av tabeller. Tabellerna har 
dock inte varit grundläggande för undersökningen utan tjänar snarare som ett åskådlig-
görande hjälpmedel. Det kvalitativa perspektivet ligger också närmare mina egna veten-
skapsteoretiska ställningstaganden. Positivismen, som ligger till grund för det kvantita-
tiva perspektivet, och dess krav på objektiv kunskap och rigorösa regler för ontologiska 
påståenden, har inte samma förmåga att omfatta och betrakta företeelser på djupet och i 
helhetens sammanhang.  
 
I analysarbetet tillämpar jag hermeneutisk tolkning. Hermeneutik utgår från vissa tolk-
ningshorisonter, genom vilka forskaren försöker förstå och angripa ett fenomen. Delarna 
                                                 
57 Reinfeldt et al. 2005, s. 15. 
58 Ibid., s. 16. 
59 Nya moderaterna om kultur 2006.  
60 Beckman, Ludvig 2005. Grudbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s. 10. 
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kan begripas utifrån helheten och helheten utifrån delarna. Inget fenomen är fristående 
och oberoende av den holistiska bilden och vice versa. Även forskarens egna förutfatta-
de scheman och förväntningar inkluderas i analysen. Genom att jag försöker redogöra 
för bakgrunden till varje steg jag företar mig hoppas jag att det blir tydligt med vilka 
tolkningshorisonter och med vilka ”glasögon” jag betraktar materialet. 
 
Eftersom mitt arbete huvudsakligen inriktar sig på den skrivna texten i form av artiklar i 
den svenska dagspressen, ter sig textanalysen som ett givet metodval. Nästa steg är att 
utifrån mina syften och frågeställningar välja den mest lämpliga typen av textanalys. 
Min uppgift är att kartlägga, tyda och skärskåda innebörden i de olika budskapen och 
tydliggöra från vilken ideologisk bakgrund de härstammar. En form av idé- och ideolo-
gianalys torde därför passa dessa ändamål. Med en idé menas en tankekonstruktion som 
ger uttryck åt en föreställning om, ett ställningstagande till eller en värdering av en före-
teelse; ideologi kan här betraktas som ett helhetligt system av idéer61.  
 
Den teoretiska ramen kommer i föreliggande studie att utgöras av Douglas Rabers tre 
ideologiska strategier som omfattar olika synsätt på vilken roll och funktion folkbiblio-
teket ska ha i samhället.62 Jag har valt Rabers teori för att den passar mina syften som i 
sin tur tar sin avstamp i de konflikter han pekar på. Genom att utifrån Rabers perspektiv 
analysera artiklar i dagspressen blir det möjligt att relatera de idéer, som dominerar de-
batten kring folkbibliotekets roll i dagens samhälle, till respektive ideologiska bakgrund 
och urskilja grundläggande konflikter dem emellan. Som en bakgrundsgestalt följer han 
med genom hela uppsatsen och utgör därmed en röd tråd som binder samman delarna 
till en helhet. 

Ett tag har jag övervägt att i stället använda Scot-Hansens tre kulturpolitiska strategi-
er –humanistisk, sociologisk och instrumentell – som hon framställer i sin artikel ”Kul-
tur til tiden”. 63 Till slut har jag valt Raber på grund av att hans tre strategier är direkt 
anpassade för folkbiblioteket till skillnad från Scot-Hansen vars strategier behandlar 
kulturen på bred front. Dessutom är strategierna hos Raber mer utförligt beskrivna och 
passar därmed bättre för konstruerandet av analysens verktyg. 
 
Vid en analys av debattartiklar i dagspressen blir det också nödvändigt att ta ställning 
till vems perspektiv som egentligen speglas i texten och för vilket syfte den är skriven? 
Är det skribenten/debattörens egna idéer som förmedlas i artikeln eller ger den bara 
uttryck för tidningens ideologiska ståndpunkt? Vilka intressen representerar den enskil-
de skribenten? Jag har detta i åtanke vid arbetet med analysen och för tydlighetens skull 
redogör jag för tidningarnas samt skribenternas politiska respektive professionella till-
hörighet.   
 
1.5 Disposition 
 
I det här kapitlet ges en inledande beskrivning och bakgrund till valet av ämne och vida-
re presenteras även problemställning, syfte och frågeställningar jag funnit angelägna för 
min studie. Eftersom det empiriska materialet berör Kulturen 2.0, presenteras detta poli-
tiska dokument mera generellt här för att sedan i kapitel 4 behandlas mer specifikt ut-
ifrån de delar som gäller folkbiblioteket. Kapitlet fortsätter med en genomgång av tidi-
                                                 
61 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskap-
lig textanalys, s. 148f. 
62 Raber 1996, s. 224-231. 
63 Scot-Hansen, Dorte 1999. Kultur til tiden: Strategier i den lokale kulturpolitik. 
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gare forskning på området och annan relevant litteratur, samt introduktion till modera-
ternas kultur- och bibliotekspolitik de senaste decennierna som föregick Kulturen 2.0. I 
det näst sista avsnittet har jag haft för avsikt att presentera de generella utgångspunkter-
na för föreliggande uppsats för att i de nästföljande kapitlen närmare utveckla teori, me-
tod och urvalet av material.  

Kapitel 2 omfattar den teori jag valt att tillämpa i analysen av materialet. Den utgörs 
av Rabers framställning av tre strategier rörande folkbiblioteket och jag redogör ingåen-
de för innebörden av dessa samt vilken kritik som medföljer de olika synsätten.  

I nästföljande kapitel 3 behandlar jag på ett mera djupgående sätt metoden och tillvä-
gagångssättet för själva undersökningen och börjar med en beskrivning av processen 
kring datainsamlingen och vilka överväganden som gjorts vid urvalet.  Därefter följer en 
utförlig förklaring av analystekniken och dess konstruktion.  

När detta är avklarat framställer jag i kapitlet 4 själva analysen av det empiriska ma-
terialet, vilket inkluderar beskrivningen av dess innehåll samt resultat som åstadkom-
mits med hjälp av analysens verktyg. De ställningstaganden i Kulturen 2.0 som gäller 
folkbiblioteket finns inbegripna i beskrivningen av det empiriska materialet. I det här 
kapitlet avtecknar sig svaren på de två underliggande frågorna i frågeställningen som 
ska ligga till grund för behandlingen av den sista och övergripande frågeställningen. 

Meningen med denna uppbyggnad är att leda läsaren från den mera allmänt hållna in-
ledningen till en större precisering för att kunna arbeta mig fram till kärnan av problem-
ställningen. Även analysen håller sig till denna grundform. Jag har vaskat fram ett antal 
slutsatser som utkristalliserar sig till några få huvudsakliga slutledningar, vilka knyts 
samman i kapitel 5 med den första delen av uppsatsen i diskussionen kring frågeställ-
ningar, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Slutligen för jag en över-
gripande diskussion utifrån syftet. Kapitel 6 sammanfattar hela studien. 



 16 

2. Teoretiska utgångspunkter 
 
Den teoretiska ramen för den här uppsatsen utgörs av Douglas Rabers tre ideologiska 
perspektiv på folkbibliotekets verksamhet och uppgifter såsom dessa beskrivs i artikeln 
”ALA Goal 2000 and Public Libraries: Ambiguities and Possibilities”.64 Artikeln till-
kom mot bakgrund av ALA:s femårsplan som syftade till att säkerställa folkbibliotekets 
ställning i ett framväxande informationssamhälle och belyser det spänningsförhållande 
som kommer till uttryck i planens målformulering.65  

Rabers tre modeller innefattar var för sig en särskild uppfattning om vilken roll folk-
biblioteket ska ha i samhället och vilka principer som ska vara rådande och de utgör alla 
en form av kritik och reaktion på det synsätt som traditionellt kommit att prägla folkbib-
liotekets verksamhet. Den traditionella bilden av folkbiblioteket omfattas främst av den 
strategi som Raber benämner ”the conservative response” med dess framhävande av 
bildnings- och bevarandefunktionen medan den moderna bilden i huvudsak kan sägas 
omfattas av ”the populist initiative” med dess krav på anpassning efter de förändringar 
som sker i samhället. Den tredje strategin som Raber kallar ”social activism” hade sin 
glansperiod under 1960-talet och i början på 1970-talet då folkbiblioteket breddade sin 
verksamhet och skulle fånga upp även de eftersatta grupperna i samhället som vanligtvis 
inte självmant besökte biblioteket. I fortsättningen kommer jag för enkelhetens skull att 
benämna Rabers modeller för social, konservativ och populistisk strategi. Kronologiskt 
sett var den sociala strategin en reaktion på de konservativa idéerna som i sin tur formu-
lerades om för att bemöta social aktivism på 1970-talet. Under senare delen av 1970-
talet dök den populistiska strategin upp som ifrågasatte både de konservativa och de 
sociala principerna.66  

De skilda strategierna har gemensamma beröringspunkter men omfattar även mot-
stridiga idéer kring folkbibliotekets status och målsättning. Spänningsförhållandet mel-
lan strategierna hindrar emellertid inte att dessa i den dagliga bibliotekspraktiken före-
kommer parallellt i olika utsträckning.67 Eftersom mitt analysarbete till stor del kommer 
att bygga på dessa tre strategier följer nedan en grundlig genomgång av vad de faktiskt 
innebär.  
 
2.1 Social strategi 
 
Denna strategi bygger på en uppfattning att folkbiblioteket inte kan vara politiskt neut-
ralt utan snarare kan användas som ett instrument för makten med syfte att utöva social 
kontroll över samhällsmedborgarna. Om folkbiblioteket inte självt tar initiativet till ett 
aktivt socialt engagemang i samhället så riskerar det att som institution endast passivt 
fungera som ett redskap för den dominerande makteliten.  

Folkbiblioteket har således enligt detta synsätt ett socialt ansvar och kan inte frånsä-
ga sig en aktiv roll utan ska medverka till att lösa de sociala problem som kan uppstå i 
samhället. Detta blir möjligt genom att alla samhällsmedborgare inkluderas i verksam-
heten och inte endast de redan vana biblioteksbesökarna. Om alla medborgare blir del-
aktiga och får samma möjligheter att nyttja informationsresurserna skulle det enligt 
denna strategi samtidigt leda till ett rättvisare samhälle. 

                                                 
64 Raber 1996. ALA är den amerikanska motsvarigheten till Biblioteksföreningen. 
65 Ibid., s. 224. 
66 Ibid., s. 225ff. 
67 Ibid., s. 224f. 



 17 

Framförallt ska folkbiblioteket inrikta sig på att tillgodose informationsbehovet hos 
de förtryckta och marginaliserade grupperna i samhället som vanligtvis är utestängda 
från denna typ av verksamhet, vilket skulle kunna ske genom bland annat uppsökande 
service i olika former. På så vis kan folkbiblioteket leva upp till det grundläggande må-
let att finnas till för och tillgängliggöra information för alla samhällsmedborgare och 
därigenom bidra till ett jämlikare samhälle. 68 

Problemet med denna strategi enligt Raber är att folkbiblioteket har svikit de så kal-
lade icke-användarna då den verksamhet som bedrivs i grunden är anpassad efter den 
resursstarka medelklass som redan har tillgång till information. Dock är det denna grupp 
som till största delen också finansiellt via offentliga medel bär upp verksamheten och 
därför har en legitim rätt att bruka folkbibliotekets informationsresurser i lika hög grad 
som andra samhällsgrupper. Det kan också i praktiken synas orealistiskt att folkbiblio-
teket ska nå ut till alla samhällsmedborgare, även de som av skilda anledningar väljer 
bort denna kulturinrättning. De begränsade ekonomiska ramarna kanske också tvingar 
folkbiblioteket att överlåta den sociala verksamheten till andra institutioner i samhäl-
let.69   
 
2.2 Konservativ strategi 
 
I motsats till den sociala strategin bygger det konservativa synsättet på att folkbibliote-
ket inte kan tillgodose den stora massans informationsbehov. Folkbiblioteket ska varken 
präglas av en socialt orienterad eller underhållande verksamhet. Istället ska denna inrik-
tas på dem som har förmågan att dra nytta av de resurser som finns på folkbiblioteket. 
Detta innebär att folkbiblioteket främst bör värna om de traditionella besökare som inser 
värdet av det unika material som erbjuds.  

Gemensamt för dessa är en seriös syn på läsandet och en strävan efter att förkovra 
sig själv och fördjupa sin bildning. Denna individens möjlighet till eget lärande ska för-
stärkas genom folkbibliotekets försorg oavsett faktorer som ålder, klasstillhörighet, ur-
sprung eller kön. Att det finns medborgare som förblir icke-användare och aldrig kom-
mer i kontakt med folkbiblioteket är något som enligt denna strategi är oundvikligt och 
som man därför tvingas godta.70 

Den mest centrala uppgiften för folkbiblioteket är således att skapa möjlighet till 
självutveckling för den enskilde individen i dennes sökande efter kunskap och bildning. 
Utbildningsaspekten är med andra ord det som betonas i verksamheten. Materialet i 
folkbibliotekets samling ska därmed utgöras av klassisk-kanoniska verk eller verk som i 
övrigt äger ett högt kulturvärde och fungera som en motvikt till den massmediala ytlig-
heten och förenklingen. Samlingen ska framförallt bestå av verk som baseras på en viss 
form av sanning och logiskt resonemang.  

Raber menar att det främsta problemet med den konservativa strategin är dess biblio-
tekscentrering som betonar bokens betydelse före människan och dess snäva syn på vil-
ka medborgare som ska omfattas av folkbibliotekets service, vilket leder till en uteslut-
ning av de marginaliserade grupperna i samhället som lämnas därhän. Därmed accepte-
ras en ojämlik fördelning av informationsresurserna. Den konservativa strategin kan 
också sägas representera en slags kulturelitism och intolerans då inga andra alternativa 
synsätt eller kulturtraditioner lämnas något utrymme. 71 

 
                                                 
68 Raber 1996, s. 225. 
69 Ibid., s.225f. 
70 Ibid., s. 226. 
71 Ibid., s. 226f. 
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2.3 Populistisk strategi 
 
Den populistiska strategin är nyttoinriktad och utgår ifrån att folkbiblioteket måste kun-
na rättfärdiga sin existens genom en kostnadseffektiv organisation som kan påvisa en 
hög nyttjandefrekvens. Genom att mäta verksamhetens ”output” i kvantitativa termer 
och därigenom bedöma dess effektivitet blir det möjligt att försvara bibliotekets ställ-
ning i samhället. Denna effektivitetssträvan kan sägas utgöra det moderna sättet att be-
trakta folkbiblioteksverksamhet som därigenom anpassas efter marknadens villkor. 72 
Till skillnad från den konservativa strategin som förespråkar en högkvalitativ samling 
till ett begränsat antal användare innebär den populistiska strategin att folkbibliotekets 
främsta roll är att tillgängliggöra det mest önskade materialet till ett så stort antal med-
borgare som möjligt.  

Efterfrågan styr urvalet av material och bibliotekariernas uppgift är inte att tala om 
för folk vad de bör läsa för böcker utan de ska istället tillhandahålla en god service för 
medborgarna. Individen ska själv få välja och inte utifrån ett elitistiskt perspektiv på-
tvingas den goda litteraturen ovanifrån. Den populistiska strategins nyttoaspekt står här 
i motsättning till den konservativa strategins bibliotekscentrerade syn på kulturarvets 
betydelse.73   

Folkbiblioteket är enligt detta synsätt mer användar- och ”output”-orienterat än de 
två andra strategier då det faktiska nyttjandet utgör den viktigaste bedömningsgrunden 
för huruvida verksamheten ska betraktas som lyckad eller ej. Gemensamt med den kon-
servativa strategin är dock uppfattningen att folkbiblioteket inte kan serva alla och där-
för inte bör ägna sig åt att försöka förändra samhället, vilket också medför att vissa ef-
tersatta grupper förblir utestängda. Ett annat problem med den populistiska strategin är 
att en efterfrågestyrd biblioteksverksamhet kan leda till att man väljer bort det experi-
mentella och riskfyllda materialet, vare sig det gäller böcker eller annan service, till 
förmån för det populära som kortsiktigt ger det bästa resultatet i form av ett högre nytt-
jandetal. En ensidig fokusering på kostnadseffektivitet kan också undergräva legitimite-
ten för hela biblioteksverksamheten då andra högre värden som är kopplade till de de-
mokratiska idealen går förlorade i kampen om resurstilldelning. 74 
 
2.4 Kritiska reflektioner 
 
Det tycks som om liberala idéer inte får plats i Rabers modell och därför kan den sägas 
vara lite snäv, vilket även kan ha vissa implikationer på analysen. Inom liberalismen 
ryms demokratiska idéer om fri tillgång till bibliotekets resurser, vilket återspeglas var-
ken i den konservativa eller i den populistiska strategin. Däremot överensstämmer de till 
en viss del med den sociala strategin och kan jämföras med Birdsalls vänsterorienterade 
liberalism75. Liberala idéer i meningen att den fria individen har eget ansvar för sin per-
sonliga utveckling är däremot förenliga med den konservativa strategin men inte med 
den sociala. Problematiken diskuteras grundligt i kapitel 5 utifrån Rabers resonemang 
angående skillnader i betydelsen av begreppet ”intellektuell delaktighet” och ingår som 
en del av kärnan i den här uppsatsens resultatanalys. Den populistiska strategin däremot 
har tydliga paralleller med nyliberalism för dess dominerande marknadstänkande och 

                                                 
72 Raber 1996, s. 227. 
73 Ibid., s. 228. 
74 Ibid., s. 228f. 
75 Birdsall 2001, se här kapitel 1.3.2. 
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även här kan man referera till Birdsall och hans diskussion kring informationsteknikens 
ideologi76 samt Ljunggren och hans framställning av fem nyliberala punkter77. 

                                                 
76 Birdsall 2001, se här kapitel 1.3.2. 
77 Ljunggren 2006, s. 112ff. Se framförallt här kapitel 1.3.3.  
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3. Metod och material 
 
3.1 Datainsamling och urval 
 
Jag redogör för söknings- och urvalsprocessen från början då den ursprungliga intentio-
nen var en annan. Det började med sökning på databasen Artikelsök. Sökord ”folkbib-
liotek*”, begränsningar ”2005-2007” samt ”artiklar-tidningar” genererade ett tillräckligt 
stort antal träffar – 55 artiklar. Vid genomgången av dessa artiklar visade det sig att ett 
enskilt motiv var mera sammanhållet och omfattade mest artiklar, nämligen moderater-
nas kulturprogram. I sig självt gav dock inte materialet en tillfredsställande summa ar-
tiklar, så jag bestämde mig för att söka vidare på sökordet ”moderat*” och ”kultur*” 
den här gången med begränsning ”2007”, samt ”artiklar-tidningar”. Resultatet blev 13 
poster, varav några innehöll flera artiklar som ingick i en debatt. Jag kompletterade med 
att slå ”Kulturen 2.0” på sökmotorn Google och fick fram 6 stycken nya artiklar. Vid en 
närmare granskning av både de gamla och nya artiklarna har jag sorterat bort de som 
handlar enbart övergripande om Kulturen 2.0 eller de som handlar om andra ämnen än 
folkbiblioteket och kom upp med ett resultat på 28 artiklar. Detta bedömde jag skulle 
räcka för att genomföra en meningsfull undersökning. 

