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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to study various views of 

sponsorship in relation to public libraries as found within three 
cultural policy documents. The main objective is to discover which 
ideas are considered relevant in the partnership between the 
Swedish retail chain, Åhléns, and the children’s public library, 
“Room for Children” (Rum för Barn). In 2005, Åhléns provided 
SEK3.14 million in sponsorship to “Room for Children” at 
Kulturhuset in Stockholm. This funding enabled the library to 
realise its concept of a library particularly adapted for children.  

  
The theoretical starting point for this thesis is based on cultural 
policy researcher Dorte Skot Hansen’s model of the changes in 
cultural policy occurring since the 1960s. The model consists of 
three different ways of discussing cultural policy. The first is based 
on humanistic ideals, the second on sociological ideals and the 
third is based on market economics.  

  
In an ideological analysis, I examine the ideological view of 
cultural policy within three cultural policy documents at the 
international, national and local level: UNESCO’s Public Library 
Manifesto (1994), Sweden’s cultural policy (1996/97) and 
Stockholm City’s strategic public library policy document. 
Åhléns’ sponsorship of “Room for Children” is used as a concrete 
basis for the discussion.  

  
The results of this study show that UNESCO’s Public Library 
Manifesto completely lacked reference to ideas related to market 
economics, while the local document contained the most ideas 
related to market economics of the three documents.  
 
The collaboration between “Room for Children” and Åhléns is 
characterised by ideas of market economics, while at the same 
time the venture has retained its sociological and humanistic 
ideals.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Våren 2005 läste jag att Kulturhusets barnbiblioteksavdelning Rum för Barn skulle byggas 
om med syftet att skapa ett unikt barnbibliotek, anpassat efter barnens behov. Klassificeringen 
skulle följa barns sätt att tänka, med böcker om stjärnor under taket och böcker om smådjur 
nere vid golvet. Initiativtagaren var dåvarande bibliotekschefen för Rum för Barn, Giovanna 
Jörgensen. Ombyggnaden sponsrades med 3,14 miljoner kronor av varuhuskedjan Åhléns, 
vilket var en ekonomisk förutsättning för att de nya idéerna skulle kunna förverkligas. Det var 
konstellationen Rum för Barn och Åhléns som ursprungligen väckte min nyfikenhet på 
kultursponsring i samband med folkbibliotek. Denna magisteruppsats kommer att behandla 
sponsring på folkbibliotek i förhållande till kulturpolitik.  
 
Under 1900-talet har olika krafter i samhället både samverkat och konkurrerat vid sidan av 
varandra. Denna process kan illustreras genom en indelning av samhället i tre sfärer; den 
civila sfären – medborgarna, den offentliga sfären – staten och den privata sfären – markna-
den eller näringslivet. Folkbibliotekens huvudsakliga förankring finns i den offentliga sfären, 
men som offentlig mötesplats har folkbiblioteken också en viktig roll för det civila samhället. 
 
Marknadsekonomin har i dag fått en hög politisk legitimitet i samhället, och 
privatiseringsvågen av offentliga verksamheter som sjukhus, skolor etc. under 1990-talet och 
2000-talet är ett led i en samhällsutveckling där man ersätter offentlig, dvs. statlig, regional 
och kommunal, styrning med marknadsstyrning. Men mitt i denna utveckling har 
folkbiblioteken behållit sitt demokratiska engagemang, och erbjuder en förhållandevis neutral 
plats som är öppen för alla. 
 
År 1992 var Sveriges bibliotek offentligt finansierade till 100 procent (SOU 1995:84, s. 95), 
en siffra som i stort sett gäller än i dag. I Stockholm i början av 2000-talet kom 95 procent av 
finansieringen till folkbiblioteken från kommunerna. Det innebär att medborgarna själva står 
för den huvudsakliga finansieringen. Folkbiblioteken är ”en del av samhällets nät för ’public 
service’ och skall garanteras en fri och oberoende ställning”. (Biblioteksverksamhet i Stock-
holms stad – en strategisk biblioteksplan, Stockholms stad, 2002-2006) 
 
Kulturrådet skriver att biblioteken i dag är den enda offentligt finansierade verksamhet på 
många orter i Sverige som är öppen, neutral och tillgänglig för alla. (Om världen, 2003, s. 62) 
Biblioteken skyddas av Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) som trädde i kraft 1 januari 1997. 
Lagen är en allmänt hållen ramlag som slår fast några grundläggande regler, exempelvis att 
det ska finnas bibliotek i varje kommun och att boklånen ska vara avgiftsfria. (Nilsson, 2003, 
s. 177) 
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1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
Min undersökning tar sats i en syn på kultursponsring som ett spänningsfält mellan offentlig 
och privat sektor, där gränserna mellan den offentliga och privata sektorn blir allt oskarpare. 
Upplevelseindustrin är ett område som alltmer lockar privata intressen. I egenskap av 
mötesplats och kulturcentrum kan även folkbiblioteken kategoriseras som en del av 
upplevelseutbudet och därmed vara intressanta för den privata sektorn. Jag är nyfiken på vad 
kulturpolitiska dokument säger om kultursponsring i förhållande till folkbibliotek. En stark 
drivkraft har varit att undersöka vilka kulturpolitiska idéer som utmärker samarbetet mellan 
Rum för Barn och Åhléns. Den danska kulturpolitikforskaren Dorte Skot-Hansen har 
formulerat en teori kring tre olika sätt att argumentera för kulturpolitik som var dominerande 
under 1960-, 70- respektive 80-talen. Hennes teoribygge kring kulturpolitik kommer att ligga 
till grund för analysen längre fram i uppsatsen.  
 
Kultursponsring är ett aktuellt fenomen. Under 2007 har regeringen tillsatt en ny 
kulturutredning för att se över kulturpolitikens inriktning och arbetsformer. Ett av 
kulturutredningens grunduppdrag är att se till hur förhållandet mellan det offentliga, det 
enskilda och näringslivet kan utvecklas. Bland annat ska utredningen diskutera vilken roll 
sponsringen kan ha i en ny kulturpolitik. Ansvaret för kulturen kan delas av fler och där har 
näringslivet en given roll, menar utredningen. Av tradition har näringslivet endast haft mindre 
samarbeten med kulturlivet, men utredningen anser att sponsring är något gott. Kulturen växer 
ständigt och statens finanser kommer inte att ha utrymme att täcka allt, skriver utredningen. 
Uppdraget ska redovisas till regeringen före den 31 december 2008. Den främsta anledningen 
till utredningen är att samhället ser annorlunda ut i dag jämfört med hur det såg ut för 30 år 
sedan, då den nuvarande kulturpolitiken ursprungligen formulerades. (www.sou.gov.se) 
 
Sponsring är en affärsmässig överenskommelse, till ömsesidig nytta för både den mottagande 
och den givande parten, och som inte handlar om välgörenhet, donationer eller mecenatskap. 
Sponsorns förhoppning är att stärka sin trovärdighet och image genom att sammankopplas 
med ett evenemang av stort allmän- eller samhällsintresse. (www.ne.se) Sponsring definieras 
av Föreningen Kultur och Näringsliv som ett affärsmässigt samarbete mellan två eller flera 
parter till ömsesidig nytta, där parterna frivilligt väljer varandra. Enligt aktiebolagslagen och 
bolagsordningen ska företagets insatser kunna motiveras med ett utbyte som står i rimlig 
proportion till använda medel. (Kultursponsring i Sverige, 1999, s. 16) Uno Grönkvist, 
tidigare ordförande i Svenska SponsringsFöreningen, skriver att sponsringens två attribut är 
association, att den sponsrades image faller tillbaka på sponsorn, och simultanförmågan, att 
sponsringen kan nå olika mål samtidigt i olika målgrupper. Sponsring är en metod, och inte 
ett medium, för kommunikation och marknadsföring. (Sponsring & Event marketing, 2000, s. 
10) 
 
Rum för Barns samarbete med Åhléns är ett aktuellt exempel på ett möte mellan offentlig 
sektor och näringsliv som visar att folkbibliotek även kan få pengar från näringslivet, i form 
av sponsring. Det är inget vanligt finansieringssätt, och samarbetet gjorde mig nyfiken på att 
ta reda på vad kulturpolitiska dokument säger om privat finansiering när det gäller 
folkbibliotek. Betänker man de besparingar som har drabbat folkbiblioteken sedan 1990-talet 
blir frågan än mer relevant eftersom behovet av ekonomiskt stöd till biblioteken är stort. Det 
är inte omöjligt att sponsringssamarbetet mellan Rum för Barn och Åhléns kommer att följas 
av fler samarbeten mellan näringslivet och folkbiblioteken. 
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Folkbibliotek och kulturpolitik är centrala ämnen inom biblioteks- och informationsvetenskap 
och jag vill belysa ett aktuellt fenomen som påverkar den ekonomiska och politiska kontext 
som är folkbibliotekens. Ämnet har ett samhällsperspektiv med tonvikt på kulturpolitik, 
folkbibliotek och sponsring. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka kultursponsring på folkbibliotek. Genom en 
ideologikritisk analys av tre olika kulturpolitiskt relevanta dokument på internationell, 
nationell och lokal nivå ska jag undersöka jag vilka kulturpolitiska idéer som kommuniceras 
till omvärlden. Eftersom mycket litet sägs explicit om kultursponsring i dokumenten försöker 
jag komma åt idéer om kultursponsring genom att söka efter idéer om kulturpolitik, enligt en 
teoretisk modell om tre olika sätt att argumentera kring kulturpolitik som bygger på Dorte 
Skot-Hansens teorier. Jag redogör utförligt för den teoretiska modellen i kapitel 5.  

  
De tre frågeställningarna som ligger till underlag för analysen är: 
 

• Vilka kulturpolitiska idéer kommer till uttryck i UNESCO Public Library Manifesto? 
 
• Vilka kulturpolitiska idéer kommer till uttryck i Kulturpropositionen 1996/97:3? 

 
• Vilka kulturpolitiska idéer kommer till uttryck i Biblioteksverksamhet i Stockholms 

stad – en strategisk biblioteksplan? 
 
 

1.3 Disposition 
 
I kapitel 2 presenteras det empiriska materialet som består av de tre kulturpolitiska 
dokumenten vilka är föremål för textanalysen längre fram.  
 
Det följande kapitel 3 innehåller en beskrivning av samarbetet mellan Rum för Barn och 
Åhléns. Min metodologiska utgångspunkt är den ideologikritiska analysen. Den metoden 
förutsätter att idéer jämförs med en yttre verklighet så att ideologin kan begripliggöras. 
(Bergström och Boréus, Textens mening och makt, 2000, s. 155) Min avsikt är att undersöka 
och kategorisera de kulturpolitiska idéerna i de tre kulturpolitiska dokumenten genom en 
ideologkritisk analysmetod. Genom att redogöra för samarbetet mellan Rum för Barn och 
Åhléns ger jag förutsättningar att uppfylla metodens krav, att låta det teoretiska resonemanget 
och diskussionen speglas mot en yttre verklighet.  
 
Kapitel 4 är en översikt över tidigare forskning och litteratur, med tyngdpunkt på 
kulturpolitisk forskning. Anledningen till att jag valt detta fokus är uppsatsens kulturpolitiska 
perspektiv på ämnet kultursponsring och kulturpolitik.  
 
Den teoretiska utgångspunkten för analysen redogörs i kapitel 5 med en modell över teorin. 
Kapitel 6 inleds med ett avsnitt om hermeneutiken och följs av en beskrivning av textanalys 
och ideologikritisk analysmetod, och avslutas med en presentation av det praktiska 
tillvägagångssätt som ligger till grund för analysen.  
 
Kapitel 7 innehåller både resultatanalys, slutsatser och diskussion. Dessa tre delar är tätt 
sammanlänkade i den kvalitativa forskningen och här tjänar framställningen på att delarna 
disponeras på detta sätt. Jag kommer med utgångspunkt i frågeställningarna att analysera ett 
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dokument i taget. Efter analys följer slutsats och sist förs en diskussion kring analysresultaten 
i förhållande till tidigare forskning och sponsringsprojektet Rum för Barn och Åhléns.   
 
Kapitel 8 är en reflektion kring tänkbara orsaker till analysresultaten och dess slutsatser. Jag 
reflekterar även kring samarbetet mellan Rum för Barn och Åhléns, kultursponsring och 
relationen mellan stat och marknad. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  
 
UNESCO Public Library Manifesto (1994) medföljer som bilaga. Jag utgår från 
originalspråket engelska i analysen. 
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2 Material 
 
I detta kapitel presenteras empirin, dvs. det material som ligger till grund för analysen och 
resultatredovisningen. Det empiriska materialet är UNESCO Public Library Manifesto (1994), 
Kulturpropositionen 1996/97:3 och Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk 
biblioteksplan (2002). Dokumenten var giltiga för tiden då samarbetet mellan rum för Barn 
och Åhléns initierades. Analysresultaten redovisar jag i kapitel 7.  
 

2.1 Avgränsningar 
 
Denna undersökning är en deskriptiv studie och syftet är inte att studera effekten av kultur-
sponsring, utan idéer i kulturpolitiskt relevanta dokument. Det finns flera aspekter på ämnet 
kultursponsring och folkbibliotek och jag har valt ett kulturpolitiskt perspektiv. Inledningsvis 
hade jag för avsikt att fokusera på demokratiska aspekter, men dessa kommer endast att 
behandlas kortfattat.  
 
Det kulturpolitiska perspektivet gör kulturpolitiska dokument till relevanta analysobjekt. De 
tre dokument som jag kommer att analysera representerar tre olika politiska nivåer; 
internationell, nationell och lokal nivå. Dokumenten är följande: UNESCO Public Library 
Manifesto (1994), ett internationellt dokument med mål för folkbiblioteken, 
Kulturpropositionen 1996/97:3 med de nya kulturpolitiska målsättningarna för kulturområdet 
representerar regeringens syn på kulturpolitiken och Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – 
en strategisk biblioteksplan (2002) uttrycker Stockholms stads strategier när det gäller stads-
biblioteken. Dessa tre dokument innehåller idéer från internationell, nationell och lokal nivå 
som samhället och dess aktörer måste förhålla sig till. 
 
Att jag valt regeringens Kulturproposition och inte riksdagens fastställda målsättningar beror 
på att Kulturpropositionen innehåller en diskussion kring villkoren och förutsättningarna i 
samhället, och är ett uttryck för majoritetens förslag. Dessutom innehåller den ett 
ställningstagande angående kultursponsring. Det finns även en kulturutredning (SOU 1995:84 
och SOU 1995:85), remissyttranden och riksdagsbehandlingen att ta i beaktande, men det 
materialet väljs bort, bland annat eftersom det skulle bli alltför omfångsrikt för denna 
framställning. 

 

2.2 UNESCO Public Library Manifesto 
 
UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, är FN:s organi-
sation för samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunika-
tion/information. UNESCO skapades 1946 med målet att verka för fred och säkerhet genom 
samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap och kultur. Organisationen verkar för 
ökad respekt för rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet för alla människor utan hänsyn till 
ras, kön eller religion. Medlemsländerna kommer överens om riktlinjer och diskuterar framti-
den inom sina områden. UNESCO har 191 medlemsländer. Sverige är medlem sedan 1951. 
(www.unesco-sweden.org) I november 1994 antogs en tredje version av 
folkbiblioteksmanifestet med målformuleringar för folkbibliotekens verksamhet.  
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UNESCO antog ett folkbiblioteksmanifest år 1949 som beskrev folkbiblioteket som en le-
vande samhällskraft och demokratisk institution för utbildning – ett folkets universitet. En 
andra version av manifestet utkom 1972 och i november 1994 antogs den nu aktuella, tredje 
versionen. Manifestet förmedlar UNESCO:s tro på folkbiblioteket som en levande kraft när 
det gäller utbildning, kultur och information samt folkbibliotekets möjlighet att bidra till fred 
och välfärd. Manifestet anger folkbibliotekets verksamhetsmål samt vilka tjänster som ett 
folkbibliotek bör erbjuda. Manifestet representerar de internationella målformuleringarna när 
det gäller folkbibliotekens verksamhet runt om i världen.  
 

2.3 Kulturpropositionen 1996/97:3 
 
År 1993 tillsatte den borgerliga regeringen en utredning som skulle se över 1974 års kultur-
politiska beslut. Kulturutredningen fick i uppdrag att utvärdera kulturpolitikens inriktning 
med utgångspunkt i 1974 års kulturpolitiska mål. Ett annat uppdrag var att göra en samlad 
bedömning av vilka krav och utmaningar kulturpolitiken har att möta på längre sikt. 
Utredningen skulle lämna förslag på mål för kulturpolitiken samt åtgärder för att främja 
kulturlivet. (Kulturpropositionen 1996/97:3, s. 12). Utredningen bestod till största delen av 
politiskt aktiva, och presenterade sitt betänkande hösten 1995, 1.500 sidor text, i 
publikationerna Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84 och Tjugo års kulturpolitik 1974-
1994 SOU 1995:85. Ytterst få personer i utredningen representerade det civila samhällets 
kultur- och bildningsorganisationer. Utredningen var relativt lyhörd mot de liberala 
värderingar som rådde i början av 1990-talet och skickades ut på remiss till en stor mängd 
berörda parter.  
 
Den socialdemokratiska regeringens proposition följer på de ovan nämnda 
kulturutredningarna och behandlar en del förslag som utredningarna formulerade. I 
propositionen lägger regeringen fram förslag till en fortsatt långsiktig kulturpolitik, och en 
förändring av de kulturpolitiska målen. Ett förslag på bibliotekslag presenteras också. 
Utredningen valde att begränsa målformuleringar från 1974 års beslut till följande fem 
punkter:  
 

- värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den, 
- verka för att alla får möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande, 
- motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald, 

konstnärlig förnyelse och kvalitet, 
- bevara och bruka kulturarvet, 
- främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. 

(Kulturpropositionen 1996/97:3) 
 

2.4 Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblio-
teksplan  
 
Stockholms stadsbibliotek omfattade år 2002 Stadsbiblioteket vid Sveavägen med Talboks-
biblioteket, Tidnings- och tidskriftsbiblioteket och internationella biblioteket samt lånecentral. 
I Stockholms stad fanns vid tiden 38 stadsdelsbibliotek, 54 äldreboenden, servicehus, grupp-
boenden, hemtjänstlokaler etc. med biblioteksservice, 12 sjukhusbibliotek, 30 arbetsplatsbibli-
otek, en bokbuss till barnstugor och dagbarnvårdare samt Läsesalongen, Rum för Barn och 
Serieteket i Kulturhuset. År 2001 hade dessa bibliotek 5,2 miljoner besök. Stockholms stads 
strategiska biblioteksplan, Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk 
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biblioteksplan, godkändes av en enig kulturnämnd i juni år 2002. (Biblioteksverksamhet i 
Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan, s. 11) 
 
Stockholms stads strategiska biblioteksplan, Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en 
strategisk biblioteksplan, godkändes av en enig kulturnämnd i juni år 2002. Planen är giltig 
för åren 2002-2006 och anger riktning och ramar för biblioteksverksamheten i Stockholms 
stad. Inom dessa har varje anställd på Stockholms stadsbibliotek stor frihet i uppdraget att 
utveckla biblioteken i samspel med brukare och omvärld. Tonvikten ligger på de långsiktiga 
strategierna. Utgångspunkterna är bibliotekens betydelse för demokratin och för stadens 
utveckling, bibliotekens betydelse för studier och kunskapsutveckling, boken som 
konkurrensmedel samt bibliotekens viktiga funktion för individen och samhället. 
Biblioteksplanen uttrycker en öppenhet inför förändringar och välkomnar dialog med andra 
aktörer. Allianser, partnerskap och nätverk uppmuntras. En viktig fråga är hur biblioteket kan 
bli intressant i konkurrensen om medborgarnas tid och uppmärksamhet.  
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3 Kontext – exemplet Rum för Barn och Åhléns 
I detta kapitel presenteras Rum för Barn, Åhléns och Kulturhuset. Presentationen är ett logiskt 
resultat av den analysmetod som jag använder för att analysera materialet, nämligen 
ideologikritisk metod. Analysen måste innehålla en undersökning av verkligheten utanför 
texten som gör det möjligt att placera texten i ett sammanhang, skriver metodboksförfattarna 
Bergström och Boréus i en beskrivning av metoden. (Textens mening och makt, 2000, s. 157) 
Min förhoppning är fördjupa förståelsen av kultursponsring genom att ge läsaren en bild av ett 
reellt fall av kultursponsring på folkbibliotek. Dessutom får, i enlighet med metodens 
förutsättningar, analysresultatet en extra dimension genom att diskussionen kan förankras i 
verkligheten.  
 
