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1. Inledning 
Uppslaget till den här uppsatsen fick vi efter att en av oss läst artikeln ”Folkbibliotekets 
förbannelse” av Jimmy Gärdemalm, länsbibliotekschef i Norbotten, i ett nummer av Ikoner 
(Gärdemalm, Ikoner 2000:5, s. 10).  
 
Enligt Gärdemalm har folkbiblioteket blivit så ”för-givet-taget att ingen längre bryr sig”. Han 
fortsätter: 
 

Statliga, regionala, kommunala utredningar där sammanhanget kräver, eller rimligen 
borde ha krävt, att bibliotekets uppgifter och roll grundligt analyseras, nämner över huvud 
taget inte bibliotek. Skälet sägs alltid vara att biblioteket är så självklart att … 
(Gärdemalm, Ikoner 2000:5, s. 10).  
 

De tre avslutande punkterna i citatet är alltså Gärdemalms egna, för han menar att det inte 
finns något självklart svar på vad som egentligen är folkbibliotekets uppdrag. Gärdemalm 
menar att denna fråga måste lyftas fram och diskuteras eftersom folkbiblioteket annars 
riskerar att hamna otakt med samhällsutvecklingen, att ramla mellan stolarna i den politiska 
beslutsprocessen och att i allt för hög grad reduceras till en passiv tillhandahållare av material. 
(Gärdemalm, Ikoner 2000:5, s. 11).  
 
Om Gärdemalm har rätt återstår att se, men klart är hur som helst att det är svårt att få grepp 
om vad som egentligen är folkbibliotekets uppgifter och roll. Bibliotekslagen, som är det enda 
gemensamma styrdokumentet på nationell nivå, erbjuder viss vägledning i form av den andra 
paragrafen där det heter att: 
 

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. 
 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 

  
Denna målbeskrivning nämner alltså flera olika och mycket allmänna mål för folkbiblioteket 
och utöver detta så föreskriver även bibliotekslagen att folk- och skolbiblioteken ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, invandrare, andra minoriteter och åt barn och 
ungdomar.  
  
Även Bjarne Stenquist, journalist och författare, menar att folkbibliotekets roll i samhället 
behöver lyftas fram och diskuteras. I sin bok Är det på efterkälken Sverige åker? – 
Folkbiblioteken behöver ett nationellt uppdrag! (Stenquist, 2003) gör Stenquist en studie av 
främst folkbibliotekspolitiken i sex europeiska länder: Storbritannien, Nederländerna, Finland, 
Danmark, Tyskland och Portugal. Han jämför sedan situationen för folkbiblioteken i dessa 
länder med situationen för folkbiblioteken i Sverige och hans slutsats är att Sverige just har 
hamnat på efterkälken. Orsaken till detta menar Stenquist är att dessa länder till skillnad från 
Sverige på olika sätt har lyckats formulera nationella uppdrag för folkbiblioteken, samt att de 
har lyckats att finna lösningar på hur dessa nationella mål ska genomföras i system som till 
stora delar är kommunalt finansierade.  
 
Stenquist pekar på en växande debatt i Sverige kring folkbibliotekets roll på senare år. 
Bakgrunden till detta ser han i den omtumlande period för folkbiblioteken som rådde kring 
senaste sekelskiftet och som utsatte folkbiblioteken för stora påfrestningar. Den expansion av 
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folkbiblioteken som genomförts sedan slutet av 1960-talet bröts med 1990-talets stora 
kommunala besparingar. Samtidigt etablerades den nya informations-tekniken på biblioteken. 
Med Kunskapslyftet, utbyggnaden av de regionala högskolorna och andra 
utbildningssatsningar fylldes biblioteken med vuxenstuderande.  
 
Som ett lämpligt uppslag för den här uppsatsen såg vi då en sammanfattning och strukturering 
av debatten om folkbibliotekets uppdrag i form av en ideologianalys av dels de politiska 
dokument i vilka bibliotekslagen bereddes, dels av den allmänna debatten i olika 
bibliotekstidskrifter.  
 
En sådan sammanfattning och strukturering skulle kunna ha en positiv inverkan på debatten 
främst de många möjligheter till detaljerade jämförelser detta skulle innebära.  
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att klargöra och jämföra olika grundläggande ståndpunkter 
om folkbibliotekets uppdrag.  
 
Vi kommer att använda oss av följande frågeställningar för att besvara syftet: 

 
• Vilka är de respektive uppdragens övergripande mål?  
• Hur motiveras dessa mål? 
• Vilka medel föreslås för att uppnå målen?  

 
Konkret så kommer resultatet av analysen att bestå av en sammanställning av så kallade 
tankeskolor. En tankeskola består i grova drag av en beskrivning av en grundläggande 
ståndpunkt i en fråga i form av en redogörelse för vilka mål som eftersträvas, varför de anses 
vara värda att eftersträvas och hur de ska uppnås, utefter vilka våra frågeställningar alltså har 
anpassats.  
 

1.2. Disposition 
Denna uppsats består av sju kapitel. Efter detta inledningskapitel där undersökningens syfte 
och frågeställningar har presenterats följer ett kapitel som tar upp tidigare forskning med 
relevans för denna studie. Den tidigare forskningen är indelad i en del som handlar om allmän 
kulturpolitik och en del som mer specifikt berör folkbibliotekspolitik. 
 
I det därpå följande kapitlet presenteras de teoretiska ståndpunkterna. Kapitlet består i 
huvudsak av en utförlig beskrivning av ideologianalysens olika delar och dess tillämpning. 
Sedan följer ett kapitel där vi förklarar hur vi har gått tillväga när vi har valt ut och avgränsat 
vårt källmaterial. 
 
Det femte kapitlet, som är det omfångsrikaste, utgörs av själva analysdelen. Där framställs 
ideologianalyserna av det politiska materialet, tidskriftsartiklarna och övrig litteratur (vad som 
sorterar under beteckningen ”övrig litteratur” förklaras i kapitel 4.2). Ett underkapitel 
behandlar det politiska materialet. Det följs av ett underkapitel för den övriga litteraturen. Ett 
tredje underkapitel tillägnas analysen av tidskriftsartiklarna. Varje analysdel avslutas av ett 
parti där analysen sammanfattas. 
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Vår diskussion och de slutsatser vi har dragit av analyserna presenteras i kapitel sex. Där 
redogörs för de tankeskolor som vi har formulerat utifrån de ideologianalyser som 
presenterats i det föregående kapitlet. Varje tankeskola behandlas i ett enskilt kapitel. Efter 
beskrivningen av tankeskolorna sätts de in i ett större perspektiv där de bland annat jämförs 
med den tidigare forskningen som presenterades i det andra kapitlet. Vi ger även förslag på 
vidare forskning. 
 
Uppsatsen avslutas sedan som sig bör med en sammanfattning, följt av en käll-och 
litteraturförteckning. 
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2. Tidigare forskning  
Folkbibliotekspolitiken i Sverige är en del av kulturpolitiken. Vi tänker därför inledningsvis 
redogöra för en del kulturpolitisk forskning och då särskilt den med ideologisk inriktning. 
Forskningsöversikten övergår sedan till en genomgång av arbeten som mer direkt berör 
folkbiblioteket.  
 