När det gäller inhämtning av artiklarna, så gick jag tillväga på följande vis. Då full-
text var tillgänglig på Artikelsök hämtade jag den via Presstext eller Mediearkivet. I 
andra fall gick jag direkt till den aktuella tidningens hemsida och försökte hitta artikeln 
den vägen. Inte alla tidningar har ett tillfredsställande söksystem och artiklarna har inte 
alltid varit lätta att återfinna. Det kunde ta lång tid och ett antal sökalternativ, ibland en 
vanlig hederlig bläddringsteknik innan jag lyckades få fram de artiklar jag ville åt.  
 
3.1.1 Presentation av dagstidningar 
 
Jag har gjort urvalet på basis av artiklarnas innehåll, därför är de dagstidningar som 
sammanställs här ett resultat av artikelsökning och inte av tidningsurval. Anledningen 
till varför jag presenterar dem här är att jag vill att man ska kunna se tidningarnas even-
tuella politiska tillhörighet. Ledare ger ofta uttryck för politisk ideologi beroende på 
tidningens ideologiska hemvist. Även de publicerade artiklarna kan eventuellt färgas av 
tidningarnas politiska ställningstagande. 

De flesta är morgontidningar med undantag för Aftonbladet och GT som är kvälls-
tidningar. Den information som kan vara av intresse för uppsatsen har jag begränsat till 
tidningarnas politiska beteckning, upplaga per vardag, ägarskap och spridningsområde 
med centralort. Vidare har jag delat upp dem i storstadstidningar och landsortstidning-
ar.78 
 
Storstadspressen: 

Aftonbladet 
Oberoende socialdemokratisk; 452 300; Aftonbladet Hierta AB ägs av den norska 
mediekoncernen Schibsted ASA (norsk mediekoncern) och Landsorganisationen, 
LO. 
Dagens nyheter (DN) 
Oberoende liberal; 368 200; AB Dagens Nyheter, ägs av Bonnier AB.  
Göteborgs tidning (GT) 

                                                 
78 Dessa uppgifter har jag hämtat i Medieguiden: Dagspress och radio & TV 2006. 
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Liberal; 61 800; AB kvällstidningen Expressen. 
Svenska Dagbladet (SvD) 
Oberoende moderat; 180 800; Svenska Dagbladet - Gruppen, ägs till största del av 
Schibsted (norsk mediekoncern). 
Sydsvenska Dagbladet (Sydsvenskan) 
Oberoende liberal; 138 300; Sydsvenska Dagbladets AB. 

 
Landsortspressen: 

Helsingborgs Dagblad (HD) 
Oberoende; 86 900; Familjen Sommelius och familjen Ander. Helsingborg. 
Nerikes Allehanda (NA) 
Liberal; 61 300; NA-koncern AB. 
Örebro län med Örebro som centralort. 
Uppsala Nya Tidning (UNT) 
Liberal; 60 900; AB Uppsala Nya Tidning, ägs av Axel Johanssons stiftelse.  
Uppsala län, Uppsala. 
Vestmanlands Läns Tidning (VLT) 
Liberal; 47 200; VLT-koncern AB. Västmanland, med säte i Västerås.  

 
3.1.2 Presentation av skribenter 
 
Jag har delat upp skribenterna i två läger, i den ena återfinns moderata politiker, i den 
andra de som av olika anledningar reagerar på synpunkterna i Kulturen 2.0. Moderatläg-
ret består först och främst av författare till Kulturen 2.0, moderata riksdagsledamöter 
eller moderata kommunalpolitiker. Kritikerna är fler än moderaterna och utgör en bro-
kig skara av politiker, kulturjournalister, litteraturkritiker och personer med anknytning 
till biblioteks- eller föreningsvärlden, ibland allt detta i en och samma person. Dessutom 
finns det personer som inte har skrivit själva artikeln men vilkas åsikter på ett eller an-
nat sätt blivit återgivna i artikeln, via intervjuer, citat eller referat.  
 
Moderaterna: 

Adelsohn Liljeroth, Lena: Sveriges kulturminister (m). 
Johansson, Mats: Ledamot i riksdagens kulturutskott och riksdagsledamot (m), 
Stockholm  ̧en av författarna till Kulturen 2.0.  
Lavesson, Olof: Ledamot av riksdagens kulturutskott och riksdagsledamot (m); 
en av författarna till Kulturen 2.0. 
Magnusson, Cecilia: Ledamot av riksdagens kulturutskott (m); riksdagsledamot; 
en av författarna till Kulturen 2.0. 
Oom, Gunnar: Kommunstyrelsens ordförande (m) i Danderyd. 
Reinfeldt, Fredrik: Partiledare för Moderata samlingspartiet sedan 2003 och Sve-

riges statsminister sedan 2006. 
Wallmark, Hans: Ledamot i riksdagens kulturutskott och riksdagsledamot (m) i 
Ängelholm; en av författarna till Kulturen 2.0. 

 
Kritiker och andra skribenter: 

Brandel, Tobias: Journalist och reporter på SvD. 
Bäcklund Sandberg, Elsie: Förbundssekreterare i Arbetarnas Bildningsförbund 
(ABF) 
Eriksson, Magnus: Litteraturkritiker i SvD. 
Göransson, Bengt: F d kulturminister (s). Folkbildare och demokratiutredare. 
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Hermansson, Christer: Kulturchef i Strängnäs kommun; skönlitterär författare 
och ledamot i Sveriges Författarförbunds styrelse, dessutom skriver han krönikor i 
Biblioteksbladet. 
Holma, Siv: Ordförande i riksdagens kulturutskott (v) och riksdagsledamot. 
Ingelman-Sundberg, Catharina: Historiker, marinarkeolog, författare av både 
skön- och facklitteratur, vetenskapsjournalist och även manusförfattare till en TV-
dokumentär. Ivarsson, Torbjörn: Kulturjournalist på DN. 
Jönsson, Lars-Erik: Krönikör på HD. 
Kollberg, Bo-Ingvar: Chefredaktör för UNT:s kultursida. 
Ledare: Dagens Nyheter [2007-03-21]; Nerikes allehanda [2007-03-09]; Hel-
singborgs Dagblad [2007-03-08]; Sydsvenskan  [2007-03-10]; Vestmanlands Läns 
Tidning [2007-03-09]. 
Lindberg, Niclas: Generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening; under åren 
1999 till 2002 bibliotekschef i Haninge kommun; f d riksdagsledamot (s) i Stock-
holms län. 
Nilsson, Sven: Kulturchef i Norrköping 1985-1989 och stadsbibliotekarie i 
Malmö 1989-1997. Arbetar nu i eget företag med utvecklingsarbete inom kultur- 
och biblioteksområdena. Är fil.dr. och docent i litteraturvetenskap vid Lunds uni-
versitet. Han har skrivit ett antal böcker om kulturfrågor, massmedier och fram-
tidsfrågor.  
Nyhus, Helena: Kulturkommunalråd (s) i Göteborg. 
Perstrand, Per: Biblioteksmedarbetare på Dieselverkstadens bibliotek i Nacka. 
Rabe, Anina: Litteraturkritiker och frilansskribent. 
Steinsaphir, Marianne: F d chefredaktör på Biblioteksbladet med bakgrund som  
bibliotekarie och frilansjournalist.  
Swanelid, Margareta: Ordförande i Dieselverkstadens bibliotek i Nacka. 
Thorwaldsson, Karl-Petter: Ordförande i Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). 
Ulvskog, Marita: Socialdemokraternas partisekreterare, f d kulturminister. 
Wikström, Cecilia: Vice ordförande i riksdagens kulturutskott (fp). 

 
3.2 Analysteknik 
 
Till hjälp för att välja och utforma analystekniken har jag valt framförallt Göran Berg-
ströms och Kristina Boréus Textens mening och makt 79, Ludvig Beckmans Grundbok i 
idéanalys80 samt Bo Eneroths Hur mäter man” vackert”?81. Det finns vissa olikheter 
mellan de olika författarna vad gäller beskrivningen av idéanalys och dess olika distink-
tioner och riktningar. Jag plockar fritt från dessa metodböcker för att närmare förklara 
vad jag menar med de termer jag använder mig av för att därmed undvika begreppsför-
virring. 

I floran av olika metodmöjligheter har det inte varit så enkelt att välja. Eftersom min 
undersökning antar ett kvalitativt perspektiv måste det följaktligen handla om en kvali-
tativ metod. Till buds står till exempel idé- och ideologianalys, argumentationsanalys 
samt diskursanalys. Som jag redan skrivit i inledningskapitlet har jag valt idé- och ideo-
logianalys, eftersom jag tycker att den på det bästa sättet motsvarar mina frågeställning-
ar, som går ut på att urskilja olika idéer om folkbiblioteket i debatten kring Kulturen 2.0 
och härleda dem till en eller flera ideologiska strategier i syftet att identifiera eventuella 
                                                 
79 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskap-
lig textanalys.  
80 Beckman, Ludvig 2005. Grudbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer.  
81 Eneroth, Bo 1987. Hur mäter man ”vackert”?: Grundbok i kvalitativ metod.  
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skiljelinjer. Argumentationsanalys fokuserar enbart på att pröva argumenten utifrån de-
ras logiska giltighet, empiriska hållbarhet och rimlighet givet vissa värden och princi-
per. Att skärskåda argumenten i texterna ingår ändå som en del av idé- och ideologiana-
lysen och den tillåter dessutom vidare koppling till ideologiska sammanhang. Diskurs-
analys vore ett alternativ som skulle kunna passa min studie, eftersom den kan användas 
till att studera debatter och urskilja konflikter82. Att jag ändå valt idé- och ideologiana-
lys beror på att studien är knuten till ideologiska perspektiv och utforskandet av dolda 
budskap är bättre anpassade till denna metod och dess verktyg. 
 
Det finns olika riktningar inom idé- och ideologianalys och som jag redan påpekat, har 
författarna olika uppfattningar om distinktionerna dem emellan. Det skulle ta alldeles 
för stort utrymme att redogöra för dessa skiljaktigheter, därför väljer jag två begrepp – 
innehållslig idéanalys och beskrivande analys – och beskriver deras innebörd för att jag 
ska kunna genomföra min undersökning på ett meningsfullt sätt.  

 
För den innehållsliga idéanalysen är det övergripande målet att presen-
tera maximal klarhet när det gäller vad som sägs i en debatt. Att rekon-
struera vilka argument som förekommit i en omfattande debatt och se-
dan knyta samman argumentationen med en ambition att identifiera 
olika ideologier … har ofta varit ett av flera inslag i idéanalytiska stu-
dier.83 

 
Modellen innebär att jag först beskriver artiklarnas innehåll för att sedan återskapa ar-
gumenten. Avsikten är att se vilka påståenden som yttras i den här debatten. De idéer 
som ges uttryck för här härleder jag till olika ideologiska strategier typiska för folkbib-
lioteket. Jag jämför idéerna för att kunna beskriva skillnader respektive likheter dem 
emellan. Den här metoden innehåller moment av såväl innehållslig analys i enlighet 
med Bergström och Boréus84 som beskrivande analys hos Beckman85. En beskrivande 
analys är inte enbart ett referat av innehållet utan den tillför något mer, man drar slutsat-
ser, man kan avläsa dolda budskap eller upptäcka oklarheter.86  Den metod som jag valt 
för min undersökning innefattar således en kombination av innehållslig analys enligt 
ovan och beskrivande analys som innebär en kritisk granskning av en text på ett sätt 
som möjliggör ifrågasättande av textens uttalade innebörd. 
 
Vidare kan man välja ett idécentrerat eller ett aktörscentrerat perspektiv och förutom det 
kan man även studera texterna utifrån relationer mellan samhället, staten och markna-
den. Enligt Beckman innebär det aktörscentrerade perspektivet att man huvudsakligen 
koncentrerar sig på hur aktörerna, i mitt fall de olika skribenterna, argumenterar, vilken 
inställning de har, medan det idécentrerade perspektivet innebär att man koncentrerar 
sig på vad som är mest karakteristiskt för debatten.87  Jag vill förhålla mig till dessa tex-
ter huvudsakligen enligt det idécentrerade perspektivet, eftersom hela upplägget kretsar 
kring idéer om folkbiblioteket och dessutom överensstämmer det med mina frågeställ-
ningar. Det innebär dock inte att jag helt bortser från de olika aktörernas eventuella ide-
ologiska bakgrund och ställning i samhället. Att idéerna är knutna till vissa aktörer kan 
faktiskt vara viktigt i sammanhanget. 

                                                 
82 Bergström & Boréus 2000, s. 265. 
83 Ibid., s. 154. 
84 Ibid. 
85 Beckman 2005, s. 48-54. 
86 Ibid., s. 48f. 
87 Ibid., s. 18. 
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Själva analysapparaten tänker jag konstruera i form av idealtyper som är ett av de typis-
ka sätten för innehållslig idéanalys. Ett annat aktuellt verktyg för min idéanalys skulle 
kunna vara dimensioner. Användningen av dimensioner har för avsikt att hålla isär idéer 
eller delar av argumenten till skillnad från idealtyper vars syfte är att binda samman 
vissa egenskaper till en mera helhetlig syn. Dimensioner utgör aspekter av olika påstå-
enden och som sådana bör de vara ömsesidigt uteslutande och även uttömmande. An-
ledningen till att jag har föredragit idealtyper framför dimensioner har sin utgångspunkt 
i Beckmans framställning av dessa verktyg. Med hjälp av idealtyper kan man nämligen 
”tydliggöra de skillnader som vi anser väsentliga”, vilket är precis det jag vill göra i 
enlighet med mitt syfte och min frågeställning. 88 Nedan och i det nästföljande kapitlet 
går jag närmare in på vad idealtyper innebär samt på vilket sätt jag kommer att använda 
mig av dem. 

Idealtyper kallas också ”karikatyrer” för att meningen inte är att samla alla egenska-
per som på ett fulltäckande sätt beskriver en företeelse utan ta fasta på det som är ty-
piskt.89 Sedan skapar man fram ett antal grupperingar som tillsammans tar till vara på 
hela det område som man avser att studera. Idealtyper måste inte existera i verkligheten, 
men skulle kunna göra det. Dessa karikatyrer utgör modeller som innehåller de mest 
utmärkande egenskaperna hos de företeelser de avser att representera. 90 

Till min hjälp att utforma idealtyper tar jag Douglas Rabers tre ideologiska model-
ler91 som på sätt och vis föreställer utpräglade idealtyper och dess beskaffenhet gör dem 
som ägnade för uppgiften gällande analys av mitt material. Jag sammanställer olika 
punkter på vilka dessa tre modeller skiljer sig åt och med hjälp av dessa strukturerar jag 
artiklarnas utsagor under idealtypsscheman.   
 
3.3 Idealtyper 
 
Begreppet lanserades ursprungligen av den tyske sociologen Max Weber som använde 
det för att kartlägga fenomen som kapitalism och byråkrati och utifrån det utforma hy-
poteser. Idéanalys avviker en aning från den weberska användningen av begreppet ge-
nom att i stället för företeelser fokusera på idéer och ideologier samt utesluta hypotes-
framställningen. 92 

Idealtyp har inte något att göra med ordet ”ideal” i bemärkelsen att det är en förebild, 
en modell som är värt att eftersträva. Begreppet representerar inte heller en sann bild av 
verkligheten utan föreställer en konstruktion som forskaren skapar med avsikt att ge en 
hanterbar struktur åt idéer som ligger i fokus för analysen. Forskaren ombildar ett helt 
system av utsagor, frångår den rena och heltäckande beskrivningen och plockar i stället 
fram några essentiella egenskaper som är mest typiska för det aktuella analysobjektet. 
 
I den konkreta proceduren går jag tillväga på så sätt att jag extrapolerar några särskil-
jande drag i var och en av Rabers strategier och ställer upp dem i punkter, vilka ska fun-
gera som raster. Rasterna utgör en identifikationsram mot vilken jag jämför formule-
ringar i valda texter som jag ska analysera. De formuleringar eller idéer som matchar 
någon av punkterna placeras under vederbörliga idealtypskategorier. På så sätt får jag 
fram en sorteringsmekanism som hjälper mig att klassificera materialet.  

                                                 
88 Beckman 2005, s. 26ff, citatet återfinns på s. 29. 
89 Eneroth 1987, s. 149. 
90 Beckman 2005, s. 28f. 
91 Se kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter”. 
92 Bergström & Boréus 2000, s. 158. 
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Bergström och Boréus beskriver ett möjligt sätt att konstruera idealtyper som passar 
utmärkt för ideologirelaterade analyser. Rasterna kan delas i två kategorier, ’basal’ och 
’operativ’.93 Det basala planet är en teoretisk överbyggnad, de ideologiska ståndpunkter 
som de olika idealtyperna baserar sig på. Det operativa planet är mer praktiskt inriktat 
på hur de grundläggande värderingarna bör verkställas ute i fältet.  

För att på ett bättre sätt kunna strukturera mina idealtypsraster som passar Rabers 
strategier, identifierar jag särskiljande idéer i var och en utav strategierna och samordnar 
dem i förhållande till centrala teman för folkbiblioteket:  
 

1. Bibliotekets primära roll – Vilket huvudmål bör styra verksamheten? 
2. Användare  – Vilken grupp av medborgare bör biblioteket prioritera? 
3. Förhållande till staten, marknaden och det lokala samhället  – Vilken makt-

ordning bör utöva inflytande på bibliotekets principer?   
4. Samlingar/tjänster  – Vilka principer som bör vägleda urvalspolicyn?  
5. Bakomliggande ideologiska värderingar  – Vilka teoretiska utgångspunkter i 

synen på människan och samhället som ligger i bakgrunden?  
 

Temat ett till fyra kan jämföras med det operativa planet i enlighet med Bergström  
och Boréus, medan det femte temat motsvarar det basala planet.  
 
3.3.1 Idealtypsraster 
 
Efter att ha ställt ovanstående temafrågor till Rabers framställning av de tre strategierna 
fick jag fram följande idealtypsraster: 
 
Den sociala strategin 
 

1. Socialt ansvar – tillgängliggöra information för alla.  
2. Alla medborgare – i synnerhet ekonomiskt och socialt svaga grupper, även icke-

användare. 
3. Folkbiblioteket är inte politiskt neutralt.  
4. Förmedla tjänster, information och kunskap som är nödvändiga för utövande av 

ett effektivt medborgarskap. 
5. Folkbiblioteket ska aktivt verka för att åstadkomma politisk och social jämlik-

het. Vissa sociala grupper har inte samma förutsättningar som andra – orättvis 
fördelning av privilegier för vissa på bekostnad av andra. Tekniken används till 
att befästa ojämlikheterna i samhället genom att gynna dem som redan har till-
gång till information. 

 
Den konservativa strategin 
 

1. Bildning – befrämja individens sökande efter att förkovra sig själv. 
2. Den seriöse läsaren i alla klasser som har förmågan att uppskatta folkbibliote-

kets sanna värde. 
3. Biblioteket ska inte tävla med andra samhälleliga institutioner och kommersiella 

verksamheter. 
4. Kanoninriktad – klassiska och högkvalitativa kulturella värden.  

                                                 
93 Bergström & Boréus 2000, s. 158f. 
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5. Ojämlikheten i samhället är någonting som måste accepteras, eftersom den base-
ras på olika individuella förutsättningar. Den fria individens rätt att bestämma 
över sig själv. Kristna värderingar. Bestående värden. 