Syftet med att presentera Kulturhuset är att bredda bilden av Rum för Barns kontext. Rum för 
Barn är på samma gång en del av Kulturhusets verksamhetsutbud och ett av Stockholms stads 
bibliotek.  
 
Innehållet i detta kapitel bygger på information från Kulturhusets och Åhléns webbsidor, tre 
intervjuer, en observation, ett pressmeddelande, en tidskriftsartikel samt kulturnämndens 
verksamhetsplan.  
 

3.1 Presentation av Rum för Barn 
 
Rum för Barn är ett folkbibliotek för barn som ligger i Kulturhuset och ingår i Kulturhusets 
organisation. Kulturhuset ingår i kulturförvaltningens ansvarsområden som tilldelats dem av 
kulturnämnden.  
 
Kulturhuset skapade det traditionella barnbiblioteket Rum för Barn år 1997. Giovanna Jör-
gensen, dåvarande enhetschef för Rum för Barn, upptäckte att barnen använde biblioteket på 
ett helt annat sätt än man hade räknat med. Denna iakttagelse väckte hennes idéer om ett helt 
nytt barnbibliotek. När det nya biblioteket skulle utformas användes referensgrupper 
bestående av barn. Med utgångspunkt i barnens frågor och barnens problem i miljön 
utvecklades visionen om ett barnbibliotek anpassat efter barnens behov. De nya idéerna 
presenterades för Åhléns som genast blev intresserade och åtog sig att bidra med drygt tre 
miljoner kronor under en period på tre år. Med hjälp av sponsoravtalet med Åhléns lyckades 
Rum för Barn finansiera och förverkliga sin vision om ett nytt barnbibliotek.  
 
Nya Rum för Barn invigdes den 8 oktober 2005. På fjärde våningen, med fönsterväggar ut 
mot Sergels torg, ligger rummen i fil med Åhlénsvaruhuset i blickfånget. Klassifikationssy-
stemet har skapats utifrån barns sätt att tänka, vilket innebär att böckerna har en tematisk in-
delning, under ämnen som exempelvis spänning, kärlek, djur. Tre rum är utformade efter 
barnens olika åldrar. I bokhyllorna finns kapitelböcker, tidskrifter och serier, kartor och 
uppslagsverk. Miljön är lekfull med kojor, hängmattor, klätterhus och ateljé. Barnen kan låna 
böcker, skapa i bildverkstaden, laborera i forskarhörnan, lyssna på sagor eller se film. 
(www.kulturhuset.se) På väggen i entrén till Rum för Barn finns en skylt. Där kan man läsa 
följande: 
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Välkommen till Rum för Barn! 
 
Här finns plats att leka bok, läsa bild, gunga ro, klättra högt efter längtad bok och gömma sig 
i egen koja.  
Här kan du kanske hitta en bok du inte visste att du letade efter, skapa något du inte trodde 
fanns, lyssna till något du inte hört förut och se något på ett annorlunda sätt.  
I Rum för Barn får du upptäcka, utmana och utforska världen, eller bara vara.  
Giovanna Jörgensen, enhetschef, Rum för Barn 
 
I samarbete med ÅHLÈNS 
Tack till Stiftelsen framtidens kultur och Statens kulturråd 
 
Publiksiffror visar att Rum för Barn blev mycket populärt från första början. På Kulturhusets 
hemsida kan man läsa att det nya Rum för Barn hade 100.000 besökare de tre första måna-
derna. Innan ombyggnationen hade Rum för barn 200.000 besökare per år. 
(www.kulturhuset.se) I dag finns en barometer vid Kulturhusets entré som anger besökaranta-
let på Rum för Barn. Om maxkvoten är uppfylld får nya besökare vänta eller vända om.  
 
Rum för barn har inga allmänna handlingar att lämna ut kring samarbetet med Åhléns och 
avtalet är inte offentlig handling. Därför gjorde jag en intervju med sponsorkoordinator Karo-
lina Bertorp på Rum för Barn den 29 mars 2007 där jag utgick från frågan om Åhléns synlig-
het på Rum för Barn. Karolina Bertorp var ansvarig för sponsringsfrågor på Kulturhuset åren 
2005-2007. Denna intervju ligger till grund för de uppgifter som följer i detta avsnitt. 
 
Under mitt besök på Rum för Barn kunde jag konstatera att Åhléns varumärke i stort sett var 
osynligt för barnen. Utöver skylten vid entrén och logotypen i informationsmaterialet syns 
Åhléns logotyp inte alls. En hög andel av besökarna känner dock till samarbetet. Kulturhusets 
sponsorkoordinator Karolina Bertorp gjorde under 2006 en mindre undersökning där hon 
frågade omkring 100 besökare ifall de kände till Rum för Barns samarbete med Åhléns. 72 
procent sade sig känna till samarbetet, en hög siffra med tanke på den låga framtoningen från 
Åhléns i lokalerna, tycker Karolina Bertorp.  
 
Karolina Bertorp berättar att Åhléns har två huvudsyften med sponsringen av Rum för Barn. 
Det första är att öka barns intresse för läsning, det andra är rent kommersiellt, att öka försälj-
ningen av barnlitteratur. Karolina Bertorp berättar om fördelar med samarbetet såsom Åhléns 
höga kvalitetskrav när det gällde val av material till klätterhuset, massiv bok, och Åhléns 
yrkeskunnande i fråga om belysning och inredning. Samarbetet presenteras av Karolina 
Bertorp som ett vinn-vinn projekt där alla parter gynnas; Rum för Barn, Åhléns och barnen.  
 
Som motprestation får Åhléns av Rum för Barn exponering i informationsfoldrar, tryckmate-
rial och utskick samt på en skylt intill entrén. Åhléns har också tillgång till Rum för Barns 
lokaler för speciella tillfällen. Inte minst drar Åhléns nytta av den kunskapsöverföring som 
pågår löpande under 3-årsperioden, i form av ett antal träffar med medarbetare från Rum för 
Barn.  
  
På frågan om chanserna för ett litet folkbibliotek med ett mindre attraktivt läge i en förort 
utanför city att locka till sig sponsorer, svarar Karolina Bertorp att biblioteken behöver proff-
siga personer som kan marknadsföra biblioteken samt tillföra nya, spännande idéer. Då kan 
mycket väl ett litet bibliotek i en förort locka till sig en sponsor, tror Karolina.  
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Karolina Bertorp anser att vi öppet måste våga tala om vinsterna för företagen att sponsra 
kulturverksamheter. Det är viktigt att den kommersiella nyttan kommer fram i samband med 
sponsring. Det är ju genom att påvisa en försäljningsökning som sponsringen blir attraktiv för 
företagen, menar hon.  
 
Karolina Bertorp fick under en konferens i USA frågan varför inte Rum för Barn heter Åh-
lénsbiblioteket. I USA hade det varit en självklarhet, exempelvis har Museum of Modern Art i 
New York döpt sina avdelningar efter donatorer och sponsorer. Karolina Bertorp menar att vi 
i Sverige inte har kommit lika långt när det gäller former för samarbeten som kultursponsring 
som man gjort i USA. Det skulle i dagsläget vara otänkbart att kalla Rum för Barn för 
Åhlénsbiblioteket.  
 
Sponsringssamarbetet har varit mycket givande och kommer sannolikt att förlängas med ett 
nytt avtal, berättar Karolina Bertorp.  
 
3.1.1 Telefonintervju med Katti Hoflin, enhetschef för Rum för Barn, 2007-05-14 
 
Denna telefonintervju ägde rum när jag ringde för att be Katti Hoflin, enhetschef för Rum för 
Barn, ta fram skriftliga handlingar som rör samarbetet med Åhléns, exempelvis målfor-
muleringar eller handlingsplaner. Hon berättade att det finns affärshemligheter, exempelvis 
avtalet, och bad att få återkomma vid ett senare tillfälle när det gäller material kring samarbe-
tet. Intervjun kom att kretsa kring mötet mellan kultur och näringsliv. Katti Hoflin är mycket 
positiv till Rum för Barns samarbete med Åhléns och efterlyser generellt mer samarbete i 
samhället mellan kultur och näringsliv. Hon beklagar dock kulturmänniskornas rädsla och 
”automatiska avsky inför pengar”.  
 
Rum för Barn och Åhléns är ett exempel på ett lyckligt samarbete mellan kultur och närings-
liv som är ”helt magiskt” och som har gett ”spin-offeffekter som man inte planerade för”, 
exempelvis kunskap i form av annat tänkande. Näringslivet kan bidra med mycket stor 
kunskap om hur man gör kalkyler, budgetar och om hur man hanterar riktig stora projekt, 
menar Katti Hoflin.  
 
Det är viktigt att kulturen är fri, men det är också viktigt att öppna tänkandet och tänka nytt. 
”Många kulturmänniskor skyr pengar och är dåliga på att hantera dem och säger därför auto-
matiskt nej.” I stället bör kulturmänniskorna fundera över hur de i samverkan med näringsli-
vet kan behålla sin stolthet. Kulturen behöver pengar. Det är nödvändigt med pengar, mer 
muskler, mer kraft och det är här näringslivet kommer in som en vital resurs, både finansiellt, 
men även kunskapsmässigt, menar Katti Hoflin.  
 
Rum för Barns samarbete med Åhléns handlar om goda relationer och ömsesidig respekt, 
berättar Katti Hoflin. Ser man Åhléns som en pengapåse man vill bli av med så snart som 
möjligt fungerar inte samarbetet. Man måste gilla varandra och varandras verksamheter. Det 
finns ingen skriftlig plan för samarbetet, samarbetet pågår ständigt och bygger på förtroende. 
Åhléns är hos Rum för Barn och Rum för Barn är hos Åhléns. Genom att utnyttja varandras 
kunskaper finns stor potential för lyckade projekt, säger Katti Hoflin.  
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3.2 Presentation av Kulturhuset 

Kulturhuset är en avdelning inom kulturförvaltningen under Stockholms stad där 
kulturnämnden svarar för verksamheten. På Kulturhuset finns tre bibliotek; Läsesalongen, 
Rum för Barn och ungdomsrummet Lava. Där finns också ett antal utställningssalar och 
kaféer, restaurang, butiker och Stadsteatern. (www.kulturhuset.se) Stockholms stad skriver 
inriktningsmål varje år och kulturnämnden tar fram åtaganden i form av delmål. Det finns 
särskilda delmål för Rum för Barn.  

År 1992 försvann den institutionella strukturen och Kulturhuset blev en egen enhet inom 
Stockholms kulturförvaltning. Mellan år 2000 och 2007 var Uwe Bödewadt chef för 
Kulturhuset. Han uttryckte en positiv hållning till kultursponsring och var positivt inställd till 
samarbete med näringslivet. Han vände sig aktivt till marknaden och bjöd in sponsorer. 
Exempelvis har Kulturhuset hyrt ut lokaler till Ikea och det privata dryckesföretaget Red Bull. 
Uwe Bödewadt menade att allmänheten måste vänja sig vid att näringslivet sponsrar kulturen 
alltmer framöver: ”Gränserna flyttas mer och mer. Vi har ett politiskt uppdrag att jobba mer 
med uthyrning och sponsring. I dag är andelen egna intäkter runt 17 procent för oss, på 
museerna i Danmark och övriga Europa är andelen 50-60 procent och utvecklingen kommer 
att gå i samma riktning här i Sverige.” (Engzell, Fokus, 26 januari – 2 februari 2007, s. 43) 
 
Kulturhuset toppar listan över Stockholms mest besökta turistmål med 2,7 miljoner besökare 
år 2005. Jämfört med Sveriges övriga turistattraktioner kommer Kulturhuset på andra plats 
över Sveriges mest besökta turistmål, bara Liseberg har fler besökare, 3,2 miljoner 2005. 
(www.scb.se) 
 

3.3 Presentation av Åhléns 
 
Åhléns ingår i Axel Johnsonkoncernen där Antonia Ax:son Johnson är ägare. Inom flera om-
råden är Åhléns det ledande detaljhandelsföretaget i Sverige. Sedan 1990-talet har Åhléns 
genomgått en genomgripande förvandling till en modern detaljhandelskedja i internationell 
klass. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden; mode, skönhet, hem och media. I dag 
driver Åhlénsgruppen 79 varuhus, 21 hembutiker, varav 18 i Norge, butikskedjan Kicks med 
101 butiker i Sverige och en butik i Finland samt Lagerhaus med 20 butiker i Sverige. År 
2006 var Åhléns totala omsättning 5,4 miljarder kronor exkl. moms. Bjarne Mumm är 
koncernchef och vd för Åhléns. (www.ahlens.com) 
 
Åhléns affärsidé är att vara den bästa kedjan för modern shopping för den evigt unga kunden. 
Verksamhetens mål är att som varuhuskedja utvecklas till den ledande förebilden i Europa. 
Genom att kontinuerligt öka försäljningen i varuhusen samt etablera och förvärva ytterligare 
varuhus och butiker i Sverige, Norge samt Östersjöregionen ska god tillväxt och hög lönsam-
het försäkras. Åhléns hittar ständigt nya sätt att möta sina kunder. (www.ahlens.com) 
 
På Åhléns hemsida finns en länk till Rum för Barn. Klickar man på den kommer man till en 
presentationssida av Rum för Barn med Åhléns logga överst på sidan, ovanför rubriken ”Rum 
för Barn”.   
 
När det gäller Åhléns synliga närvaro på Rum för Barn är det skylten intill entrén som 
annonserar Åhléns roll i barnbiblioteket. Utöver denna skylt finns Åhléns representerat med 
sin logotyp i samtliga informationsmaterial och foldrar från Rum för Barn. I övrigt syns Åh-
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léns inte alls på biblioteket, om man bortser från utsikten där Åhléns fasad möter besökarnas 
blickar.  

 
3.3.1 Åhléns pressmeddelande, 2004-12-08 
 
Åhléns har inga offentliga styrdokument kring sponsringen av Rum för Barn, enligt Alex-
andra Mörner, chef för inköpsavdelningen på Åhléns bokavdelning. Avtalet är hemligt. 
Alexandra Mörner hänvisar till det pressmeddelande som kungjorde samarbetet, samt 
uppgifter som redovisas av medier. Hon berättar att Kulturhuset initialt presenterade sina 
planer på det nya barnbiblioteket för Åhléns huvudägare, koncernen Axel Johnson. Eftersom 
så få känner till Axel Johnson jämfört med hur många som känner till Åhléns varumärke 
bollade man snabbt över projektet till Åhléns. Pressmeddelandet inleds med orden: 
 
”När vi först presenterades för Kulturhusets planer på att bygga ett nytt barnbibliotek baserat 
på nya idéer fann vi det omedelbart oerhört intressant och spännande, ett projekt som 
tilltalade oss på många sätt med sin kreativa idé.” Åhléns är konkret i sin beskrivning av 
samarbetet med Rum för Barn. Deras pressmeddelande förmedlar en stark tro på samarbetet. 
De använder värderande uttryck som ”intressant” och ”spännande” och ”kreativ”. 
 
Deras huvudsakliga syften med samarbetet sammanfattas i följande mening i stycke två: 
”Med tillägg till den positiva kommersiella nytta vi ser för företaget ger biblioteksprojektet 
Åhléns en ytterligare möjlighet att bidraga till det samhälle vi verkar i.” Åhléns skriver att 
samarbetet ger varuhuskedjan ”goda traditionella marknadsföringsmöjligheter”, men också 
”närkontakt med våra kunder på ett för oss helt nytt sätt.” (stycke 3) 
 
”Genom arbetet med barnbiblioteket kommer vi att få ett nytt forum att möta våra kunder i 
och inte minst att lära av dem och förstå deras behov bättre”, skriver Åhléns. Detta uttalande 
går hand i hand med Åhléns affärsidé och vision som den uttrycks på Åhléns webbsida: 
”Åhléns ska växa tillsammans med vår definierade huvudkund och vi ska ständigt hitta nya 
sätt att möta våra kunder.” 
 
I stycke fem för Åhléns en argumentation som talar starkt för en politisk styrningsmodell där 
man söker samarbetspartner över gränserna för privat och offentligt: 
 

Vårt nyinledda samarbete ser vi som ett tecken på en ny tid där gränserna mellan privata företag 
och samhället i övrigt bryts ner. Detta innebär inte att respekten för respektive sida och dess roll 
försvinner, utan snarare att det ger möjlighet till positiv nyutveckling för samtliga parter. Samar-
betet kring utvecklingen av det nya barnbiblioteket ser vi för Åhléns som ett spännande och posi-
tivt sätt att utveckla våra affärer med också vår roll i framtidens samhällsbyggande.  

 
I stycke sex utvecklas tankarna kring samarbete mellan offentligt och privat. Åhléns skriver 
att förhoppningen är att samarbetet med Kulturhuset kan fungera som en god förebild för flera 
företag vad gäller samprojekt mellan företag och samhälle, och att denna typ av samarbete 
både är naturligt och sannolikt också nödvändigt för att fortsätta samhällsutvecklingen.” 
 
Det sista, sjunde, stycket ger uttryck för platsens betydelse: ”Åhléns närvaro i Stockholm och 
Stockholmsområdet är extra hög, vilket gör det mer naturligt att genomföra detta samprojekt i 
Stockholm. Det är vår tro och vår förhoppning att projektet kommer att ge positiva kommersi-
ella effekter.”  
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4 Tidigare forskning och litteratur 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och litteratur med relevans för studien och 
diskussionen av analysresultaten. På 1990-talet hade kultursponsringen i Sverige kommit 
igång på allvar och därför är perioden 1989-2006 en relevant tidsperiod för textsökningen.  

Först presenteras tidigare forskning med ett kulturpolitiskt perspektiv och därefter litteratur 
med utgångspunkt i en ekonomisk disciplin och avslutningsvis några röster ur sam-
hällsdebatten. Men först följer en kortfattad sammanställning av den redovisade litteraturen. 

 
De forskare som inspirerat mig mest i denna uppsats är Jenny Johannisson och Dorte Skot-
Hansen. Skot-Hansens modell sveper över den kulturpolitiska utvecklingen i Norden sedan 
1960-talet. Jenny Johannisson har på ett spännande sätt använt Dorte Skot-Hansens idéer och 
transformerat dem för att passa bättre in på hennes egen forskning om förändringsarbetet i 
Göteborg 1991-1998. Deras teorier om kulturpolitiska idéer och idéernas förändring ligger till 
grund för mitt eget teoribygge.  
 
Bengt Lidströms och Abdul Khakees undersökning om kulturinstitutionernas åsikter om 
näringslivets sponsring ger en bra bild över vad sponsring innebär. Anders Frenanders 
genomgång av kulturpolitikens historia i Sverige ger en god översikt över det kulturpolitiska 
förloppet under 1900-talet. Sven Nilssons bok om kulturpolitik har för mig varit en rik källa 
att ösa ur i jakt på idéer och ingångar till mitt eget arbete. Vestheim belyser den demokratiska 
aspekten på folkbiblioteken, vilket är en central del i folkbibliotekens uppdrag. Med 
Vestheims forskning vill jag lyfta fram demokratiaspekten inom folkbiblioteken. Karin Hälls 
och Susann Moritz magisteruppsatser har för mig varit självklara studier att förhålla mig till 
när min uppsats vuxit fram.  
 
Med avsnittet ”Övrig litteratur” och ”Dagspress” vill jag bredda framställningen och ge en 
mer mångfacetterad bild av problemet kultursponsring. Pines och Gilmores teori om 
samhällets utveckling mot transformationsekonomin tycker jag är både spännande och 
relevant. När det gäller Lars Peterssons kritiska bok om kultursponsring är den oumbärlig 
genom att Petersson så tydligt tar avstånd från kultursponsring, vilket är ovanligt. Med Kjell 
Nilssons artikel om folkbibliotek i förhållande till WTO och Gats vill jag väcka en tanke hos 
läsaren att det finns ett större sammanhang att sätta in problemet i, även om det är ett spår 
som jag inte finner utrymme att vidareutveckla i denna uppsats.  
 
Artikeln om Banco del Libro i Venezuela hoppas jag väcker tanken att våra åsikter och idéer 
om kultursponsring i Sverige är kulturellt färgade och att fenomenet betraktas på ett annat sätt 
i en annan del av världen. 