2.1 Kulturpolitik 
I Kulturpolitikk i det moderne Noreg menar Geir Vestheim att samhällslivet i främst 
Västeuropa under 1900-talet har genomgått en radikal rationalisering och differentiering där 
område efter område (religion, konst, moral, politik, etc.) har skilts från varandra och bildat 
egna kunskapsstrukturer med egna begrepp och logik. Denna utveckling har också fått sitt 
uttryck i det politiska livet där även kulturpolitiken har urskiljts som ett eget politikområde 
och blivit ett eget rationalitetsprojekt precis som utbildningspolitik, hälsopolitik, 
kommunikationspolitik, och så vidare. (Vestheim, 1995, s. 226f)  
 
I Kulturens nya vägar redogör Sven Nilsson (2003) för ett antal kulturpolitiska modeller 
konstruerade av Harry Hillman-Chartrand och Claire McCaughey. Dessa modeller utgörs av 
1) underlättarmodellen, 2) mecenatmodellen, 3) arkitektmodellen och 4) ingenjörsmodellen. 
Uppställningen går från en kulturpolitik med stor distans till direkt inblandning och styrning.   
 
I underlättarmodellen ger inte staten något direkt stöd till kulturen utan försöker istället just 
att underlätta för kulturlivet genom att uppmuntra donatorer och sponsorer att ge stöd genom 
lättnader i avgifter och skatter. Staten har inga särskilda kvalitetskrav på kulturproduktionen. 
USA anges som ett typiskt exempel. 
 
I mecenatmodellen stödjer staten kulturen ekonomiskt men på ”armlängds avstånd”, det vill 
säga genom att fördelningen av det ekonomiska stödet överlåts åt oberoende organ som inte 
representerar staten. Det finns dock ett tydligt uttalat önskemål från staten att stödet ska gå till 
professionell konst av hög kvalitet. Storbritannien fram till Thatcher-epoken på 1980-talet 
anges som exempel. 
De nordiska länderna, Tyskland och Belgien anges som exempel på länder där 
arkitektsmodellen anses vara tillämplig. I arkitektsmodellen är statens roll aktiv och 
ingripande och tar ett övergripande ansvar och utarbetar en plan för kulturområdet, anger mål 
och inordnar kulturpolitiken i en politisk helhet. 
Arktitektsmodellen bygger på att det finns en politisk och administrativ struktur som kan fatta 
beslut och genomföra de politiska åtgärderna på central, regional och lokal nivå. För att staten 
inte ska få för stort inflytande över kulturlivet krävs det även att det finns självständiga 
organisationer på kulturområdet och att medlemmarna i beslutande politiska organ även 
innefattar utövande konstnärer och kulturarbetare. Detta sistnämnda korporativa inslag samt 
en decentralisering av den kulturpolitiska infrastrukturen med överföring av ansvar och 
resurser från staten till regionen ses som särskilt utmärkande drag för de nordiska länderna. 
(Nilsson, 2003, s. 445)    
 
I ingenjörsmodellen äger staten de konstnärliga produktionsmedlen och bestämmer både över 
det konstärliga och politiska innehållet i kulturverksamheten. Det stalinistiska Sovjet och det 
nazistiska Tyskland anges som exempel. 
 



 8 

Under de senaste femtio åren har kulturpolitiken förändrats på ett sätt som kan beskrivas som 
en förskjutning från upplysning till upplevelse. Om detta skriver Dorte Skot-Hansen i Kultur 
til tiden – Strategier i den lokale kulturpolitik (1999). Hon beskriver den kulturpolitiska 
utvecklingen i Danmark från 1960-talet och framåt på sagda vis. Samma utveckling har skett i 
övriga Norden. Den tendens som hon ser är att kulturpolitikens innehåll har skiftat från att 
baseras på en humanistisk rationalitet baserad på ideologiska/idealistiska argument, över till 
en politisk-sociologisk rationalitet där kulturen skulle medverka till att frigöra undertryckta 
grupper i samhället och kulturpolitiken skulle baseras på idéer som kom från folket. Slutligen 
har det skiftat till en instrumentell rationalitet med en ”tivolisering” av kulturen, vilket 
innebär att den ska ge publiken en upplevelse och helst också ekonomisk vinning. (Skot-
Hansen, 1999, s. 11)  
 
Skot-Hansens beskrivning av kulturpolitikens skiften mellan olika rationaliteter har hon lånat 
av Geir Vestheim. De båda delar åsikten att kulturpolitiken går mot en ekonomisk riktning 
och att detta naturligtvis präglar biblioteksverksamheten. Skot-Hansen diskuterar sedan de tre 
rationaliteterna med tyngdpunkt på den sistnämnda. 
 
Skot-Hansen menar att det var på 1980-talet som kulturpolitiken växlade in på det 
instrumentella spåret präglat av de marknadsideologiska strömningarna i samhället. Det kom 
till och med att påverka språkbruket. Kulturstöd blev kulturinvestering och publik blev 
kunder. (Ibid., s. 14 f) Skot-Hansen talar också om en ”kulturalisering”, det vill säga en 
tendens till att allt blir kultur. Kulturpolitiken breder ut sig och används som en krydda inom 
andra områden för att på så vis få bättre stöd. Ett exempel på det är satsningar på 
prestigefyllda projekt, flaggskepp kallar Skot-Hansen dem. (Ibid., s. 16) I Sverige har vi till 
exempel på kort tid fått en mängd nya arenor som primärt används av ishockeyklubbar, men 
som även har andra kulturella användningsområden. 
 
Skot-Hansen poängterar dock att det inte handlar om att dessa kulturpolitiska typer har avlöst 
varandra i en kronologisk följd. De förekommer alla tre i kommunernas kulturpolitik. Man 
finner inte någon dansk kommun där den instrumentella kulturpolitiken är allenarådande. 
(Ibid., s. 17)  
 
Vad gäller framtidens kulturpolitik skriver Skot-Hansen att utvecklingen inte går att vrida 
tillbaka. Samhället har förändrats och det humanistiska folkbildningsidealet har blivit daterat. 
De kulturella institutionerna måste kunna balansera mellan lokalt och globalt och mellan det 
som lockar en större publik och sådant som är lite smalare. Det är även viktigt att de är öppna 
för nya kulturella intryck och inte fastnar i tradition och blir låsta till kulturell kanon. 
 
I skriften Kulturpolitikk, demokrati og legitimitet, har Vestheim (2003) analyserat den svenska 
kulturpolitiken i förhållande till demokratiska idéer, värderingar, system och processer vid 
tiden för det senaste sekelskiftet. (Vestheim, 2003, s. 255).  
Vestheim menar inledningsvis att kulturen historiskt sett har spelat en betydande roll i 
uppbyggnaden av de moderna demokratierna: 
 

Under eineveldet skulle kulturen symbolisere och styrke kongens maktposisjon, 
under konstitusjonelle styreformer på 1800- og 1900-talet var kulturen og konsten eit 
verkemiddel i nasjonsbygginga og konstruksjonen av ei identitetskjensle hos 
borgarne (medborgarna). (Ibid., s. 258) 

 
Som grundläggande demokratiska värden i den västliga traditionen över huvud taget ser 
Vestheim idéerna om att alla människor har ett värde i sig och att varje människa är unik, och 
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yttrandefrihet tillsammans med reella möjligheter för att kunna yttra sig fritt i form av ett 
öppet offentligt rum. (Vestheim, 2003, s. 261) Vestheim menar sen att ett utmärkande drag för 
demokratiska stater är att samma värden även har tilldelats konsten, kulturen och 
vetenskapen. (Ibid., s. 264)  
 
Specifikt menar Vestheim att följande demokratiska värden har präglat och präglar den 
svenska kulturpolitiken: För det första kan kulturpolitiken i Sverige just karakteriseras som en 
rättighets- och frihetspolitik – som rätten för var och en att fritt få yttra sig utan inblandning 
från statsmakten eller några andra maktinstitutioner. 
För det andra ser Vestheim kulturpolitiken som en slags kunskaps- och upplysningspolitik 
med målet att skapa upplysta och välinformerade samhälls-medborgare samt att skapa 
förutsättningar för den enskilde individens bildning och utveckling. 
 