 
Den populistiska strategin 
 

1. Efterfrågan – att göra tillgängligt det som mest efterfrågas.  
2. Största möjliga antalet av medborgare i det lokala samhället.  
3. Anpassning till marknaden. Folkbibliotekets rättmättiga ägare är folket som fi-

nansierar det via skattesedeln. 
4. De aktuella behoven ska bestämma inköp och tjänster. Tjänster som nyttjas av 

bara några få människor bör avskaffas. 
5. Individens fria val är det ultimata kännetecknet för demokrati. Nyttoinriktat 

tänkande. Utilitarism. Fokus på användare och output. 
 
3.4 Kritiska reflektioner 
 
När det gäller validitet i min undersökning kan man ställas inför några problem. En för-
del med idealtyper är att man kan systematisera materialet på ett sätt som möjliggör 
överskådlighet och även jämförbarhet. Nackdelen är att det är svårt att avgöra huruvida 
denna kategoriseringsmodell föregick analysen eller om den ska betraktas som ett resul-
tat av densamma. 94 I det här fallet har inte idealtyper konstruerats utifrån det empiriska 
materialet utan ett utomstående verk har hämtats in för att appliceras på artiklarnas in-
nehåll, därför är faran med dess funktionalitet inte överhängande.  
 
Ett annat problem är att ”forskaren kan frestas att i hög grad se materialet utifrån sin 
idealtyp, dvs. tillskriva materialet/texten något som inte finns”95. Det finns en faktisk 
möjlighet att några påståenden inte uppvisar någon överensstämmelse med idealtyperna 
och därmed inte kan inordnas under någon särskild strategi. Där så är möjligt försöker 
jag först att rekonstruera en bakomliggande ideologisk strategi. I andra fall är det bäst 
att inte försöka anpassa formuleringarna till varje pris för att undvika validitetsproblem. 
Då kan man i stället hamna i reliabilitetsproblem. Om idealtypsrasterna är alltför speci-
ficerade, så finns det en risk att utsagor inte får plats i schemat. Om de däremot är löst 
formulerade, så passar de kanske i stället under flera av kategorierna. Meningen är att 
intersubjektiviteten ska garanteras och att andra kan komma fram till samma slutsatser 
angående klassificeringen.96 Eftersom min undersökning är påverkad av hermeneutisk 
tolkningsstrategi, så försöker ja lösa dessa problem genom att utgå från helheten. Jag 
redogör noga för förekomsten av avvikande drag allteftersom de uppstår och för be-
dömningskriterierna jag tillämpar i varje enskilt fall. 

 
Jag har även funderat på vad valet av teorin och det analytiska verktyget kan innebära 
för min undersökning. Det kan anses vara problematiskt att verket som står som förebild 
för idealtyperna samtidigt utgör den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen. 
Vad det kan ha för implikationer är svårt att avgöra. Det man skulle kunna invända är 
att jag rör mig i en innesluten cirkel, där resultatet jag kommit fram till med hjälp av en 
teoretisk ram ska analyseras utifrån samma teoretiska ram. Jag har redan diskuterat att 

                                                 
94 Berström & Boréus 2000, s. 170. 
95 Ibid. 
96 Ibid., s. 172f. 
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jag på det sättet undvikit validitetsproblem i konstruktionen av idealtypsraster. Hotas 
validiteten av diskussionen på grund av det här förfaringssättet? Genom att jag tillämpar 
en tolkning som i sig själv ska föreställa en hermeneutisk cirkel, samt att jag jämför 
med andra teorier i tidigare forskning, borde inte detta påverka undersökningen nega-
tivt. Tvärtom, mina tolkningshorisonter utgörs av Rabers tre strategier och det är därför 
lämpligt att även analysverktyget utformas med hjälp av dessa. 
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4. Resultat och analys  
 
4.1 Presentation av innehållet i artiklarna 
 
Ibland försiggår en regelrätt debatt på dagstidningarnas sidor, ibland består artiklarna av 
enskilda kommentarer och reaktioner. Gemensamt för alla artiklar är att de berör folk-
biblioteket i samband med moderaternas kulturpolitiska plattform. Debatten förs på oli-
ka plan, beroende på vilka teman ur moderaternas kulturprogram den berör. Var och en 
av dessa teman behandlar jag i separata avsnitt för att sedan sammanfatta debatten och 
konkretisera polariseringen i argumentationen.  

Materialet består av tjugoåtta artiklar som jag delat in i fem olika ämnesgrupper. 
Först presenterar jag respektive ämnesgrupp och beskriver innehållet i de berörda dis-
kussionerna. Därefter sammanfattar jag argumenteringen och framställer den analys 
som jag genomfört med hjälp av idealtypsrasterna. De olika debatterna och kommenta-
rerna följer jag ämnesvis och inte i kronologisk ordning av den anledningen att jag vill 
visa för- och motargumenten som håller ihop för att sedan bättre kunna koppla dem till 
de idealtypiska strategierna.  

Det händer att de olika temana överlappar varandra men jag väljer ändå att behandla 
dem separat för tydlighetens skull. En och samma artikel under respektive grupp kan 
ofta behandla flera ämnen och teman samtidigt. Jag bedömer att det skulle störa be-
skrivningen av diskussionerna om jag skulle ta allting på en och samma gång. Utveck-
lingen av en viss del av problematiken kanske inte har med det centrala temat i respek-
tive debatt att göra men berör i allra högsta grad frågeställningen i den här uppsatsen.  
 
Man kan säga att det förekommer tre centrala teman i debatten som föreställer de punk-
ter i moderaternas program som skribenterna reagerar mest på. Det handlar om de tre 
ställningstagandena som direkt förhåller sig till folkbiblioteket. Dessa tre teman utgör 
de tre första ämnesgrupperna i presentationen av materialet. De återstående två ämnes-
grupperna behandlar teman som representerar vissa grundläggande idéer som backar 
upp eller belyser åsikter för vederbörande sida av motsättningen. Även om det empiris-
ka materialet utgörs av dagspressens artiklar, inleds de första tre ämneskategorierna med 
direkta referenser till Kulturen 2.0 för att återge de ställningstaganden angående biblio-
teket som är föremål för den aktuella debatten i deras korrekta och fullständiga form. 

Det som mest upprör kritikerna är temat bokavgifter. Argumenten emot går ut på att 
man måste skapa en garanti för avgiftsfria boklån genom lagstiftning. Motparten menar 
att ingen ändå kommer att vilja införa avgifter, därför behövs inte skyddet; däremot 
måste det finnas utrymme för kommuner att kunna införa avgifter om de anser att det 
behövs.  

Minst lika stort ramaskri vållar ämnet avknoppning/entreprenad, det vill säga nya 
former av biblioteksdrift. Konsekvenserna av ett sådant ingrepp diskuteras livligt. Kriti-
kerna vänder sig mot principen att erbjuda folk vad folk vill ha och mot en kvantitativ 
instrumentell syn på biblioteket vars framgång mäts med resultatsiffror gällande besöks- 
och utlåningsfrekvensen. Här behandlas även frågan om kvalitetslitteratur som flera 
skribenter i båda lägren vill värna om i sina argument, oftast som grund för disparata 
främjande åtgärder.   

Vissa formuleringar i moderaternas förslag vållar bekymmer och osäkerhet angående 
deras betydelse, framförallt uttrycket att ”inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska vara 
politiskt balanserad”. Återigen diskuteras vad det kan innebära för bokbeståndet och 
vilka andra grundläggande demokratiska principer som kan komma i kläm. 
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I de två nästföljande avsnitten tar jag upp nationella mål för bibliotekspolitiken som 
efterfrågas av motståndarsidan respektive moderaternas allmänna syn på kulturpolitiken 
så som den kommer till uttryck i artiklarna. 

 
4.1.1 Avgifter på boklån 
 
Formuleringen kring avgiften på boklån för vuxna utgör nummer fyrtiotvå av samman-
lagt åttiotre kulturpolitiska ställningstaganden i den moderata skriften. Den förekommer 
ofta i artiklarna och för att man ska kunna förstå bakgrunden till den omfattande debat-
ten för jag in den här i dess oavkortade form: 
 

Boklån för barn och ungdom ska vara avgiftsfria. Tillkommande utbud, 
till exempel film och dataspel, kan av konkurrensskäl avgiftsfinansieras 
och öka de samlade resurserna.  97                                   

 
I den här formuleringen utesluter man vuxnas boklån från gratisprincipen, vilket till-
sammans med Fredrik Reinfeldts uttalanden både före och efter valet uppfattas av 
många kritiker som ett grönt ljus för biblioteken att ta ut avgifter för denna tjänst. Pro-
testerna är många och i vissa fall även markerade med känslofulla styrkemarkörer. Ma-
rita Ulvskog kallar moderaternas kulturpolitiska plattform för ”kulturslakt” enligt en 
artikel i Svenska Dagbladet skriven av Tobias Brandel.98 Även de som annars håller 
med den moderata politiken uttalar sig mot avgifter som till exempel författaren till le-
daren på VLT som kallar bokavgifter för ”en styggelse, som hämmar boklånandet utan 
att ge några nämnvärda inkomster till biblioteken”.99  

Christer Hermansson pekar här på en tungt vägande sak och det är att bibliotekslagen 
står som garant för avgiftsfria lån.  
 

Avgiftsfria boklån är en orubblig och grundläggande princip för all bib-
lioteksverksamhet i Sverige. Det står också skrivet i bibliotekslagen … 
Ett svenskt samhälle utan offentliga och gratis tillgängliga bibliotek är 
för mig helt otänkbart.100 
                                          

I bibliotekslagens tredje paragraf står det uttryckligen att: ”På folkbiblioteken skall all-
mänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid”101. Även Ledaren på DN som har en 
viss förståelse för upprördheten över att en sådan självklar sak som fri tillgång till ”bib-
liotekens litteraturskatt” nu anses hotad, tillägger att det inte finns någon sådan risk så 
länge detta skyddas av bibliotekslagen.102 Många skribenter påpekar dock att såväl mo-
deraterna som folkpartisterna vill verka för att ta bort lagen.  
 
En i diskussionen ofta upprepad linje hos moderaterna är följande: vi är inte för infö-
randet av avgifter och hoppas att det inte blir så men vi tänker ta bort det lagliga skyd-
det. En förlängning av den här linjen är förskjutningen från den centrala kontrollen till 
den lokala: Cecilia Magnusson och Mats Johansson103, båda moderata politiker och 

                                                 
97 Kulturen 2.0 2007, s. 14. 
98 Brandel, Tobias 2007-03-09. Biblioteksavgift upprör. Svenska Dagbladet (SvD). 
99 Vestmanlands Läns Tidning (VLT) 2007-03-09. Bokavgifter är en styggelse. Ledare. 
100 Hermansson, Christer 2007-03-19. Bibliotek är en god sak. Dagens Nyheter (DN). 
101 Ibid.; SFS 1996:1596.  
102 Dagens Nyheter (DN) 2007-03-21. Förnya biblioteken. Ledare. 
103 Magnusson, Cecilia 2007-04-14. Biblioteken vet själva vad som bör gälla lokalt. Svenska Dagbladet 
(SvD); Johansson, Mats 2007-03-28. Moderat kärlek till biblioteken. Dagens Nyheter (DN). 
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medverkande i kulturutskottet poängterar att den huvudsakliga principen som råder i 
denna fråga är det kommunala självstyret som staten helst inte ska lägga sig i. 

 
Vår grundläggande uppfattning är att biblioteken själva vet hur de ska 
möta de förutsättningar som råder lokalt där de finns. Staten bör i möj-
ligaste mån avhålla sig från att styra verksamheten med pekpinnar … 
Vi sätter hög tilltro till kommunerna och de förtroendevalda att de även 
fortsättningsvis kommer att värna om en av demokratins grundpelare 
och ge medborgarna tillgång till det fria ordet och information. I vår 
idéskrift Kulturen 2.0 står just detta beskrivet. 104                                                               

                                                                                                                 
Man kan lägga märke till formuleringen ”värna om en av demokratins grundpelare och 
ge medborgarna tillgång till det fria ordet och information” som påminner om motstån-
darnas retorik. Betrakta till exempel Svenska biblioteksföreningens generalsekreterare 
Niclas Lindbergs argumentation: ”Att lånen ska vara avgiftsfria hänger samman med 
bibliotekens grundläggande uppgift, att tillhandahålla fri information för medborgar-
na”105.  
Båda parter tycks utgå från samma värdegrunder men det finns andra ledande principer 
som gör att moderaterna inte är beredda att skydda dessa värden via statens lagstiftning.  

I en annan artikel upprepar Cecilia Magnusson tillsammans med Olof Lavesson att 
det är ”grundläggande och viktigt med fria boklån” men att små bibliotek ute i glesbyg-
den måste kunna få möjlighet att ta ut avgifter för att klara finansieringen.106  
 
Representanter för ABF menar att moderaternas kulturpolitik går ut på att ta bort en 
demokratisk potential för människor med sämre förutsättningar, vilket hänger ihop med 
de skäl som tidigare anfördes av andra skribenter. 

 
De svenska folkbiblioteken, som till viss del härstammar från de biblio-
tek som ABF var med om att bygga upp i början av 1900-talet, har varit 
en viktig grund i det svenska demokratibygget. Genom att bilda sig på 
egen hand, och gratis, kunde även de utan resurser skaffa sig argument 
för sin sak.107                                                                                                       

 
Folkbildning som hotas i och med moderaternas förslag tas upp även i andra artiklar, 
bland annat i Huvudledaren i Sydsvenskan: 
 

Förmodligen är det inga överord att kalla biblioteken för folkbildning-
ens nav. Här ryms det mesta av den samlade kunskapen och åtskilligt 
av kulturarvet. Det är en gemensam skatt som skall hållas tillgänglig 
och som ingen skall utestängas från av ekonomiska skäl. 108                             

 
Ett annat skäl som anförs mot avgifter är den som har att göra med människors intellek-
tuella och själsliga utveckling. 
 

                                                 
104 Magnusson 2007-04-14. 
105 Brandel 2007-03-09.  
106 Lavesson, Olof & Magnusson, Cecilia 2007-04-05. Kultur är inte kulturpolitik. Uppsala Nya Tidning 
(UNT).  
107 Thorwaldsson, Karl-Petter & Bäcklund Sandberg, Elsie 2007-03-23. Kulturlöshet: Moderaterna ute-
stänger folket från offentligheten. Dagens Nyheter (DN). 
108 Sydsvenskan 2007-03-10.  Satsa på biblioteken. Huvudledare. 
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Ett av de viktigaste målen för den svenska kulturpolitiken sedan många 
år är att ge alla medborgare möjlighet till kulturupplevelser. Genom 
folkbiblioteken har den möjligheten funnits när det gäller litteraturen.  
Att läsa en bok öppnar nya dörrar i våra liv. Vi får perspektiv, vi lär 
oss, vi växer. 109 

                                                                                                                                          
Dessutom uttrycker författarna i samma artikel dubier angående moderaternas kultursyn 
vilken betraktas som alltför influerad av kommersiellt tänkande.  

 
Att öppna för avgifter på boklån är ett tydligt uttryck för de nyliberala 
moderaternas skrämmande kulturlöshet. Kultur för vuxna ses som en 
vara liksom mjölk, bensin och strumpor.110                     

                                                                                                                                      
Även Annina Rabe tycker i en artikel i Svenska Dagbladet att diskussionen om avgifts-
belagda boklån avslöjar moderaternas kultursyn: ”kulturen som en enklav, en trivsam 
lyx för den som har råd, helt frikopplad från den övriga samhällsutvecklingen”.111 
 
I flera artiklar påpekar man att folkbiblioteken åtnjuter stor popularitet hos medborgar-
na, bland annat presenterar Tobias Brandel resultatet av en Temo Synovate-
undersökning som genomfördes i maj 2006 på uppdrag av Biblioteksföreningen. Enligt 
denna undersökning, i vilken drygt 1000 personer intervjuades, tycker en stor andel, det 
vill säga nio av tio svenskar, att det är ”mycket eller ganska viktigt med fria boklån”.112 
I en tidigare mätning, som gjordes av SOM-institutet i Göteborg, kunde sju av tio tänka 
sig att betala mera skatt för att rädda sitt lokala bibliotek113. 

Dessa mätningar har nog en annan skribent, Niclas Lindberg, i åtanke när han ut-
trycker sig så här i en artikel på DN:s kultursida : 
 

Vi inser, begriper och fattar att ett borttagande av skyddet för de fria 
boklånen just öppnar möjligheten för avgifter på boklån. Det är vi och 
en överväldigande majoritet av medborgarna emot. Sen kan man försö-
ka bagatellisera sina förslag allt man vill. Vi går inte på det.114 

 
Flera skribenter kritiserar också moderaterna för att det råder en viss inbördes oenighet, 
vilket skapar osäkerhet om vad som egentligen gäller. De är bekymrade över att såväl 
statsministern som kulturministern uttalat sig före valet för att behålla principen med 
avgiftsfria boklån, vilket strider mot vad den moderata kulturkommittén har kommit 
fram till flera månader efter valet. Många ifrågasätter också kulturministerns auktoritet 
som ”med jämna mellanrum får gå ut och dementera” vad partikamrater har hävdat115. 

 
Niclas Lindberg har hittat ett exempel på att det som man är rädd för redan håller på att 
ske trots försäkringar från kulturministern: ”… i det moderatstyrda Danderyd har man 
redan i den kommande biblioteksplanen strukit formuleringar om att folkbiblioteken 
skall ge fri tillgång till litteratur”116. Gunnar Oom, moderate kommunstyrelsens ordfö-

                                                 
109 Thorwaldsson & Bäcklund Sandberg 2007-03-23.  
110 Ibid. 
111 Rabe, Annina 2007-03-14. M-förslag avslöjar begränsad kultursyn. Svenska Dagbladet (SvD). 
112 Brandel 2007-03-09.  
113 Sydsvenskan 2007-03-10.  
114 Lindberg, Niclas 2007-03-30. Nya valser om biblioteken. Dagens Nyheter (DN). 
115 Bl.a. Hermansson 2007-03-19.  
116 Lindberg, Niclas 2007-04-10. Fria boklån – eller inte? Svenska Dagbladet (SvD). 
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rande, förklarar beslutet med att man vill ta betalt för vissa arrangemang men att han 
inte har någonting emot avgifter på boklån: 
 

Vi betalar för vatten och avlopp men inte för boklån. Man ska betala 
för de resurser som man förbrukar. 117                                  

 
Däremot i det privatdrivna biblioteket Dieselverkstaden i Nacka har dess ordförande 
Margareta Swanelid inga tankar på att införa avgifter på boklån, det finns dock en viss 
tvekan och en annorlunda aspekt av saken i hennes uttalande: ”Samtidigt är det proble-
matiskt att vi gör skillnad mellan medier och tar betalt för vissa”118.  
 
Argumenten kan sammanfattas i följande punkter hos moderaterna: 
 

• Boklån för barn och ungdom ska vara avgiftsfria. 
• Att ta bort avgiftsskyddet för boklån för vuxna betyder inte samma sak som att 

införa avgifter. 
• Kommunerna ska ha självbestämmanderätt. 
• Man har stor tilltro till att de kommunala politikerna inte kommer att vilja infö-

ra avgifter på boklån.  
                                                                                                            
Kritikerna: 
 

• Tillgången till kvalitetslitteraturen det primära, möjligheten att kunna låna och 
läsa kvalitetsböcker. Enligt den här synpunkten betraktas boken som en kulturell 
upplevelse som vidgar ens horisonter och får en att växa som människa. 