 

4.1 Tidigare forskning  
 
Den danska kulturpolitikforskaren Dorte Skot-Hansen, föreståndare vid Center for Kulturpo-
litiske Studier, Danmarks Biblioteksskole, har i en artikel i Kulturpolitisk tidskrift, 1999, be-
skrivit den kulturpolitiska utvecklingen sedan 1960-talet i Norden och Västeuropa. I artikeln 
beskriver hon hur utvecklingen har gått från upplysning med humanistiska bildningsideal till 
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upplevelse med marknadsanpassade kulturarrangemang. Hur denna utveckling ser ut illustre-
rar hon i ett schema med idealtyper kring olika sätt att motivera kulturpolitik. (se figur nedan)  
 
 Humanistisk Sociologisk Instrumentel 
Mål  Dannelse Frigörelse  Synliggörelse 
Baggrund Stat Civilsamfund Marked 
Forankring National Lokal International 
Strategi Demokratisering af kulturen Kulturelt demokrati Kulturalisering 
Publikum Hele befolkningen Grupper Segmenter/Livsstil 
Ramme Kulturinstitution Rammer Flagskibe 
Funktion Erkendelse Bekräftelse Underholdning 
Formidler Kulturformidler Animateur Kaospilot 
   (”Kultur til tiden”, 1999,s. 12,  Kulturpolitisk tidskrift) 
 
Dorte Skot-Hansens schema bör inte tolkas bokstavligt när det gäller tidsaspekterna. Det finns 
inga vattentäta skott mellan tidsperioderna, utan tidsindelningen kan betraktas som tre faser i 
den kulturpolitiska utvecklingen som inföll ungefär inom dessa tidsperioder och som fungerar 
som tre olika sätt att resonera kring kulturpolitik. Den sista argumentationslinjen, den instru-
mentella från 1980-talet, är aktuell än i dag, år 2007.  
 
Kulturpolitikens legitimitet har förflyttats mellan olika värdegrunder från 1960-talet fram till i 
dag. Från att bli legitimerad genom en humanistisk värdegrund på 1960-talet till att bli legiti-
merad genom en sociologiskt orienterad värdegrund på 1970-talet, har värdegrunden från 
1980-talet fram till i dag blivit instrumentellt orienterad i betydelsen ekonomiskt motiverad. 
(Skot-Hansen, 1999, s. 12) 
 
Den första argumentationslinjen, den humanistiska från 1960-talet, har som målsättning att 
stärka den demokratiska processen genom utbildning och upplysning. Staten satsar på demo-
kratisering av kulturen och hela befolkningen inkluderas i den nationella enhetskultur som 
inramas av nya lokala kulturinstitutioner. (ibid, s. 12) 
 
På 1970-talet uppstod en ny strategi i kölvattnet efter studentupproren 1968. Denna argumen-
tationslinje kallar Dorte Skot-Hansen den sociologiska och dess främsta mål är att frigöra 
undertryckta grupper i samhället. Kulturpolitikens uppgift blir framförallt att ta tillvara på 
initiativ från folket. Alla kulturformer värderas lika i en kulturell demokrati och olika grupper 
i samhället får möjlighet att uttrycka sin egen kultur. Kulturens funktion är att ge bekräftelse 
på att alla samhällsgruppers kultur har ett egenvärde. (ibid, s. 13) 
 
På 1980-talet utvecklades den instrumentella argumentationslinjen. Tiden präglas av nylibe-
rala och nykonservativa strömningar där ekonomisk utveckling är högsta målet och synliggö-
randet av kulturen en väg att nå målet. Kulturens funktion är att underhålla och befolkningen 
delas in i grupper efter respektive livsstil. Genom marknadsföringsstrategier anpassas pro-
dukten, eller kulturen, efter olika segment eftersom man ändå aldrig når ut till alla. Kulturen 
blir flaggskepp som ska locka till sig uppmärksamhet och ge avkastning i lokala samman-
hang. Skot-Hansen menar att den instrumentella kulturpolitiken cementerar olikheterna mel-
lan olika segment i befolkningen. (ibid, s. 14) 
 
Enligt Dorte Skot-Hansen verkar de tre kulturpolitiska strategierna parallellt. Hur de används 
beror på sammanhanget. Tidsperioderna flyter ofta samman. (ibid, s. 17) 
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Dorte Skot-Hansens modell är relevant för denna undersökning av flera skäl. En anledning är 
hennes kulturpolitiska förankring. Hon har bland annat haft folkbiblioteken i åtanke i sin be-
skrivning av kulturpolitikens utveckling och hävdar att folkbiblioteken kommer i kläm i kam-
pen om synlighet på den kulturella arenan. När kravet på synlighet ska uppfyllas dräneras 
kärnverksamheten på kraft. (ibid, s. 12f)   
 
Kulturpolitikforskaren Jenny Johannisson är verksam vid Centrum för kulturpolitisk forsk-
ning, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås och 
Göteborgs universitet. Hennes avhandling Det lokala möter världen (2006) beskriver hur sta-
den Göteborg hanterar ett omfattande kulturpolitiskt förändringsarbete under perioden 1991-
1998. Hon utforskar detta förändringsarbete genom att analysera argument som framförs av 
kulturpolitiska aktörer inom stadens kommunala organisation samt aktörer på den regionala, 
nationella och internationella nivån. Hon urskiljer tre diskurser; kvalitetsdiskursen, välfärds-
diskursen och alliansdiskursen. Dessa argumentationslinjer har Jenny Johannisson presenterat 
i en modell som bygger på Dorte Skot-Hansens modell över kulturpolitisk argumentation. (se 
modell nedan) 
 
Särskilt viktigt att lyfta fram är Jenny Johannissons omtolkning av Dorte Skot-Hansens an-
vändning av begreppet instrumentell i fråga om perioden 1980-tal. Jenny Johannisson menar 
att alla tre argumentationslinjerna är instrumentella. Samtliga har syftet att uppnå mål som 
ligger bortom den specifika politiska handlingen i sig. Att det är ekonomisk tillväxt som är det 
yttersta målet med den instrumentella rationaliteten gör inte denna argumentationslinje mer 
instrumentell än de andra. Det handlar bara om en annan uppsättning målsättningar för det 
instrumentella handlandet. Det humanistiska och det sociologiska argumentationsschemat är 
också instrumentellt genom att det är de högsta målen bildning respektive frigörelse som 
åsyftas med de offentliga stöden. I stället föreslår Johannisson att det instrumentella argu-
mentationsschemat ersätts av benämningen det marknadsorienterade. (Johannisson, 2006, s. 
53f). 
 
Jenny Johannisson illustrerar sina resultat i en modell som, i jämförelse med Skot-Hansens 
modell, anger färre kategorier per tidsperiod. Kategorierna är fem stycken till skillnad från 
Skot-Hansens åtta. Platsbegreppet och politisk styrningsmodell har i Johannissons modell fått 
varsin egen kategori. En annan skillnad är tidsperioderna, som vidgats till att omfatta ett par 
decennier per argumentationsschema. Det senaste, marknadsorienterade schemat, exempelvis, 
har förlagts till perioden 1980-90-tal. Jenny Johannisson är tydlig med att tidsperioderna inte 
är definitiva, utan att diskurserna används och verkar parallellt i den kulturpolitiska argumen-
tationen.  
 
Jenny Johannissons utforskning av hur Göteborgs stad hanterar de utmaningar som kulturpo-
litikens målsättningar och organisation utsätts för under 1990-talet visar att gränserna mellan 
offentlig och privat sektor och mellan olika politiska nivåer överskrids alltmer. Med syfte att 
öka den lokala attraktionskraften i en global konkurrensmiljö diskuteras politik oftare i termer 
av utvecklingsstrategier. Johannisson menar att kulturpolitik så som den hittills utformats i en 
svensk kontext inte kan omvandlas till ett utvecklingsstrategiskt redskap på ett enkelt sätt. 
Inom det marknadsorienterade argumentationsschemat dominerar den professions- och nät-
verksorienterade mecenatmodellen som politisk styrningsmodell. Denna modell låter aktörer 
från olika sfärer bidra till policyprocessen, vilket luckrar upp gränserna mellan offentligt och 
privat samtidigt som platsen där aktören verkar tilldelas större roll. (ibid, s. 6) 
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I denna undersökning betraktar jag kultursponsring som ett fenomen i förskjutningen mellan 
gränserna offentlig och privat sektor. Kultursponsringen sker i spänningsfältet mellan 
kulturpolitikens målsättningar och marknadens närvaro på kulturområdet.  
 
 
 Kvalitetsdiskursen Välfärdsdiskursen Alliansdiskursen 
Målsättning Professionell, 

Konstnärlig kvalitet 
Vidga deltagandet  
Samt skapa god 
livsmiljö 

Hållbar utveckling 
(ekonomisk tillväxt 
och livskvalitet) 

Kulturbegrepp Estetiskt Antropologiskt 
(gruppbaserat) 
och estetiskt 

Antropologiskt 
(individbaserat) 
och estetiskt 

Rum/platsbegrepp Konstnärligt, 
Universellt rum 

Nationellt rum Glokala platser 

Argumentationsschema Humanistiskt Sociologiskt Marknadsorienterat 
Politisk  
styrningsmodell 

Professions- 
orienterad 
mecenatmodell 

Legal-byråkratisk 
arkitektmodell 

Nätverksorienterad 
arkitekt- och 
mecenatmodell 

     (Johannisson, 2006, s. 218) 
 
År 1997 gav Statens kulturråd i uppdrag åt Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå univer-
sitet i uppdrag att besvara frågor kring vad kulturinstitutionerna själva har för åsikt om när-
ingslivets sponsring. Undersökningen gjordes bland ett urval av kulturinstitutioner med erfa-
renhet av sponsring. Resultatet blev boken Det svenska kulturlivet och kultursponsring från 
1998 under Bengt Lidström, generalsekreterare i Föreningen Svenska Musikfestivaler, och 
Abdul Khakee, professor. Studien bygger på en enkät som skickades till respektive ansvarig 
för kultursponsring vid de olika kulturinstitutionerna i oktober 1997. Studien analyserar mot-
tagarnas syn på kultursponsring samt belyser sponsringens konsekvenser för kulturlivet – två 
frågor som är relevanta för min undersökning. 
 
Studien är uppdelad i fyra huvudavsnitt: Motiv och behov av sponsring, organisering av 
sponsring, sambandet mellan offentligt och privat stöd samt konsekvenser för kulturlivet. Det 
svenska kulturlivet har erfarenheter av kultursponsring främst inom större projekt. Kulturin-
stitutionernas motiv för sponsring kan utifrån deras svar sammanfattas: 
 

• medvetandegörandet av kulturinstitutionernas betydelse för näringslivet 
• samspelet med näringslivet leder till meningsfullt kunskapsutbyte 
• utveckla kontakter med näringslivet 
• finansiera verksamheter utöver det normala med sponsringsmedel 
• utvidga det internationella utbytet och möjliggöra verksamhet utomlands 
• nå en bred publik och utöva konstarter på ett annorlunda sätt 
• minska sårbarheten 
• öka effektiviteten 
• vidga kompetensen 

 
Flera undersökningar har visat att kulturen anses bidra till den lokala ekonomin, direkt genom 
exempelvis biljettintäkter och indirekt genom kulturinstitutionernas betydelse för stadsförny-
elsen. I sponsringssammanhangen är alltså kulturen inte bara en mottagande part utan även en 
bidragande part. Olov Isaksson, Historiska museets chef, efterlyste redan på 1980-talet mer 
samarbete mellan företag och kulturliv när statens kulturanslag minskade. Han menade att tu-
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ristnäringen inte skulle klara sig utan teatrar och museer: ”Kulturen gagnar ekonomin och 
landet och då är det företagens förbannade skyldighet att ge sitt bidrag till kulturen.” (Statens 
Kulturråd, 1983, s. 29, i Lidström, 1998, s. 10ff)  
 
 
Anders Frenander, FD i idé- och lärdomshistoria och föreståndare vid Centrum för Kulturpo-
litisk forskning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 
Göteborgs universitet och Borås Högskola, har utförligt beskrivit kulturpolitikens historia i 
Sverige under 1900-talet i boken Kulturen som kulturpolitikens stora problem (2005). Kultur-
politiken etablerades som självständigt sakområde på 1970-talet genom det enhälliga riks-
dagsbeslut som fattades 1974, och sedan dess har kulturpolitiken byggt på att den offentliga 
regleringen är tydligt avgränsad från den marknadsbaserade. Den statliga nivån framställs ofta 
som den yttersta garanten för en väl fungerande kulturpolitik. (Frenander, 2005, s. 133ff) 
 
Frenander väver historien om kulturpolitikens utveckling i Sverige kring det svenska folk-
hemmets uppgång och fall och beskriver den process som ledde fram till riksdagens beslut av 
den statliga kulturpolitiken Kulturpropositionen 1996/97:3. Utredningen som föregick riks-
dagsbeslutet präglades av motsättningar mellan de olika politiska partierna, utredarna och 
regeringen. Utredningen var på många sätt lyhörd gentemot de liberala värderingarna som var 
typiska för början av 1990-talet. På flera ställen betonas att individen sätts i centrum för kul-
turpolitiken vilket visar på en ny syn på marknadens roll. Utredningen fick drygt 600 remiss-
yttranden, på sammanlagt omkring 5 000 sidor text, men dessa ger inte något uttryck för en 
opinionsförskjutning. Yttrandena visar i stället på ännu en ideologisk svängning där de 
nyliberala idéerna från 1980-talet trycktes tillbaka under början av 1990-talet. (ibid, s. 195f) 
 
Regeringen och utredningen är överens när det gäller de första, andra och fjärde målen, ”ytt-
randefrihetsmålet”, ”jämlikhetsmålet” samt ”kulturarvsmålet”. Den tredje punkten, om 
”kommersialismens negativa verkningar”, ville regeringen däremot behålla. Det kan bero på 
att regeringen efter 1994 åter var socialdemokratisk. När det gäller den femte punkten, om att 
kulturen skulle vara en ”utmanande och obunden kraft” i samhället ville regeringen stryka den 
helt och hållet. Slutligen ville regeringen ha en punkt som motsvarade ”internationaliserings-
målet” från 1974. Kulturpolitiken skulle verka för mångfald och göra plats för den månget-
niska och mångkulturella generation som invandringen skapat. Riksdagens beslut klubbades 
1996 och resulterade endast i en mindre revidering av målformuleringarna från 1974, som en 
kompromiss mellan utredningens förslag och regeringens proposition. (ibid, s. 196ff) 
 
Riksdagsbeslutet gav kulturpolitiken i uppgift att: 
 

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

samt till eget skapande 
- främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 

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

samhället 
- bevara och bruka kulturarvet 
- främja bildningssträvandena 
- främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet 

(De kulturpolitiska målen 1996, www.kulturradet.se) 
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De politisk-ideologiska förändringarna jämfört med 1974 års kulturpolitiska mål blev små. 
Relevant att nämna med tanke på denna undersökning är nedtoningen av kampen mot kom-
mersialismen som nu endast nämns i en bisats. Men formuleringen finns kvar som en ideolo-
gisk markör i den svenska kulturpolitiken. (ibid, s. 198) I en sammanfattande reflektion 
skriver Frenander att de övergripande kulturpolitiska målen är en ”produkt med liberala 
grunddrag, kryddad med en liten aning antikommersiell radikalism.”   
 
Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap och kulturpolitikforskare, skriver i sin bok Kultu-
rens nya vägar (2003) om svensk kulturpolitik ur ett brett perspektiv från sent 1800-tal fram 
till i dag, med tonvikt på 1900-talets sista kvartssekel. Nilsson menar att samhällsutvecklingen 
är öppen och att allt är i rörelse och under förändring. Det är inte längre politiken som sätter 
dagordningen och kommer med lösningarna. Men det är heller inte marknaden som erbjuder 
lösningar och tillfredsställer alla behov. Marknaden och konsumtionssamhället ger oss de 
tanke- och handlingsmodeller som vårt behov av valfrihet kräver, skriver Nilsson. ”Vi har 
både en demokrati och ett kulturliv à la carte.” (s. 8) 
 
I vår kraftigt förändrade värld där vi håller på att lämna industrisamhället, befinner vi oss i ett 
tillstånd där kampen mellan högt och lågt är mer eller mindre avblåst. Nilsson hänvisar till 
The New Yorker-skribenten John Seabrooks begrepp ”Nobrow”, som beskriver en kultur där 
identitet är viktigare än kvalitet och där högkultur är en subkultur bland andra. Nilsson menar 
att kulturpolitiken är i otakt med samhällsutvecklingen: 
 

 I denna förändrade värld har den kulturpolitiska agendan i stort sett förblivit oförändrad. Det är 
tydligast på statlig nivå. På regional och lokal nivå är kulturens integration i vardagen och dess 
uttryck i den lokala identiteten mycket starkare. Detsamma gäller kopplingen till de verksamheter 
som finns i det egna territoriet. Alla kommuner och regioner söker i dag efter den vinnande formel 
som ska skapa välstånd och utveckling när man nu lämnar industrisamhället bakom sig. /…/ Ett 
nytt kulturpolitisk fält och en ny kulturpolitisk agenda håller på att ta form lokalt och regionalt 
medan staten slår vakt om kulturpolitiken som en självständig sektorspolitik. (s. 253) 
 

Både när det gäller kulturbegreppet och dess praktik drar kulturpolitiken en skarp gräns 
mellan det offentliga och det privata, det kommersiella och icke-kommersiella, menar 
Nilsson. Men gränserna överskrids allt oftare på kulturens olika arenor. Nilsson frågar sig hur 
en ny kulturpolitisk värdegrund och praktik ska se ut för att möjliggöra samverkan och 
partnerskap mellan de två sfärerna, offentligt och privat. (ibid, s. 255) 
 
Stockholms stads strategiska biblioteksplan (2002) ger enligt Sven Nilssons tolkning uttryck 
för en öppen hållning med en syn på folkbiblioteken som en del av upplevelse- och kun-
skapsindustrin. Stadsbibliotekets öppna och självreflekterande hållning kan ses som ett ut-
tryck av kulturpolitik av andra ordningen, som är en slags färdriktning. En kulturpolitik av 
andra ordningen har karaktär av ett öppet program som innehåller en vision och som rymmer 
olika tolkningsmöjligheter för aktörer på olika nivåer. Politiken betraktas som en strategisk 
utvecklingsprocess. (ibid, s. 174f)  
 
Geir Vestheim, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås med 
kulturpolitik som forskningsfält, frågar sig om folkbiblioteket ska vara marknadsorienterat 
och tjäna kortsiktiga och instrumentella nyttomål, eller om det ska vara en 
demokratibyggande institution som i ett längre perspektiv förmedlar kulturarven och erbjuder 
medborgarna folkbildning. (1999, s. 179, Demokratins estetik). Från slutet av 1960-talet och 
framåt tävlar de gamla goda sanningarna om att biblioteken skulle värna en nationell, 
traditionell bildningskultur med konstnärlig kvalitet som mål med idén om en decentraliserad, 
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deltagarorienterad aktivitetskultur där stor vikt läggs vid sociala åtgärder. Dessa två ideologier 
är de som Dorte Skot-Hansen kallar den humanistiska respektive den sociologiska 
argumentationslinjen. De senaste tio åren, menar Vestheim, har samhället präglats av en 
individcentrering. I denna nya uppbrottskultur söker individen sin identitet i syfte att 
tillfredsställa sina individuella behov. (Vestheim, 1999, s. 184f) 
 
Ett av folkbibliotekens dilemman under 1990-talet handlar om folkbibliotekets identitet: Ska 
folkbiblioteket vara en offentlig demokratisk institution med utrymme för samhällsdebatt och 
folkbildning eller ska det vara ett redskap för statlig eller kommunal policy och tjäna instru-
mentella särintressen inom kulturområdet, såsom näringspolitik och kulturturism? Ett annat 
dilemma handlar om huruvida folkbiblioteket ska ha ett holistiskt uppdrag med ett brett och 
helhetstäckande utbud eller om det ska vara specialiserat och differentierat. Det finns inte 
längre några självklara svar på frågan, menar Geir Vestheim. Den konsensus som burit fram 
institutioner som folkbibliotek är inte längre självklar. I dag pekar utvecklingen mot en 
instrumentell kunskapssyn inom ramen för det marknadsorienterade tänkandet inom kultur-
politiken. Folkbibliotekspolitiken har genom att söka sin legitimitet i att tillfredsställa 
individuella behov medverkat till differentiering och specialisering. De individuella behoven 
har satts framför kollektivets samhällsbehov. (ibid, s. 191f) 
 
Vestheim menar att denna utveckling är ett problem med tanke på demokratiaspekter. En fun-
gerande och kritisk offentlighet är beroende av samhällsinstitutioner som är neutrala och 
öppna för debatter om kultur och politik. Debatterna kan inte ersätta institutionerna, utan in-
stitutionerna måste ha sin legitimitet i allmängiltiga normer och inte i ett instrumentellt nytto-
tänkande som baseras på mer eller mindre experimentell kunskap. (ibid, s. 196) 
 
Samtidigt är staten inte neutral. Geir Vestheim skriver att kulturpolitik handlar om makt, inte 
minst om ideologisk och symbolisk makt, om rätten att avgöra vad som har allmänt värde och 
kvalitet. Den kulturpolitiska makten handlar också om makt över de ekonomiska resurserna 
och ramvillkoren som ligger till grund för politiken. I den moderna industristaten är en stor 
del av makten knuten till institutioner och organisationer. Den praktiska maktutövningen sker 
ofta i ett politiskt spel mellan representanter för institutioner och organisationer. Under efter-
krigstiden har den kulturpolitiska makten i de nordiska länderna utövats genom ett korporativt 
system där representanter för staten och kultur- och konstnärsorganisationer prioriterat och 
styrt penningströmmarna i ett tätt samarbete. När de demokratiska sidorna av kulturpolitiken 
ska studeras är det viktigt att titta på maktförhållandena. Vem samarbetar med staten och hur 
ser samarbetet ut? Vem får tillgång till resurserna? Vem sätter dagordningen och hörs i of-
fentliga debatter? (ibid, s. 271f) 
 
Karin Häll har i sin magisteruppsats Kultursponsring och kulturfinansiering, BHS, 2003:86, 
jämfört 1970-talets kulturpolitiska diskurs med 1990-talets kulturpolitiska diskurs med syftet 
att ”spåra och försöka förstå en förändring i förhållningssätt vad gäller finansiering av kultur 
och kultursponsring”. (Häll, 2003, s. 50) Det analyserade materialet består av statliga utred-
ningar och propositioner. I analysen identifieras två olika diskurser. 1970-talet präglades av 
en politiserad syn på kulturen där kulturen ansågs vara ett redskap i arbetet med att förändra 
samhället till ett nytt och bättre idealsamhälle. 1990-talets diskurs genomsyrades av en mark-
nadsanpassad retorik där synen på kultur som ett redskap för att skapa en bättre ekonomisk 
välfärd i en ort eller region samt som möjlighet för en bättre tillvaro för individen domine-
rade. Karin Häll identifierar en gemensam nämnare för 1970- och 1990-talets kultursyn, näm-
ligen att den är instrumentell.  
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Susann Moritz magisteruppsats Gratis pengar? Om sponsring av kultur, BHS, 2002:90, är 
också av intresse för min uppsats. Moritz har gjort en fallstudie av samarbetet mellan 
Sparbanksstiftelsen och Malmö Stadsbibliotek där Sparbanksstiftelsen gav Malmö 
stadsbibliotek drygt en miljon kronor fördelat på tre år. År 2002 motsvarade summan 4,8 
procent av bibliotekets totala medieanslag. Pengarna var avsedda att finansiera två projekt; 
dels utbudet av nya böcker och dels det så kallade ”Projekt Förstärkt Näringslivsinformation” 
som avsåg att bidra till ökad informationstillgång för företag. Malmö Stadsbibliotek har dock 
en verksamhet som är större än vad som ryms inom de offentliga anslagen och problem 
uppstår då den externa finansieringen upphör.  
 