Identitetspolitik ser Vestheim som en tredje aspekt på kulturpolitiken och den visar sig i ett 
värnande om den enskilde individens och sociala och etniska gruppers rätt till en egen 
kulturell identitet.  
 
För det fjärde menar Vestheim att kulturpolitik även visar sig som fördelningspolitik i form av 
en politik som strävar efter att ge alla lika tillgång till kulturen. 
För det femte, och avslutningsvis, menar Vestheim att kulturpolitiken även har haft folkligt 
deltagande och aktivitet som uttalat mål. (Ibid., s. 265ff.) 
 

2.2 Folkbibliotekspolitik 
Joacim Hanssons (1998) licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet är en 
ideologikritisk studie om de framväxande folkbiblioteken och deras relation till samhället vid 
decennierna kring sekelskiftet 1800/1900. Hansson menar att något som var speciellt med 
folkbiblioteken framväxt, till skillnad från till exempel de bibliotek som sköttes av arbetar- 
eller nykterhetsrörelsen, var att folkbiblioteken saknade en moderorganisation med en tydlig 
ideologisk profil, vilket innebar att det inte fanns någon naturlig övergripande styrning av 
verksamheten. (Hansson, 1998, s. 128) 
 
De första folkbiblioteken finansierades genom en kombination av statliga och kommunala 
medel och kommunen ansvarade för verksamheten. Hansson menar i sina slutsatser att 
folkbibliotekens ideologiska identitet under den studerade perioden kan beskrivas som 
”mycket komplex som tycks låna sina ingredienser från flera håll”, men främst ändå från 
konservativt håll med det övergripande syftet ”att befrämja en samhällsutveckling med stabila 
förtecken.” (Ibid., s. 139)   
 
I en annan studie, Folkbibliotekens ideologiska förändring speglad i två statliga utredningar 
– en komparativ studie av 1911 års Folkbiblioteksutredning och 1995 års Kulturutredning, är 
Hanssons (1997) slutsatser att det går att utläsa en gemensam ideologisk grund utifrån de båda 
utredningarna i form av tre gemensamma perspektiv.  
För det första ett makt- och ansvarsperspektiv som består av att folkbiblioteken bör vara en 
kommunal angelägenhet och att dess tjänster bör vara avgiftsfria, för det andra ett 
samhällsekonomiskt som främst ser folkbiblioteket som en stabiliserande faktor i 
samhällsutvecklingen och som en garant för fri tillgång till och spridandet av 
information/informationsteknologi och kunskap, och för det tredje ett demokratiskt, vilket 
Hansson menar är det dominerande, av folkbiblioteket  
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som en institution vars bärande tanke är att föra fram och representera några av de 
mest grundläggande demokratiska idealen, fri tillgång till kunskap och information, 
rätt att ta del av aktuella debatter utifrån en mångfald av infallsvinklar och … att 
folkbiblioteket är en institution som står över alla sociala och politiska 
gränsdragningar i samhället utanför. (Hansson, 1997, s. 80) 
 

De förskjutningar som har skett vad gäller folkbibliotekens ideologiska identitet i de båda 
utredningarna, menar Hansson, är marginella och har främst gällt ”den funktion denna 
ideologiska identitet har haft när det gäller att legitimera folkbiblioteket funktion i samhället.” 
(Ibid., s. 82) Det som sägs i de båda utredningarna om folkbibliotekets funktion har förskjutits 
från att hävda folkbiblioteket som en institution som ska bidra till en framtida, önskad 
samhällsutveckling, till en institution som istället ska bidra till att förhindra en 
samhällsutveckling i icke önskad riktning. (Ibid.).  
 
I sitt bidrag till demokratiutredningen (Demokratins estetik, SOU 1999:129), Ideologi og 
folkebibliotekspolitik – eit demokratispørsmål diskuterar Vestheim frågan om vilken riktning 
folkbibliotekspolitiken bör ta. Frågan enligt Vestheim är om folkbiblioteket ska tillgodose 
kortsiktiga och instrumentella nyttointressen eller om det ska vara en demokratibyggande 
institution med mer långsiktiga mål om att förmedla kulturarvet och dagsaktuell information 
till medborgarna. (Vestheim, 1999, s. 179) 
 
Vestheim menar att ett av folkbibliotekets starkaste argument för dess legitimitet har varit 
folkbildning. Den utbildningsexplosion som började på 1970-talet ändrade dock 
förutsättningarna för den folkbildande verksamheten. De studerandes individuella behov 
prioriterades framför det kollektiva bildningsbehovet och bibliotekspolitiken anpassades 
därefter. Att på det viset underordna sig utbildningspolitiska och kommunekonomiska krav är 
problematiskt för folkbiblioteket menar Vestheim. Biblioteken ska vara öppna för alla och 
visa en mångfald. Det moderna demokratiska samhället behöver institutioner som är öppna 
för debatt om både kultur och politik. Biblioteken ska således inte bara ägna sig åt sådant som 
har en instrumentell nytta för den kommunala ekonomin. Det är en viktig demokratisk fråga. 
(Ibid., s. 192 f) 
 
I Folkbibliotek i förändring. Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet (1995) diskuterar 
Peter Enström folkbibliotekets identitet och hur den påverkas av de krav på förändringar som 
en kärvare ekonomisk tillvaro har påtvingat. Han beskriver situationen för folkbiblioteket i 
början av 1990-talet på följande vis:  
 
 

Krav på besparingar och neddragningar uppträder samtidigt med en snabb teknisk 
utveckling och ifrågasättandet av traditionella tillvägagångssätt inom folkbibliotek. 
När ett ifrågasättande väl startar så leder det dessutom ofta till att många oväntade 
frågor kommer upp på dagordningen. (Enström, 1995, s. 206)  

 
Han menar att situationen är problematisk eftersom de nya kraven uppfattas som svåra att 
införliva med den gamla identiteten. Att utveckla en ny identitet uppfattas även det som svårt.  
 
I förändringstider är det, skriver Enström, vanligt att man söker trygghet i den gamla 
identiteten. Folkbibliotekets identitet är emellertid inte entydig. Det går att urskilja ett antal 
olika identiteter. Enström använder sig av en indelning hämtad från Anders Ørom, lektor vid 
Aalborgs bibliotekshögskola: Folkbildningsidentiteten, kulturförmedlingsidentiteten, fack-
kunskapsförmedlare, katalogidentitet och socialarbetaridentitet, vilket utgör de traditionella 
identiteterna. Nya som har tillkommit är: Informationsorganiseraren och kunskapsmäklaren. 
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(Enström, 1995, s. 211) Han tillägger till detta att benämningen ”samhällets vardagsrum” inte 
passar in på folkbiblioteket. En mer adekvat benämning är ”samhällets mediala 
marknadsplats”. 
 
I boken Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling menar Marianne Andersson och Dorte 
Skot-Hansen (1994) att det har skett en instrumentalisering av kulturen och att detta har lett 
till svårigheter för folkbiblioteken att göra sig gällande inom den lokala kulturpolitiken 
eftersom de inte syns i samma utsträckning som vissa andra kulturbegivenheter.  
 