• Den andra tar upp vikten av att ha en gratis tillgång till information för att kun-
na delta i det demokratiska samtalet i samhället. Alla medborgare oavsett eko-
nomisk och social ställning ska ha samma förutsättningar att ta del av den in-
formation som är nödvändig för det offentliga livet. 

• Kulturen ska inte betraktas som en kommersiell vara. 
• Överväldigande majoritet av befolkningen är emot bokavgifter. 
• Borttagandet av avgiftsskyddet är i princip samma som att öppna för att införa 

avgifter och all retorik kring detta är bara bortförklaringar och dimridåer. 
 
4.1.2 Bibliotek på entreprenad 
 
Moderaterna föreslår i sin skrift en rad reformer som är ämnade att komma åt problemet 
med att utlåningen på folkbiblioteken minskat med 12 miljoner volymer under åren 
1998-2005. En av idéerna är att ”avknoppning/entreprenader stimuleras i syfte att ut-
veckla verksamheten i friare former, med bibehållet fokus på det skrivna ordet”, vilket 
hänger ihop med en ledande regel: ”… drift och policy är ingen statlig angelägenhet 
utan en principfråga om subsidiaritet. Besluten ska fattas på kommunal nivå”.119  
 
Moderaterna vill se en utveckling av biblioteksverksamheten ”genom nya driftsformer 
för att nå en ökad publik eller genom att öka möjligheten för personalen att profilera sig 

                                                 
117 Ingelman-Sundberg, Catharina 2007-04-14. Danderyd öppnar för låneavgifter. Svenska Dagbladet 
(SvD). 
118 Brandel 2007-03-09.  
119 Kulturen 2.0 2007, s. 14. 
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mot nya grupper”120. Skälen till att man vill hitta på nya driftsformer anges förutom 
minskad bokutlåning även vara minskade besökssiffror på folkbiblioteken, vilket i sin 
tur beror på konkurrensen från nya medier och sänkt bokmoms, enligt ett antal skriben-
ter121. Ledaren på DN tar även upp möjligheterna att handla böcker över nätet, samt 
Internet som en konkurrent om rollen som ”kunskapscentrum” som tänkbara skäl till att 
folk lånar mindre böcker och gör färre besök på folkbiblioteket:  
 

Allt detta har lett till att folkbiblioteken befinner sig i ett slags identi-
tetskris. Redan nu kan biblioteken ha flera olika funktioner: de kan 
förmedla skön- och facklitteratur, erbjuda social samvaro, sprida sam-
hällsinformation, vara platser för författarträffar och kulturella möten. 
Men vilken roll har de i framtiden? Hur ska de locka besökare om tio, 
tjugo, trettio år?  122 

 
Kritikerna ifrågasätter såväl premisserna som slutsatsen i moderaternas reformförslag. 
Att folkbibliotekets bokutlåning minskar kan faktiskt ”bero på att biblioteken fått sämre 
ekonomi och därmed inte haft råd att skaffa in de böcker de skulle vilja”, anser vänster-
partisten Siv Holma123. Annina Rabe pekar på en viktig sak: 
 

Att de faktiska boklånen har minskat är alltså ingen indikator på att 
folkbiblioteken nyttjas mindre - de har bara delvis fått förändrade upp-
gifter som en konsekvens av det ökade antalet utbildningsinstitutioner. 
Därtill finns bibliotekens kulturella och läsfrämjande uppgift som för-
medlare av skönlitteratur till vuxna och barn, med mängder av littera-
turevenemang och läsecirklar. En annan - tidstypiskt nog tynande - del 
av biblioteksverksamheten är den uppsökande; till gamla och sjuka, till 
arbetsplatser, sjukhus och fängelser. 124 

 
Den uppsökande verksamheten tas upp i argumenteringen som någonting som inte kan 
redogöras för i form av besökssiffror. En annan del är relaterad till de nya utbildnings-
formerna och (vilket inte nämns explicit) inkluderar till exempel distansstudenter och de 
otaliga besöken på bibliotekens hemsidor som inte heller syns i statistiken. Andra påvi-
sar att det finns annat som är än mer illavarslande än minskad bokutlåning, nämligen 
nedläggning av filialerna, vilket, enligt min mening, den nedåtgående trenden av be-
sökssiffror också kan bero på. 
 

Moderaterna oroas över den sjunkande bokutlåningen och anbefaller 
reformer. Mer orolig borde man vara över att var fjärde biblioteksfilial 
sedan 1990 stängts, att 450 000 barn saknar ordentligt bemannade 
skolbibliotek och att drygt 90 av 203 kommuner redovisade nedskär-
ningar i biblioteksbudgetarna under 2004. Och trots att siffror för 2003 
och 2004 visar att både utgivning och försäljningen av böcker ökar har 
inte grupper som läst mindre än andra ökat sitt läsande. I stället är det 
de som redan läser mycket som läser mer.  125        
 

                                                 
120 Magnusson 2007-04-14.  
121 Bla.a. ibid. 
122 Dagens Nyheter (DN) 2007-03-21.  
123 Holma, Siv 2007-04-04. Släpp fram farliga tankar. Uppsala Nya Tidning (UNT). 
124 Rabe 2007-03-14. 
125 Steinsaphir, Marianne 2007-03-25. Vem ska rensa ut böckerna? Aftonbladet. 
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Man kan i Marianne Steinsaphirs artikel avläsa indikationer på att det förmodligen skul-
le behövas mera satsningar på läsfrämjande åtgärder i stället för privatisering och ned-
dragningar.  
 
Christer Hermansson opponerar sig mot att man i förslaget hänvisar till redan existeran-
de bibliotek på entreprenad som en lyckad form av drift: 
 

I många sammanhang lyfts Dieselverkstadens bibliotek i Nacka fram 
som ett gott exempel. Det är inte bra. För om man bara vill locka fram-
för allt ungdomar och unga män som inte annars besöker bibliotek med 
allt som redan finns på den kommersiella marknaden med sponsrade 
datorspel, skräplitteratur och annan lättsmält underhållning är det ju 
fråga om avveckling och inte utveckling av folkbiblioteksverksamhe-
ten. Har de nya moderaterna egentligen läst vad som står i biblioteksla-
gen?  126 

               
Och han citerar den berörda delen av bibliotekslagen för att poängtera att det finns en 
stor risk med att läsfrämjande åtgärder, bildningsideal, samt satsning på kvalitetslittera-
tur kommer i skymundan om verksamheten inte styrs i offentlig regi. 

 
2§ Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla 
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 127         

 
Per Perstrand som för Dieselverkstadens personals talan försvarar sig i en motreplik. 
Han hänvisar till deras besöks- och utlåningssiffror som markerar en uppåtgående trend 
samt en enkät som man delade ut hösten 2006, där 95 procent av besökare visade sig 
vara nöjda. I enlighet med Hermanssons argumentering måste detta följaktligen betyda 
att ”våra låntagare (folket, alltså) gillar skräp”, menar Perstrand.128 Dieselverkstadens 
bibliotek drivs i privat regi av en personalstyrka på 6 i en ekonomisk kooperativform. 
Den startade i nuvarande form i april 2006 på uppdrag av Nacka kommun. På deras 
hemsida framgår det att det är ett bibliotek som vill utmana det traditionella biblioteks-
begreppet och som satsar mycket på ny teknik, diverse aktiviteter och framförallt andra 
medier än böcker – serier, dvd-filmer, tv-spel, Internetsurfande, musiklyssnande, dator-
spel med mera.129 

 
Vår idé är att erbjuda hela menyn - från det som traditionellt sett be-
traktas som lågkultur (serier, Wahlströmsböcker, tv-spel) till det allra 
allra finaste (vad nu det är - Kafka? Pamuk?). Att det är allas medbor-
gerliga rätt att ha fri tillgång till kulturarvet är en självklarhet, men lika 
självklart för oss är att styrkan finns i mångfalden. Men enligt Her-
mansson sysslar vi alltså med ”avveckling”. Och vi som trodde att vår 
popularitet och det enorma intresse vi rönt från andra bibliotek i Skan-
dinavien är ett bevis på att vi gör något bra! Så tokigt.130  
                                                                                                                                        

                                                 
126 Hermansson 2007-03-19.  
127 Ibid.; se också SFS 1996:1596.  
128 Perstrand, Per 2007-03-23. Bibliotekarien som entreprenör: Vi har det bra här i Nacka. Dagens Nyhe-
ter (DN). 
129 Dieselverkstadens bibliotek 2006. 
130 Perstrand 2007-03-23.  



 35 

I sitt svar på detta betonar Hermansson kvalitet som en huvudprincip i stället för kon-
ceptet ”att erbjuda folk vad man tror folk vill ha”131. I detta avseende kan man se den 
grundläggande konflikten ganska tydligt. Dieselverkstaden lägger vikten vid kvantifier-
bara resultat (output) och satsning på medier och aktiviteter som riktar sig framförallt 
till de unga samtidigt som de inte helt utesluter ”det allra allra finaste”. De pratar om 
mångfald och framåtanda. Hermansson vill gärna se en nationell vision där man under-
stödjer demokratiska principer och där boken står i centrum.    
 
Vad finns det då för risker med folkbibliotek som drivs av privata aktörer? VLT:s Le-
darsida ställer sig i grunden inte främmande för den moderata tanken att kommuner 
borde bestämma själva utan inblandning av staten men skribenten hoppas på att kom-
munpolitiker inte väljer privatiseringsalternativet. Skälet till det är risken att ”någon 
glad biblioteksentreprenör kan få idén att göra sig av med en stor del av bokbestån-
det”132. Den här formuleringen är värd att beakta oavsett skribentens eventuella övriga 
funderingar. Vidare står det så här i artikeln: 
 

Bibliotek kan i viss mån jämföras med muséer som har ansvar för stora 
samlingar med stort kulturhistoriskt värde men som ur kommersiell 
synpunkt kan upplevas som en börda.            133                         
                                                                 

Denna reflektion över privatiseringar av kulturella institutioner kan egentligen användas 
som ett adekvat motargument mot den moderata principen som skribenten för övrigt 
försvarar – det lokala självstyret. 
 
En rekonstruktion av resonemanget i den här delen av diskussionen ser ut på följande 
sätt: 
 

• boklånen på folkbiblioteken sjunker 
• orsaken till detta är nya medier, ny teknik, Internet, sänkt bokmoms 
• biblioteken befinner sig i en slags identitetskris 
• staten ska inte styra 
• lösningen är att skapa villkor för alternativa driftsformer för att profilera sig 

gentemot nya grupper av besökare 
• det finns goda exempel på att detta fungerar på ett tillfredsställande sätt 
• biblioteken får fler besökare och boklån kommer därmed att stiga 

 
Kritikerna:  
 

• att boklån minskar beror framförallt på en rad andra faktorer: nedskärningar, 
nedläggningar av filialer, andra verksamheter som inte ger utslag i statistiken, 
privatiseringen innebär:  

o fokus på efterfrågan  
o skräplitteratur och lättsmält underhållning i stället för kvalitet  
o ny teknik och nya medier i stället för böcker 
o minskad satsning på läsfrämjande stimulans, uppsökande verksamhet, 

bildning och mindre eftertraktad litteratur 

                                                 
131 Hermansson, Christer 2007-03-24. Folkbiblioteken står för kvaliteten. Dagens Nyheter (DN). 
132 Vestmanlands Läns Tidning (VLT) 2007-03-09.  
133 Ibid. 
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• (kulturhistoriska värden kan upplevas som en börda i kommersiella samman-
hang) 

• nationell politik är det som krävs 
 
4.1.3 Inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska vara politiskt ba-
lanserad 
 
Vad betyder uttrycket ”inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska vara politiskt balanse-
rad”? Formuleringen, vars mening förbryllar skribenterna kanske mest av allt, är ett 
direkt citat från ställningstagandet nummer fyrtio i den moderata kulturskriften.134 Ett 
försök till belysning av begreppet kommer från kulturutskottets moderate representant 
Mats Johansson: 
 

Inköpspolicyn: det är viktigt att bibliotekens bokbestånd har en balans 
så att inte triviala bästsäljare konkurrerar ut klassikerna, och att utbudet 
av politisk litteratur inte domineras av vad som är politiskt korrekt för 
stunden eller vad skiftande politiska majoriteter önskar.   135 

 
Definitionen av begreppet ”politiskt balanserad” kan alltså sägas vara motsatsen till 
”politiskt korrekt för stunden eller vad skiftande politiska majoriteter önskar”. Dessut-
om kan man i denna utsaga även skymta en grundläggande misstro mot bibliotekarier 
och deras arbete. Man litar inte på att bibliotekarier inte låter sig styras av det politiskt 
korrekta. Den andra delen av preciseringen har att göra med kvalitetslitteratur kontra 
triviala bästsäljare, men det kommer jag att återkomma till senare. 
 
Siv Holma är inne på ett spår som leder tankarna till om det inte ligger någonting dolt i 
moderaternas förslag: 
 

”Biblioteken om något är ju en ansamling av farliga tankar. Alla farliga 
tankar som någonsin har nedtecknats finns i princip på ett bibliotek” sa 
utbildningsministern Olof Palme 1969 på Biblioteksföreningens årsmö-
te. 
   I den moderata skriften Kulturen 2.0 som nyligen redovisades för 
allmänheten lyder en av punkterna under rubriken Bibliotek: ”Inköps-
policyn vid offentliga bibliotek ska vara politiskt balanserad”. De farli-
ga tankarna börjar kännas hotande. Eller är det någon som tror att det 
handlar om att från olika håll släppa fram fler farliga tankar?  136             
                                   

Vad Siv Holma antagligen menar är att avsikten bakom det moderata förslaget inte är att 
utöka sortimentet på bibliotekens samlingar så att man får ett brett spektrum av alla 
möjliga politiska åsikter. Det handlar snarare om att välja med omsorg, så att de politis-
ka åsikterna som uppfattas som farliga mot det rådande styret minskar i omfång eller 
avlägsnas helt. Omskrivet på ett sådant sätt kan det uppfattas som en politisk styrning. 

Fler än en har uppfattat moderaternas formulering på liknande sätt, bland andra Bengt 
Göransson: 

 
Biblioteken ska inte ha fler boktitlar med vänsteruppfattningar än mot-
sidan har var tesen i en Timbromedarbetares artikel förra året. I försla-

                                                 
134 Kulturen 2.0 2007, s. 14. 
135 Johansson 2007-03-28.  
136 Holma 2007-04-04.  
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get till moderat kulturprogram krävs politisk balans i bibliotekets bok-
bestånd. Så tänker och skriver den som i kraft av sin makt vill styra och 
som inte drar sig för att censurera.  137                          

 
Det finns mer än en oklarhet i moderaternas framställning. Christer Hermansson har 
hittat följande: 
 

Vad menar moderaterna egentligen med att ”inköpspolicyn vid offent-
liga bibliotek ska vara politiskt balanserad”? Vilka ska ägna sig åt cen-
surverksamhet? Politisk centralstyrning ska ju undvikas och besluten 
ska fattas på en kommunal nivå. Hur kan man då garantera samma till-
gänglighet till fack- och skönlitteratur för alla svenska medborgare 
oavsett var man bor i landet?      138 

 
Det intressanta är den i det moderata resonemanget inbyggda paradoxen Christer Her-
mansson lyfter fram här. Politiker på central nivå ska inte styra, hävdar moderaterna 
samtidigt som de vill att man ska tillämpa ett politiskt urval när man köper in böcker. 
Om dessa beslut ska överlåtas till de lokala politikerna, kommer det finnas avvikelser i 
tillgängligheten till vissa böcker beroende på de lokala myndigheternas politiska färg 
eller personliga smak. Marianne Steinsaphir går ännu längre i sin kritik: 
 

Vem eller vilka ska ansvara för en sådan grannlaga granskning? Inte 
politikerna väl? Man ser framför sig hur personalen på landets bibliotek 
efter valåren får ett stort jobb med att balansera bokbestånden, rensa ut, 
stoppa in, allt efter den politiska majoritetens val. Exemplen på icke 
fria bibliotek i världen förskräcker: en ytterlighet är biblioteken i Le 
Pen-styrda kommuner i Frankrike där regelrätta utrensningar av bokbe-
stånden förekom. I USA för bibliotekarierna, särskilt på skolbibliote-
ken, en ständig kamp för rätten att ansvara för bokurvalet. Böcker av 
John Steinbeck och Toni Morrison är bara ett par exempel på vad som 
försvunnit från hyllorna på vissa bibliotek. Problemet är så påtagligt att 
branschen varje år anordnar Banned Books Week för att uppmärksam-
ma den censur som råder. 

 
Det brukar ibland sägas att bibliotekarierna agerar smakdomare. Ja, det 
ingår i arbetet, och det är mycket bättre än att politikerna väljer.     139                                          

 
Förutom att uppnå ett politiskt neutralt tillstånd genom att balansera bokbeståndet så 
åberopas en annan typ av balans för att ”triviala bästsäljare” inte ska konkurrera ut 
”klassikerna”. Vem som ska se till att det väljs ut rätt litteratur förtäljs inte och med 
vetskapen från diskussioner om moderaternas motstånd mot statlig inblandning kan man 
skönja samma dilemma här. Marianne Steinsaphir menar att det är bättre att ”biblioteka-
rier agerar smakdomare” än att politiker på lokal nivå gör det140. 
 
En översikt av argumenteringen kan se ut så här: 
 

• bibliotekets bokbestånd måste vara politiskt balanserat 

                                                 
137 Göransson, Bengt 2007-03-29. Avgifternas nyliberala baksida. Helsingborgs Dagblad (HD). 
138 Hermansson 2007-03-19.  
139 Steinsaphir 2007-03-25.  
140 Ibid.  
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• (viktigt att man värnar om kvalitetslitteratur så att inte triviala bästsäljare tar 
överhanden) 

• den styrande majoritetens politiska preferenser ska inte få avspegla sig i biblio-
tekens bokbestånd 

 
Kritikerna: 
 

• detta bär prägel av censur 
• vem ska i så fall ha rätt att göra urvalet  
• hur ska man kunna garantera tillgängligheten 
• det verkar som om en viss typ av litteratur börjar kännas hotande för den 

styrande majoriteten i Sverige 
• (viktigt att man värnar om kvalitetslitteratur så att inte triviala bästsäljare tar 

överhanden) 
• bibliotekens frihet hotas på grund av att politiker på lokal nivå (i stället för bib-

liotekarier) kan komma att bestämma över bokbeståndet 
 
4.1.4. Skapa en nationell vision  
 
Nationella mål för bibliotekspolitiken förs fram som motpol till de moderata reformlös-
ningarna men då ett flertal skribenter poängterat att dessa länge har varit efterlängtade 
och åberopade av flera skäl, förtjänar de därför en egen sammanfattande rubrik. 

Christer Hermansson framför fyra alternativa förslag:  
 
1. detaljgranska och skärpa bibliotekslagen;  
2. genom en nationell bibliotekspolitik utforma en rättvisare uppdelning av resurser 

mellan statliga och kommunala bibliotek;  
3. boken, läsfrämjandet och författarna bör man satsa mer på;  
4. samarbeta med de branschorganisationer som ändå har mest erfarenhet av biblio-

teksvärlden.        141 
 

Liknande krav kommer från vänsterpartiet, som understryker behovet av en arbetsgrupp 
som kan utarbeta en strategi för 2000-talets bibliotek i stället för en stor kulturutredning 
där biblioteksfrågorna riskerar att hamna i bakvattnet för de andra stora kulturområde-
na142.                                                                                                                                   

Niclas Lindberg talar för Svenska biblioteksföreningen när han beklagar att man inte 
hörsammat inbjudan till samtal angående utvärderingen av bibliotekslagen och skapan-
det av nationella mål för bibliotekspolitiken143. 