Susann Moritz undersökte i sin magisteruppsats motiv för sponsring, nackdelar och fördelar 
med sponsring samt relationen mellan det offentligas ansvar och sponsring. Hon kom fram till 
att det huvudsakliga motivet för kulturinstitutioner är ekonomiska behov. Företag använder 
sponsring som en del av sin marknadsföring. Sponsringens fördelar är för kulturinstitutioner i 
första hand att det ger rörliga medel och fungerar som ett resurstillskott. För företagen är 
fördelen med sponsringen att den skapar goodwill och påverkar imagen gynnsamt. Riskerna 
med sponsring är för kulturinstitutionerna att de undervärderar sig själva och att sponsringen 
kan skapa ett beroende. Det kan finnas en indirekt påverkan av innehållet och faran finns för 
omedveten anpassning. Även om det inte finns några belägg för att de offentliga anslagen 
minskar om sponsringen ökar finns rädslan. Det saknas lagar eller reglerande avtal kring 
sponsring. Susann Moritz ser en omedvetenhet och splittring i politikers syn på sponsring.   
  

4.2 Övrig litteratur 
 
Joseph Pine & James Gilmore skriver i boken Goods and services are no longer enough 
(1999) att vi håller på att lämna servicesamhället bakom oss för att färdas in upplevelsesam-
hället. Därefter väntar transformationsekonomin. Den ekonomiska utvecklingen, från jord-
brukssamhället till industrisamhället, vidare in i servicesamhället, upplevelsesamhället och 
fram till dagens transformationssamhället illustreras i ett överskådligt schema (1999, s. 170). 
Modellen kan användas som ett sätt att förstå Rum för Barns förändring från traditionellt 
barnbibliotek med karaktär av serviceinstitution till ett upplevelsecentrum med potential att 
transformera sina besökare. Målet för en verksamhet inom transformationsekonomin är att 
förändra individen. Kunden är själva slutprodukten. Pine & Gilmore menar att när man erbju-
der en kund exakt vad han eller hon behöver i detta nu betyder det att man automatiskt har 
förändrat kunden. I dag efterlyser kunden upplevelser i allt högre grad, och den djupare orsa-
ken är en önskan att transformeras, dvs. påverkas så starkt att han eller hon förändras. Mycket 
av det utbud som erbjuds av icke-kommersiella institutioner i upplevelsesamhället kommer att 
tas över av kommersiella institutioner i tranformationsekonomin, menar Pine & Gilmore. 
(ibid, s. 165f).  
 
Uno Grönkvist var tidigare ordförande i Svenska SponsringsFöreningen och har erfarenhet 
från både näringslivet och de stora folkrörelserna. Med sin bok Sponsring Event marketing 
från år 2000 riktar han sig främst till företag med intresse för olika slags sponsring i mark-
nadsföringen. Syftet med hans bok är att redovisa fenomenet kultursponsring ur ett manage-
mentperspektiv. Boken har ett svenskt perspektiv, vilket jag finner värdefullt då min under-
sökning är ett exempel på kultursponsring i Sverige. Boken är en praktisk handbok som 
främst vänder sig till företag, men även till studenter. Grönkvist förklarar begreppet sponsring 
på ett grundläggande sätt. Han skriver att sponsring är en metod för kommunikation och 
marknadsföring. En viktig beståndsdel i sponsringen är association, dvs. att den sponsrades 
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image faller tillbaka på sponsorn. (Grönkvist, 2000, s. 10) I fallet Rum för Barn och Åhléns är 
denna aspekt ytterst relevant. 
 
Lars Petersson, konstnär och författare, riktar i sin bok Det kulturella kapitalet (1988) kritik 
mot kultursponsringen. Han menar att kultursponsringen inte bara är en fråga om hur kultur-
aktiviteter ska finansieras. Den är på samma gång ett resurstillskott och en maktfaktor. Kul-
tursponsring handlar inte bara om ekonomiskt stöd till vissa evenemang utan förstärker också 
den dominanta borgerliga finkulturen. (s. 12) Lars Petersson anser att kultursponsringen ce-
menterar klassamhället: ”De som agerar med sponsringspengar i kulturlivet är näringslivets 
makthavare; koncernchefer och verkställande direktörer utsedda av bolagsstyrelser som i sin 
tur företräder en maktelit bland aktieägarna. Själva handläggningen sköts av deras marknads- 
och PR-chefer. Dessutom är det inte vilken kultur som helst som kan komma ifråga.” (s. 12) 
 
Globaliseringen är en viktig drivkraft i marknadsekonomin där WTO, World Trade Organiza-
tion, strävar efter att skapa en gemensam plattform för alla företag som gör affärer på samma 
marknad genom att avskaffa alla handelshinder för varor och tjänster. GATS (General agree-
ments on Trade and Services) är WTO:s överenskommelse om servicesektorn. Bibliotek finns 
med bland underavdelningarna. Bibliotekens tjänsteutbud har blivit alltmer baserat på elekt-
ronik och därför kan biblioteken komma att anklagas för ”illojal konkurrens”. Biblioteken 
erbjuder tjänster som privata aktörer kan tjäna pengar på. (Nilsson, Kjell, 2002, ”WTO, GATS 
och de offentliga biblioteken”, Biblioteksbladet 2002:1)  
 
Avslutningsvis vill jag påminna om 2007 års Almapris, Astrid Lindgren Memorial Award, 
som delades ut till den venezuelanska läsfrämjande organisationen Banco del Libro som 
funnits i 46 år. Banco del Libro började som en utbytesverksamhet för skolböcker och med 
tiden har arbetsuppgifterna förgrenat sig till spridning och forskning om barnlitteratur och 
utveckling av ett nätverk av skolbibliotek i fattiga områden. Organisationen har hållit sin 
verksamhet vid liv genom både statliga bidrag och privata sponsorer. I Sverige har många 
reagerat på Coca-Colas sponsring av bokbussarna som kör runt i företagets klarröda färg med 
Coca-Colas logo. Sponsorn har formulerat appellen: ”Svalka dig genom att läsa”. Carmen 
Diana Dearden, styrelseordförande för Banco del libro, säger: ”Jag förstår inte problemet!? 
Varför blir det en så stor sak i Sverige? Vi tar emot stöd från företag som håller på med mat, 
olja, godis och en massa andra saker. Det betyder inte att vi delar ut deras varor, vi ägnar oss 
åt böcker och inget annat. Om Coca-Cola vill donera pengar till sociala projekt så är det bra, 
vi tackar och tar emot.” (Dagens Nyheter, 2007-03-15, Kultur, s. 6) 
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5 Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt redogör jag för min egen omarbetning av Dorte Skot-Hansens modell. Min 
omarbetade modell utgår ifrån Sven Nilssons översättning av Dorte Skot-Hansens modell 
(Nilsson, 2003, s. 448), och innehåller element ur kulturpolitikforskaren Jenny Johannissons 
modell över kulturpolitiska diskurser. Jenny Johannissons modell innehåller tidstypiska 
kulturpolitiska beståndsdelar som är indelade i tre olika perioder, eller argumentationslinjer. 
Beståndsdelarna i modellen kallas idealtyper. Jenny Johannissons kronologiska presentation 
är på intet sätt absolut, utan presenterar ett sätt att förhålla sig till och argumentera för ett 
slags kulturpolitik. 
  
En idealtyp är en benämning på ett begrepp som får representera någon form av samhälleligt 
fenomen. En idealtyp beskriver inte verkligheten som den är utan är en analytisk konstruktion 
och ett hjälpmedel inom forskningen. Även om exempelvis en ren marknad inte existerar kan 
det vara fruktbart att framställa dess egenskaper och dynamik, i form av idealtyper. 
Vetenskapen kan inte fånga alla aspekter av verkligheten utan bygger alltid på ett urval. I en 
idealtyp har man försökt abstrahera fram de viktigaste faktorerna och bortsett från de mindre 
betydelsefulla. Idealtyper bygger därför inte på generaliseringar, utan är mer eller mindre 
slagkraftiga modeller. (www.ne.se) 
 

5.1 Kulturpolitisk modell 
 
Jag har för denna magisteruppsats skapat en egen variant av Dorte Skot-Hansens modell ge-
nom att använda Sven Nilssons översättning av modellen. Jag har också lagt till idealtyper ur 
kulturpolitikforskaren Jenny Johannissons modell. Exempelvis har jag bytt ut Dorte Skot-
Hansens tema forankring mot Jenny Johannissons tema rum/platsbegrepp glokala platser (se 
definition längre ned), som jag tycker är mer relevant för min undersökning. Där har Rum för 
Barn en given plats med tanke på sitt centrala och attraktiva läge mitt i Stockholm. Nedan 
presenteras min modellversion som ligger till grund för resultatredovisningskapitlet: 
 
 Humanistisk Sociologisk Marknadsekono-

misk 
Mål Utbildning, 

konstnärlig kvalitet & 
demokrati 

Frigörelse & 
vidgat deltagande 

Synliggörande & 
ekonomisk tillväxt 

Bakgrund Staten Det civila samhället Marknaden 
Strategi Demokratisering av 

kulturen & 
god konst till folket 

Kulturell demokrati –
publikuppsökande  
verksamhet – eget  
skapande 

Kulturalisering – 
profilering – 
marknadsföring 

Funktion Upplysning Bekräftelse, 
utveckling & 
kommunikation 

Underhållning & 
upplevelse 

Publik Hela befolkningen  Grupper  Segment - livsstilar 
Ram  Kulturinstitutioner Aktivt deltagande Flaggskepp 
Förmedlare Kulturförmedlare, 

ex bibliotekarier 
Animatörer 
ex kultursekreterare 

Projektledare, 
ex curator 

Rum/Platsbegrepp Nationell Lokal Glokala platser 
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De tre vertikala kolumnerna illustrerar tre olika argumentationslinjer kring kulturpolitik och 
de åtta horisontella kolumnerna innehåller de idealtyper som karaktäriserar de tre argumenta-
tionslinjerna. Idealtyperna är indelade i olika teman som finns till vänster i modellen.  
 
Jag har valt att kalla den tredje argumentationslinjen marknadsekonomisk i stället för instru-
mentell, som Dorte Skot-Hansen kallar sin motsvarighet, och tar därmed stöd i Jenny 
Johannissons omtolkning av Dorte Skot-Hansens modell. Jenny Johannisson menar att alla tre 
argumentationsscheman är instrumentella, och att det faktum att det tredje 
argumentationsschemat har ekonomisk tillväxt som yttersta mål med den instrumentella 
rationaliteten inte gör detta argumentationsschema mer instrumentellt än de andra. När det 
gäller tidsindelningen av de tre olika argumentationslinjerna utgår jag också från Jenny 
Johannissons modell. Det innebär att det humanistiska argumentationsschemat var vanligast 
under 1960- och 1970-talet. Det sociologiska argumentationsschemat var vanligast under 
1970- och 80-talet och det marknadsorienterade argumentationsschemat var vanligast under 
1980- och 90-talet. Det finns dock inget som motsäger att någon aktör under 1990-talet 
använder sig av det humanistiska argumentationsschemat som var vanligast under 1960- och 
1970-talet. (Johannisson, 2006, s. 75)   
 
Jenny Johannisson skriver att platsen blir ett konkurrensmedel inom den marknadsorienterade 
argumentationslinjen. Platsen är en viktig aspekt i kampen om uppmärksamhet som syftar till 
att skapa ekonomisk tillväxt. Rum- och platsbegreppet under 1980- och 1990-talet handlar om 
glokala platser som präglas av hybridisering. Glokal plats är i Johannissons sammanhang en 
interaktion mellan ett lokalt respektive globalt perspektiv som inte går ”omvägen” via ett na-
tionellt perspektiv. (ibid, s 74) Den aspekten är ytterst relevant för min undersökning. Det är 
förvisso de nya, spännande idéerna som lockar Åhléns, men läget, platsen, är sannolikt också 
av avgörande betydelse.  
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6 Metod 
 
I detta avsnitt följer en introduktion till hermeneutiken samt textanalysens viktigaste 
definitioner och beståndsdelar. Därefter förklarar jag kortfattat vad ideologikritisk 
analysmetod är, varför jag valt att använda den på mitt material samt hur jag kommer att gå 
tillväga med metoden på mitt empiriska material. 
 

6.1 Hermeneutik 
 
Utgångspunkten för denna magisteruppsats är hermeneutisk. ”Karakteristiskt för meningsfulla 
fenomen är att de måste tolkas för att kunna förstås”, skriver Gilje och Grimen i sin introduk-
tion till samhällsvetenskapernas vetenskapsfilosofi Samhällsvetenskapernas förutsättningar 
(2003, s. 175). Hermeneutik handlar om vad förståelse och tolkning är, hur förståelse är möj-
lig samt vilka speciella problem som uppstår vid tolkning av meningsfulla fenomen. Herme-
neutik betyder tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga. Följande grundantaganden är 
ryggraden i en hermeneutisk analysmetod:  
 

• Mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller en kontext. 
• I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt. 
• All förståelse förutsätter eller bygger på någon typ av förförståelse, dvs. de ”glasögon” – den referens-

ram, teori och liknande – genom vilka vi betraktar ett fenomen. 
• Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar. 

(Barbosa da Silva & Wahlberg 1994, i Widerberg, 2002, s. 26) 
 
Eftersom kvaliteten och kunskapsanspråken är beroende av hur ens egen roll som forskare 
och själva forskningsrelationen synliggörs och problematiseras är det nödvändigt att redogöra 
för sin egen förförståelse. (Widerberg, 2002, s. 30) Min ambition är att vara så medveten som 
möjligt i förhållande till min egen förförståelse och redogöra för mina egna grundantaganden.  
 
Begreppet förförståelse har myntats av den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer. Förförstå-
else handlar om att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Ingen möter 
världen förutsättningslöst. När en text är oförståelig är den oförståelig mot bakgrund av den 
bakgrund som tolkaren tar med sig in i förståelseprocessen. (Gilje & Grimen, 2003, s. 183)  
 
Göran Bergström och Kristina Boréus, forskare och lärare vid statsvetenskapliga institutionen 
vid Stockholms universitet, skriver att tolkning ingår i varje textanalys. Tolkningens kom-
plexitet beror på den fråga man arbetar med, textens karaktär och metoden. I den speciella 
tolkningssituation som råder vid bland annat ideologianalys finns fem väsentliga element: 
texten, kontexten, avsändaren, mottagaren och uttolkaren (alltså jag). (Bergström & Boréus, 
2000, s. 24ff) 
 
En aspekt som jag kommit att fundera på under arbetets gång är huruvida sponsringen kan ge 
negativa effekter på offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Anledningen till att jag tänkt 
i dessa banor är svårigheten att få tag i dokument som rör samarbetet mellan Rum för Barn 
och Åhléns. Åhléns har affärshemligheter och annat hemligstämplat material, vilket är enligt 
praxis, men att Rum för Barn inte har något material att lämna ut, åtminstone inte de gånger 
jag varit i kontakt med dem, har fått mig att reagera. Rum för Barn hävdar att samarbetet, 
utöver det hemliga avtalet, bygger på förtroende och muntliga överenskommelser.  
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Det finns en utbredd misstänksamhet mot sponsring i Sverige och även jag bär med mig vissa 
förbehåll. Jag tror exempelvis att sponsringen i ett bredare samhällsperspektiv kan slå 
odemokratiskt mot folkbiblioteken. Samtidigt är jag imponerad av det fantastiska 
barnbiblioteket Rum för Barn. Alla parter har vunnit på detta samarbetsprojekt och Åhléns 
framtoning i sammanhanget är diskret. Som en isolerad händelse ser jag inga problem med 
Åhléns sponsring av Rum för Barn. Dessa åsikter försöker jag vara på min vakt emot och 
strävar i alla lägen efter att förhålla mig neutralt. 
 