De menar vidare att vissa omprioriteringar har gjorts som varit till folkbibliotekets nackdel. 
Kommunerna har hellre satsat på projekt som profilerar och marknadsför den egna 
kommunen. (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 182 ff) 
 
Om biblioteken ska kunna möta denna konkurrens och fortsätta att vara en resurs i samhället 
menar Andersson & Skot-Hansen att de måste prioritera och göra val som baseras på de 
lokala förutsättningarna. De presenterar sedan en modell som de menar kan användas för att 
analysera bibliotekets profil i lokalsamhället liksom för att diskutera vilka aspekter man vill 
prioritera i verksamheten.  
 
Enligt deras modell (se nedan) kan folkbiblioteksverksamheten utformas med utgångspunkt i 
fyra huvudfunktioner, en informationsfunktion, en kunskapsfunktion, en kulturfunktion och 
en social funktion. De olika funktionerna är inte entydiga och överlappar ibland varandra. 
(Ibid., s. 17)  

 
(Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 17) 
 
I informationsfunktionen ingår att förmedla information till allmänheten och till arbets- och 
produktionssektorn som viktiga delar. Här återfinns referensservice, samhällsinformation, 
turistservice m.m. 
 
Kunskapsfunktionen består av stöd till utbildningssystemet på olika sätt genom att t.ex. 
tillhandahålla läsplatser och ordna användarundervisning. 
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I den sociala funktionen är folkbiblioteket ”samhällets vardagsrum”, men här ryms även 
samverkan mellan folkbiblioteket och andra samhällsinstitutioner såsom äldre- och 
barnomsorg, liksom rådgivning och uppsökande verksamhet när det gäller särskilt utsatta 
grupper. 
 
I dess kulturella funktion utmärks folkbiblioteket av att vara värd för kulturella och 
konstnärliga aktiviteter och arrangemang, utställningar, verkstäder, lokalhistoriska aktiviteter, 
identitetsskapande verksamheter mm. (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 17ff) 
 
I Folkbibliotekets verksamhetslogik vänder sig Göran Widebäck (1995) mot benämningen av 
folkbiblioteket som ”samhällets vardagsrum”. Orsaken är att han menar den rollen för med sig 
problem för folkbiblioteket. Eftersom biblioteket gör ”nästan allt” blir biblioteksbegreppet 
diffust och funktionen instabil. (Widebäck, 1995, s. 163) Widebäck har ett företags-
ekonomiskt perspektiv i sin uppsats. Folkbiblioteket är, skriver han, komplext och heterogent 
och har svårigheter med att bibehålla sin identitet i en omvärld som förändras kraftigt i snabb 
takt. 
 
Ytterligare ett problem som folkbiblioteket är ställt inför är av ekonomisk karaktär. Den 
kommunala förvaltningen som folkbiblioteket är en del av har förändrats från en ”givandets 
ekonomi” till en prestationsorienterad ekonomi, vilket innebär att resurserna sätts i relation till 
prestation. Det har inneburit en tydligare konkurrens om resurserna mellan de olika 
kommunala verksamheterna. Således måste folkbiblioteket redovisa någon form av värde till 
gagn för kommunens invånare och på så vis motivera sin verksamhet. Dessutom utgör 
folkbiblioteket inte längre en fristående enhet utan ingår i gemensamma förvaltningar med 
exempelvis fritid eller skola, vilket försvårar det än mer för biblioteket att hävda sina 
intressen. Widebäck ser inga enkla lösningar på problematiken, men menar att folkbiblioteket 
svårligen kan fortsätta verka efter den traditionella principen att ”göra allt för alla”. (Ibid., s. 
168 f) 
 
I sin magisteruppsats Folkbiblioteket och framtiden – en studie av framtidsdebatten i svensk 
bibliotekspress (2004) gör Johanna Liljekrantz Yaiche en hermeneutisk studie med syfte att 
ge en bild av, och kritiskt granska, uppfattningar om folkbiblioteket och dess framtid, 
hämtade från svensk bibliotekspress, närmare bestämt från Ikoner, Biblioteksbladet och bis. 
Med sin studie vill Liljekrantz Yaiche besvara frågorna om hur uppfattningarna om det 
framtida folkbiblioteket ser ut i bibliotekspressen samt vad som präglar debatten och varför. 
 
Som en kommentar till sina slutsatser skriver Liljekrantz Yaiche att hon hade problem att 
överhuvudtaget hitta relevant material till sin studie och hon menar att bristen på visionärt 
framtidstänkande förefaller vara påtaglig åtminstone inom den del av biblioteksvärlden vars 
åsikter vädras i bibliotekspressen. Det material hon trots allt hittade leder till slutsatserna att 
debatten består av ett fåtal idéer/utgångspunkter som dels handlar om ett vidare perspektiv 
som inkluderar samhällsutveckling och dels ett mer konkret, arbetsinriktat perspektiv. 
Perspektivet verkar vara knutet till vilken roll aktören har. (Liljekrantz Yaiche, 2004, s. 54 ff) 
 
Det framkommer inte någon tydlig och gemensam syn på folkbibliotekets framtid, vilket kan 
tyda på en splittring inom institutionen. 
Det går att skönja en likriktning i debatten i form av en fokusering på IT. IT berörs ofta i 
debatten, men någon gemensam uppfattning om dess roll finns inte. 
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Det råder brist på nytänkande och utvecklande framtidsbilder. Biblioteket som institution 
tycks vara stark och tyvärr också konservativ. De få alternativa visionerna som finns utgår 
från IT och marknadstänkande. Dessa visioner kommer i hög utsträckning från pennor med 
distans till institutionen. 
Urholkning av demokratin ses som framtidens främsta hot. Att ta tillvara på möjligheterna 
som kommer att bjudas kräver förändringar på olika vis. 
Den avslutande slutsatsen är att det framtida bibliotekets utformning är helt beroende av hur 
det framtida samhället ser ut. (Liljekrantz Yaiche, 2004, s. 54 ff) 
 
I Bibliotekens framtid – intryck från den svenska biblioteksdebatten (1991) försöker Staffan 
Parnell sammanfatta den dåtida debatten (det vill säga kring 1990) om folkbiblioteket. Parnell 
menar att den grundläggande konflikten avspeglades i människors attityder till kraven på 
förändring. Parnell menar att debatten spände mellan två teoretiska motpoler som han 
benämner förvaltarskap respektive anpasslighet.  
 