Anina Rabe, litteraturkritiker, utvecklar vidare argumentet för framtagandet av en 
nationell politik vad gäller bibliotekssektorn: 

 
En vanlig missuppfattning är att biblioteksväsendet ”bara” skulle vara 
en angelägenhet för kultursektorn. Biblioteken - och här räknar jag in 
även de andra bibliotekstyperna: forskningsbiblioteken, skolbibliote-
ken, specialbiblioteken och högskolebiblioteken - är i själva verket en 
betydligt mer omfattande del av samhällsbygget än så. De berör utbild-
ningsväsendet, den sociala verksamheten, samhällsinformationen, sko-

                                                 
141 Hermansson 2007-03-19.  
142 Holma 2007-04-04. 
143 Lindberg 2007-03-30.  
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lan, språkutvecklingen, bevarandet av vårt historiska arv. Biblioteksty-
perna sorterar därtill under olika departement vilket ger en splittrad 
helhetssyn. Sverige skulle behöva en övergripande nationell biblioteks-
vision - något man för närvarande diskuterar i Norge.  144          

 
Jag ska försöka sammanfatta dessa synpunkter tillsammans med det som redan fram-
kommit under tidigare diskussioner. Nationella mål för bibliotekspolitiken och visioner 
behövs för att: 
 

• motverka den avtagande utlåningsstatistiken 
• bibliotekslagen skyddar mot avgifter och garanterar den demokratiska tillgäng-

ligheten till biblioteket 
• privatiseringen är ingen bra lösning 
• det behövs en helhetssyn för att angripa problemen utifrån ett större generellt 

perspektiv  
• andra framträdande kulturfrågor tenderar att överskugga biblioteksproblemati-

ken 
• för en rättvisare uppdelning av resurser 

 
Det som talar emot de nationella målen är: 
 

• staten ska inte lägga sig i folkbibliotekens verksamhet, kommunerna ska ha be-
slutanderätt utifrån de lokala förutsättningarna 

• det finns en fara med politisk styrning uppifrån – bibliotekssamlingarna riskerar 
att hamna i obalans och domineras av den för stunden politiskt korrekta littera-
turen 

 
4.1.5 Kultur är inte kulturpolitik 
 
En debatt gäller kulturen generellt och dess förutsättningar. I den här undersökningen 
kan man knyta an denna debatt till tidigare diskussioner kring decentraliseringsprinci-
pen och kommunernas självbestämmande men eftersom den tillför ytterligare dimensio-
ner väljer jag att lyfta ut den till ett enskilt forum. 
 
De moderata skribenterna hävdar att ”kultur är inte detsamma som kulturpolitik”. De 
vänder sig mot etiketten ”nyliberal” som de menar tyder på fördomsfullhet hos kritiker-
na. De förfäktar en icke-instrumentell syn på kulturen, eftersom det goda och det sanna i 
konsten har värdet i sig självt. Av den anledningen borde staten inte lägga sig i och styra 
kulturens villkor. De menar att kulturupplevelser inte skapas av de politiska organen.145 

 
Kritikerna hävdar att staten har ett kulturpolitiskt ansvar. Det är befängt att påstå att 
kultur inte ”också” är kulturpolitik.  
 

                                                 
144 Rabe 2007-03-14.  
145 Wallmark, Hans & Johansson, Mats 2007-03-29. Kultur är inte detsamma som kulturpolitik. Helsing-
borgs Dagblad (HD). 
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På samma sätt kunde man säga att skola inte är skolpolitik eller att vård 
inte är vårdpolitik, eftersom matematik, svenska och engelska liksom 
att bota och trösta tillhör andra kategorier av mänsklig verksamhet.    146 

 
Bo-Ingvar Kollberg menar också att det handlar om förklädda ord, en förevändning för 
att kunna sänka skatten och minska anslagen till kulturen. Offentlig finansiering är nöd-
vändig för samhällets viktigaste gemensamma institutioner i ett välfärdssamhälle. Enligt 
honom avslöjas därigenom moderaternas grundläggande människosyn, det är lättare att 
styra över medborgare som består av ”lallande fånar, infantiliserade och fogliga”.147 
 
Olof Lavesson och Cecilia Magnusson värjer sig mot den allomfattande kritiken: 

 
Grundläggande värden som yttrandefrihet, mångfald, självständighet, 
jämlikhet i avseende på delaktighet, och bildning står fortfarande som 
en självklar grund. Metoderna och medlen för att trygga dessa funda-
ment och skapa en fortsatt dynamisk utveckling inom kulturområdet 
kan och måste däremot få utvecklas.         148                                                 

 
Målen som moderaterna påstår sig värna om är, enligt Lars-Eric Jönsson, hedervärda 
och bra och ansluter till 1974 års kulturpolitiska mål. Med dessa mål menar han befräm-
jandet av värden som demokrati, tanke- och yttrandefrihet, samhällsutveckling, kvalitet, 
mångfald, jämlikhet, bildning, internationalisering, delaktighet, ökad självförståelse, 
individuell utveckling, en skapande och lekande människa, och utmaning av fördomar. 

Medlen däremot kan omöjligen kopplas ihop med uppnående av målen. Medlen över-
låtes till de fria marknadskrafterna för att undvika politisk styrning enligt Lars-Eric 
Jönsson. Men, som skribenten påpekar, de kommersiella villkoren innebär faktiskt ock-
så ”styrning, tillrättaläggande och diktat”149. 
 
Sammanfattningen av moderaternas argumentering som framkommit i presentationen 
av innehållet i artiklarna lyder enligt följande: 
 

• Grundläggande värden som yttrandefrihet, mångfald, självständighet, jämlikhet 
i avseende på delaktighet, och bildning står fast. 

• Kultur har ett sant värde i sig självt. 
• Kultur är inte kulturpolitik. De politiska organen ska inte styra kulturens villkor. 

 
Kritikerna:  
 

• Moderaternas tänkande är tydligt präglat av nyliberalism. 
• Kultur och kulturpolitik hör ihop, även om kultur inte enbart är politik. Staten 

bär kulturpolitiskt ansvar för att garantera lika tillgång till de offentliga institu-
tionerna för alla och för att säkerställa möjligheten till oliktänkande och reflek-
terande konstnärliga uttryck. 

                                                 
146 Kollberg, Bo-Ingvar 2007-04-11. Kultur är också kulturpolitik. Uppsala Nya Tidning (UNT). 
147 Ibid. 
148 Lavesson & Magnusson 2007-04-05.  
149 Jönsson, Lars-Eric 2007-03-29. Är inte marknaden en styrning? Helsingborgs Dagblad (HD). 
 



 41 

• Om inte staten ska ge förutsättningar för kulturen, vem ska göra det? Modera-
terna vill undvika politisk styrning samtidigt som de förlitar sig på marknaden. 
Marknaden är inte någon garant för en fri och rik kultur, tvärtom. 

• Medlen motsvarar inte målen.  
 
4.2 Analys med hjälp av idealtyper  
 
I analysen utgår jag från samma centrala teman som i skapandet av idealtypsraster: bib-
liotekets primära roll, användare, förhållande till olika maktorgan, samlingar/tjänster, 
samt bakomliggande ideologiska värderingar. När jag genomsöker artiklarna försöker 
jag att hitta svar på de frågor som är relaterade till dessa fem teman: Vilket mål som bör 
styra verksamheten?; Vilken grupp av medborgare bör prioriteras?; Vilken maktord-
ning bör utöva inflytande på bibliotekets principer?; Vilka principer bör vägleda ur-
valspolicyn?; samt Vilka övergripande teoretiska utgångspunkter i synen på människan 
och samhället finns bakom resonemanget? 

I min framställning besvarar jag inte dessa inledande temafrågor i tur och ordning, 
jag nämner dem de facto bara på de ställen där det känns relevant. Frågorna har tjänat 
som hjälpmedel och jag betraktade det som poänglöst att beskriva hur varje enskild arti-
kel relaterar till dem. I stället har jag låtit dem ligga till grund för min undersökning och 
analyserat resultatet som jag fått med hjälp av dessa fem temafrågor. Temafrågorna 
ställdes till skribenternas texter i förhållande till deras egna åsikter, till eventuella inter-
vjupersoner eller andras utsagor som det refereras till i texten, samt till synpunkter som 
skribenterna anser att moderaterna hyser. Eftersom temafrågorna är direkt relaterade till 
idealtypsrasterna – samma frågor ställdes till Rabers text – så bedömde jag det som ett 
utmärkt sätt att kunna jämföra dem med varandra. Emellertid har jag stött på vissa pro-
blem med att kategoribestämma vissa formuleringar som inte överensstämde med någon 
av strategierna och detta har jag redogjort för på de aktuella ställena. 

När jag har tagit fram svaren på dessa frågor i alla de tjugoåtta artiklarna, har jag 
sammanställt dessa, kommenterat och markerat med motsvarande färger som jag tillde-
lat de tre idealtypiska strategierna: brandgult för det sociala (S), lila för det konservativa 
(K) och grönt för det populistiska (P). På detta sätt kunde jag på ett klart och överskåd-
ligt sätt se vilka idealtypsraster svaren matchar. Färgsättningen har hjälpt mig att tydli-
gare se mönster och idémässig tillhörighet. Resultatet har jag åskådliggjort med hjälp av 
flera tabeller: en översiktstabell (1); de moderata skribenternas samt de som tagit ställ-
ning för deras förslag (tabell 2); skribenter som har tagit ställning emot förslagen (tabell 
3); samt åsikter som kritiska skribenter tillskriver moderaterna (tabell 4). Tabellerna i 
sig själva ligger inte till grund för min analys, de tjänar bara som ett hjälpmedel för att 
kunna se strategiernas representation i artiklarna på ett mer överskådligt sätt. Även varje 
ämnesgrupp har var sin uppsättning av tabeller. Samtliga tabeller med förklaringen till 
hur de ska avläsas återfinns i bilagan. 

En och samma artikel kan inta fler än en plats i de olika tabellerna beroende på att 
den inbegriper skribentens egna åsikter samt de förmedlade åsikter som kritiseras eller 
tas ställning till.  
 
4.2.1 Ämnesgruppen ”Avgifter på boklån” 
 
Motståndare till moderaternas förslag betonar tillhandahållandet av fri information för 
alla medborgare som det centrala. Biblioteket betraktas som demokratins grundpelare. 
Detta motsvarar i alla avseenden idealtypen ”den sociala strategin”. Moderata skribenter 



 42 

och intervjupersoner tycker samma sak. Annina Rabe är inte ensam om att ge uttryck 
för denna samsyn, när hon skriver så här i sin artikel: 
 

De fria svenska folkbiblioteken har en symbolisk laddning som över-
bryggar politiska blockgränser. De är en bild av Sverige som vi tycker 
om att framhålla; ett demokratiskt land som sätter informations- och 
yttrandefrihet högt på agendan. Folkbiblioteken är dessutom en histo-
riskt viktig del av det svenska välfärdssamhällets framväxt och har 
tveklöst bidragit till att höja bildningsnivån i landet.  150                                                                       

 
Jag har inte haft någon annan anledning än att placera även moderaternas uttalanden 
under den sociala strategin. Den tidigare beskrivningen av debatten har redan avslöjat 
ett dilemma som framträder ännu tydligare i analysen. Moderaterna förespråkar avskaf-
fandet av bibliotekslagen och statens avhållsamhet i förhållandet till bibliotekets verk-
samhet. Var ska man då placera moderaternas synpunkter? Den andra synpunkten håller 
sig fortfarande kvar i den sociala strategin men inte den första. Det är här det krockar 
med moderaternas inställning, fri tillgång till biblioteken är viktig för dem men de för-
kastar bibliotekslagen som ensam kan ge garantier om denna. Som jag redan påpekat 
tidigare finns det en för moderaterna överordnad princip, och det är decentralisering – 
besluten ska fattas på kommunal nivå. Jag har egentligen inte hittat någon idealtyps-
punkt som direkt motsvarar denna. Att föra beslutanderätten närmare den lokala nivån 
och de aktuella behoven kan indirekt kopplas till den populistiska strategin. Även de 
konservativa skulle kunna sluta upp bakom den moderata formuleringen att ”staten bör i 
möjligaste mån avhålla sig från att styra verksamheten med pekpinnar”,151 eftersom det 
är upp till individen själv att välja. För övrigt finns det inte något annat som kan förenas 
med denna strategi, så jag väljer ändå att associera till det populistiska. Man kan säga att 
moderaterna på det operativa planet vill att bokavgifter inte ska införas för att värna om 
demokratisk tillgång till biblioteket, alltså hoppas de på att den sociala strategin ska 
råda. På det basala planet hamnar dock två generalprinciper i konflikt med varandra och 
den sociala strategin får ge vika för det populistiska. 
 
Slutsats I. Social och/eller populistisk strategi hos moderaterna? Principer som skulle 
kunna placeras under social strategi körs i själva verket över av andra för den mode-
rata ideologin starkare principer som snarare lutar åt det populistiska hållet.  
 
Ett annat dilemma i det analyserande arbete är blandningen av den sociala och den kon-
servativa strategin som förekommer hos en del av kritikerna. Bibliotekets primära roll 
som hör samman med den konservativa strategin – befrämja individens sökande efter att 
förkovra sig själv – tar sig uttryck som: vägen till bildning och upplysning, möjlighet till 
litterära upplevelser, läsandet, biblioteken som oumbärliga förvaltare av vårt kulturarv, 
öppnandet av nya perspektiv. Dessa kopplas ofta till den demokratiska funktionen, läs-
främjande åtgärder, uppsökande verksamhet vilket hör ihop med den sociala strategins 
frågor om tjänster och bakomliggande ideologiska värderingar. Ibland uppträder ställfö-
reträdande formuleringar för olika strategier i en och samma mening: ”samma demokra-
tiska möjlighet att ta del av den goda litteraturen”152. Medborgarna ska få möjlighet att 
bilda sig på egen hand för att kunna delta i det offentliga samtalet. 
 

                                                 
150 Rabe 2007-03-14.  
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Slutsats II. Den konservativa och den sociala strategin hamnar i en ny konstellation 
på kritikernas sida. Det effektiva medborgarskapet och nödvändig samhällelig infor-
mation anges här inte vara de enda skälen för socialt ansvar utan även uppmuntran-
det av människornas egen väg till öppnare horisonter och litterära upplevelser.                                 
 
Slutligen en kommentar angående de förmedlade åsikterna, det vill säga det sättet på 
vilket kritikerna framställer de moderata ståndpunkterna. Man kan se att två av strategi-
erna är mest framträdande här, den populistiska och den konservativa. Moderaterna an-
klagas bland annat för att konsekvensen av deras kulturpolitik blir att bara de som har 
råd kan unna sig att gå till biblioteket153. Man kan urskilja en svag diskrepans, medan 
det utpräglat populistiska dominerar i de förmedlade åsikterna, så kännetecknas det mo-
deraterna själva säger mest av en blandning av det populistiska, det konservativa och det 
sociala. Med tanke på Slutsats I kan detta bero på det motsägelsefulla i moderaternas 
egen framställning, men även i kritikernas behov av att positionera sig i opposition. 
 
4.2.2 Ämnesgruppen ”Bibliotek på entreprenad” 
 
Motsättningen från förra analysunderlaget för Slutsats I upprepas även här: Att ge med-
borgare tillgång till det fria ordet och information kan äventyras av principen om kom-
munalt självstyre.  

Nyckelord framtagna hos den moderata sidan – utveckling, framåtanda, locka nya 
generationer av besökare, profilera sig mot olika grupper av besökare, tänka nytt, av-
knoppning/entreprenader, fokusering på höga besöks- och utlåningssiffror (output) – är 
idealtypiska för den populistiska strategin. 
 
Hos kritikerna träder kvalitetstänkandet fram, ett uttryck för konservatism men ändå 
fortfarande kopplat till en demokratisk tanke om att alla ska få samma tillgång till kvali-
tetslitteraturen. Jämlik tillgång hotas om man, med Dieselverkstaden som exempel, tillå-
ter bibliotek på entreprenad, där principen ”erbjuda folk vad folk vill ha” kan leda till att 
kvalitetskraven sänks.  
 
Slutsats III. Kvalificerat utbud ställs som en motpol till efterfrågan. Det konservativa 
ställs mot det populistiska, vilket är en gammal och beprövad konflikt. För att det inte 
ska vara så enkelt, så kopplas kvalitetskrav till nationella mål och frågor om demo-
krati, vilket i sig snarare passar in i den sociala strategin. En kombination av den 
konservativa och den sociala strategin hos kritikerna står därmed i kontrast mot den 
populistiska strategin hos den moderata sidan.  
 
Dessutom utkristalliserar sig ytterligare två motpoler klart och tydligt. Den ena av dem 
är satsning på läsfrämjande arbete, bildning, uppsökande verksamhet, det vill säga ak-
tivt socialt ansvar, som står i opposition till det kvantitativt inriktade målet med nöjda 
besökare och höga utlåningssiffror.  
 
Slutsats IV. Konflikt mellan den sociala strategin hos kritikerna och den populistiska 
strategin hos den moderata sidan vad gäller bibliotekets primära roll. 
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Det andra dilemmat speglas i önskan att bevara kulturhistoriska värden, ett utpräglat 
konservativt drag, som kan förvandlas till en kommersiell börda i händerna på privata 
aktörer som måste följa kommersiella intressen och marknadens regler.   
 
Slutsats V. Konflikt mellan respektive huvudprinciper i den konservativa och den 
populistiska strategin som uppstår i moderaternas ideologiska koncept.   
 
Man kan också lägga märke till att Hermanssons uppfattning om Dieselverkstadens bib-
liotek skiljer sig något från personalens egen beskrivning.154 Tolkar man uttalandena via 
idealtyperna, så skulle Dieselverkstaden enligt Hermansson vara genuint populistisk. 

Personalens tolkning av bibliotekets orientering verkar mycket riktigt luta åt det popu-
listiska hållet med output i centrum, dock finns det ett inslag av det konservativa, till 
och med i förening med det sociala: ”Att det är allas medborgerliga rätt att ha fri till-
gång till kulturarvet är en självklarhet, men lika självklart för oss är att styrkan finns i 
mångfalden”155. Den sociala tolkningen i det här sammanhanget skulle i så fall bestå i 
att biblioteket har ett ansvar för att ingen medborgare utesluts från att ta del av kulturar-
vet, det konservativa är att bevara själva kulturarvet. 

Ordet ’mångfald’ kan ha olika betydelser, i det här fallet verkar begreppet syfta på va-
riation i utbudet av material och tjänster. Syftet är att nå så många besökare som möjligt 
och i så fall passar utsagan ihop med den populistiska strategins andra punkt. Däremot 
stämmer den inte riktigt överens med den kategoriska formuleringen under punkt fyra 
som säger att ”tjänster som nyttjas av bara några få människor bör avskaffas”.   
 
Slutsats VI. Det finns en diskrepans mellan kritikernas uppfattning av Dieselverksta-
dens biblioteks koncept och personalens uppfattning av detsamma. 
 