6.2 Textanalys 
 
Den kvalitativa metoden syftar till att bringa klarhet i ett fenomens innebörd. Kvalitativ metod 
används inte för att redogöra för ett fenomens förekomst eller frekvens uttryckt i kvantitativa 
former. I den kvalitativa forskningen ställer man frågan: ”Vad handlar det om?” och ”Vad 
betyder det?”. För att kunna svara på frågorna inom den kvalitativa forskningen har olika 
metoder utvecklats, anpassade efter olika problemställningar. Det man fokuserat på inom 
metodutvecklingen är forskaren och subjektet/objektet som ”redskap”, dvs. frågor som be-
handlas inom hermeneutiken. (Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 2002, s. 15ff)  
 
Inom samhällsvetenskapen studeras människor och deras relationer i samhällen. I studiet av 
samhälleliga fenomen, som i mitt fall kulturpolitik och folkbibliotek, är texter ofta 
nödvändiga att studera. Språket betraktas av vissa som den yttersta gränssättaren för tanke och 
handling. Texter har blivit vitala och oumbärliga produkter i vårt moderna samhälle. 
(Bergström & Boréus, 2000, s. 12f) 
 
Samhällsvetenskaplig textanalys görs med syftet att lära sig mer om samhällsvetenskapens 
studieobjekt. Studieobjektet är människor eller grupper av människor som står i olika relation 
till varandra och texterna är förankrade i en sfär av aktörer. Det är viktigt att inse att text 
relaterar till olika människor och grupper på olika sätt. Människor har skapat texterna och 
människor är mottagare. Texterna speglar människors medvetna eller omedvetna 
föreställningar och texter är samhällsvetenskapligt intressanta genom att de kan användas för 
att komma åt relationer mellan individer eller grupper som ligger utanför texterna. (ibid, s. 15)  
 
När begreppen text, diskurs och kontext förekommer används de enligt följande definitioner: 
Diskurs är textens språkliga sammanhang och kontexten är det vidare sammanhang som tex-
ten återfinns i. Diskurs är en uppsättning talade eller skrivna utsagor i ett bestämt samhälleligt 
sammanhang tillsammans med de regler för vad som kan och inte kan utsägas i samman-
hanget. Diskursen ingår i en kontext, som är den miljö i vilken diskursen finns. Handlingar 
och händelser är knutna till varje text och dess tillkomst. Kontexten innehåller aspekter som 
gäller textens produktion och dess mottagande. Olika kontexter kan behöva belysas utifrån 
olika frågeställningar. Den relevanta kontexten är ofta beroende av teori om samhället. (ibid, 
s. 17 ff)  
 
En bra textanalys belyser ett bestämt samhällsvetenskapligt problem, men det som krävs är en 
intressant fråga. De textanalytiska verktygen kommer in som ett möjligt val av tillvägagångs-
sätt att besvara sin fråga. En undersöknings validitet beror på om mätmetoden faktiskt under-
söker det den är avsedd att mäta. När validitetsfrågan gäller undersökningar av mitt slag som 
inte handlar om att räkna eller mäta handlar validiteten om huruvida den undersökning man 
genomför för att besvara en fråga verkligen besvarar frågan. I min undersökning ska jag un-
dersöka kultursponsring på folkbibliotek. För att komma åt frågan studeras idéer om kultur-
politik i kulturpolitiska dokument på olika nivåer som rör folkbibliotek. Jag försöker förhålla 
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mig så neutral som möjligt, som en utomstående iakttagare, men inser samtidigt att jag ound-
vikligen är med och konstruerar mitt studieobjekt. Min egen förförståelse påverkar vilka svar 
jag finner på frågan. I validitetsbedömningen måste sålunda min egen förförståelse beaktas. 
(ibid, s. 34ff) 
 
En god undersökning kräver även precision, reliabilitet. Reliabilitet handlar om att vara till-
räckligt noggrann i undersökningens mätningar och uträkningar, eller att upprepade mätningar 
ger samma resultat. När det gäller textanalys handlar det om att vara noggrann i undersök-
ningens alla led och att eliminera felkällor. I textanalyser är tolkningsaspekten en reliabilitets-
fråga. Textläsningen måste vara tillräckligt noggrann för uppsatsens syfte. (ibid, s. 36f) 
 

6.3 Ideologikritisk analysmetod  
 
Gemensamt för olika sätt att genomföra en ideologikritisk analys är att textanalysen speglas 
mot verkligheten. Bergström och Borèus skriver att en ideologi begripliggörs genom att idéer 
och ideologier relateras till en omgivande kontext. Detta perspektiv innebär också att ideologi 
kopplas till maktstrukturer på ett tydligare sätt än andra inriktningar inom ideologianalys. 
(2000, s. 155ff) Det främsta skälet till att jag har valt att använda den ideologikritiska 
analysmetoden är att textanalysen, och idéerna, måste förankras i en konkret verklighet.  
 
Traditionellt består den ideologikritiska analysen av tre steg. Det första är själva textanalysen, 
det andra är att begripliggöra den latenta delen genom att ställa frågan: Vilken verklighet 
handlar texten om? Det tredje steget har funktionen att fullborda begripliggörandet genom att 
kontexten beskrivs. Det är dock inget krav att någon explicit skillnad måste göras mellan 
textanalysen och analysen av kontexten. En koppling till kontexten kan i princip göras med 
hjälp av idealtyper. (ibid, s. 165f) 
 
Göran Bergström och Kristina Boréus, forskare och lärare vid statsvetenskapliga institutionen 
vid Stockholms universitet, skriver att tolkning ingår i varje textanalys. Tolkningens 
komplexitet beror på den fråga man arbetar med, textens karaktär och metoden. I den 
speciella tolkningssituation som råder vid bland annat ideologianalys finns fem väsentliga 
element: texten, kontexten, avsändaren, mottagaren och uttolkaren (alltså jag). (Bergström & 
Boréus, 2000, s. 24ff)  
 
Det finns fyra tolkningsstrategier: Den första uttolkarorienterade strategin relaterar till 
uttolkaren. Läsaren möter aldrig sin text tomhänt, utan bär på en förförståelse som präglas av 
individuella upplevelser, åsikter, utbildning, kunskaper, språk etc. Texters betydelse är 
föränderlig eftersom olika personer tolkar dem olika just på grund av sin förförståelse och sin 
historiska situation. Därför är det viktigt att vara medveten om att vi betraktar texten som 
socialt och historiskt betingade uttolkare. Denna tolkningsstrategi är uttolkarorienterad. 
(B&B, 2000, s. 26) (Gilje & Grimen, 1992, s. 183-188) 
 
Den andra avsändarorienterade tolkningsstrategin undersöker textens betydelse vid dess 
produktion. Tolkningen görs som en rekonstruktion av avsändarens mening. (Bergström & 
Boréus, 2000, s. 27) 
 
Den tredje tolkningsstrategin handlar om att förstå vilken innebörd en text kan ha för en 
mottagare eller grupp av mottagare. Textens betydelse är den betydelse den fick vid 
mottagandet. Inom massmediestudier är denna tolkning vanlig. (B&B, 2000, s. 29) 
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Om man inte relaterar texterna till uttolkare, avsändare eller mottagare tolkas texten i ljuset av 
”det den gör som en del i ett större sammanhang där aktörer inte är det primära”. Denna fjärde 
tolkningsstrategi är den vanligaste inom diskursanalysen. Enskilda texter förstås utifrån andra 
omgivande texter som den relaterar till och utifrån den ordning som texterna representerar. 
Men även det omvända gäller; att diskursen som helhet förstås utifrån de enskilda texterna. 
Det handlar om en utvidgad hermeneutisk cirkel. Den hermeneutiska cirkeln betyder att delar 
i en text tolkas utifrån textens helhet och helheten utifrån delarna (B&B, 2000, s. 26, 29) 
 
Dessa tolkningsstrategier kommer jag att ha i beaktande när jag tolkar analysresultaten.  
 

6.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
För att komma åt ämnet sponsring på folkbibliotek kommer jag att söka efter kulturpolitiska 
idéer i kulturpolitiskt relevanta dokument. Jag kommer inte att genomföra den 
ideologikritiska analysen i tre steg, utan gör först en textanalys och kopplar därefter idéerna 
till en kontext, dvs. sponsringssamarbetet mellan Rum för Barn och Åhléns. Idealtyperna, dvs. 
idéerna, är hämtade ur den kulturpolitiska modell som ligger till grund för analysen (se avsnitt 
5.1). Modellen innehåller de tre olika argumentationslinjerna; humanistisk, sociologisk och 
marknadsekonomisk med respektive idealtyper.  
 
Rent praktiskt går analysen till på följande sätt:  
 
Jag läser igenom det empiriska materialet, dvs. de tre kulturpolitiska dokumenten, ett i taget, 
och söker i varje enskilt dokument efter idealtyper som kan hänföras till någon av de tre 
argumentationslinjerna. De idealtyper jag hittar markerar jag, och strukturerar därefter 
idealtyperna under respektive argumentationslinje, humanistisk, sociologisk eller 
marknadsekonomisk.  
 
Det jag försöker åstadkomma är att se vilka argumentationslinjer som dominerar de tre olika 
kulturpolitiska dokumenten. Analysresultaten ger mig underlag att besvara de ursprungliga 
frågeställningarna. Målet med metodvalet, att koppla idéerna till en yttre verklighet och att 
placera idéerna i ett sammanhang, uppnås genom att idéerna relateras till ett verkligt fall av 
kultursponsring på folkbibliotek, Rum för Barn och Åhléns.  
 
Som jag skrev inledningsvis i detta kapitel betyder hermeneutik att tolka, översätta, 
förtydliga, klargöra och utsäga. Det är också min avsikt med denna studie. Jag försöker 
klargöra och förtydliga fenomenet kultursponsring genom att belysa det med den forskning 
jag redogör för. Förhoppningsvis kan jag utsäga något om förhållandet mellan dokument och 
verklighet genom att analysera de kulturpolitiska dokumenten och därefter diskutera 
resultaten, delvis med utgångspunkt i Rum för Barns och Åhléns samarbete. Enligt 
hermeneutiken skapas mening i ett sammanhang eller en kontext, och i förståelsen är delarna 
beroende av helheten.  
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7 Resultatanalys, slutsatser och diskussion 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka vad kulturpolitiskt relevanta dokument 
säger om kultursponsring på folkbibliotek. Eftersom nästan ingenting sägs explicit om 
kultursponsring i de kulturpolitiska dokumenten försöker jag komma åt fenomenet genom att 
söka efter idealtyper som uttrycker olika sätt att argumentera för kulturpolitik. Den teoretiska 
bakgrunden är en kulturpolitisk modell över tre olika argumentationslinjer kring kulturpolitik.  
 
De dokument som ligger till grund för analysen är UNESCO Public Library Manifesto (1994), 
Kulturpropositionen 1996/97:3 och Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk 
biblioteksplan (2002). Det jag ytterst vill komma åt är förhållningssätt till kultursponsring i 
relation till folkbibliotek.  
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa textanalysen, slutsatserna och diskutera resultaten 
genom att återknyta dem med tidigare forskning och teori. För att besvara syftet låter jag 
diskussionen föras utifrån de tre frågeställningarna: 
 

• Vilka kulturpolitiska idéer kommer till uttryck i UNESCO Public Library Manifesto? 
 
• Vilka kulturpolitiska idéer kommer till uttryck i Kulturpropositionen 1996/97:3? 

 
• Vilka kulturpolitiska idéer kommer till uttryck i Biblioteksverksamhet i Stockholms 

stad – en strategisk biblioteksplan? 
  

Textanalysen genomförs med utgångspunkt i den kulturpolitiska modellen över tre olika sätt 
att argumentera för kulturpolitik. Modellen redogjorde jag för i kapitel 5, och den återges 
även nedan. Jag söker igenom de tre kulturpolitiska dokumenten efter utsagor, dvs. idealtyper, 
om kulturpolitik som kan kategoriseras enligt någon av de tre olika argumentationslinjerna; 
den humanistiska, sociologiska eller marknadsekonomiska argumentationslinjen.  
 
Den humanistiska argumentationslinjen var vanligast under 1960-talet, med yttersta mål för 
kulturpolitiken att stärka demokratin genom utbildning och upplysning, för hela befolkningen 
i inramningen av kulturinstitutioner.  
 
Den sociologiska argumentationslinjen var vanligast under 1970-talet och syftar att frigöra 
undertryckta samhällsgrupper. Alla kulturformer värderas lika, och olika grupper får utrycka 
sin egen kultur i exempelvis medborgarhus.  
 
Den marknadsekonomiska argumentationslinjen präglas av de nyliberala strömningarna som 
uppstod på 1980-talet. Målet är ekonomisk utveckling, och synliggörandet är ett sätt att uppnå 
målet. Kulturen har fått funktionen underhållning och upplevelse.  
 
I de fall idealtyperna är tvetydiga tolkas de i första hand efter innehåll. I vissa enstaka fall 
anger jag idealtyper som endast får motsvara budskapet i texten och som inte bokstavligen 
återfinns i texten. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattande kommentar.  
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 Humanistisk Sociologisk Marknadsekonomisk 
Mål Utbildning, 

konstnärlig kvalitet & 
demokrati 

Frigörelse & 
vidgat deltagande 

Synliggörande & 
ekonomisk tillväxt 

Bakgrund Staten Det civila samhället Marknaden 
Strategi Demokratisering av 

kulturen & 
god konst till folket 

Kulturell demokrati 
–publikuppsökande  
verksamhet – eget  
skapande 

Kulturalisering – 
profilering – 
marknadsföring 

Funktion Upplysning Bekräftelse, 
utveckling & 
kommunikation 

Underhållning & 
upplevelse 

Publik Hela befolkningen  Grupper  Segment - livsstilar 
Ram  Kulturinstitutioner Aktivt deltagande Flaggskepp 
Förmedlare Kulturförmedlare, 

ex bibliotekarier 
Animatörer 
ex kultursekreterare 

Projektledare, 
ex curator 

Rum/Platsbegrepp Nationell Lokal Glokala platser 
 
 

7.1 Analys av UNESCO Public Library Manifesto  
 
Jag har valt att utgå ifrån den engelska originalversionen när jag analyserar UNESCO Public 
Library Manifesto. Texten finns som bilaga till uppsatsen. Jag kommer att återge citat ur 
UNESCO Public Library Manifesto där jag identifierat idealtyper ur någon av 
argumentationslinjerna. Idealtyperna kursiveras. Först söker jag efter idealtyper ur den 
humanistiska argumentationslinjen. 
 
7.1.1 En humanistisk argumentationslinje 
 
Manifestets första stycke heter “A gateway to knowledge” och inleds med texten: “Construc-
tive participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well 
as on free and unlimited access to knowledge, thougt, culture and information”. Här finns 
idealtyperna democracy och education.  
 
Det tredje avsnittet “Missions of the Public Library” innehåller tolv punkter om folkbibliote-
kets huvuduppdrag, där idealtypen utbildning förekommer i punkt 2: ”supporting both indi-
vidual and selfconducted educations as well as formal education at all levels”. I punkt 9 står: 
“ensuring access for citizens to all sorts of community information”, vilket visar på folkbibli-
otekets upplysande funktion. I punkt 12 hittar jag idealtypen hela befolkningen och strategin 
demokratisering av kulturen och god konst till folket: ”supporting and participating in literacy 
activities and programs for all age groups, and initiating such activities if necessary”.  
 
Det fjärde avsnittet ”Funding, legislation and networks” handlar om finansiering, lagstiftning 
och samverkan. Manifestet säger att stat och kommun ska stå bakom finansieringen av folk-
bibliotekens verksamhet, vilket ger uttryck för en humanistisk argumentationslinje med ide-
altyperna utbildning, nationell, staten. Ramen är kulturinstitutioner, i det här fallet olika bib-
liotek: 
 

[The public library] has to be an essential component of any long-term strategy för culture, infor-
mation provision, literacy and education. To ensure nationwide library coordination, legislation 
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and strategic plans must also define and promote a national library network based agreed stan-
dards of service. The public library network must be designed in relation to national, regional, re-
search and special libraries as well as libraries in schools, colleges and universities. 

 
Det femte avsnittet “Operation and management” innehåller idealtyperna kulturförmedlare, 
bibliotekarier och hela befolkningen: ”The public library has to be organised effectively and 
professional standards of operation must be maintained./…/ Services have to be physically 
accessible to all members of the community./…/ The librarian is an active intermediary be-
tween users and resources.  
 
7.1.2 En sociologisk argumentationslinje 
 
Manifestets första stycke ”A gateway to knowledge” inleds med följande stycke, vilket inne-
håller idealtyperna frigörelse, utveckling, det civila samhället, aktivt deltagande samt bekräf-
telse ur den sociologiska argumentationslinjen. Jag kursiverar formuleringen ”democratic 
rights” eftersom man inom den sociologiska argumentationslinjen efterlyser aktiva medbor-
gare som utövar sina demokratiska rättigheter:  
 

Freedom, prosperity and development of society and of individuals are fundamental human values. 
They will only be attained through the ability of well informed citizens to exercise their democratic 
rights, and to play an active role in society. Constructive participation and the development of 
democracy depend on satisfactory education as well as on free and unlimited access to knowledge, 
thougt, culture and information.  

 
Därefter följer några rader med idealtyperna lokal, utveckling och grupper: ”The public li-
brary, the local gateway to knowledge, provides a basic condition for lifelong learning, inde-
pendent decision-making and cultural development of the individual and social groups.”  
 
Det andra avsnittet ”The Public Library” handlar om bibliotekets roll som lokalt informa-
tionscenter. Här finns idealtyperna lokal, kulturell demokrati i form av uppsökande verksam-
het samt grupper: 
 

The public library is the local centre of information /…/ Specific services and materials must be 
provided for those users who cannot, for whatever reason, use the regular services and materials, 
for example, linguistic minorities, people with disabilities or people in hospital or prison. All age 
groups must fins materials for their needs. 

 
Den sista raden i stycket uttrycker förhoppning om att folkbibliotekens verksamhet är fri och 
obunden och där finns en reservation mot marknadens inblandning. Utsagan är placerad inom 
den sociologiska argumentationslinjen, men skulle även kunna placeras under den humanis-
tiska argumentationslinjen. Kanske hamnar den vid sidan av, som en slags antiidealtyp till den 
marknadsekonomiska argumentationslinjen: ”Collections and services should not be subject 
to any form of ideological, political or religious censorship, nor commercial pressures.” 

 
Det tredje avsnittet “Missions of the Public Library” med de tolv punkterna om folkbibliote-
kets huvuduppdrag refererar till information, bildning, utbildning och kultur som ska vara 
hjärtat i folkbibliotekens verksamhet. Punkterna innehåller idealtyperna grupper och aktivt 
deltagande: ”stimulating the imagination and creativity of children and young people”, och 
”providning adequate information services to local enterprises, associations and interest 
goups”.  

 



 

31 

I det fjärde avsnittet “Funding, legislation and networks” återfinns idealtypen lokal: ”The 
public library is the responsibility of local and national authorities”.  
 
Det femte avsnittet ”Operation and management” innehåller en mix av idealtyper ur den soci-
ologiska och humanistiska argumentationslinjen. De sociologiska idealtyperna är lokal, vidgat 
deltagande och publikuppsökande verksamhet:  
 

A clear policy must be formulated defining objectives, priorities and service in relation to the local 
community needs./…/ Cooperation with relevant partners for example, user groups and other pro-
fessionals at local, regional, national as well as international level has to be ensured./…/ It [Ser-
vices] equally implies outreach services for those unable to visit the library. The library services 
must be adapted to the different need of communities in rural and urban anreas./…/ Outreach and 
user education programs have to be povided to help users benefit from all the resources.  

 
7.1.3 Slutsats 
 
UNESCO Public Library Manifesto är det dokument som består av störst andel humanistiska 
idealtyper av de tre analyserade kulturpolitiska dokumenten. Det innehåller både idealtyper ur 
den sociologiska och den humanistiska argumentationslinjen, men med övervikt för den 
sociologiska argumentationslinjen. De humanistiska idealtyperna betonar folkbibliotekets 
demokratiska karaktär, att folkbiblioteket är en ideologiskt och politiskt obunden institution 
som med avgiftsfria tjänster ska tjäna alla medborgares intressen. Folkbiblioteket har en 
upplysande funktion med syfte att förse medborgarna med den information och kunskap som 
krävs för att de ska utöva sina demokratiska rättigheter.   
 
Idealtyper ur den marknadsekonomiska argumentationslinjen saknas helt.  
 
 
7.1.4 Diskussion 
 
Manifestet innehåller inga idealtyper ur den marknadsorienterade linjen. I stället formuleras 
ett budskap med bakgrund i den sociologiska och den humanistiska argumentationslinjen. Där 
finns idealtyperna utbildning, upplysning, demokrati, hela befolkningen ur den humanistiska 
argumentationslinjen och uppsökande verksamhet, aktivt deltagande ur den sociologiska ar-
gumentationslinjen.  
 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest genomsyras av demokratitanken, att folkbibliotek är 
viktiga institutioner med uppdrag att upprätthålla demokratiska värden i ett samhälle. 
Folkbiblioteken har en särställning när det gäller demokratin i ett samhälle. Utbildade med-
borgare med fri tillgång till information och neutrala folkbibliotek är en förutsättning för en 
levande demokrati. Folkbiblioteken är en viktig institution i en demokrati, som möjliggör för 
var och en att tillgodogöra sig information.  
 
Folkbiblioteket är sålunda ett redskap för demokratin, enligt de internationella målformule-
ringarna. I manifestet finns en rad om folkbibliotekens förhållande till marknadskrafter: 
”Collections and services should not be subject to any form of ideological, political or 
religious censorship, nor commercial pressures”. Det är en rimlig tolkning att sponsring är en 
form av ”commercial pressures”. 
 