Förvaltarståndpunkten utmärktes av en ganska högstämd retorik baserad på ”allmänt 
omhuldade ideal och på kulturpolitiska dokument och utgjorde ett försvar för ett 
kulturhistoriskt arv och för de kulturpolitiska mål och värderingar som bidragit till att forma 
det svenska välfärdssamhället under de senaste hundra åren.” (Parnell, 1991, s. 172) I korthet 
innebar detta ett försvar för folkbibliotekets traditionella uppgifter som kulturförmedlare och 
folkbildare med särskilt vikt lagd vid själva boksamlingen och boklig bildning i allmänhet. 
(Ibid., s. 172 f) 
 
Anpassaren å andra sidan försvarade folkbiblioteket som institution utan särskild hänsyn till 
några speciella kulturpolitiska eller kulturella mål. Anpassaren såg istället sin huvuduppgift 
att finna nya roller för folkbiblioteket som låg i fas med samhällsutvecklingen och de 
ekonomiska förutsättningarna och betonade ofta den del av folkbibliotekens uppgifter som 
rörde informationsförsörjning.  
Anpassaren lade ofta stor vikt vid samhälleliga förändringsprocesser och baserade nästan 
alltid sin strategi på ett verkligt eller inbillat trendbrott vad gäller de samhällsekonomiska 
förutsättningarna för att driva offentliga bibliotek. (Ibid., s. 172) 
 
Parnells artikel är visserligen från 1991, men vår studie visar att hans uppdelning fortfarande 
äger stor giltighet. 
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3. Teori och metod 
Innan vi går vidare bör en sak redas ut. Nedan redogör vi för den här uppsatsens teori och 
metod och i båda fallen råkar det vara ideologianalys. Det är ingen miss från vår sida utan det 
förhåller sig så att ideologianalys i historikern David Levines tappning (förklaras nedan), som 
vi har valt att använda oss av är så pass specifik att den i praktiken även fungerar som en slags 
metod eftersom den både beskriver de ingående delarna i en ideologisk tankeskola och hur 
dessa hör ihop rent logiskt. Någon kanske till och med gör invändningen att Levines schema 
mera är en slags metod än en teori. Vi skulle säga att den är både och, den fungerar både som 
metod, det vill säga som vetenskaplig handlingsregel, och som teori, det vill säga som ett 
specifikt sätt att betrakta verkligheten på. (Nordenfelt, 1982, s. 45 ff & 114 f)  
 

3.1 Metod 
Ambitionen med denna uppsats är att gå på djupet i den nationella folkbiblioteksdebatten och 
försöka spåra olika ideologiska inriktningar i det som sägs angående folkbibliotekets uppdrag. 
För att säkerställa att vi tar del av ett brett urval av åsikter krävs att vi studerar ett relativt 
omfångsrikt material och således lämpar sig skriven text väl för vårt ändamål. Att ta sig an 
den här uppgiften med hjälp av någon form av kvantitativ forskningsmetod är inte lämpligt. 
Arbetet skulle stöta på olika typer av problem som skulle vara mycket bekymmersamma, till 
exempel diverse tolkningsfrågor i en eventuell intervjusituation. När det är skriven text som 
analyseras är en av fördelarna att avsändaren har fullständig kontroll över det budskap som 
sänds i och med att denne kan redigera sin text tills den är till belåtenhet, en möjlighet som 
saknas när det handlar om muntliga framställningar. Men den viktigaste orsaken till varför en 
kvantitativ undersökning skulle vara olämplig i det här fallet är att det skulle vara oerhört 
mödosamt och tidskrävande att samla in en tillräcklig mängd undersökningsmaterial. Därför 
kommer vår metod att vara av kvalitativ art, närmare bestämt en typ av textanalys som kallas 
för ideologianalys. Mer om ideologianalys, textanalys och den hermeneutiska 
tolkningstraditionen följer i nästa kapitel. 
 
Anledningen till att vi valde just ideologianalys som metod är framför allt för att det är en 
utmärkt metod om man vill strukturera värderingar, påståenden om verkligheten och 
rekommendationer för handlingar på ett smidigt och överskådligt sätt. Det möjliggör även 
jämförelser mellan de olika grupperingarna av åsikter. Och detta är precis vad vi med denna 
uppsats vill göra. 
 
Vi kommer att utföra ideologianalyser på politiska dokument, tidskriftsartiklar och material 
från Svensk Biblioteksförening och Föreningen Bibliotek i Samhälle. Vad gäller urvalet av 
detta material så är det inte mycket att orda om de politiska dokumenten – de dokument som 
vi anser är relevanta ingår i studien. Detsamma kan sägas gälla för det material som kommer 
ifrån Svensk Biblioteksförening och BiS. Urvalet av tidskriftsartiklar kan däremot vara värd 
en särskild kommentar. 
 
Det kriterium som inledningsvis styrde vårt urval var att artiklarna helst skulle beröra 
folkbibliotekets framtid i någon mån. Vi utökade sedan sökbilden till att inbegripa artiklar 
som berörde folkbibliotekens verksamhet och uppdrag utan att ha ett framtidsperspektiv. Vårt 
material skulle kanske kunna ha sett annorlunda ut om vi hade sökt artiklar som berört 
exempelvis "främjande av litteratur, läsning och språk", "kunskap och utbildning" o.s.v., men 
vi anar att skillnaden inte skulle vara särskilt avgörande och leda till diametralt skilda 
slutsatser. 
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Sökningen har i huvudsak utförts med hjälp av Artikelsök, och eftersom flera årgångar av 
samtliga tidskrifter finns tillgängliga som pdf-filer på internet så har vi dessutom, i de fallen 
det varit möjligt, gått direkt till källan, delvis med hjälp av sökningar i Google. De fyrtio 
artiklar som vi till slut har valt ut är de som gör de tydligaste ställningstagandena om 
biblioteksverksamheten och hur den bör utformas. Det ska sägas att det var förvånansvärt 
svårt att finna sådana artiklar överhuvudtaget. Vi gick in i det här arbetet i tron om att det 
skulle vara en enkel sak, men blev snabbt varse att så inte var fallet. De fyrtio artiklar som 
ingår i studien är frukten av ett omfattande sökarbete. I sökandet efter relevanta artiklar har vi 
tagit del av ett stort antal artiklar som vi till en början har uppfattade som relevanta, men som 
senare plockades bort, men även om vi inte refererar till alla lästa artiklar, så har de hjälpt oss 
att bilda oss en uppfattning om vilka åsikter och värderingar som förekommer i debatten.  
 
Den omöjliga frågan i sammanhanget att besvara är när urvalet är tillräckligt. Hur många 
artiklar krävs det egentligen för att kunna konstruera en tankeskola? Urvalet har varit en 
process där sökningar efter nya artiklar har gjorts under hela arbetets gång i takt med att 
tankeskolorna växt fram.  
 
Vi kan egentligen inget annat göra än att hänvisa till Ödmans tre kriterier för att välja en 
tolkning, som presenteras nedan på s. 19, och främst då de två sista punkterna där det hävdas 
att tolkningssystemet, det vill säga tankeskolorna i vårt fall, ska ha ett samband med 
tolkningsobjektet, det vill säga artiklarna, och att resultatet av tolkningsarbete ska öka 
läsarens förståelse för det problem eller ämne som behandlas.  

 

3.2 Ideologianalys 
Vald teori för denna uppsats är ideologianalys. Ideologianalys är en form av textanalys och 
textanalys ingår i sin tur i den hermeneutiska tolkningstraditionen. Den allmänna betydelsen 
av hermeneutik brukar anges som läran om tolkning. (NE, 1989 ?  hermeneutik). Den 
hermeneutiska traditionen har främst meningsbärande storheter som sitt studieobjekt. Med 
meningsbärande storheter avses då inte bara texter och symboler utan allt medvetet mänskligt 
handlande. (Nordenfelt, 1982, s. 116) Vi kommer dock uteslutande att ägna oss åt analyser av 
texter.  
 