4.2.3 Ämnesgruppen ”Inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska 
vara politiskt balanserad” 
 
Vilken ideologisk strategi ska man tillskriva formuleringen ”politiskt balanserat”? I 
grund och botten vänder sig nog denna utsaga direkt mot statens politiska inblandning, 
så man kan inte utesluta den sociala strategin. Det finns dock en annan aspekt av pro-
blematiken betraktat utifrån ett metaplan som skribenterna har förbisett. Om politikerna 
på statlig nivå inte ska lägga sig i bibliotekens inköpspolicy, borde de följaktligen inte 
heller kunna bestämma att denna inköpspolicy ska följa vissa regler, det vill säga poli-
tisk balans. Själva handlingen att bestämma den yttersta principen för urvalet är central-
styrd (alltså det vad den för stunden styrande politiska majoritet önskar). Och återigen 
återstår frågan vem bestämmer vad som är politiskt balanserat? 

Utsagan kan inte heller placeras under den populistiska strategin, där urvalet regleras 
av efterfrågan, vilket inte går ihop med att andra ska lägga sig i vilka böcker som får 
eller inte får finnas med i samlingarna. Då återstår den konservativa strategin men det 
passar inte heller, eftersom den sätter litteraturkanon som högsta princip och inte alls 
bryr sig om vare sig politisk balans eller socialt ansvar. Hur man än vänder och vrider 
på frågan, så verkar det inte gå att sortera in den här delen av det moderata förslaget i 
någon av idealtyperna utan att kränka moderaternas övriga principer. Det enda som 
kommer närmast är trots allt den sociala strategins idealpunkt nummer fem: ”Folkbib-

                                                 
154 Hermansson 2007-03-19; Hermansson 2007-03-24.  
155 Perstrand 2007-03-23.  
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lioteket ska aktivt verka för att åstadkomma politisk och social jämlikhet” om man tol-
kar in politisk jämlikhet i bokbeståndet. 
 
Slutsats VII. Uttrycket ”politiskt balanserat” är svårt att kategoribestämma. Det 
stämmer in på den sociala strategins idealtyp men då hamnar det i konflikt med mo-
deraternas övriga intentioner med detta förslag. 
 
Den andra sidans argumentering bottnar i värnandet om fria bibliotek och tillgänglighe-
ten för alla oavsett var man bor. Om man ska fastställa den idémässiga tillhörigheten, så 
kan man ordna in den under den sociala strategin med en färgstrykning åt det konserva-
tiva hållet, där biblioteken självständigt bestämmer över beståndet. 
 
Slutsats VIII. Den sociala strategin dominerar hos kritikerna men innehåller även ett 
inslag av den konservativa. 
 
Den demokratiska möjligheten att ha tillgång till en bra och kvalitativ litteratur sam-
manför återigen två olika idealtypiska drag vad gäller kritikernas ståndpunkter. Den 
sociala strategin dominerar med en betoning på det jämlika samhället där klass- och 
könsskillnader ska rivas ned. Biblioteket måste nå ut till de utsatta grupperna och be-
främja deras läsande. Emellertid förenas det sociala med en konservativ, traditionell syn 
på bibliotekets verksamhet vars främsta uppgift är att tillhandahålla den goda litteratu-
ren.  

De moderata åsikterna färgas även de av det konservativa tänkandet. Högkvalitativt 
ställs mot trivialt och populärt, som därmed direkt utesluter den populistiska strategin. 
 
Slutsats IX. Konservativt och socialt med förenade krafter mot det populistiska för att 
slå vakt om kvalitetslitteratur märks hos både kritiker och moderater.      
 
4.2.4 Ämnesgruppen ”Skapa en nationell vision”  
 
Nationella mål är förenade med statlig kulturpolitik, en centralt framtagen strategi för 
folkbibliotekens verksamhet, vilket kan vara förenligt med den sociala strategin förut-
satt att det innehåller socialt ansvar. För vissa skribenter är det enbart det sociala som 
spelar in när de kräver nationella mål, för andra är det även för att bevara kulturella kva-
litetsvärden. 
 
Slutsats X. Den sociala strategin och den konservativa förenas i samma krav hos kri-
tikerna.  
   
4.2.5 Ämnesgruppen ”Kultur är inte kulturpolitik” 
 
Mönstret påminner om analyser av tidigare debatter. De förmedlade moderata synpunk-
terna är något mer vridna åt det populistiska hållet än moderaternas egna utsagor. Mode-
raterna själva pendlar mellan det konservativa och det populistiska med inslag av det 
sociala. Kritikerna har sin fasta plats någonstans på skalan mellan den sociala och den 
konservativa strategin. Vad skillnaderna mellan skribenternas och moderaternas egna 
tolkningar består av kan man diskutera. Jag har tidigare varit inne på att det kan bero på 
oklarheter respektive inkonsekvenser i moderaternas ståndpunkter, deras grundläggande 
värderingar motsvarar inte medlen att uppnå dem. Delvis kan detta bero på att utifrån 
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kritikernas idémässiga position blir de moderata utsagorna tydligt markerade i den nyli-
berala tankevärlden.  

De gemensamma målen hos både moderater och kritiker är en blandning av det soci-
ala och det konservativa. Hos moderaterna är den på vissa ställen mest konservativ. Här 
kan man urskilja en viss diskrepans. När moderata skribenter (och även kritiker) hänvi-
sar till Kulturen 2.0 och dess grundläggande kulturkoncept, så sker det i termer av det 
konservativa i förening med den sociala strategin. När moderaterna försvarar vissa prin-
ciper som den om att staten inte ska lägga sig i kulturen, så ändras färgen på de grund-
läggande värdena åt det enbart konservativa. Kritikerna ifrågasätter hur denna värde-
grund som moderaterna vill bevara kan fungera ihop med nya finansieringsformer och 
införandet av avgifter. Att rädda kulturen genom att anpassa den till marknaden, där 
efterfrågan är allenarådande, kan te sig omöjligt om man talar i termer av analysens 
idealtyper. Den konservativa strategins operativa struktur fungerar inte ihop med den 
populistiska strategins dito på flera nivåer (till exempel med hänsyn till den gamla kon-
flikten mellan efterfrågan och kvalitet). De är på det sättet oförenliga.  
 
Slutsats XI. Konflikt mellan den konservativa och den populistiska strategin i mode-
raternas mål och medel för kulturen. 
 
Att kultur hör ihop med kulturpolitik som kritikerna anser är en utpräglad utsaga för den 
sociala idealtypen. Den slutsats man kan dra är samma som tidigare. De kulturpolitiska 
målen är i enlighet med analysens idealtyper en blandning av det konservativa och det 
sociala på den basala nivån, medlen att uppnå dessa (den operativa nivån) är enbart för-
enliga med den sociala strategin. Det behöver inte bli konflikt mellan dessa utifrån den 
sociala strategins horisont, däremot är det icke acceptabelt utifrån den konservativa stra-
tegins basala nivå, vars idé går ut på att ojämlikheter i samhället är någonting som man 
måste acceptera. 
 
Slutsats XII. Sociala och konservativa idealtypiska drag i kritikernas attityd fungerar 
i en förening utifrån den sociala strategin men fungerar inte i förhållande till den 
konservativa strategins basala nivå.     
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5. Diskussion och slutsatser   
 
Vad kan man dra för slutsatser av föregående analys? Den säger bland annat en hel del 
om hur de olika strategierna definierade enligt Raber avspeglar sig i debatten på dags-
tidningarnas sidor. Man kan tydligare avgöra vilka idéer som strider mot varandra, vilka 
som kompletterar varandra och vilka som är menade att utgöra en helhet men inte kan 
göra det. Analysen i förening med beskrivningen av debattens innehåll gör det med 
andra ord möjligt att bemöta uppsatsens frågeställningar, vilket jag ämnar göra i det här 
kapitlet. I underrubriken 5.1 och 5.2 tydliggör jag svaren på den första respektive andra 
frågeställningen för att sedan i 5.3 behandla den tredje och överordnade frågan. I en 
övergripande diskussion under avsnittet 5.4 resonerar jag sedan kring resultaten utifrån 
uppsatsens syfte. 
 
5.1 Idéerna i debatten  
 

Ø Vilka idéer rörande folkbiblioteket kommer fram i Kulturen 2.0 samt i den 
efterföljande debatten i dagspressen?  

 
Den första frågeställningen har redan utförligt besvarats i presentationen av artiklarnas 
innehåll där även idéerna i Kulturen 2.0 finns inlemmade. Här visar jag de olika syn-
punkterna på ett komprimerat och åskådligt sätt för att kunna få ett grepp om helheten.  
       
Figur 1: Polariseringen av idéer i debatten framställd i ett överskådligt schema. 
Förespråkare av den moderata biblio-
tekspolitiken  

Kritiker av den moderata bibliotekspo-
litiken 

Biblioteket är demokratins grundpelare Biblioteket är demokratins grundpelare 

Efterfrågestyrd policy 
 

Tillgång till ett kvalificerat utbud  
 

Nöjda besökare och höga utlåningssiffror  Satsning på läsfrämjande åtgärder, uppsö-
kande verksamhet, bildning  
 

Avskaffa lagstiftningen som reglerar av-
giften på vuxna boklån  
 

Gratisprincipen garanterar fri tillgång till 
information  

Det kommunala självstyret är en central 
princip  
 

Nationella mål för bibliotekspolitiken  

Mångfald beträffande finansieringsformer 
(privata aktörer) och utbud av tjänster på 
biblioteket  
Politiskt balanserat utbud 

Garantera en litterär mångfald och ge alla 
medborgare samma demokratiska möjlig-
het att ta del av det goda livet  

Allas medborgerliga rätt att ha fri tillgång 
till kulturarvet 

Förutsättning för alla medborgare att kun-
na delta i det offentliga samtalet  
Att läsa en bok öppnar nya perspektiv i 
våra liv 

Kultur är inte kulturpolitik Kultur och politik hör ihop 
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5.2 Preliminära slutsatser 
 

Ø Vilka ideologiska strategier i Rabers mening kan man relatera dessa idéer 
till?  

 
Svaret på den andra frågan uppdagades i och med analysen med hjälp av idealtyper och 
dess tolv preliminära slutsatser. För att kunna belysa svaret på den tredje frågan och 
avgöra likheter respektive skillnader radar jag upp slutsatserna med tillhörande ämnes-
grupper:  
 
Avgifter på boklån: 

I Social och/eller populistisk strategi hos moderaterna? Principer som skulle kunna 
placeras under social strategi körs i själva verket över av andra för den moderata 
ideologin starkare principer som snarare lutar åt det populistiska hållet. 

II Det konservativa och den sociala strategin hamnar i en ny konstellation på kriti-
kernas sida. Det effektiva medborgarskapet och nödvändig samhällelig informa-
tion anges här inte vara de enda skälen för socialt ansvar utan även uppmuntrandet 
av människornas egen väg till öppnare horisonter och litterära upplevelser.                                 

 
Bibliotek på entreprenad: 
III Kvalificerat utbud ställs som en motpol till efterfrågan. Det konservativa ställs 

mot det populistiska, vilket är en gammal och beprövad konflikt. För att det inte 
ska vara så enkelt, så kopplas kvalitetskrav till nationella mål och frågor om de-
mokrati, vilket i sig passar snarare in i den sociala strategin. En kombination av 
den konservativa och den sociala strategin hos kritikerna står därmed i kontrast 
mot den populistiska strategin hos den moderata sidan.  

IV Konflikt mellan den sociala strategin hos kritikerna och den populistiska strategin 
hos den moderata sidan vad gäller bibliotekets primära roll. 

V Konflikt mellan respektive huvudprinciper i den konservativa och den populistiska 
strategin som uppstår i moderaternas ideologiska koncept.  

VI Det finns en diskrepans mellan kritikernas uppfattning av Dieselverkstadens bibli-
oteks koncept och personalens uppfattning av detsamma. 

 
Inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska vara politiskt balanserad: 
VII Uttrycket ”politiskt balanserat” är svårt att kategoribestämma. Det stämmer in på 

den sociala strategins idealtyp men då hamnar det i konflikt med moderaternas öv-
riga intentioner med detta förslag. 

VIII Den sociala strategin dominerar hos kritikerna men innehåller även ett inslag av 
det konservativa. 

IX Konservativt och socialt med förenade krafter mot det populistiska för att slå vakt 
om kvalitetslitteratur märks hos både kritiker och moderater.      

 
Skapa en nationell vision: 

X Den sociala strategin och den konservativa förenas i samma krav hos kritikerna.    
 
Kultur är inte kulturpolitik: 
XI Konflikt mellan den konservativa och den populistiska strategin i moderaternas 

mål och medel för kulturen. 
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XII Sociala och konservativa idealtypiska drag i kritikernas attityd fungerar i en före-
ning utifrån den sociala strategin men fungerar inte i förhållande till den konserva-
tiva strategins basala nivå.  

    
5.3 Huvudsakliga slutledningar 

 
Ø Vilka ideologiska skiljelinjer/teoretiska konflikter mellan de ideologiska strate-

gierna i Rabers mening går att urskilja hos moderaterna och övriga debattörer? 
 
De preliminära slutsatserna pekar på att det finns ett antal dilemman, konflikter eller 
oklarheter jämte föreningar av olika strategier. Om man betraktar slutsatserna utifrån 
helheten kan man konstatera att vissa hänger ihop och att de egentligen kan samman-
ställas under fyra huvudsakliga slutledningar (några slutsatser återkommer i mer än en 
slutledning). De här fyra slutledningarna (A-D) utgör i korthet svaret på uppsatsens 
överordnade frågeställning. Jag utvecklar dessa slutledningar i tur och ordning samtidigt 
som jag för en diskussion i ljuset av uppsatsens teori samt tidigare forskning och annan 
litteratur.  
 
A Social och konservativ strategi hos kritikerna – Socialt ansvar i kombination med 

bildning på egen hand.  
Den här slutledningen sammanfattar idéer hos kritikerna som omfattas av de preliminära 
slutsatserna II, VIII, X och XII som representerar alla ämnesgrupper förutom ”Bibliotek 
på entreprenad”. 
 
B Social och konservativ strategi kontra populistisk – Hotar bibliotek på entreprenad 

folkbibliotekets traditionella grundtanke? 
Den andra slutledningen tar upp konflikten mellan kritikernas och moderaternas stånd-
punkter. Slutsatser III, IV och VI från debatten om bibliotek på entreprenad har jämfö-
relsepunkter med slutsatser II och IX angående boklånsavgifter respektive inköps-
policyn. 
 
C Social strategi kontra populistisk hos moderaterna – Demokratins grundpelare 

visavi decentraliseringsprincipen. 
Den här och nästföljande slutledning behandlar inneboende konflikter hos moderaternas 
egna ideologiska ståndpunkter. Diskussion om boklånsavgifter med en av dess slutsat-
ser, I, kompletteras med diskussionen angående inköpspolicyn och dess slutsats num-
mer VII. 
 
D Konservativa värden kontra populistiska särdrag hos moderaterna.  
 Här ryms slutsats V som handlar om bibliotek på entreprenad i samklang med slutsats 
XI och dess reflektion över moderaternas kulturpolitiska syn. Dessutom kan man an-
vända sig av delar i slutsatsen IX angående politiseringen av inköpspolicyn. 
 
5.3.1 Social och konservativ strategi hos kritikerna (A) 
 
Här kombineras den sociala strategins ansvar med den konservativa strategins bildning 
på egen hand. Rollen att uppfostra goda medborgare, ge människor chansen att kunna 
delta i det offentliga samtalet och hävda sin rätt och sin plats i samhället knyts ihop med 
en annan roll som kan bidra till människornas personliga självutvecklande på ett andligt 
och intellektuellt plan. Enligt det här sammansatta synsättet ser det ut som att folkbib-
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lioteket har om inte ansvar så åtminstone en viktig roll i att aktivt kunna hjälpa befolk-
ningen på traven. I den konservativa strategin enligt Rabers teori är det individerna själ-
va som har ansvaret för sin egen kulturella utveckling, biblioteket har ingen skyldighet i 
den processen förutom att tillhandahålla kvalitetslitteratur. På det teoretiska planet ver-
kar idéerna utesluta varandra, men eftersom kritikerna inte utgör någon homogen grupp, 
så behöver det inte i sig innebära någon potentiell inneboende konflikt. 

Idéerna förenas i kravet på att skapa en nationell vision, som bland annat inkluderar 
utveckling och förstärkning av bibliotekslagen, för att garantera både demokratiska och 
kvalitativa värden. En bibliotekslag som föreskriver jämlik tillgång till information bor-
de vara av intresse för den sociala strategins förespråkare. Motviljan mot statlig in-
blandning har stipulerats under premisser att den styrande klassens intressen motverkar 
jämlikheten. Om staten däremot vill garantera jämlikhet hjälper det folkbibliotekets 
strävan efter socialt ansvar och är därför inte något som motsäger den sociala strategins 
riktlinje. Här kan det däremot, som sagt, bli ett problem på grund av det konservativa 
ställningstagandet att ojämlikheten i samhället borde accepteras. 156    

Enligt Raber blev den konservativa strategin en respons på just det som dess anhäng-
are uppfattade som social aktivism. Folkbiblioteket skulle absolut inte ägna sig åt att 
fostra medborgare utan snarare bli en borg för bestående västerländska värderingar och 
kvalitet.157 Just den här sista åsikten är ganska sällsynt i artiklarna då värnandet om kva-
litet och kulturarv ofta uppträder tillsammans med en social strategi. 
 
Kombinationen av socialt ansvar med konservatismens krav på kvalitet och bildning på 
egen hand är egentligen inte alls någon ny företeelse för folkbiblioteksidén. Audunson 
beskriver det västerländska folkbibliotekets grundläggande ideologiska principer som 
har varit verksamma ända sedan andra världskriget och som dessutom finns förankrade i 
den internationella biblioteksorganisationen IFLA:s manifest. Folkbiblioteket som insti-
tution har två viktiga uppgifter: att försvara principerna för det öppna samhället och att 
erbjuda en jämlik och fri tillgång till alla samhällsmedborgare, samt bidra till att var och 
en har möjlighet att utveckla sin personliga potential och därmed öka sin livskvalitet.158 
Betraktat som helhet kan man härleda dessa principer till både den sociala och den kon-
servativa strategins idéer.  

Jämfört med en annan studie som Audunson redogör för råder en ganska stor kon-
sensus hos alla undersökningsgrupper om att bildningen i förening med bibliotekets roll 
som litteraturförmedlare är viktigast. Användare prioriterar bibliotekets roll i utbild-
ningssammanhanget som kopplas till ett instrumentellt nyttotänkande. Bibliotekets roll 
som befrämjare av demokrati och jämlikhet i samband med fri tillgång till informations- 
och kommunikationstekniken valdes av en hög andel bibliotekarier. Rollen som social 
mötesplats är däremot lågt prioriterad av alla. 159  Här kan man se spår av den konserva-
tiva strategin i förening med den dominerande sociala strategin. 
 