I manifestets första avsnitt står att medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokra-
tin är beroende av utbildning och obegränsad tillgång på kunskap, kultur och information. 
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UNESCO uppmanar stat, landsting och kommuner att stödja och medverka till utvecklingen 
av folkbiblioteksväsendet, tydliga humanistiska och sociologiska värderingar där 
folkbiblioteken har sin bakgrund inom stat och den civila sfären. ”Constructive participation 
and the development of democracy depend on satisfactory education as well as om free and 
unlimited access to knowledge, thought, culture and information. /…/ Unesco therefore 
enourages national and local governments to support and actively engage in the development 
of public libraries.” (UNESCO Public Library Manifesto) 
 
Geir Vestheim menar att institutioner måste ha sin legitimitet i allmängiltiga normer och inte i 
ett instrumentellt nyttotänkande. Enligt honom är bibliotekens utveckling mot differentiering 
och specialisering ett hot mot demokratin. En kritisk offentlighet är beroende av neutrala 
samhällsinstitutioner. (Vestheim, 1999, s. 196)  
 
Rum för Barn och Åhléns samarbete frångår inte manifestets idéer, men går till väga på ett 
nytt sätt, genom att marknaden bjudits in som partner. Genom att satsa på barnen och skapa 
ett bibliotek som är anpassat efter barns sätt att tänka bjuder man in fler barn. Därmed ökar 
man chanserna att få aktiva medborgare, och stärka demokratin, enligt humanistiska ideal. 
Åhléns har två huvudsyften med sponsringen: Vid sidan av den positiva kommersiella nyttan 
har Åhléns en humanistisk avsikt; att bidra till det samhälle de verkar i och genom 
sponsringen öka barns läsning. (www.ahlens.com och Alexandra Mörner). Rum för Barn är 
en succé med höga besökssiffror. Marknaden är en part i samarbetet, men jämför man med 
den venezuelanska läsfrämjande organisationen Banco del Libro som är sponsrat av bland 
annat Coca-Cola resonerar vi i Sverige generellt på ett annat sätt när det gäller kultur-
sponsring. Banco del Libro menar att bara för att de tar emot pengar från Coca-Cola eller 
någon annan aktör ur näringslivet betyder inte det att de delar ut deras varor. Det betyder bara 
att de tackar och tar emot och fortsätter med sin verksamhet. (Dagens Nyheter, 2007-05-28) 
Dessa två olika biblioteksprojekt, Rum för Barn och Banco del Libro, existerar i två olika 
världsdelar och resonemangen kring sponsring ser helt olika ut. Samtidigt rymmer de båda 
projekten humanistiska ideal genom verksamhetens fokus på barnens läsning, upplysning och 
demokratisering.  
 

7.2 Analys av Kulturpropositionen 1996/97:3 
 
Kulturpropositionen innehåller regeringens förslag till fortsatt långsiktig kulturpolitik. Fokus 
för analysen ligger på målen för en nationell kulturpolitik, men även andra, relevanta delar i 
propositionen undersöks, däribland ett stycke som innehåller ett uttalande om kultursponsring.  
 
7.2.1 En humanistisk argumentationslinje 
 
I avsnitt 4.2 ”Ta tillvara och utveckla - Kultur i hela landet” står det att statens insats för att 
bredda kulturutbudet hittills har ”bestått i att fördela statliga resurser över hela landet”. 
Tyngdpunkten har legat på stöd till kulturinstitutioner på regional nivå: ”På det sättet har re-
gionala kulturcentrum kunnat skapas i ett antal större städer, men även i många mindre sam-
hällen har kulturlivet blivit mer mångsidigt och rikare. Detta har skett genom ett successivt 
uppbyggnadsarbete i samspel mellan stat, landsting och kommuner.” (s. 20) Här argumenteras 
för idealtypen staten och dess värde för att bygga upp kulturcentrum runt om i landet: ”I 
denna proposition föreslås förändringar i syfte att göra stödsystemet smidigare. Dessutom 
föreslås generella insatser av nytt slag för att främja hela landet. Det statliga stödet till 
regional verksamhet utsträcks till filmområdet och till dansområdet, biblioteksstödet förstärks 
väsentligt och verksamhet med länskonstnärer införs i stor skala.” (s. 20) 
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En reflektion av statens roll kan man läsa sist i avsnittet ”Kultur i hela landet”: ”Avsikten är 
inte att öka den statliga styrningen över det lokala kulturlivet. Tvärtom måste statens ambi-
tioner vara att främja ett kulturliv som i allt väsentligt utformas under lokalt ansvar. Det krävs 
emellertid ett engagemang från centralt håll för den lokala utvecklingen.” (s. 21) 
 
I avsnittet ”Mångfaldsmålet” motiveras hur kommersialismens negativa verkningar ska mot-
verkas. Det sker bland annat genom ett främjande av idealtypen konstnärlig kvalitet: ”Kvali-
tet, särskild konstnärlig kvalitet, är inget statiskt. Konstnärlig förnyelse bygger ofta på att 
nyskapande konstnärer bryter mot rådande kvalitetsuppfattningar. I strävan efter kvalitet är 
gediget kunnande liksom alternativ till slentrianmässig och schablonartad kulturproduktion av 
särskild vikt.” (s. 29) 
 
7.2.2 En sociologisk argumentationslinje 
 
I avsnittet ”Utvärdering och inriktning – Utvecklingen” står att utvecklingen mellan 1974 års 
statliga kulturproposition och 1996 års statliga kulturproposition har för folkbiblioteken varit 
både positiv och negativ. Nätet av lokala kulturinstitutioner, där folkbiblioteken ingår, har 
stärkts under 20-årsperioden inom ramen för kommunens ansvar. Men utvecklingen har på-
verkat folkbiblioteken negativt i fråga om idealtypen uppsökande verksamhet: ”De senaste 
åren har dock inskränkningar gjorts i bl.a. bibliotekens bokbussverksamhet och uppsökande 
verksamhet.” (s. 16) 
 
I avsnittet ”Utvärdering och inriktning – Internationella jämförelser” konstateras att Sveriges 
befolkning är aktivt deltagande i kulturlivet om man jämför med andra länder. När det gäller 
biblioteksbesök tillhör Sverige till och med de ledande nationerna. Under ett år besöker om-
kring 60 procent av svenskarna ett bibliotek. Här återfinns idealtypen aktivt deltagande: ”In-
ternationellt sett ligger Sverige på en hög nivå när det gäller delaktighet i kulturlivet.” (s. 18) 
 
Värdet av den lokala förankringen av kulturlivet betonas i avsnittet ”Utvärdering och inrikt-
ning – Kultur i hela landet”. Nya frågeställningar kommer i dagen när kulturlivet betraktas ur 
ett lokalt perspektiv och kulturpolitiken måste därför anpassas till att behoven skiftar mellan 
storstäder, huvudorter i regionerna, småstäder och landsbygdssamhällen. Idealtyperna lokal 
och aktivt deltagande förekommer som motpoler till massmediernas oöverskådliga utbud av 
underhållning som konkurrerar med det traditionella kulturlivet om människors uppmärksam-
het: ”Men detta medieutbud kan aldrig ersätta ett lokalt kulturliv där människor deltar och 
själva skapar”. (s. 20) 
 
Slutligen slås det fast att avsikten inte är att öka den statliga styrningen över det lokala kul-
turlivet. Ambitionerna är i stället att främja ett kulturliv som utformas under lokalt ansvar. (s. 
21) 
 
I avsnittet ”Ta tillvara och utveckla – Barn och unga” framhävs idealtyperna eget skapande 
och deltagande, i fråga om gruppen barn: ”I denna proposition är barns och ungas rätt till 
både eget skapande och deltagande i kulturlivet ett genomgående tema.” (s. 22) 
 
Följande citat är hämtat från avsnittet ”Ta tillvara och utveckla – Kulturen och arbetsmarkna-
den” och innehåller idealtyperna vidgat deltagande, aktivt deltagande, utveckling, eget ska-
pande: 
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Kulturen har ett egenvärde och bör i första hand inte betraktas ur ett nyttoperspektiv. Men det 
hindrar inte att kulturen förvisso kan vara nyttig. De sysselsättningsinsatser som gjorts under de 
senaste åren inom kulturområdet är ännu inte utvärderade. Flera tecken tyder dock på att kultur har 
en strategisk betydelse för övergången från industrisamhälle till informationssamhälle. Insatser för 
att uppmuntra och utveckla kulturellt skapande bland t.ex. unga människor kan också bidra till att 
fler jobb skapas. (s. 23) 

 
I stycket ovan har jag frångått målsättningen att hitta ordagranna idealtyper. Här är det i stället 
innehåll och budskap som styr. Genom sysselsättningsinsatser har man försökt vidga delta-
gandet. Målsättningen uppmuntra och utveckla kulturellt skapande innebär ett aktivt delta-
gande och eget skapande. Kulturens betydelse för utveckling betonas när kulturens strategiska 
betydelse framhävs i fråga om övergången från industrisamhälle till informationssamhälle.  
 
I avsnittet ”Mångfaldsmålet” hittar jag idealtyperna mötesplatser och eget skapande, som 
motvikt till kommersialismens negativa verkningar: 
 

Sedan 1974 års kulturpolitiska mål formulerades har förutsättningarna för kommersiell kulturverk-
samhet förändrats, framför allt på grund av utvecklingen inom massmedieområdet. Kommersia-
lismens negativa verkningar avspeglar sig i likriktning, förytligande och centralisering, men också 
i växande klyftor mellan olika människor och grupper. Kulturpolitikens uppgift är motverka dessa 
negativa verkningar på kulturens alla områden. Det är av särskild vikt att barn och unga har alter-
nativ till det kommersiella kulturutbudet. Ungdomars egna mötesplatser och skapande bör sättas 
främst.  (s. 29) 

 
I avsnittet ”Litteraturen och språket” beskrivs folkbibliotekens utveckling under 1970-talet 
som en kraftig expansion. Här finns idealtyperna uppsökande verksamhet och lokal: ”Biblio-
teken har aktivt arbetat med att göra boken tillgänglig för så många som möjligt genom upp-
sökande verksamhet på daghem, arbetsplatsbibliotek, sjukhusbibliotek och satsning på bok-
bussar. Det är i huvudsak kommunerna själva som finansierar sina folkbibliotek.” (s. 43) 
 
Under 1990-talet gick utvecklingen åt ett annat håll. Det underliggande budskapet är att något 
måste till på biblioteksområdet. Det ges dock inga förslag på färdiga lösningar om hur den 
negativa utvecklingen ska kunna vändas. Men det står klart att det är beklagligt att idealtypen 
den uppsökande verksamheten helt eller delvis upphört. Sista raden tolkar jag som att det är 
negativt för biblioteken att byta fokus från litteraturen ”till annat”. ”Annat” definieras aldrig.   
 

1990-talet har inneburit ekonomiska problem för kommunerna. Biblioteken har tvingats spara. In-
köp av böcker och kulturtidskrifter har minskat. De avgiftsfria lånen har ifrågasatts. Öppettiderna 
har minskat. Under den senaste treårsperioden har närmare 100 mindre biblioteksenheter och bok-
bussar lagts ned. Den uppsökande verksamheten har i många kommuner helt eller delvis upphört. 
Daghem och föräldrar tar i minskad utsträckning med barnen till biblioteken. I dag gör 3-9-åringar 
färre besök på ett bibliotek än motsvarande åldersgrupp för tio år sedan. Många skolbibliotek har 
försämrats i kvalitet, både vad gäller bokbestånd och tillgänglighet. 
     Under 1990-talet har informationstekniken utvecklats snabbt. Det är av stor betydelse att folk-
biblioteken satsar både resurser och engagemang på att bygga ut den delen av sin verksamhet. 
Teknikskifte och ekonomisk knapphet har dock drabbat biblioteken samtidigt och detta har ibland 
förskjutit fokus från litteraturen och läsandet till annat. (s. 44) 

 
 
7.2.3 En marknadsorienterad argumentationslinje 
 
De sista orden i inledningsstycket under rubriken ”Ta tillvara och utveckla” har kursiverats 
eftersom uttrycket tolkas som en öppning i synen på samarbete med idealtypen marknaden: 
”Utgångspunkten för regeringens överväganden i denna kulturproposition är att grundtan-
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karna från 1974 års proposition fortfarande står sig. Däremot behöver kulturpolitiken utveck-
las på vissa områden för att effektivare nå de uppsatta målen, och i vissa fall anpassas till en 
förändrad verklighet”. (s. 20) 
 
Följande citat stödjer tolkningen att det är marknaden och näringslivet som åsyftas i citatet 
ovan, eftersom staten, landsting och kommuner uppges sakna ekonomiska möjligheter. Att 
utnyttja befintliga resurser kan möjligen rymma tolkningen omorganisering med syfte att fri-
göra resurser, men jag tolkar ”utnyttja befintliga resurser” som en vägvisare i riktning mot 
nya samarbetsformer, förslagsvis med näringslivet: ”Staten, landsting och kommuner har 
dock i dag begränsade möjligheter att öka de ekonomiska insatserna för att initiera utveckling 
och förändring. I stället krävs det nya arbetsformer som bättre utnyttjar befintliga resurser.” 
(s. 20) 
 
Avsnittet ”Ta tillvara och utveckla – Kulturen och arbetsmarknaden” ger uttryck för idéer om 
synliggörande och ekonomisk tillväxt genom kulturalisering, profilering och marknadsföring.  
Jag hittar även idealtypen glokala platser, dvs. en interaktion mellan ett lokalt respektive ett 
globalt perspektiv, vilket kommer till uttryck i satsen om den kvalificerade turismen: 
 

Kulturen är sysselsättningsintensiv och verkar över hela landet. Den är initiativskapande och ger 
stora effekter vid sidan av att den ger arbetstillfällen. Kulturområdets arbetsmarknad engagerar 
också i hög grad kvinnor och ungdomar. Regional utveckling, särskilda insatser för kvinnor, gles-
bygdsutveckling, småföretagssatsningar och kvalificerad turism använder ofta kultur och kulturar-
vet som instrument. (s. 23) 

 
Avsnittet ”Nationalscenerna Operan och Dramaten – Finansieringen av Operan och Drama-
ten” uttrycker en positiv inställning till sponsring. Sponsring ryms inom idealtypen markna-
den som är en idealtyp inom den marknadsorienterade argumentationslinjen:  
 

I samband med diskussionen om biljettpriser förtjänar det att nämnas att nationalscenerna begag-
nar sig av andra möjligheter att finansiera sin verksamhet utöver statsanslagen. Samarbetsprojekt 
med andra kulturinstitutioner och med företag är exempel på detta. Regeringen är positiv till detta 
och ser det som en möjlighet för institutionerna att finansiera sådant som normalt inte ryms inom 
ramen för statsanslagen, exempelvis gästspel från utlandet och utlandsturnéer. (s. 62-63) 

 
7.2.4 Slutsats 
 
Kulturpropositionen domineras av idealtyper ur den sociologiska argumentationslinjen.  
 
Idealtyperna ur den marknadsekonomiska argumentationslinjen är färre än idealtyperna ur den 
sociologiska, men fler än de humanistiska idealtyperna. De marknadsekonomiska 
idealtyperna har också hög relevans, särskilt avsnittet om nationalscenerna som uppmuntras 
att begagna sig av andra möjligheter att finansiera sin verksamhet utöver statsanslagen.   
 
Idealtyperna ur den humanistiska argumentationslinjen är både få och nedtonade. Det reso-
neras kring statens roll, att statens styrning inte ska öka, men att staten ska främja ett kulturliv 
under lokalt ansvar. Det resoneras kring kvalitet, men med aspekten att kvalitet inte är något 
statiskt utan ett begrepp som måste omskapas. 
 
7.2.5 Diskussion  
 
Mångfaldsmålet är relevant för denna undersökning eftersom det är där det resoneras kring 
”kommersialismens negativa verkningar”. Utvecklingen inom massmedieområdet har föränd-
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rat förutsättningarna för kulturell verksamhet sedan 1974 års kulturpolitiska mål formulera-
des. Kommersialismens negativa verkningar avspeglar sig i ”likriktning, förytligande och 
centralisering, men också i växande klyftor mellan olika människor och grupper”. (Kulturpro-
positionen 1996/97:3, s. 29) Det skulle kunna tolkas som ett argument mot kultursponsring.  
 
Kulturpropositionens stycke om finansieringen av nationalscenerna Operan och Dramaten 
däremot uttrycker att sponsring är en acceptabel finansieringsform. (Kulturpropositionen 
1996/97:3, s. 62f) 
 
Ett klart uttalat argument mot sponsring finner jag hos Lars Petersson. Han säger att sponsring 
även kan ses som en maktfaktor som cementerar klassklyftorna. Det är bolagens marknads- 
och pr-avdelningar som delar ut sponsormedlen, framförallt till den borgerliga finkulturen. 
(1988, s. 12) 
 
Rum för Barn har lockat stora mängder barn och deras föräldrar till biblioteket och är ofta 
fullsatt, vilket betyder att besökare får köa eller vända om. Besökssiffrorna säger att Rum för 
barn blivit en publiksuccé. Dessa fakta talar för att Rum för Barn med hjälp av Åhléns gjort 
en viktig samhällsinsats. I Kulturpropositionen står det att ett av de föreslagna övergripande 
kulturpolitiska målen är ”(a)tt tillförsäkra barn och ungdomar rätten till språkliga och kultu-
rella verktyg”. ”Språk är makt och de ungas möjligheter att vara med och forma det framtida 
samhället förutsätter att de har tillgång till ett levande språk.” (ibid, s 44f) En marknadsaktör 
kan genom detta sätt att se på saken också uppfylla ett kulturpolitiskt mål, parallellt med 
koncernens mål om ekonomisk tillväxt.  
 
De liberala inslagen i Kulturpropositionen 1996/97:3 är typiska för det tidiga 1990-talet. 
Anders Frenander skriver att de övergripande målen är en produkt med liberala grunddrag, 
kryddad med lite antikommersialism. Frenander ser en ny attityd till marknadens roll eftersom 
individen på flera ställen sätts i centrum. Det jag har sett i form av marknadsorienterade 
idealtyper är ett närmande till marknaden kring samarbetsformer och finansiering. På grund 
av statens, landstingens och kommunernas begränsade ekonomiska möjligheter att initiera 
utveckling ser man gärna till nya arbetsformer som bättre utnyttjar befintliga resurser. (ibid, s. 
23) Nya arbetsformer skulle även inkludera ett sponsringssamarbete. Rum för Barn och 
Åhléns utnyttjar befintliga resurser och har skett inom ramen för kulturpolitiska mål.  
 
De marknadsorienterade argument jag funnit i Kulturpropositionen har tyngd och ger ut-
rymme för sponsring, även om merparten idealtyper finns inom den sociologiska argumenta-
tionslinjen. Jag vill hänvisa till Karin Hälls magisteruppsats där Häll funderar på om det bara 
är språkbruket som förändrats, men inte ideologin. Det skulle förklara fenomenet med de 
blandade känslor som fortfarande finns kring privat sponsring av kultur, menar Häll. Det kan 
visst förhålla sig på det sättet, men jag tycker mig ändå se ett tydligt ställningstagande för kul-
tursponsring i Kulturpropositionen. Jag skulle snarare vilja förklara den eventuella tvetydig-
heten med en osäkerhet inför de konsekvenser som marknadens deltagande i traditionellt of-
fentliga verksamheter kan få. Stat och marknad representerar vitt skilda målsättningar med sitt 
stöd, marknaden har synliggörandet och ekonomisk tillväxt som mål och den sociologiska ar-
gumentationslinjen har frigörelse och vidgat deltagande som mål. Det rimmar illa med krav 
på ekonomisk vinst som högsta mål för folkbiblioteken.  
 
Söker man en ny strategi för kulturen och tittar under den marknadsekonomiska argumenta-
tionslinjen hittar man idealtyperna kulturalisering, profilering, marknadsföring. Det är att gå 
händelserna i förväg att säga att det är dessa nya arbetsformer som gäller, men det är en möj-
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lig utveckling för kulturinstitutioner. ”Staten, landsting och kommuner har dock i dag begrän-
sade möjligheter att öka de ekonomiska insatserna för att initiera utveckling och förändring. I 
stället krävs det nya arbetsformer som bättre utnyttjar befintliga resurser.” (Kulturpropositio-
nen 1996/97:3, s. 20) 
 

7.3 Analys av Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en 
strategisk biblioteksplan 
 
Biblioteksplanen inleds med ett citat ur UNESCO Public Library Manifesto där 
folkbibliotekets demokratiska roll slås fast. Raderna om folkbiblioteket som ett lokalt 
kunskapscentrum och grundförutsättning för att medborgarna ska kunna hålla sig 
välinformerade och därmed kunna utöva sina demokratiska rättigheter, är direkt hämtat från 
manifestet.  
 
7.3.1 En humanistisk argumentationslinje 
 
Det fjärde avsnittet ”en djärvare kulturinstitution” omfattar idealtypen konstnärlig kvalitet i 
sin målsättning. Jag hittar även idealtypen kulturinstitutioner: ”Stockholms stadsbibliotek ska 
ha en kulturverksamhet som håller hög kvalitet, som är nyskapande och djärv. Stockholms 
stadsbibliotek ska engagera konstnärliga ledare för sin kulturverksamhet och söka ett aktivt 
partnerskap med kulturskolan, stadens övriga kulturinstitutioner och fria kulturutövare.” (s. 5) 
De konstnärliga ledarna är ett annat uttryck för idealtypen kulturförmedlare.  
 