I samhällsvetenskapliga textanalytiska studier går det att urskilja fem väsentliga element: 1) 
texten, 2) kontexten, 3) avsändaren, 4) mottagaren och 5) uttolkaren. Olika vikt läggs vid de 
olika elementen beroende på vilken slags tolkning man tänker använda sig av. I en studie likt 
vår där vi kommer att använda oss av ett speciellt tolkningsverktyg i form av ideologianalys 
kommer fokus framför allt att hamna på texterna, men även på oss själva som uttolkare och 
hur vi hur vi använder oss av vårt tolkningsverktyg. (Bergström & Boréus, s. 27, 2000)  
 
Med utgångspunkt i NE:s definition av ideologi ska vi nu därför mera i detalj redogöra för 
den specifika form av ideologianalys vi har valt att använda oss av och hur vi kommer att 
använda oss av den.  
Enligt Nationalencyklopedin är ideologi: 

 
ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och 
idéhistoria. Ofta används i dag ideologi allmänt i betydelsen åskådning, i synnerhet 
samhällsåskådning. En ideologi i denna mening utgör en någorlunda 
sammanhängande enhet, vilken innehåller såväl antaganden om verklighetens 



 16 

beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer. Att vara anhängare av en 
ideologi betyder alltså att man accepterar dess verklighetsbeskrivning, delar dess 
grundläggande värderingar och stöder dess handlingsprogram. (Liedman, 2006) 
 

Denna definition utgör en bra grund för att diskutera de grundläggande beståndsdelarna i 
ideologibegreppet: verklighetsbeskrivning, värderingar och handlingsprogram. Dessa olika 
delar kan lätt urskiljas i en mängd olika ideologianalyser gjorda av andra forskare, till 
exempel hos Svenbjörn Kilander (1991), Sverker Oredsson (1969), Staffan Förhammar 
(2000) och Robert A. Levine (1963), alla historiker, och den för biblioteksforskningen 
välkände Joacim Hansson (1998).   
 
Artikeln om ideologi i NE är skriven av Sven-Eric Liedmann, professor i idé- och 
lärdomshistoria vid Göteborgs Universitet. I boken Om ideologi och ideologianalys (Liedman 
& Nilsson, 1989) för han en något mera ingående diskussion om begreppet.  
Liedman inleder med att urskilja en huvudsaklig och allmän betydelse av ideologi som en 
”neutral beteckning på ett system av åsikter, tankar, föreställningar, värderingar, attityder och 
så vidare.” (Liedman & Nilsson, 1989, s. 10.) Denna neutrala betydelse överensstämmer med 
det sätt på vilket ordet ideologi vanligen används på idag, som i till exempel politisk ideologi, 
liberal ideologi, vårdideologi, tjänstemännens ideologi, etc.  
 
Liedman menar dock inte att det bara är åsikter som kan tolkas ideologiskt, utan detta gäller 
även för handlingar. Att uttrycka en åsikt, muntligen eller skriftligen, är i själva verket en 
slags handling. På så sätt kan allt medvetet mänskligt handlande tolkas ideologiskt; även en 
tavla, en schlager, en frisyr kan alltså ha ett ideologiskt innehåll. (Liedman & Nilsson, 1989, 
s.12 & 23)  
 
Det ideologiska innehållet i en handling kan vara mer eller mindre klart uttryckt. I till 
exempel ett partiprogram är det mesta av det ideologiska innehållet klart eller manifest 
uttryckt, medan det i en frisyr istället är så gott som uteslutande dolt eller latent. (Ibid., s. 23 
ff.) En punkfrisyr till exempel ger mest uttryck för en ideologi men har egentligen inget eget 
ideologiskt innehåll, eller enklare uttryckt: det är svårt att citera en frisyr. Men även tydligt 
ideologiskt manifesta dokument som partiprogram har ett latent innehåll i form av tysta 
antaganden som varje ideologi måste använda sig av vad gäller till exempel allmänna 
betydelser av begrepp som demokrati, solidaritet, frihet, rättstat, demokratisk socialism, 
allmän sjukvårdsförsäkring, etc. Om alla begrepp i en ideologi skulle ges utförliga 
förklaringar, så skulle dokumenten bli ohanterligt långa.  
 
Vidare så kan dessa allmänna betydelser hos positivt värdeladdade ord som demokrati och 
frihet användas för att legitimera den egna ideologin, medan en närmare analys av hur orden 
faktiskt sedan används av ideologins förespråkare kan avslöja (latenta) betydelser av orden 
som skiljer sig markant från de allmänna betydelserna av dem och som kanske endast ett fåtal 
skulle acceptera.   
 
Dessa tysta antaganden gäller inte bara ords betydelser, utan även den historiska situation och 
det sammanhang i vilka de uttrycks. Tolkningarna av betydelserna hos ett uttryck som 
demokratisk socialism kommer förmodligen att skilja sig en hel del åt beroende på om det 
dess kontext är en skrift från 1950-talet från SED, det parti som styrde Östtyskland i fyrtio år, 
eller de svenska socialdemokraternas aktuella partiprogram. I en ideologianalys är det alltså 
mycket viktigt att klargöra i vilken historisk situation och i vilket konkret sammanhang de 
uttalanden som ska analyseras har yttrats. 
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Liedman specificerar en ideologis beståndsdelar till verklighetspåståenden, värderingar och 
handlingsdirektiv, vilket alltså är så gott som identiskt med den uppdelning av begreppet som 
görs i NE. Basen utgörs av verklighetspåståendena och värderingarna, medan 
handlingsdirektiven följer som en logisk slutsats av dessa och besvarar frågan: ”Vad bör 
göras?” (Ibid., s. 26.) I ett typiskt ideologiskt dokument som ett partiprogram kan dessa delar 
ganska lätt urskiljas genom att studera vad partiet säger sig sträva efter och vad det tycker om 
och inte tycker om (värderingar), hur det anser att verkligheten är beskaffad 
(verklighetspåståenden) och hur den bör förändras (handlingsdirektiv).  
 
I en ideologi bör sambandet mellan dessa delar vara intimt och helst förefalla självklart för att 
verka övertygande. Detta kräver minst att det inte förekommer några rent logiska motsägelser 
i resonemanget, liksom att mottagaren är införstådd med vissa tysta antaganden, vilka har 
omtalats ovan.  
 
Kilander (1991) gör en vidare indelning av ideologibegreppet i total och partiell ideologi. En 
total ideologi kan just liknas vid en samhällsåskådning, som en teori om hur samhället som 
helhet bör vara ordnat, medan en partiell ideologi endast omfattar en begränsad fråga. Det är 
det partiella ideologibegreppet vi kommer att använda oss av i denna uppsats och den 
begränsade frågan är alltså folkbibliotekets uppdrag.  
 
Eftersom en ideologi alltid innehåller någon form av handlingsdirektiv pekar den på så sätt 
även alltid utöver sig själv, in i verkligheten. Detta öppnar upp för två olika sätt att analysera 
ideologier på. Ett i huvudsak analytiskt som fokuserar på att gruppera och strukturera en 
mängd olika åsikter och/eller handlingar ideologiskt, och ett kritiskt som studerar dessa 
ideologiska grupperingar och strukturer i förhållande till verkligheten. I det senare fallet 
ligger fokus på att försöka avslöja brister i och dolda motiv bakom de olika ideologiska 
utfästelserna, samt att kontrollera hur väl dessa stämmer överens med vad som sedan faktiskt 
görs eller har gjorts. Det ideologikritiska angreppssättet är alltså både bredare och djupare än 
det ideologianalytiska. (Liedman & Nilsson, 1989, s. 30 ff.) I denna uppsats kommer vi att 
använda oss av det ideologianalytiska angreppssättet och vårt material kommer uteslutande att 
bestå av texter.  
 