Hansson menar att folkbiblioteket har sina ideologiska rötter i konservativa och delvis 
även liberala idéer. De liberala idéerna består av en demokratisk tanke rörande befolk-
nings möjligheter att delta i samhällets politiska utveckling på ett medvetet plan och 
som har en fostrande karaktär.160 Överfört till Rabers modell, ser man även här en 
blandning av konservativ och social strategi. Här vill jag erinra om den anmärkning som 

                                                 
156 Se här slutsats XII, kapitel 4.2.5. 
157 Raber 1996, s. 226. 
158 Audunson 1996, s. 34ff. Se även här 1.3.1. 
159 Audunson 2001, s. 220ff. 
160 Hansson 1998, s. 138f. 
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jag skrivit angående de liberala idéerna och kopplingar till den sociala strategin.161 Det 
finns ett spänningsförhållande mellan två möjliga tolkningar av bildningsfrågan som 
Hansson tar upp, och som jag väljer att lyfta fram utanför Hanssons kontext. Bildning 
kan betraktas utifrån en ”empatisk” betydelse, det vill säga ge människor en rättvis möj-
lighet att delta i den demokratiska processen, eller kan begreppet uppfattas ur nytto-
aspekten, det vill säga fostra goda medborgare för att skapa ett starkt samhälle. 162 I den 
konservativa strategin hos Raber betraktas bildning som en privat angelägenhet, den 
som vill får möjlighet att bilda sig själv utan någon uppfostringstanke. Om man väljer 
att tolka bildningsbegreppet utifrån den empatiska aspekten hos Hansson, kan den kon-
servativa och den sociala strategin bli förenliga. 
 
5.3.2 Social och konservativ strategi kontra populistisk (B) 
 
Kvalitet och mångfald har styrt urvalet av material och gratisprincipen har varit be-
stämmande för utlåningen i enlighet med den traditionella bilden av folkbiblioteket. 
Folkbibliotekens policy har varit mera inriktat på politiska och humanitära värden än på 
instrumentell legitimering, sociala behov snarare än individuella samt på de svaga grup-
perna i samhället än på de resursstarka.163  Enligt debattens kritiker hotar bibliotek på 
entreprenad folkbibliotekets traditionella grundtanke. Resonemanget bottnar i oron att 
privat drivna bibliotek mest kommer att fokusera på efterfrågan, vilket leder till att det 
enbart finns skräplitteratur och lättsmält underhållning på bibliotekets hyllor. Efterfrå-
gan står för en instrumentell syn på folkbibliotekets roll och funktion. I brist på resurser 
måste biblioteken välja inriktning och att tilltala alla medborgare är helt enkelt ett oge-
nomförbart projekt enligt den populistiska synen. Enligt Raber vill anhängare till den 
populistiska strategin inte förknippa folkbibliotekets uppdrag med demokratiska princi-
per eller värden i sig utan dess form och innehåll skapas utifrån aktuella behov i det 
lokala samhället164.  Kravet på kvalitetslitteratur i bokbeståndet är en av den konservati-
va strategins främsta maximer. Vad som utgör kvalitetslitteratur är i sig en kontroversi-
ell fråga och i det här fallet har den sin grund i den västerländska identiteten som inne-
fattar referenser till liberala och kristna idéer.165 Dessa i sin tur ingår i folkbibliotekets 
klassiska värdegrund som förespråkare för den populistiska strategin förkastar. Utifrån 
en strikt skiljelinje mellan de ideologiska strategierna kan det därför bli svårt att göra 
några kompromisser. Den här konflikten har långvariga rötter. Det populistiska initiati-
vet hos Raber har sin upprinnelse i 1970-talets rationalistiska syn på folkbiblioteket men 
formulerades redan i slutet av 1890-talet av John Cotton Dana.166 
 
Problematiken manifesteras tydligt i konflikten kring det konkreta exemplet på bibliotek 
på entreprenad i form av Dieselverkstadens bibliotek i Nacka kommun. Personalen 
tycker inte att deras koncept missgynnar vare sig kvalitetslitteraturen eller de mest utsat-
ta i samhället men organisationens mål och inriktning har en annan prioritet. Kritikerna 
är av motsatt åsikt. Kritikerna företräder den sociala strategin i kombination med det 
konservativa och tycker att Dieselverkstaden idémässigt kan placeras i det populistiska 
facket. Dieselverkstadens personal fäller yttranden som är mestadels populistiska men 
även innehåller andra idealtypiska inslag. Jag har även tidigare påpekat att när kritikerna 

                                                 
161 Se här kapitel 2.3. 
162 Hansson 1998, s. 133. 
163 Audunson 1996, s. 34ff. 
164 Raber 1996, s.228. 
165 Ibid., s. 226f. 
166 Ibid., s. 227. Raber refererar till Cotton Dana, John 1990. Hear the Other Side. Library Journal. 
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dömer ut den moderata sidans förslag och argumentation, väljer de att lyfta fram de 
mest populistiska dragen. Den här uppsatsen har dock inte för avsikt att undersöka hur 
verkligheten förhåller sig utan vilka idéer som dyker upp i argumenteringen. Jag kan 
bara konstatera att den principiella motsättningen från ovan kvarstår.  
 
Greenhalgh, Worpole och Landry hävdar att trenden av marknadsanpassade biblioteks-
organisationer får till konsekvens att de som kan betala för sig har bättre förutsättningar 
att tillgå de gemensamma resurserna. Författarna vill gärna se en blandning av olika 
åtgärder som skulle bibehålla tillgänglighetsprincipen. Man kan till exempel ha ett sy-
stem för de sämst ställda och ett annat betalningsbaserat system för övriga.167 Det är 
svårt att se att deras förslag skulle vara försvarbart utifrån tanken om fri tillgång för alla. 
För det första, hur skulle man definiera grupper med särskilda behov? Det skulle bli 
svårt att till exempel avgöra graden av fattigdom för att kvala in. För det andra, hur 
skulle man motivera vissa grupper, som skulle riskera att hamna precis utanför gränsen, 
att betala för bibliotekets tjänster? Den här lösningen förefaller vara förenlig med den 
populistiska strategin. 
 
Audunson hävdar i en av sina böcker att orienteringen mot användare och deras efter-
frågan på information och tjänster inte behöver inkräkta på kvalitetskraven. Hans under-
sökning visar att dessa två riktningar kan existera parallellt.168 I en annan studie har det 
kommit fram att orienteringen mot efterfrågepolicyn som dominerar samhället i övrigt 
verkar vara tilltagande men ändå inte så stark som man skulle tro. Resultatet visar att 
användare gärna vill ha en betoning på efterfrågan, men helst i kombination med kvali-
tet, vilket också den största andelen politiker och bibliotekarier svarar.169 Detta är ett 
ställningstagande till favör för föreningen mellan den konservativa och den populistiska 
strategin.   
 
Audunson pekar på ett viktigt dilemma i sammanhanget: ger man efter för kraven på 
efterfrågan blir det svårt för biblioteken att i slutändan inte ta betalt för tjänsten och ger 
man efter för kvalitetskraven blir det svårt att legitimera skattefinansieringen170. De här 
två argumenten är som hämtade från den sociala eller konservativa respektive den popu-
listiska strategin.  
 
En övertro på informations- och kommunikationsteknikens möjligheter leder fram till 
nyliberalism, alltså laissez-faire ekonomi och minimering av statens ansvar, skriver 
Birdsall.171 Folkbiblioteket kan plötsligt omvandlas till ännu ett för internationell handel 
konkurrensutsatt fält, där vinstintressen bestämmer utbudet. Efterfrågan och skapade 
behov kommer att styra folkbibliotekens innehåll. Birdsall menar att informationstekni-
kens ideologi håller på att ta över bibliotekets traditionella betydelse, eftersom statens 
roll trängs undan av kommersiella krafter, vilkas intressen är att den politiska sfären ska 
försvinna helt och hållet.172 Kritikerna i dagspressens debatt menar att moderaterna är 
präglade av nyliberalism. Moderaterna själva vill inte kännas vid detta, men om man 
granskar deras bibliotekspolitik utifrån strategierna, är de närmare de nyliberala idéerna 
som omfattas av den populistiska strategin.  

                                                 
167 Greenhalgh, Worpole och Landry 1995, s. 162f. 
168 Audunson 1996, s. 180. 
169 Audunson 2001, s. 220ff. 
170 Ibid., s. 219. 
171 Birdsall 2001, s. 31. 
172 Ibid., s. 25, även s. 33. 
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5.3.3 Social strategi kontra populistisk hos moderaterna (C) 
 
Demokratins grundpelare visavi decentraliseringsprincipen. Principen om fri tillgång till 
bibliotek för alla kan hotas om kommunala politiker med stöd av decentraliseringsprin-
cipen kommer att vilja införa avgifter på boklån. Det handlar det första dilemmat om. 
Moderaterna värnar i det här fallet om två grundläggande principer där den ena slår ut 
den andra. Detta kan tyda på en inneboende konflikt hos de grundläggande värderingar-
na eller möjligtvis på tom retorik.  

Ljunggren menar att den nyliberala falangen inom partiet har fått igenom sina krav 
på marknadslösningar, decentralisering och begränsning av statens inblandning även om 
den yttre framtoningen av de nya moderaterna är mjukare. 173 Även Frenander vittnar 
om en förskjutning mot nyliberalism i den moderata diskursen.174 Decentraliserings-
principen är stark hos moderaternas kulturpolitiska linje såsom den framträder i Kultu-
ren 2.0 och i den moderata diskursen hos Frenander.175  
 
Inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska vara politiskt balanserad fastslår moderater-
na. Jag har försökt att härleda moderaternas ställningstagande till någon av de tre strate-
gierna som utgör analysens verktyg. Jag har påpekat att det finns vissa jämförelsepunk-
ter med den sociala strategin, men som helhet betraktat stämmer det inte med någon av 
de tre strategierna hos Raber. Man skulle kunna formulera om problematiken och då 
kommer man fram till det andra dilemmat. Moderaterna vill värna om demokratin ge-
nom att försäkra sig om att det finns ett utbud av litteratur som speglar alla politiska 
åsikter på ett avvägt sätt. Detta gör man genom att undvika statens styrning och imple-
mentera lokal politisk bestämmanderätt. Därför är det en fråga om social kontra populis-
tisk strategi. Som intention kan man placera det inom den sociala strategin och som så-
dan passar den också ihop med de av moderaterna uttalade kulturpolitiska värdena. 
Kruxet ligger i att medlen att uppnå detta skiljer sig från den sociala strategin och är 
snarare förenliga med det populistiska. 

En del av förklaringen till moderaternas utsaga kan man hitta i deras kulturpolitiska 
plattform: 

 
Kulturpolitiken får aldrig tjäna som ett instrument för ensidigt partiego-
istiska syften eller ideologisk propaganda. Spåren förskräcker från de 
auktoritära regimer där kulturen tagits i partiets tjänst och bidragit till 
att utveckla och befästa enpartistaten och dess ideologiproduktion. En 
kulturagenda som styrs av det för dagen politiskt korrekta bidrar till en-
fald snarare än mångfald.  176             

 
Det är i grund och botten ett rättmättig värnande om grundläggande demokratiska vär-
den. Det skulle förstås tala emot de nationella målen för kulturpolitiken och även biblio-
tekslagen. I analysen har det påpekats att detta till synes oskyldiga inlägg ironiskt sett 
verkar gynna precis det moderaterna egentligen vill undvika, alltså en slags censur. Det 
finns en risk att man flyttar den befarade styrningen bara ett steg nedåt, från staten till 
kommunerna där det får fritt spelrum att okontrollerat kunna etablera sig. Det politiska 
oberoendet av beståndet som moderaterna åberopar är därmed desto mer hotat. Dessut-

                                                 
173 Ljunggren 2006, s. 117, 249. 
174 Frenander 2005, s. 180. 
175 Se här kapitel 1.3.3. 
176 Kulturen 2.0 2007, s. 8. 
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om är det en centralstyrd handling i sig självt att kräva kontroll av utbudet och man kan 
fråga sig vem som skulle utöva kontrollen. 

Vad som egentligen menas med det moderata ställningstagandet har ifrågasatts av 
kritikerna som försökt avslöja ett dolt budskap, nämligen att detta skulle vara ett led i 
kampanjen mot vänsterorienterad litteratur.177 När man läser den moderata motionen 
som antagits till riksdagen innan valet, kan dessa misstankar förstärkas: 

 
Det är också viktigt att biblioteken erbjuder litteratur som speglar det 
politiska fältet. En undersökning gjord av Johan Norberg och Björn 
Wallace, hösten 2004, visade att ”vänsterböcker” - i meningen kritik 
mot ekonomisk liberalism - köps in i betydligt högre utsträckning än 
”högerlitteratur”. 178 

 
Från liknande demokratiska synpunkter härrör ursprungligen även den sociala strategin. 
Dess förespråkare har enligt Raber hävdat att folkbiblioteket är knutet till den styrande 
majoritetens intressen av att upprätthålla ett orättvist system av privilegier. Folkbiblio-
teket måste frigöra sig ideologiskt från staten i den meningen att det aktivt ska motverka 
hegemonins strävan att utöva kontroll över medborgarna. Detta gör man genom att ska-
pa fri tillgång till information för att alla medborgare på jämlika villkor ska kunna delta 
i den demokratiska processen.179 Man kan även jämföra med Audunson och vad som 
påverkade formandet av den första grundsatsen för folkbiblioteket, nämligen hotet från 
nazismen och stalinismen.180 
 
5.3.4 Konservativa värden kontra populistiska särdrag hos mo-
deraterna (D) 
 
Moderaternas förslag angående bibliotek på entreprenad öppnar för att kontrollen över 
folkbibliotekets verksamhetsmål och grundläggande principer lämnas över till kommer-
siella intressen vars syften inte alltid överrensstämmer med de ideal som folkbiblioteket 
traditionellt varit förknippat med. Problemet ligger just i att moderaterna säger sig för-
svara dessa ideal men inte är beredda att följdriktigt undanröja riskerna med oönskade 
konsekvenser. Kritikerna menar att medlen inte motsvarar målen i moderaternas biblio-
teks- och kulturpolitik. 

Ett tema i det populistiska initiativet som lyfts fram av Raber är att ”by virtue of its 
reliance on the quantitative measure of library ’outputs and use, it represents the only 
truly modern way of think about and administer public libraries”181. Detta överrens-
stämmer med moderaternas iver för förnyelse och modernisering som i deras idévärld 
innebär att folkbibliotekssfären öppnas för marknadens lösningar.  

Det förefaller som att de konservativa principerna står för det gamla och ohållbara 
medan det populistiska alternativet står för utveckling och framtiden. Tradition kontra 
förnyelse, men det är inte hela bilden. Moderaterna pläderar i Kulturen 2.0 för förnyel-
se, frihet och marknaden i kombination med värnandet om kulturarv och kvalitet.182 Det 
är dock osäkert om det går att förena, eftersom kommersiella intressen inte är benägna 

                                                 
177 Se här kapitel 4.1.3. 
178 Reinfeldt et al. 2005, s. 16. 
179 Raber 1996, s. 225. 
180 Se här kapitel 1.3.1; även i Audunson 1996, s. 34f.  
181 Raber 1996, s. 227. 
182 Kulturen 2.0 2007, s. 3f. 
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att värna om några andra principer än god vinst. De traditionella värdena kan tvärtom 
betraktas som ”en börda” utifrån dessa intressen som en av skribenterna uttryckte det.183  

Moderaterna hävdar att kultur inte är detsamma som kulturpolitik, vilket är ett motto 
som man känner igen från Anders Frenanders beskrivning av den moderata kulturdis-
kursen under 80- och 90-talet.184 Birdsall menar att i takt med att människor inser att 
marknaden tillsammans med informationstekniken inte löser alla ekonomiska problem, 
så kommer även politiker och ekonomer i USA och Europa att förstå att politik och 
ekonomi hör ihop och därmed att statens roll inte bör reduceras.185 

Enligt Frenander har konflikten mellan konservatism och liberalism hos det modera-
ta partiet rötter i 1970-talet och fortsätter de nästföljande decennierna186 tills den till 
synes upphör att vara ett problem inom partiet i våra dagar. Exempelvis kan man se att 
formuleringarna i moderaternas motion från 2005 är en retoriskt skicklig förening mel-
lan den konservativa och den populistiska strategin: ”Förvaltandet av kulturarvet betalas 
gemensamt, men bruket av kulturutbudet måste vara vars och ens eget beslut och priori-
tering”. 187 Samhället har med andra ord inget ansvar i hur och om människor använder 
sig av kulturutbudet, däremot ska det se till att kulturarvet bevaras.    
 
5.4 Övergripande diskussion 
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad som ligger bakom de idéer som 
omfattas av de konflikter som finns i föreställningar kring den process av förändring 
som folkbiblioteket ställs inför. Det klassiska tänkandet kring folkbiblioteket kan man 
säga representeras av kritikerna. Förnyelse av folkbiblioteket enligt deras förväntningar 
går också i en riktning mot bättre formulerade och utökade krav på de nationella kultur-
politiska målen samt skärpning av bibliotekslagen för att garantera fri tillgång till in-
formation och kvalitetslitteratur. Moderaterna å sin sida har en annan uppfattning om 
hur förnyelse av folkbiblioteksväsendet bör gå till. De vill att folkbiblioteken ska närma 
sig marknadens villkor, att bibliotekslagen avskaffas och att staten får en minskad roll 
till förmån för politiker på lokal nivå. Båda lägren åberopar demokratiska principer och 
jämlikhet. 
 
Det är påfallande hur bägge lägren ofta har samma grundläggande utgångspunkt. Enligt 
Audunson finns det ett fenomen som kan beskrivas på följande vis: vissa grundsatser 
föreställer politiskt tomma fack som kan associeras med de flesta politiska partier i väs-
terlandet. Problem uppstår när man ska konkretisera innehållet av dessa fack.188 Jag 
tycker att kontroverserna i föreliggande undersökning delvis kan ha sin bakomliggande 
orsak i innebörden av satsen ”folkbiblioteket är demokratins grundpelare” och dess be-
ståndsdel, termen ”demokrati”. Dessa utgör då ett ”politiskt tomt fack” i ovanstående 
mening. Moderaterna värnar om demokrati i betydelsen ”frihet från politisk styrning” 
och ”tillgänglighet” med betoning på enskilda individers delaktighet. Kritikerna talar 
om demokrati i termer av ”jämlikhet” och ”allas tillgång” till de gemensamma institu-
tionerna i en mera kollektiv bemärkelse. Om båda lägren värnar om folkbiblioteket som 
demokratins grundpelare, betyder det följaktligen olika saker. 
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Om vi återgår till Rabers teori, så är hans slutsats att de grundläggande konflikterna 
mellan strategierna inte är lösta. Den springande punkten finns, enligt honom, i bristen 
på definition av termen ”intellektuell delaktighet”. Hur begreppet ska tolkas är ovisst. 
Om man menar ”tillgängligheten” till bibliotekets utbud och tjänster som enbart en möj-
lighet, så finns det en risk att man inte kan garantera utnyttjandet av dessa, vilket får 
som konsekvens att man inte kan trygga ett fritt och öppet informationssamhälle. Det är 
en annan sak om man menar att den intellektuella delaktigheten är ett resultat av att bib-
lioteken tar ett ansvar för att resurserna nyttjas av alla grupper i samhället. 189 I modera-
ternas version är det den första, alltså frihet att delta, det viktigaste budskapet. Varken 
staten eller någon annan ska lägga sig i hur och om människor nyttjar folkbibliotekets 
utbud. Kritikerna verkar plädera för den andra betydelsen, alltså delaktighet som resul-
tat. 
 