Det åttonde avsnittet ”en inspirerande miljö för lärande” behandlar bibliotekets roll för män-
niskors lärande. Utgångspunkten är utbildning och bildning samt att verka för att behålla de 
studerande även efter studietiden. Jag hittar idealtyperna utbildning och institutioner i föl-
jande punkter som får representera avsnittets innehåll: ”Stockholms stadsbibliotek ska stödja 
dem som investerar i att utbilda sig och se de studerande som en tillgång: En hjälp för biblio-
teket att utveckla pedagogisk kompetens. Samarbetet med universitets- och högskolebibliote-
ken ska intensifieras, främst för att finna lösningar för de studerandes tillgång på media, bl.a. 
genom licenser, och studieplatser.” (s. 9) 
 
7.3.2 En sociologisk argumentationslinje 
 
I första avsnittet med rubriken ”en hörnsten för demokratin” behandlas folkbibliotekets roll 
för demokratin. Biblioteken ska garantera yttrandefriheten genom att ge obegränsad tillgång 
till information och kostnadsfria lån. Idealtypen det civila samhället ger uttryck för en socio-
logisk argumentationslinje: ”Biblioteket finansieras huvudsakligen av medborgarna själva och 
är en del av samhällets nät för public service och skall garanteras en fri och oberoende ställ-
ning.” (s. 2) 
 
I tredje avsnittet ”med boken som konkurrensmedel” används en marknadsorienterad voka-
bulär, men budskapet ligger i linje med den sociologiska argumentationslinjen. Bokens värde 
beskrivs med ordalag som ”källa till insikt om sammanhang”. Böckerna ger insikt om andra 
tankevärldar och människors liv som ”är svår att överträffa”. Här uttrycks en farhåga att upp-
levelseindustrin lockar människor från biblioteket: ”Hela upplevelseindustrin tävlar om män-
niskors uppmärksamhet.” (s. 4) 
 



 

38 

Strategin för att bemöta den starka konkurrensen är att lyfta fram bokens värde och stärka 
kommunikationen med användarna. Bibliotekets kommunicerande funktion är idealtyp: 
”Kommunikationen med användarna ska vara slagkraftig, professionell och återkommande 
och den ska ha en tydlig avsändare.” (s. 4) 
 
Det femte avsnittet ”öppet och nära” handlar om platsens betydelse, att gamla bibliotek kan 
behöva flyttas och nya bibliotek komma till stånd när staden växer och förändras. Det är ett 
resonemang som utgår från idealtypen den lokala platsen. Här handlar det mer om logistik 
och anpassning efter stadens yttre förändring än visioner kring glokala rum: ”Stockholms 
stadsbibliotek ska öka sina öppettider efter människors behov. Bibliotekens öppettider ska 
passa storstadens befolkning.” (s. 5) 
 
Det sjätte avsnittet ”allas rätt” handlar om bibliotekets uppsökande verksamhet, som är en 
idealtyp. Punktvis beskrivs åtgärder för bibliotekets arbete med funktionshindrade, äldre, pati-
enter på sjukhus samt interner på häktet i Stockholm. Det görs en hänvisning till UNESCO 
Public Library Manifesto som säger att särskilda tjänster ska erbjudas dem som inte själva 
kan ta sig till biblioteket. Här finns exempel på idealtyperna grupper och kulturell demokrati i 
form av uppsökande verksamhet: ”Biblioteket ska på olika sätt söka nå dem som inte kan 
komma dit.” (s. 6)  

 
I det sjunde avsnittet ”för växtkraft och kunskapssökande” framhävs Stockholms stadsbiblio-
teks satsning på barn och unga. Här återkommer idealtypen kulturell demokrati i form av upp-
sökande verksamhet, samt grupper: ”Stockholms stadsbibliotek ska även fortsatt bedriva en 
aktiv uppsökande verksamhet bland små barn.” (s. 7) 
 
Argumentationen för bibliotekens funktion som mötesplatser tolkar jag som en parallell till 
idealtypen aktivt deltagande. För att fånga upp Stockholmare mellan 6 och 15 år kommer 
staden att ”behöva goda ungdomsmiljöer”: ”Biblioteket kan fungera som mötesplatser där 
ungdomar kan växa och stimuleras att söka identitet och kunskap,” (s. 7) 
 
Idealtypen eget skapande finns under en åtgärdspunkt för hur biblioteken ska utforma sin 
verksamhet för unga: ”Stadsbiblioteket ska stimulera barns och ungdomars eget skapande, 
genom skrivarläger, skrivarverkstäder, workshops för textförfattare, serietecknare och andra, 
samt arbeta för att underlätta publicering.” (s. 7) 
 
Avsnitt nio handlar om det globala biblioteket. Global är en idealtyp inom det marknadsori-
enterade argumentationsschemat, men ordet global används här med en annan innebörd. Med 
global menar man i detta sammanhang att biblioteket ska vara en viktig mötesplats för alla, 
oavsett social och etnisk bakgrund. ”Det mötet kan vara integrationens startpunkt för många 
nya svenskar.” (s. 9) Global används även i följande sammanhang: ”Biblioteket stödjer kon-
takter med hemlandet via Internet, via dagstidningar, tidskrifter och litteratur från olika län-
der.” (s. 10) Mötesplats och lokal är idealtyper inom den sociologiska argumentationslinjen: 
”Folkbiblioteken som mötesplats har stor betydelse.” (s. 9) ”De lokala biblioteken är en viktig 
mötesplats för många invandrare och särskilt för dem som befinner sig under utbildning.” (s. 
10) 
 
Idealtyperna frigörelse, det civila samhället bekräftelse och aktivt deltagande förekommer 
också i detta avsnitt, men uttrycks implicit med andra ord. De uttrycks i en förhoppning om 
att mötet på eller med biblioteket kan ”vara integrationens startpunkt för många nya svens-
kar”.  
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 7.3.3 En marknadsekonomisk argumentationslinje 
 
Det andra avsnittet ”en avgörande faktor i stadens utveckling” innehåller ett citat som ut-
trycker ett synsätt på platsen som en glokal miljö där stadsbiblioteken fungerar som ett viktigt 
konkurrensmedel: ”I Stockholms stads budget ’På väg mot den goda staden’ läser man visio-
nen ’Stockholms stad ska upplevas som en av Europas mest attraktiva platser för boende, 
besökare och näringsliv. En stad man vill bo i, verka i, besöka och återvända till.’/…/ Biblio-
teken spelar en stor roll för utvecklingen av den goda staden.” (s. 3) 
 
I det tredje avsnittet finns en marknadsorienterad vokabulär redan i rubriken: ”med boken 
som konkurrensmedel”. I följande citat finns idealtypen marknaden: ”Stockholms 
stadsbibliotek ska väcka och nära människors lust till läsning. För att lyckas är det viktigt att 
veta i vilken värld man verkar och skaffa sig goda bundsförvanter.” (s. 4) 
 
När det gäller att skaffa sig goda bundsförvanter går det i enlighet med marknadstänkandet 
där man välkomnar samarbete med marknaden. Vilka bundsförvanterna är preciseras ej i tex-
ten, utan förblir en öppen fråga. Det handlar om vilken tolkning man gör. Citatet placeras här 
med tanke på hur Rum för Barn sökte sig en bundsförvant i Åhléns.   
 
I det femte avsnittet ”öppet och nära” argumenteras det för att förnya den publika verksam-
heten. Idealtypen livsstil återfinns här. Det finns en vilja att dela in publiken i segment där 
individuella preferenser och livsstilar anger riktning för verksamheten, vilket ger uttryck för 
en marknadsorienterad argumentationslinje: ”Stockholms stadsbibliotek ska föra en ständig 
dialog med besökarna för att utveckla sina tjänster på ett sätt som passar dem./…/ Olika bib-
liotek kan lägga tonvikt på olika områden och därmed skapa spetskompetens och mångfald i 
utbudet. ” (s. 5)  
 
I avsnitt 8, ”en inspirerande miljö för lärande” föreslås en marknadsorienterad strategi när 
biblioteket ska framhäva sina fördelar när det gäller arbetsplatsbibliotek. Biblioteket bör 
vända sig mot marknaden och kontakten ske genom ökad marknadsföring, Arbetsplatsbiblio-
teken finansieras genom arbetsgivarna: ”Stadsbiblioteket ska öka marknadsföringen av denna 
service till fler företag”.  (s. 9) 
 
Avsnitt tio, ”det lokala biblioteket” behandlar bibliotekets viktiga roll för stadsdelen i den 
växande staden som strävar efter goda boendemiljöer och arbetsmiljöer. Biblioteket sträcker 
ut en arm till näringslivet genom att erbjuda intressanta tjänster. Idealtypen marknaden är 
relevant här: ”Stockholm förväntas växa och huvudstaden lockar till sig företag och arbets-
kraft. /…/ Ett bra stadsdelsbibliotek kan också vara ett stöd för det lokala näringslivet genom 
att erbjuda relevanta informationstjänster.” (s. 10)  
 
Lite längre ned görs en liknelse vid Mac Donald’s. Här finns idealtypen synliggörande: ”Mac 
Donald’s har 28 restauranger i Stockholm. Stockholms stadsbibliotek har 38 stadsdelsbiblio-
tek. Trots det är biblioteken inte alls lika synliga i den stockholmska gatumiljön. Skyltningen 
till biblioteken, vid biblioteken och i biblioteken ska ge tydliga signaler till läslust.” (s. 11) 
 
Sen följer ett stycke om det decentraliserade arbetssätt som stadsbibliotekens personal upplevt 
den senaste tiden. Medarbetarna har under tiden utvecklat sina nätverk i stadsdelarna. Här 
finns idealtyperna profilering och segment/livsstilar: ”Med sitt stora nätverk av bibliotek och 
sina enastående resurser av media och kunskap ska Stockholms stadsbibliotek utnyttja sin 
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möjlighet att profilera olika bibliotek så att alla verkligen kan hitta ett bibliotek som passar 
just dem.” (s. 11) Denna argumentation hör hemma inom det marknadsorienterade argumen-
tationsschemat med idealtypen profilering som strategi och uttrycker en syn på kulturen där 
individuella livsstilar ska tillgodoses.  
 
Strax nedan finns idealtyperna marknadsföring och profilering: ”Stockholms stadsbibliotek 
ska presentera sig i marknadsföring, skyltning och entréförhållanden på ett tydligt, pro-
fessionellt och intresseväckande sätt som stärker bibliotekets identitet och tydligt markerar 
bibliotekets närvaro.” (s. 12) 
 
Avsnitt 12 handlar om medarbetarna. Kärnan i stadsbibliotekens verksamhet är mötet, vars 
kvalitet personalen ansvarar för. Nyckelorden är fantasi och kunskap. Några punkter radas 
upp där man anger riktlinjer för fortsatt personalpolitik. En punkt behandlar stadsbibliotekens 
relation till omvärlden. Här finns idealtypen marknaden: ”Stockholms stadsbibliotek ska ut-
vidga omvärldsorienteringen och upprätta partnerskap med ledande bibliotek och andra in-
tressanta organisationer inom och utom Norden, för kompetensutbyte och kompetensutveck-
ling.” (s. 14) Vokabulären är hämtad från marknadssfären, exempelvis partnerskap och kom-
petensutbyte. När det gäller kompetensutbyte nämner man ledande bibliotek och andra intres-
santa organisationer inom och utom Norden.  
 
7.3.4 Slutsats 
 
Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan är det dokument som 
innehåller flest idealtyper ur den marknadsekonomiska argumentationslinjen, även om det 
också innehåller en lika stor andel idealtyper ur den sociologiska argumentationslinjen.  
 
Idealtyperna ur den humanistiska argumentationslinjen är få, men betydelsefulla. Biblioteks-
planen hänvisar till UNESCO Public Library Manifest. Kvalitet, utbildning och institutioner 
är nyckelord.  
 
7.3.5 Diskussion 
 
Inledningen i den strategiska biblioteksplanen är ett citat som hämtats från UNESCO Public 
Library Manifesto och som handlar om folkbibliotekens demokratiska roll. Citatet slår an en 
grundton som finns med i biblioteksplanens alla resonemang, även om den 
marknadsorienterade argumentationslinjen samtidigt dominerar denna text. Den sociologiska 
argumentationslinjen utgör förvisso också en vital del, men det sociologiska budskapet 
argumenteras med en marknadsorienterad vokabulär. Det är intressant att jämföra resultaten 
från analysen av Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan (2002) 
med Karin Hälls slutsatser i magisteruppsatsen Kultursponsring och kulturfinansiering 
(2003). Karin Häll jämförde 1970-talets kulturpolitiska diskurs med 1990-talets och såg att 
1990-talets diskurs genomsyrades av en marknadsanpassad retorik som dominerades av synen 
på kultur som ett redskap för att skapa en bättre ekonomisk välfärd. Hon menar att 
språkbruket har förändrats men inte ideologin. Hennes slutsatser är giltiga i den strategiska 
biblioteksplanen som förvisso har ett gediget innehåll av marknadsorienterade idealtyper, men 
även en marknadsorienterad förklädnad av vokabulären när idealtyper från den sociologiska 
argumentationslinjen uttrycks. Ett exempel på detta är avsnitt nio om ”det globala bibliote-
ket”. Global är en term som ofta används i ett marknadsekonomiska sammanhang då det 
handlar om varu- och tjänstesektorn som lägger ut verksamheter i länder som erbjuder billig 
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arbetskraft. Här används det i betydelsen mångfald. (Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – 
en strategisk biblioteksplan, s. 9f) 
 
Sven Nilsson skriver att Stockholms stads strategiska biblioteksplan (2002) betraktar folkbib-
lioteken som en del av upplevelse- och kunskapsindustrin. Stadsbiblioteket uttrycker en kul-
turpolitik av andra ordningen, dvs. ett öppet program med en vision som rymmer flera tolk-
ningsmöjligheter. Denna analys stämmer överens med min läsning av biblioteksplanen. Med 
en öppen hållning lämnas utrymme för samarbeten mellan exempelvis folkbibliotek och när-
ingsliv, såsom samarbetet mellan Rum för Barn och Åhléns. Planen innehåller en vision med 
rötter i den sociologiska argumentationslinjen som ska förverkligas med hjälp av marknads-
orienterad argumentation och nya lösningar där idéer och strategier hämtas från marknaden. 
 
Geir Vestheim ser inte att demokrati som mål går att förena med ekonomisk vinst som mål 
och menar att folkbiblioteket måste välja väg: Ska det vara marknadsorienterat och tjäna kort-
siktiga och instrumentella nyttomål eller ska det vara en demokratibyggande institution som i 
ett längre perspektiv förmedlar kulturarven och erbjuder medborgarna folkbildning? (Demo-
kratins estetik, 1999, s. 179,) ”Stockholms stadsbibliotek – en hörnsten för demokratin” är 
rubriken på första avsnittet. Här finns ett tydligt ställningstagande mot den marknadsekono-
miska argumentationslinjen genom att folkbibliotekets demokratiska roll lyfts fram: ”Biblio-
teken är en garant för det fria ordet genom att, inom lagens råmärken, ge obegränsad tillgång 
till information, bl.a. genom kvalificerad informationsservice och kostnadsfria lån. Biblioteket 
finansieras huvudsakligen av medborgarna själva och är en del av samhällets nät för ’public 
service’ och skall garanteras en fri och oberoende ställning.” (s. 1f) Folkbibliotekens fria och 
oberoende ställning vilar på premissen att det är medborgarna själva som huvudsakligen fi-
nansierar biblioteket: Är bibliotekens fria och oberoende ställning hotad om finansieringen 
huvudsakligen kommer från någon annan? Det förtäljer inte texten, men implicit antyds att 
det kan vara på det sättet. Här anar jag en viss reservation i förhållande till sponsring. 
 
Ett övergripande intryck från Biblioteksplanen är att det argumenteras kring kulturpolitisk 
inriktning för folkbiblioteken enligt ett sociologiskt argumentationsschema, men att man an-
vänder en marknadsorienterad vokabulär i argumentationen. Idéerna är sociologiskt förank-
rade, men vokabulär och liknelser hämtas ofta från det marknadsorienterade argumentations-
schemat. Ett exempel på detta fenomen finns i avsnitt 3: Stockholms stadsbibliotek – med 
boken som konkurrensmedel. Ideologiskt argumenterar man enligt den sociologiska linjen, 
men språkligt väljer man gärna en marknadsorienterad vokabulär, exempelvis som i rubriken 
Boken som konkurrensmedel. Det uttrycks en önskan att medborgarna ska återupptäcka bo-
ken: ”Bibliotekets hyllor innehåller stoff till reflexion och förändring, redo att ge ny mening 
åt nya läsare.” (s. 4) Bibliotekets funktion är kommunikativ: ”Kommunikationen med använ-
darna ska vara slagkraftig, professionell och återkommande och den ska ha en tydlig avsän-
dare”. (s. 4) Bibliotekets strategi att bemöta ”upplevelseindustrin” som ”tävlar om människors 
uppmärksamhet” ska alltså ske genom att göra boken slagkraftig som konkurrensmedel.  
 
Vidare i avsnitt 3 står det att omvärlden utmanar folkbiblioteken: ”Kunskaps- och upplevel-
seindustrin erbjuder interaktion på ett sätt som de traditionella kulturinstitutionerna inte gör. 
Brukaren vill vara medaktör – inte passiv konsument.”. Enligt min uppfattning erbjuder folk-
biblioteken interaktion medan upplevelseindustrin i stället erbjuder passiv konsumtion, tvärt-
emot vad som uttrycktes i citatet. Till biblioteket kommer människor av många olika anled-
ningar, men det har skett genom ett aktivt val och ofta handlar det om att söka information 
vilket inte är någon passiv handling.  
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Den första av fyra punkter i avsnitt tre om hur biblioteket ska kunna hävda boken som kon-
kurrensmedel lyder: ”Stockholms stadsbibliotek ska väcka och nära människors lust till läs-
ning. För att lyckas är det viktigt att veta i vilken värld man verkar och skaffa sig goda bunds-
förvanter.” Åhléns bör räknas som en god bundsförvant. Denna punkt tolkar jag som en öpp-
ning för samarbeten med näringslivet och sponsring.  
 
Bibliotekets uppsökande verksamhet är en viktig ingrediens i biblioteksplanen. En viktig 
målgrupp är barn och ungdomar. Språk och läsvanor grundläggs när barnen är små och enligt 
Kulturrådets omvärldsanalys Om världen 2001 tappar läsningen mest mark bland barn i 
åldrarna 6-12 år. Denna negativa trend vill Stockholms stadsbibliotek vända genom 
uppsökande verksamhet bland de minsta barnen och genom att skapa intressanta mötesplatser 
för ungdomar samt genom att stimulera barns och ungdomars eget skapande.(s. 7) 
 
Samtidigt som Biblioteksplanen tar starkast ställning för idéer inom den sociologiska argu-
mentationslinjen är denna text den mest marknadsekonomiskt vänligt sinnade av de tre under-
sökta dokumenten. Det finns ett flertal öppningar och närmanden till marknadsekonomiska 
idéer. I avsnitt 2 står det att ”[b]iblioteken spelar en stor roll för utvecklingen av den goda 
staden.” Stockholms stads budget uttrycker att ”Stockholm ska upplevas som en av Europas 
mest attraktiva platser för boende, besökare och näringsliv” och detta vill biblioteken gärna 
vara med och medverka till. Stockholm definieras här som glokal plats där platsen blir ett 
konkurrensmedel med syftet att skapa ekonomisk tillväxt. Som Jenny Johannisson skriver 
(2006, s. 74) är den glokala platsen en interaktion mellan ett lokalt och globalt perspektiv.  
 
Stockholms stadsbibliotek uttrycker idéer om marknadsanpassning genom målsättningen att 
biblioteket ”för(a) en ständig dialog med besökarna för att utveckla sina tjänster på ett sätt 
som passar dem” i syfte att ”[o]lika bibliotek kan lägga tonvikt på olika områden och därmed 
skapa spetskompetens och mångfald i utbudet”. (s. 5) 
 
Under rubriken det globala biblioteket förväntade jag mig ett resonemang kring Stockholms 
stadsbiblioteks ställning i relation till omvärlden. Orsaken var ordvalet ”globala biblioteket”. 
(s. 9) I stället handlar avsnittet om bibliotekets integrerande roll för ”många nya svenskar”. (s. 
10) Jag anser att ordvalet global uttrycker en önskan att använda en modern och 
marknadsorienterad vokabulär.  
 
I avsnittet det lokala biblioteket görs en liknelse vid restaurangkedjan Mac Donald’s: ”Mac 
Donald’s har 28 restauranger i Stockholm. Stockholms stadsbibliotek har 38 stadsdelsbiblio-
tek. Trots det är biblioteken inte alls lika synliga i den stockholmska gatumiljön. Skyltningen 
till biblioteken, vid biblioteken och i biblioteken ska ge tydliga signaler till läslust.” (s. 11) 
 
Idén om synliggörande är uppenbar. Det finns en farhåga att folkbiblioteken inte syns 
tillräckligt. Men varför vill biblioteket jämföra sig med Mac Donald’s? Svaret måste vara att 
man söker en strategi att synas genom att studera denna snabbmatskedja. Det tyder på en vilja 
att spela på marknadens villkor och locka till sig besökarna genom marknadens strategier.  
 