Specifikt kommer vi att använda oss av ett ideologianalytiskt schema konstruerat av den 
amerikanske statsvetaren Robert A. Levine. I sin bok The Arms Debate (1963) gör han en 
partiell ideologianalys av den amerikanska rustningsdebatten åren kring decennieskiftet 1960 
med hjälp av olika tankeskolor (schools of thought). Dessa tankeskolor innehåller fyra 
element:  

 
1. definitioner,  
2. värderingar, 
3. verklighetsanalys,  
4. handlingsrekommendationer.  

 
Schemats olika delar stämmer mycket väl överens med hur ideologibegreppet vanligen 
uppfattas och som vi har redogjort för ovan, men har alltså ett tillägg i form definitioner (se 
nedan under rubriken Definitioner).  
 
Viss kritik har riktats mot Levines schema. Oredsson kritiserar främst begreppen tankeskolor 
och verklighetsanalys vilka han anser vara för snäva för ideologianalyser av längre historiska 
förlopp och väljer istället att använda sig av begreppen ideologiska skolor respektive 
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verklighetsbeskrivning. Han pekar även på svårigheterna att med hjälp av schemat kunna 
skapa tydliga gränser mellan de olika elementen och att till exempel definitioner sällan är helt 
värderingsfria (Oredsson, 1969, s. 213). Förhammar instämmer i dessa invändningar och 
garderar sig sen ytterligare mot dem genom att även byta ut definitioner mot 
problemformulering. (Förhammar, 2000, s. 19)  
 
Inför detta kan vi säga att vår uppsats inte undersöker några längre historiska förlopp, utan är 
istället just som Levines arbete begränsat till några få år. Den andra invändningen, den om 
svårigheten att skilja mellan fakta och värderingar, är inte något specifikt problem för 
ideologianalyser utan kan sägas gälla för all slags forskning. Det skulle över huvud taget inte 
vara möjligt att genomföra en ideologianalys om alltför stor hänsyn togs till dessa 
metodologiska svårigheter eftersom värderingar utgör det dominerande inslaget i en ideologi.  
 
Detta ord, ideologi, väcker möjligen många politiska och kanske till och med partipolitiska 
associationer, men en (partiell) ideologisk tankeskola är egentligen ingenting annat än en 
utförlig beskrivning av en grundläggande ståndpunkt i en specifik fråga. Och som i de flesta 
andra fall vad gäller mänskliga angelägenheter så handlar det ytterst om en mål-medel analys 
där värderingarna ger uttryck för vilka mål som eftersträvas, verklighetsanalysen består av 
just en analys av orsakerna till varför målen bör uppnås och vilka konsekvenserna blir om 
målen uppfylls, och handlingsrekommendationen slutligen anger hur målen bäst anses kunna 
uppnås.    
 
Värt att notera är att Levine själv inte talar om sitt arbete som en ideologianalys utan som en 
analys av the logical structure of policy positions (Levine, 1963, s.12).  
 
En tankeskola ska inte förstås som ett försök till att ge en helt riktig bild av verkligheten. En 
tankeskola är bokstavligt talat en tankekonstruktion, en konstruktion av tankar härledda ur en 
mängd olika åsikter ur en mängd dokument. För allt tal om analytiska angreppssätt och 
analyser av logiska strukturer till trots, så går det inte att komma ifrån att ideologianalyser 
alltid innehåller många tolkande inslag, eftersom undersökningsmaterialet alltid ytterst utgörs 
av mänskliga handlingar och eftersom tolkningarna görs av människor.  
 
Att tolka är inte särskilt svårt, det är ganska lätt att skapa flera tolkningsalternativ för samma 
företeelse – problemet består av att avgöra och förklara varför den tolkning som sedan väljs är 
den mest rimliga.  
 
I Tolkning, vetande, förståelse anger Per-Johan Ödman (1979) följande tre kriterier för att 
välja tolkning: 1) att bygga upp ett tolkningssystem vars olika delar hänger ihop på ett logiskt 
sätt, 2) tolkningssystemet och de däri ingående tolkningarna ska ha ett samband med 
tolkningsobjektet och 3) resultatet av tolkningsarbetet ska öka läsarens förståelse för det 
problem eller ämne som behandlas. (Ödman, 1979, s. 86f.) 
 
Det första kriteriet uppfylls av Levines ideologiska schema och dess påvisade relevans vad 
gäller studier av ideologier, hur väl vi förmår att uppfylla de två senare kriterierna kommer att 
visa sig först när andra tar del av vårt arbete.   
 
Definitioner 
Levine redovisar inte definitionerna i någon särskild kategori eftersom de begrepp som 
definieras antingen kan vara en värdering eller ett påstående, och hans diskussion om 
definitioner är i övrigt mycket kortfattad. I sitt kapitel om definitioner gör han mest klart att 
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det han menar med en definition helt enkelt är den betydelse någon ger ett ord, och att en 
definition i den meningen aldrig kan sägas vara sann eller falsk och att den inte kan kritiseras 
annat än om den innehåller rent logiska motsägelser. (Levine, 1963, s. 31).  
 
Värderingar 
Värdeomdömen är omdömen om vad som är gott eller ont, vackert eller fult, bättre eller sämre 
än något annat, om hur saker borde vara, om hur vi bör handla i olika situationer. Exempel på 
värdeomdömen är: ”Det är härligt när det regnar i Borås”, ”Korpar är fula”, ”Det suger att 
skriva en magisteruppsats”, etc. 
 
Inte bara omdömen utan även enskilda ord kan innehålla värderingar. En del ord är tämligen 
värdeneutrala och beskrivande som till exempel möbel, ekvation, cirkel, karta etc, medan 
andra är uppenbart värdeladdade. Värdeladdningen kan vara positiv som hos frihetskämpe, 
lycka, framgång etc, eller negativ som hos terrorist, utsugare, diktator etc.  
 
Nu är det inte alltid så att det på ett enkelt sätt går att skilja mellan värdeladdade och 
värdeneutrala ord. Många gånger innehåller enskilda ord både påståenden om verkligheten 
och värderingar på samma gång. I ett givet sammanhang skulle till exempel orden 
frihetskämpar och terrorister kunna syfta på samma människor – samma verklighet – men ge 
uttryck för helt olika värderingar till dem.  
 
Problemen ska dock inte överdrivas. Sammanhang är nyckelordet här. I ett reportage från till 
exempel Mellanöstern skulle det för många inte vara särskilt svårt att bilda sig en ganska klar 
uppfattning om de intervjuades sympatier och position i konflikten bara utifrån vilka ord de 
använder för att beskriva sig själva och sina motståndare.  
 
Verklighetsanalys 
Verklighetsomdömen är omdömen om hur verkligheten faktiskt är beskaffad, har varit 
beskaffad eller kommer att bli beskaffad. Utmärkande för verklighetsomdömen är att de kan 
vara sanna eller falska. Exempel på verklighetsomdömen är: ”Det regnar jämt i Borås”, ”Alla 
korpar är svarta”, ”För att få en magisterexamen måste man skriva en magisteruppsats”, etc.  
 
En beskrivning eller analys av verkligheten är inte självklart värderingsfri, utan värderingar 
kan till exempel spåras i vilka delar av verkligheten som beskrivs och för den delen även i 
vilka delar som inte beskrivs.  
 