En annan relaterad förklaring till att båda lägren har till synes samma och ändå motsä-
gelsefulla värderingar kan finnas i moderaternas eget idésystem. Det finns ett spän-
ningsförhållande mellan olika plan hos moderaternas utsagor. Man kan konstatera att 
moderaterna säger sig försvara vissa värden på ett plan, det basala och ideologiska me-
taplanen, men när det kommer till det operativa planet, uppstår det en konflikt. Dessut-
om finns det en oförenlighet mellan olika principer på samma metanivå. Moderaterna 
vill inte ha avgifter av demokratiska skäl men principen om decentraliseringen och talet 
om bibliotek på marknadens villkor öppnar just för sådana. På liknande sätt förhåller det 
sig med politiskt balanserad litteratur, avskaffandet av bibliotekslagen tillsammans med 
decentraliseringsprincipen öppnar för censur, någonting som moderaterna just vill und-
vika med sina förslag. För man resonemanget ett steg högre, så är kravet på en politiskt 
balanserad inköpspolicy ett uttryck för politisk styrning uppifrån som implicerar en 
form av kontrollutövning. 
 
Man kan jämföra med Frenanders resonemang angående skillnaden mellan explicit och 
implicit legitimering av kulturen. I förhållande till kulturen som egenvärde kan kultur-
politiken legitimeras explicit genom att appellera till främjandet och stimulerandet av 
kulturen som spelar en betydande roll för människornas välbefinnande. En annan expli-
cit motivering är att den har ett indirekt, instrumentellt värde. Kultur betraktas som ett 
medel för att uppnå andra mål, till exempel att stärka arbetarrörelsens ställning i samhäl-
let. En implicit legitimering av kulturen sker till exempel då de ideologiska grunderna 
för kulturpolitiken är oförändrade men man för en ojämlik distributionspolitik, det vill 
säga fördelar resurserna i enlighet med andra, ofta marknadsmässigt eller konservativt 
styrda villkor. 190 Det här kan också tjäna som en alternativ förklaring till spänningsför-
hållandet mellan de olika strategierna i förhållande till moderaternas konflikt med kriti-
kerna samt inom moderaternas egna ideologiska idésystem.  
 
Enligt Hansson har folkbiblioteket en tendens att anpassa sig efter den rådande makt-
ordningen i samhället.191 Många forskare, bland andra Jochumsen och Rasmussen, 
Birdsall eller Nilsson, är eniga om att folkbiblioteket undergår en förändring i likhet 
med samhället i övrigt och att det sker i riktning mot marknaden, konkurrenstänkande 
och med fokus på efterfrågan.192 Moderaternas förslag kan uppfattas som en del av den-
na omdaning. De kritiska skribenterna varnar för konsekvenserna av denna riktning för 

                                                 
189 Raber 1996, s. 229f. 
190 Frenander 2005, s.201. 
191 Hansson 1998, s. 140. 
192 Se här 1.3.2. Även Audunson 1996, och Parsmo 2004.  



 57 

folkbiblioteket, då den i deras ögon kan bli ett hinder för fri och demokratisk tillgång till 
litteratur och information för alla.  
 
Jag är benägen att hålla med kritikerna. Folkbiblioteket är demokratins grundpelare och 
den enda möjliga innebörden av detta påstående, som jag ser det, är att det finns garan-
tier som gäller nationellt så att boklån förblir avgiftsfria. Den individuella friheten att 
välja som åberopas av moderaterna kan svårligen gälla om man saknar möjlighet att 
skaffa sig nödvändig information eller läsa en god bok.  
 
Beträffande debatten kring bibliotek på entreprenad kan det vara värt att titta närmare på 
begreppet ”kulturindustri” som myntades av Adorno och Horkheimer och som har lik-
heter med den populistiska strategin.193 Kännetecknande för kulturindustrin är beto-
ningen på det folkliga och populära, ge sken av att vilja tillgodose folkets behov och 
samtidigt vara en skapare av detsamma. Men i själva verket är profiten den domineran-
de ideologin vars ontologiska underbyggnad utgörs av konservativa ideal.194 Kulturin-
dustrin, enligt Adorno, ”förhindrar uppkomsten av autonoma, självständiga, medvetet 
värderande och beslutande individer”.195 Återigen kan en skärningspunkt skönjas där 
man kan diskutera vad konceptet om den fria individen egentligen består av. Att vidare 
undersöka problematiken utifrån Adornos och Horkheimers perspektiv skulle kunna 
vara en uppgift för vidare forskning.  
 
De grundläggande demokratiska principer som moderaterna åberopar har i denna under-
sökning visat sig stå i konflikt med andra principer som väger tyngre i moderaternas 
ideologi. Då kan man fråga sig varför moderaterna fortsätter att hålla fast vid dessa 
principer. Det kan bero på att den demokratiska värdegrunden inte kan förbigås i dagens 
samhälle om man vill upprätthålla en viss trovärdighet. Förslagen legitimeras genom 
ord som de flesta människor kan sluta upp bakom, men många skulle kanske inte vilja 
acceptera de orättvisor som förslagen kan skapa. En grundligare utredning av de centra-
la begrepp som ingår i den här undersökningen skulle kunna vara ytterligare ett förslag 
till framtida forskning för att reda ut vad som är ett hot mot, alternativt en fruktbar för-
nyelse av, folkbiblioteket. 
 
 

                                                 
193 Begreppet myntades av Adorno och Horkheimer i deras bok Upplysningens dialektik: Filosofiska 
fragment (1981) och vidareutvecklades av Adorno i ”Kulturindustri: En återblick” (1997). Adorno (1900-
1969) var filosof och kulturteoretiker, en av de ledande inom ”Frankfurt-skolan”. Horkheimer var marxis-
tisk sociolog och ledare för Institut für Sozialforschung. 
194 Adorno 1997, s. 92f. 
195 Ibid., s. 98. 
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6. Sammanfattning  
 
Efter att moderaterna släppte sin kulturpolitiska skrift Kulturen 2.0 har många i kultur-
världen reagerat på vissa av de ställningstaganden som skriften innehåller. När jag upp-
täckte debatten på dagstidningarnas sidor tyckte jag att det skulle vara intressant att 
närmare undersöka vilka idéer som möts i diskussionen kring folkbibliotekets roll och 
verksamhet i dagens samhälle. Folkbiblioteket står inför en förändringsprocess som har 
pågått under några decennier alltsedan den nya teknikens genombrott och det bäddar för 
potentiella konflikter. Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka dessa konflik-
ters bakomliggande faktorer. De frågor som legat till grund för analysen har jag formu-
lerat utifrån Rabers ideologiska modell för folkbiblioteket. Den sista frågeställningen 
kan man bemöta bara om man först får fram svaren på de två första. 
 
Ø Vilka idéer rörande folkbiblioteket kommer fram i Kulturen 2.0 samt i den efter-

följande debatten i dagspressen?  
Ø Vilka ideologiska strategier i Rabers mening kan man relatera dessa idéer till?  
• Vilka ideologiska skiljelinjer/teoretiska konflikter mellan de ideologiska strate-

gierna i Rabers mening går att urskilja hos moderaterna och övriga debattörer? 
 
Den metod jag valt för att genomföra undersökningen är en kombination av två inrikt-
ningar inom idé- och ideologisk analys, den innehållsliga och den beskrivande. An-
vändningen av detta analysverktyg syftar till att upptäcka vad som egentligen sägs i 
artiklarna och därmed även i Kulturen 2.0 angående folkbibliotek och vilken kultursyn 
som avslöjas. Artiklarna i dagspressen är 28 till antalet och har det gemensamt att de 
alla på ett eller annat sätt berör frågor kring folkbibliotek i samband med moderaternas 
Kulturen 2.0.  
 
Den teori som ramar in undersökningen och ligger till grund för utformandet av analy-
sens idealtyper utgörs av Douglas Rabers artikel och funderingar kring vilka ideologiska 
strategier som härskar i folkbiblioteksvärlden samt vilka konflikter detta involverar. 
Modellen består av den sociala, den konservativa och den populistiska strategin, där var 
och en utgör en missnöjesyttring med den föregående strategin. Den sociala strategin 
vill att folkbiblioteken tar ansvar för alla medborgare i samhället och aktivt söker upp 
även de som inte är vana biblioteksanvändare. Genom att alla får tillgång till informa-
tionsresurserna och därmed kan bli delaktiga i den demokratiska processen bidrar folk-
biblioteket till ett mera rättvist och jämlikt samhälle. Anhängare till den konservativa 
strategin anser inte att bibliotekets syfte är att ägna sig åt social aktivitet utan att främja 
de klassiska värden som är förknippade med sanning, skönhet och individens väg till 
visdom. Den riktar sig mest till den gruppen av användare som värdesätter seriöst lä-
sande i syfte att bilda sig och bredda sin intellektuella kapacitet. Den populistiska stra-
tegin går ut på att legitimera folkbibliotekets moderna existens genom att dess verksam-
het närmar sig marknadsbaserade principer med fokus på vad användare efterfrågar. 
Resultatkalkyl och effektivitet är ledmotiv för denna strategi. 
 
Genom att granska innehållet i artiklarna har jag fått fram vilka idéer om folkbiblioteket 
som kommer till uttryck. Tre centrala teman framträder som motsvarar tre ställningsta-
ganden angående folkbibliotek i Kulturen 2.0 och som kompletteras med två teman 
rörande syn på biblioteks- samt kulturpolitiken. Sammanlagt rör det sig om fem ämnes-
grupper.  
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Det första temat omfattar moderaternas formulering som inte inkluderar garanti för 
gratis boklån för vuxna. Moderaterna menar att gratis boklån är en grundläggande och 
självklar demokratisk princip, men decentraliseringsprincipen står över denna. Kritiker-
na för fram två grundläggande orsaker till att boklån ska förbli avgiftsfria, samt en tred-
je aspekt som utmanar moderaternas påstådda ”kulturlöshet”. Synpunkterna bottnar i en 
demokratisk tanke om ett för alla tillgängligt folkbibliotek, det vill säga även för dem 
som annars av ekonomiska skäl skulle ha varit tvungna att låta bli att låna böcker. De 
understryker ytterligare ett skäl och det är folkets kärlek till biblioteket och avståndsta-
gande till avgifter på boklån.  

Det andra temat handlar om moderaternas förslag angående nya driftsformer för 
folkbibliotek, ”avknoppning/entreprenad”. Boklånen på folkbiblioteken sjunker på 
grund av nya medier, den nya tekniken och sänkt bokmoms. Den identitetskris som 
folkbiblioteket befinner sig i måste avhjälpas genom förnyelse för att locka besökare 
och öka boklånen, vilket innebär privatiseringsformer. Kritikerna opponerar sig genom 
att hävda att folkbibliotekskrisen kan skyllas på andra orsaker, bland annat nedskär-
ningar och nedläggningar av filialer. Att driva organisationen på marknadens villkor 
betyder efterfrågestyrd policy, kvalitetsförsämring och minskad satsning på uppsökande 
verksamhet, läsfrämjande, bildning samt smal litteratur.  

Moderaternas ställningstagande att ”inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska vara 
politiskt balanserat” utgör det tredje temat. Den politiska majoritetens dagordning ska 
inte styra folkbibliotekets utbud såsom sker i totalitära regimer. Kritikerna menar att 
detta är ett utslag av högerns rädsla för vänsterorienterad litteratur och att det är en typ 
av censur. De frågar sig vem det då är som ska kontrollera urvalet och uttrycker oro 
över att de lokala politikerna ska få styra urvalspolicyn.  

Kritikerna lägger fram egna visioner om folkbibliotekets framtid och det är temat för 
den fjärde ämnesgruppen. De vill gärna se nationella mål för bibliotekspolitiken som 
skulle motverka den avtagande utlåningsstatistiken, skydda mot avgifter och privatise-
ringar, garantera fri och demokratisk tillgång till folbibliotekets resurser. Dessutom 
skulle medlen fördelas mera rättvist mellan olika typer av bibliotek och biblioteksfrågan 
få en tydligare position i kulturpolitiken.  

I den femte ämnesgruppen hävdar moderaterna att kultur inte är detsamma som kul-
turpolitik. Kultur har ett egenvärde och politiker ska inte lägga sig i dess verksamhet. 
Opponenterna menar att moderaterna är tydligt präglade av nyliberalism genom att 
minska statens roll och öppna för marknaden som i sig inte är någon garant för en fri 
och rik kultur. Tvärtom hämmar den oliktänkande och kritisk reflektion. Moderaterna 
protesterar mot etiketten ”nyliberal”. 
 
Vidare har jag framställt en analys med hjälp av idealtyper, vilket placerar idéerna i 
ideologiska modeller utifrån Rabers tre strategier. Resultatet påvisade tolv stycken pre-
liminära slutsatser utifrån vilka jag härledde fyra huvudsakliga slutledningar.  

Den första slutledningen uppmärksammar kombinationen av den konservativa och 
den sociala strategin hos kritikerna. Deras idéer har likheter med det som av forskare 
betraktas som folkbibliotekets ideologiska identitet och traditionella grundsatser, vilka 
ges uttryck för i bland annat IFLA:s manifest. Betraktat utifrån den renodlade konserva-
tiva strategin är de inte förenliga, däremot kan kombinationen legitimeras utifrån den 
sociala strategin. 

Slutledning nummer två handlar om konflikten mellan kritikernas hållning som finns 
sammanfattad i den första slutledningen och moderaternas dragning åt det populistiska 
hållet som av kritikerna uppfattas som nyliberalism där kultur betraktas som kommersi-
ell vara.  
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Den tredje och fjärde slutledningen behandlar moderaternas idéer som å ena sidan 
vill värna om folkbibliotekets traditionella värdegrund och å andra sidan vill främja för-
nyelsen. Detta kan leda till inneboende dilemman i deras idésystem. Om moderaterna 
värnar om två motstridiga principer samtidigt, varav den ena härstammar från antingen 
social strategi eller konservativ strategi och den andra från populistisk så är det för det 
mesta den populistiska som överväger. 
 
Sammanfattar man resonemanget, så kan man se att konflikterna kan bottna i, för det 
första, vad man lägger för betydelse i utsagan ”folkbiblioteket är demokratins grundpe-
lare”. Tre centrala begrepp som ryms i betydelsen – tillgänglighet (”intellektuell delak-
tighet” i Rabers bemärkelse) bildning och demokrati – har diskuterats.  

För det andra, finns det inkonsekvenser i moderaternas ideologiska system av ställ-
ningstaganden som uppdagades i och med analysen med hjälp av de tre strategierna. 
Antingen rör det sig om dilemman mellan olika plan, den operativa nivån motsvarar inte 
den basala, eller på ett och samma metaplan, där två grundläggande principer utesluter 
varandra.  
 
Det har skett en förskjutning i samhället i nyliberalismens tecken som även har drivit 
folkbiblioteket från dess klassiska värdegrund till en mer marknadsorienterad profil, 
vilket de flesta forskare är ense om. Min inställning är att om folkbiblioteket ska betrak-
tas som demokratins grundpelare, måste det finnas statliga garantier för att alla ska ha 
jämlik tillgång till information. 
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Bilagor 
 
Tabeller över proportionell förekomst av strategier i artiklarna 
 

Tabell 1: Schematisk översikt över fördelningen 
av strategieren (S, K, P) i artiklarna. 

 S K P SKP Totalt 
S 5 9  1 15 
K 3 1 2  5 
P 1 7 11        5  24 
Totalt 9 17 13 6  

 
 

Tabell 2: Moderata synpunkter. 
 S K P SKP Totalt 
S     0 
K   1  1 
P 1 3 2 2   8 
Totalt 1 3 3 2  

 
 

Tabell 3: Kritikernas synpunkter. 
 S K P SKP Totalt 
S 5 9  1 15 
K 3    3 
P     0 
Totalt 8 9 0 1  

 
 

Tabell 4: Förmedlade moderata synpunkter. 
 S K P SKP Totalt 
S     0 
K  1   1 
P  4 10 3 17 
Totalt 0 5 10 3  

 
 
Hur en tabell ska läsas: I tabellen fyra ovan redovisas moderata synpunkter såsom kri-
tikerna tolkar dem. Det horisontella läget (raderna) är det man ska utgå ifrån. Det bety-
der till exempel att det finns en artikel som innehåller synpunkter som överrensstämmer 
med den konservativa strategin (K) men noll artiklar som domineras av den sociala stra-
tegin (S), samt sammanlagt sjutton artiklar där den populistiska strategin har övertaget 
(P). Det lodrätta läget (kolumnerna) indikerar komponenter av respektive strategi; SKP 
innebär att alla tre strategier är representerade. Om man sedan binder samman det hori-
sontella läget med det lodrätta så får man ett mera nyanserat resultat. Den konservativa 
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strategin är renodlat i en artikel (KK). Den populistiska perspektiv (P) innehåller inslag 
av den konservativa strategin i fyra artiklar (PK) och är renodlat i tio artiklar (PP); i tre 
artiklar finns det synpunkter som domineras av den populistiska strategin men färgas av 
andra åsikter som kan hänföras till både det sociala och det konservativa (PSKP). Det är 
alltså helheten av skribentens ståndpunkter som avgör på vilken rad artikeln ska place-
ras. Tolkningen av hela tabellen kan se ut så här: Kritikerna refererar till moderaterna på 
ett sätt som visar att den populistiska strategin är övervägande hos moderaternas tän-
kande kring folkbiblioteket. Detta kan, men behöver inte, säga någonting om modera-
ternas egna ståndpunkter. Om vi jämför med tabell nummer två, så kan man se att även 
hos moderaterna själva dominerar den gröna färgen som markerar den populistiska stra-
tegins förekomst.   
 
Ämnesgruppen ”Avgifter på boklån” 

 
Tabell nr. 5.1: Moderaternas synpunkter. 
 S K P SKP 
S     
K  1  1                      
P 1 3  1 

 
 

Tabell nr. 5.2: Kritikernas synpunkter. 
 S K P SKP 
S 5  7                               1 
K 3                        
P      1 

 
 

Tabell nr. 5.3: Förmedlade moderata synpunkter. 
 S K P SKP 
S                                          
K  1 1  
P  1 9 4 

 
 
Ämnesgruppen ”Bibliotek på entreprenad” 
 

Tabell nr. 6.1: Moderaternas synpunkter. 
 S K P SKP 
S     
K     
P 1 2 1 2 

 
 
 
 



 68 

 
Tabell nr. 6.2: Kritikernas synpunkter. 
 S K P SKP 
S  4   
K 2    
P     

 
Tabell nr. 6.3: Förmedlade moderata synpunkter. 
 S K P SKP 
S     
K     
P   2 1 

 
 
Ämnesgruppen ”Inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska vara politiskt balanserad” 
 

Tabell nr. 7.1: Moderaternas synpunkter. 
 S K P SKP 
S     
K     
P  1 1 1 

 
 

Tabell nr. 7.2: Kritikernas synpunkter. 
 S K P SKP 
S  3   
K 2    
P     

 
 

Tabell nr. 7.3: Förmedlade moderata åsikter. 
 S K P SKP 
S  2   
K 1  1  
P  1 1 1 
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Ämnesgruppen ”Skapa en nationell vision” 
 

Tabell nr. 8.1: Skribenternas synpunkter.  
 S K P SKP 
S 1 2  1 
K 1 1   
P 1 1 1 2 

 
 
Ämnesgruppen ”Kultur är inte kulturpolitik” 
 

Tabell nr. 9.1: Moderaternas synpunkter. 
 S K P SKP 
S     
K  1                                                
P                1 

 
 

Tabell nr. 9.2: Kritikernas synpunkter. 
 S K P SKP 

S 1 1                                

K                         

P      

 
 

Tabell nr. 9.3: Förmedlade moderata synpunkter. 
 S K P SKP 
S                                          
K     
P   1 1 

 
 