De humanistiskt orienterade idéerna kommer tydligast till uttryck genom två aspekter. Den 
första handlar om konstnärlig kvalitet och uttrycks i strategin över hur Stockholms stadsbibli-
otek ska bli en djärvare kulturinstitution. I avsnitt fyra finns två punkter över hur målet ska 
uppnås. Den andra får representera den humanistiskt orienterade linjen. Konstnärliga ledare 
ska engageras för kulturverksamheten och biblioteket ska ”söka ett aktivt partnerskap med 
kulturskolan, stadens övriga kulturinstitutioner och fria kulturutövare.” (s. 5) Värt att obser-
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vera är ordvalet ”partnerskap” vilket är marknadsorienterat, samtidigt som biblioteket inte ska 
söka sig bortom institutionernas gränslinje. Partnerskapet reserveras för övriga institutioner 
och inte för näringslivet. Kvalitetsaspekterna värnas genom att man ska välja konstnärliga 
ledare och med ordet djärv åsyftas som jag förstår det hög konstnärlig kvalitet.  
 
Den andra humanistiska aspekten handlar om utbildning och Stockholms stadsbiblioteks 
samarbete med förskolor, grundskolan och gymnasieskolan, universitets- och 
högskolebibliotek. ”Biblioteket har en nyckelroll i människors lärande.” (s. 8) 
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8 Reflektion och förslag till vidare forskning 

8.1 Reflektion  
 
Analysresultaten visar att ju högre politisk nivå dokumentet har, desto fler idealtyper ur den 
humanistiska argumentationslinjen innehåller det, samt ju lägre politisk nivå dokumentet har, 
desto fler marknadsorienterade argument innehåller det. UNESCO Public Library Manifesto 
innehöll flest humanistiskt orienterade argument för folkbiblioteken, medan 
Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan innehöll flest 
marknadsorienterade argument. I Kulturpropositionen 1996/97:3 ligger tyngdpunkten på 
argument ur den sociologiska argumentationslinjen.  
 
Detta förhållande kan ha flera orsaker. En sannolik förklaring till att UNESCO Public Library 
Manifesto innehåller flest humanistiskt orienterade argument för kulturpolitiken är tidpunkten 
för dokumentets tillkomst. Det skrevs ursprungligen 1949, strax efter andra världskriget, och 
förmedlar UNESCO:s tro på folkbibliotekens möjlighet att bidra till fred och välfärd. 
Kulturpolitiken tjänade som ett fredsprojekt. Manifestet beskriver folkbiblioteket som en le-
vande samhällskraft och demokratisk institution för utbildning. Målet för kulturen inom den 
humanistiskt orienterade argumentationslinjen var att få fler samhällsgrupper intresserade av 
den högkvalitativa kulturen. Med hjälp av utbildning och upplysning skulle den goda kulturen 
komma folket till godo.  
 
Kulturpropositionen 1996/97:3 producerades under en socialdemokratisk regering på 1990-
talet, och är färgad av tidens nyliberala vindar. Kulturpropositionens idéer är i huvudsak 
sociologiskt förankrade, vilket stämmer överens med de ideologiska värderingar som rådde 
vid de kulturpolitiska målformuleringarnas tillblivelse 1974. Under 1950- och 60-talen 
präglades den kulturpolitiska debatten av demokratiska ideal och av övertygelsen att kulturen, 
genom att nå ut till och därmed bekräfta och omfatta alla grupper i samhället, skulle öka 
jämlikheten. Även om 1996 års idéer har behållit sin förankring i de sociologiska 
värderingarna märks inslag av marknadsekonomiska idéer. Intressant är att 
Kulturpropositionen aktivt uppmanar Dramaten och Operan att söka privat finansiering.    
 
Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan skrevs 2002 och gäller 
för åren 2002-2006. Enligt den kulturpolitiska modellen är de marknadsekonomiska idéerna 
sprungna ur 1980-talet och framåt, och kan förklara den rika förekomsten av de 
marknadsekonomiska idéerna. Biblioteksplanen anger riktning och ramar för 
biblioteksverksamheten med tonvikt på de långsiktiga strategierna. Biblioteksplanen uttrycker 
en öppenhet inför förändringar och välkomnar dialog med andra aktörer, i enlighet med de 
politiska vindar som blåste under perioden för dokumentets tillkomst. Allianser, partnerskap 
och nätverk uppmuntras. En viktig fråga är hur biblioteket kan bli intressant i konkurrensen 
om medborgarnas tid och uppmärksamhet. Marknadsekonomiska strategier föreslås som en 
framtida strategi för biblioteken att orientera sig i en omvärld med starkare konkurrens om 
besökarnas uppmärksamhet.    
 
Innehållet av kulturpolitiska idéer kan också bero på att dokumenten skrivits med tanke på 
olika målgrupper som mottagare. UNESCO:s folkbiblioteksmanifest riktades mot länders 
regeringar. Kulturpropositionen är resultatet av en omfattande utredning och diskuterar de 
kulturpolitiska mål som ska ange riktning för Sveriges kulturverksamhet. Den riktar sig till 
alla, hela samhället. Biblioteksplanen är ett förslag på strategi för Stockholms stadsbibliotek 
och riktar sig direkt till biblioteken och dess personal. 
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Analysresultaten visar även att ju närmare verkligheten dokumentet befinner sig desto fler 
argument för marknadsorienterade lösningar uttrycker det. Det internationella dokumentet 
förmedlar de övergripande idéerna som ska genomsyra ett folkbibliotek och som sådant är det 
dokumentet mycket värdefullt. Det är viktigt att de grundläggande idéerna för folkbiblioteken 
inte glöms bort och försvinner. Vår tid präglas av en oerhört snabb samhällsutveckling och 
globalisering vilket även för med sig en ganska snabb värdeförskjutning av idéer.  
 
Samarbetet mellan Rum för Barn och Åhléns förverkligar många marknadsekonomiska idéer, 
som synliggörande, upplevelse, profilering och indelningen av besökarna i segment. Enligt 
den marknadsekonomiska argumentationslinjen är plats och synliggörande mål som genererar 
ekonomisk tillväxt. Det är inte svårt att se Rum för Barns konkurrensfördelar med sitt läge 
och sin exponering. Rum för Barns funktion är upplevelseorienterad, och barnbiblioteket har 
tillgång till Kulturhusets sponsorkoordinatorer som kan marknadsföra biblioteket och utforma 
strategier för verksamheten. Annars är en sponsoravdelning en dyr utgift. Åhléns för en 
marknadsorienterad argumentation där man ser på samarbetet kring barnbiblioteket som ett 
positivt sätt att utveckla affärerna. Samarbetet sägs vara ett tecken på en ny tid där gränserna 
mellan privata företag och samhället i övrigt bryts ned. Åhléns ser den ”positiva kommersiella 
nytta” biblioteksprojektet ger, vilket är en tydlig marknadsorienterad argumentation, men 
samtidigt ser Åhléns möjligheten att göra en samhällsinsats genom effekterna av sin 
sponsring. (Åhléns pressmeddelande, 2004-12-08) 
 
Sida vid sida av de marknadsekonomiska idéerna syns sociologiskt förankrade idéer på Rum 
för Barn. Det aktiva deltagandet och civila samhället är centrala inslag, exempelvis genom 
ateljén som inbjuder barn till skapande.  
 
Betraktar man Åhléns sponsring av Rum för Barn som ett isolerat fenomen verkar det inte 
finnas några nackdelar med kultursponsring. Utan det extra ekonomiska tillskottet från Åhléns 
hade dagens Rum för Barn inte funnits. Idéerna är sprungna ur Rum för Barn och biblioteket 
har behållit sin integritet i verksamhet och litteraturutbud. Åhléns får ett kunskapsutbyte och 
besökarna erbjuds ett fantastiskt bibliotek med fina och ovanliga miljöer och ett rikt utbud av 
böcker och verksamhet. Alla är vinnare. Däremot skulle ökad kultursponsring av folkbibliotek 
kunna få konsekvenser på ett större plan. Långt ifrån alla barnbibliotek kan hävda sig i 
konkurrensen med Rum för Barn när det gäller marknadens krav på synlighet och ekonomisk 
vinst. Ur ett bredare perspektiv skulle utvecklingen kunna påverka andra barnbibliotek mindre 
gynnsamt med tanke på kraven att vara attraktiv för näringslivet i jakten och konkurrensen på 
sponsringsmedel. Av företagens sponsring går endast tio procent till kulturen.  
 
Samarbetet kan tjäna som exempel på att det inte går att särskilja marknad och stat från 
varandra med vattentäta skott. Det existerar ett spänningsfält mellan stat och marknad och i 
framtiden måste stat och marknad kunna samarbeta, även kring frågor som tidigare varit 
förbehållna staten. Vår globaliserade tillvaro föder fram nya lösningar, och om dessa är 
positiva för folkbiblioteken eller ej återstår att se. I en turbulent utveckling är dokument som 
UNESCO Public Library Manifesto viktiga som stabiliserande faktor. Marknadens intåg på 
kulturens område måste inte nödvändigtvis hota de humanistiska idealen, men de 
humanistiska värderingarna får inte glömmas bort. Marknadens högsta syfte är till syvende 
och sist ekonomisk nytta, ett mål som inte bör prägla folkbiblioteken.  
 
Karin Häll resonerar i sin magisteruppsats kring huruvida det verkligen föreligger en ny 
diskurs på 1990-talet eller inte. Hon menar att språkbruket förvisso har förändrats, men knap-
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past ideologin. Hon konstaterar att det faktum att språkbruket förändrats, men inte ideologin, 
kan vara en förklaring till de blandade känslor som fortfarande finns kring fenomen som pri-
vat finansiering av kultur och kultursponsring. Detta vill jag gärna lyfta fram, med tanke på 
att kultursponsringen i dag fått en allt större samhällelig legitimitet, samtidigt som 
resonemang kring kultursponsring ofta sker med en vokabulär som hör hemma inom den 
sociologiska argumentationslinjen. Det inte lika fult med kultursponsring längre, men ofta 
maskeras marknadsekonomiska åsikter med en sociologiskt färgad vokabulär. Värt att notera 
är att ordet ”kultursponsring” inte förekommer någonstans i Åhléns pressmeddelande. I stället 
heter det ”samarbete” och ”biblioteksprojekt” och ”projekt”. Undvikandet av ordet sponsring 
är kanske ett uttryck för de blandade känslor som finns i samhället. Åhléns vill inte väcka ont 
blod genom att benämna samarbetet kultursponsring, utan hoppas vädja till allmänhetens 
förståelse och uppskattning genom andra väl valda uttryck.   
 
Lars Petersson anser att kultursponsringen befäster klasskillnader i samhället, och följande 
rader kan stå som en antites till de idel lovord som omger samarbetet mellan Åhléns och Rum 
för Barn: ”En rad fenomen på kulturområdet kan vid första anblicken kanske verka både till-
fälliga och oförargliga. Men de bildar ett mönster. De har alla det gemensamt att de är uttryck 
för nya eller nygamla bindningar mellan kultur och privat kapital, mellan ekonomiskt och 
kulturellt kapital”. (1989, s. 11) 
 
Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap och kulturpolitikforskare, skriver i sin bok Kultu-
rens nya vägar: ”Både i sitt kulturbegrepp och sin praktik drar kulturpolitiken en skarp gräns 
mellan offentligt och privat och mellan ickekommersiellt och kommersiellt. På kulturens olika 
arenor sker alltfler överskridanden av dessa gränser. Hur ska en ny kulturpolitisk värdegrund 
och praktik se ut för att möjliggöra samverkan och partnerskap mellan offentligt och privat?”. 
(2003, s. 255) Samarbetet mellan Rum för barn och Åhléns kan tjäna som ett exempel på 
samverkan mellan offentligt och privat där både sociologiskt och marknadsekonomiskt 
förankrade idéer samverkar i en kulturpolitisk värdegrund som rymmer båda linjerna.  
 

8.2 Förslag till vidare forskning  
 
Alla folkbibliotek kan inte hävda sig i konkurrensen om privat stöd. Det är också tveksamt 
huruvida folkbibliotekens demokratiska uppdrag, med tillgänglighet för alla, kan upprätthållas 
ifall verksamheten finansieras av privata medel. Det privata näringslivet har ekonomisk vinst 
som högsta mål och låter efterfrågan och lönsamhet styra.  
 
Hur de demokratiska värdena kan komma att påverkas när en privat aktör träder in med 
sponsorpengar på ett folkbibliotek är ett spår som jag tycker vore mycket intressant att 
utforska.  
 
Ett spår som inte behandlats alls i denna uppsats, men som också vore spännande att utforska 
är hur kultursponsring på folkbibliotek ser ut internationellt. 
 
Det hade också varit intressant att följa debatten om kultursponsring i medierna.  
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9 Sammanfattning 
I Stockholm finns det ett barnbibliotek i Kulturhuset som heter Rum för Barn. Det är sponsrat 
med 3,14 miljoner kronor av varuhuskedjan Åhléns. Sponsringssamarbetet inleddes i 
december 2004 och det nya barnbiblioteket Rum för Barn invigdes i oktober 2005. Biblioteket 
blev en succé från början och besökssiffrorna är konstant höga. Nu planeras en utbyggnad för 
kunna ta emot fler besökare. Samarbetet mellan Rum för Barn och Åhléns är utgångspunkten 
för denna magisteruppsats.  
 
Syftet är att undersöka kultursponsring på folkbibliotek. Genom metoden ideologikritisk 
textanalys undersöker jag vilka kulturpolitiska idéer som tre olika kulturpolitiska dokument 
på olika politiska nivåer kommunicerar. De analyserade dokumenten är UNESCO Public 
Library Manifesto (1994) på internationell nivå, Kulturpropositionen 1996/97:3 på en natio-
nell nivå och Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan (2002) på 
en lokal nivå.  
 
Den metodologiska utgångspunkten är ideologikritisk textanalys. Metoden kräver en 
undersökning av verkligheten utanför texterna. Syftet med det är att texten placeras i ett 
sammanhang. I denna undersökning innebär det att jag redogör för Åhléns 
sponsringssamarbete med Rum för Barn i ett eget kapitel. I kapitel 8 kommer jag att med 
utgångspunkt i den teoretiska modellen samt tidigare forskning reflektera över vilka idéer som 
kategoriserar samarbetet. Denna reflektion placeras i det avslutande kapitlet i uppsatsen. 
 
Dokumenten innehåller endast ett fåtal uttalanden kring privat finansiering och för att angripa 
ämnet och komma åt frågor kring kultursponsring har jag valt att analysera dokumenten 
utifrån en teoretisk modell över tre olika sätt att tala om kulturpolitik. Modellen är en snarlik 
version av kulturpolitikforskaren Dorte Skot-Hansens modell över kulturpolitikens 
utveckling, uttryckt i tre olika argumentationslinjer: Humanistisk, sociologisk och 
marknadsekonomisk argumentation för kulturpolitik.  
 
De tre frågeställningarna som ligger till underlag för analysen är: 
 

• Vilka kulturpolitiska idéer kommer till uttryck i UNESCO Public Library Manifesto? 
 
• Vilka kulturpolitiska idéer kommer till uttryck i Kulturpropositionen 1996/97:3? 

 
• Vilka kulturpolitiska idéer kommer till uttryck i Biblioteksverksamhet i Stockholms 

stad – en strategisk biblioteksplan? 
 
Resultatet av textanalysen visar att UNESCO Public Library Manifesto är det dokument som 
består av störst andel humanistiska idealtyper. Idealtyperna ur den humanistiska och sociolo-
giska argumentationslinjen dominerar, med lätt övervikt av idealtyper ur den sociologiska 
argumentationslinjen. De marknadsekonomiska idéerna är helt frånvarande.  
 
Kulturpropositionen 1996/97:3 domineras av idealtyper ur den sociologiska argumentations-
linjen. Idealtyperna ur den humanistiska argumentationslinjen var både få och nedtonade. 
Idealtyperna ur den marknadsekonomiska argumentationslinjen är färre än idealtyperna ur den 
sociologiska, men fler än de humanistiska idealtyperna. De marknadsekonomiska 
idealtyperna har också en hög relevans. 
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Biblioteksverksamhet i Stockholms stad – en strategisk biblioteksplan är det dokument som 
innehåller störst andel marknadsekonomiska idealtyper. Där finns lika många idealtyper ur 
den sociologiska och den marknadsekonomiska argumentationslinjen. Idealtyperna ur den 
humanistiska argumentationslinjen var förvisso få, men betydelsefulla och särskilt framträ-
dande i Biblioteksplanens hänvisningar till Unescos folkbiblioteksmanifest.  
 
Orsakerna till detta kan exempelvis vara de olika tidpunkterna för dokumentens tillkomst, att 
dokumenten riktas mot olika mottagare eller att dokumenten befinner sig på olika distans till 
folkbibliotekens verklighet.  
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11 Bilaga 

UNESCO Public Library Manifesto 
 
Freedom, Prosperity and the Development of society and individuals are fundamental 
human values. They will only be attained through the ability of well-informed citizens to 
exercise their democratic rights and to play an active role in society. Constructive 
participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well as 
on free and unlimited access to knowledge, thought, culture and information.  
The public library, the local gateway to knowledge, provides a basic condition for lifelong 
learning, independent decision-making and cultural development of the individual and social 
goups.  
This Manifesto proclaims UNESCO's belief in the public library as a living force for 
education, culture and information, and as an essential agent for the fostering of peace and 
spiritual welfare through the minds of men and women.  
UNESCO therefore encourages national and local governments to support and actively 
engage in the development of public libraries.  
   
 The Public Library 
  
The Public Library is the local centre of information, making all kinds of knowledge and 
information readily available to its users. 
 
The services of the public library are provided on the basis of equality of access for all, 
regardless of age, race, sex, religion, nationality, language or social status. Specific sevices 
and materials must be provided for those who cannot, for whatever reason, use the regular 
sevices and materials, for example linguistic minorities, people with disabilities or people in 
hospital or prison.  
All age groups must find material relevant to their needs. Collections and sevices have to 
include all types of appropriate media and modern technologies as well as traditional 
materials. High quality and relevance to local needs and conditions are fundamental. Material 
must reflect current trends and the evolution of society, as well as the memory of human 
endeavour and imagination.  
Collections and services should not be subject to any form of ideological, political or religious 
censorship, nor commercial pressure.  
   
 Missions of the Public Library 
  
The following key missions which relate to information, literacy, education and culture 
should be at the core of public library services:  

1. creating and strengthening reading habits in children at an early age;  
2. supporting both individual and self conducted education as well as formal education at 

all levels;  
3. providing opportunities for personal creative development;  
4. stimulating the imagination and creativity of children and young people;  
5. promoting awareness of cultural heritage, appreciation of the arts,  

scientific achievements and innovations;  
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6. providing access to cultural expressions of all performing arts;  
7. fostering inter-cultural dialogue and favouring cultural diversity;  
8. supporting the oral tradition;  
9. ensuring access for citizens to all sorts of community information;  
10. providing adequate information services to local enterprises, associations and interest 

groups;  
11. facilitating the development of information and computer literacy skills;  
12. supporting and participating in literacy activities and programmes for all age groups, 

and initiating such activities if necessary.  

   
 Funding, legislation and networks 
  
The Public Library shall in principle be free of charge. The public library is the 
responsibility of local and national authorities. It must be supported by specific legislation and 
financed by national and local governments. It has to be an essential component of any long-
term strategy for culture, information provision, literacy and education. 
 
To ensure nationwide library coordination and cooperation, legislation and strategic plans 
must also define and promote a national library network based on agreed standards of service.  
The public network must be designed in relation to national, regional, research and specific 
libraries as well as libraries in schools, colleges and universities.  
   
 Operation and management 
  
A clear policy must be formulated, defining objectives, priorities and services in relation to 
the local community needs. The public library has to be organized effectively and 
professional standards of operation must be maintained. 
 
Cooperation with relevant partners - for example, user groups and other professionals at local, 
regional, national as well as international level - has to be ensured.  
Services have to be physically accessible to all members of the community. This requires well 
situated library buildings, good reading and study facilities, as well as relevant technologies 
and sufficient opening hours convenient to the users. It equally implies outreach services for 
those unable to visit the library.  
The library services must be adapted to the different needs of communities in rural and urban 
areas.  
The librarian is an active intermediary between users and resources. Professional and 
continuing education of the librarian is indispensable to ensure adequate services.  
Outreach and user education programmes have to be provided to help users benefit from all 
the resources.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 