Några synpunkter på sanningshalten eller rimligheten av de olika aktörernas 
verklighetsanalyser kommer vi dock inte att ha. Igen, vår undersökning är analytisk och vi ska 
alltså enbart klargöra och strukturera de logiska förhållandena mellan de respektive 
tankeskolornas olika delar och i ett senare skede även jämföra de olika tankeskolorna med 
varandra och med övrig forskning.  
 
Handlingsrekommendationer 
Handlingsrekommendationerna är alltså den logiska slutsatsen av värderingarna och 
verklighetsanalysen, eller annorlunda uttryckt: värderingarna och verklighetsanalysen utgör 
tillsammans argumenten för handlingsrekommendationen. I praktiken handlar det alltså ytterst 
om en mål-medel analys där värderingarna ger uttryck för vilka mål som eftersträvas, 
verklighetsanalysen ger just en analys av orsakerna till varför målen bör uppnås och vilka 
konsekvenserna blir om målen uppfylls och handlings-rekommendationen slutligen anger hur 
målen bäst anses kunna uppnås. De olika tankeskolorna kan sedan oftast skiljas från varandra 
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utifrån deras grundläggande värderingar eller huvudsakliga mål.  
 

3.3 Ideologianalys och debatten om folkbibliotekets uppdrag 
Debatten om folkbibliotekets uppdrag är mycket svår att få grepp om, men vi hoppas att vi 
med hjälp av en ideologianalys i Levines tappning ska kunna presentera en systematisk och 
strukturerad redogörelse för de olika grundläggande ståndpunkterna i frågan om 
folkbibliotekets uppdrag i de olika dimensionerna verklighetsbeskrivningar, värderingar och 
handlingsrekommendationer, något som vi i sin tur hoppas ska ha en positiv inverkan på 
debatten i stort främst genom de många möjligheter till jämförelser detta medför. 
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4. Källor och avgränsningar  
Våra källor består uteslutande av texter och kan i huvudsak delas in i två kategorier, politiska 
dokument och tidskriftsartiklar tillsammans med viss övrig litteratur.  
 
Oavsett typ av dokument så har vi inriktat oss på dem som behandlar övergripande frågor och 
som innehåller någon form av politiskt ställningstagande och/eller anger riktlinjer och 
visioner eller liknande med anknytning till folkbiblioteket.  
Allmänt sett är debatterande texter särskilt lämpliga för ideologianalyser eftersom de ofta 
innehåller ideologianalysens alla ingående delar.  
 

4.1 De politiska dokumenten 
I dagsläget finns det inte någon klart formulerad folkbibliotekspolitik från statens sida i form 
av strategiska dokument, flerårsplaner eller liknande. I och med detta blir följande tre 
dokument: Kulturutredningens slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84, 
proposition 1996/97:3 och Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1, de givna 
utgångspunkterna, eftersom både de nu gällande kulturpolitiska målen (SFS 1997:662) och 
bibliotekslagen (SFS 1996:1596) behandlades i dessa tre dokument.  
 
Kulturutredningen tillsattes 1993 av den då borgerliga regeringen med uppgift att utvärdera 
kulturpolitikens inriktning med utgångspunkt i 1974 års kulturpolitiska mål, att göra en 
samlad bedömning av vilka krav och utmaningar kulturpolitiken hade att möta på lång sikt 
samt att lämna förslag till mål för kulturpolitiken och åtgärder för att främja en positiv 
utveckling av kulturen och kulturlivet (SOU 1995:84, s. 3). Utredningen var en så kallad 
parlamentarisk utredning vilket innebar att företrädare för alla riksdagens dåvarande partier 
fanns representerade.  
 
Kultutredningen sammanställde sina slutsatser i två olika dokument: utvärderingsrapporten 
Tjugo års kulturpolitik 1974–1994 (SOU 1995:85) och slutbetänkandet Kulturpolitikens 
inriktning (SOU 1995:84).  
Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 är så gott som ett rent beskrivande dokument och som 
sådant föga lämpligt för ideologiska analyser. Kulturpolitikens inriktning däremot innehåller 
både ideologianalysens alla delar och riktlinjer med anknytning till folkbiblioteket. Detsamma 
kan sägas om proposition 1996/97:3 och Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1, även om 
de dessa var långt mer kortfattade i sina utläggningar än vad Kulturutredningen var.  
Proposition 1996/97:3 hade naturligtvis regeringen som huvudman och Kulturutskottets 
betänkande 1996/97:KrU1 Kulturutskottet. Kulturutskottets ledamöter tillsattes i förhållandet 
till partiernas storlek i riksdagen. Vid tidpunkten för författandet av dessa båda publikationer 
hade socialdemokraterna regeringsmakten men de hade inte någon egen majoritet i riksdagen.    
 
Utöver dessa politiska dokument behandlar vi även promemorian Om 
biblioteksverksamheterna Ds 2003:66, proposition 2004/05:1 och Kulturutskottets betänkande 
2004:KrU1 i vilka det tillägg som gjordes till bibliotekslagen 2004 utreddes (SFS 2004:1261). 
En promemoria är en rapport som arbetats fram inom regeringskansliet.  
Bakgrunden till Om biblioteksverksamheterna Ds 2003:66 var att Kulturdepartementet 2003 
gav en ämnessakkunnig, John Erik Forslund, i uppdrag att närmare analysera de skillnader 
som fanns mellan olika kommuner vad gällde utbudet av biblioteksverksamheter.  
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Ansvarig myndighet för statens insatser på folkbiblioteksområdet är Statens kulturråd som 
sorterar under Kulturdepartementet.  
Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som 
regering och riksdag beslutar om.  
 
Vår uppsats kommer dock inte att behandla dokument från Kulturrådet eftersom vi – vad 
gäller den politiska sidan av saken – främst är intresserade av vilka statens grundläggande 
ideologiska utgångspunkter för folkbibliotekspolitiken är, och inte hur Kulturrådet sedan har 
valt att tolka dem och följa dem i praktiken. Det är en helt annan typ av undersökning.  
 

4.2 Tidskriftsartiklar och övrig litteratur  
De tidskrifter vi har begränsat oss till är Biblioteksbladet, Bis, DIK-forum Ikoner och 
Scandinavian Public Library Quarterly. Särskilt många fler tidskrifter med folkbiblioteket i 
centrum finns inte i Sverige. På så sätt menar vi att ett brett urval av artiklar från dessa 
tidskrifter ger en god uppfattning om vilka olika grundläggande ställningstaganden vad gäller 
folkbibliotekets uppdrag som finns bland aktörerna inom folkbibliotekssektorn.  
 
Biblioteksbladet ges ut av Svensk Biblioteksföreningen. Den utkommer med tio nummer per 
år och har en upplaga som år 2005 låg på 4800 exemplar per nummer i snitt. Tidskriftens 
syfte är att vara medlemstidning för Svensk Biblioteksförening samt att vara ett av Sveriges 
ledande organ för en vital biblioteksdebatt. Tidningen ska spegla föreningens verksamhet, 
åsikter och ställningstaganden, men utrymme ges även åt att väcka egen debatt och att släppa 
fram andra åsiktsyttringar. Chefredaktör är för närvarande Henriette Zorn. 
 
Bis : biblioteksdebatt från vänster, som kommer ut med fyra nummer om året, ges ut av 
Föreningen Bibliotek i Samhälle. Tidskriften startades 1969 och debatterar aktuella 
biblioteksfrågor, såväl internationella som nationella. I tidskriften tas ämnen som 
bibliotekshistoria, framtidens bibliotek och det rättvisa biblioteket upp. År 2005 skickades 
fjärde numret ut i 533 exemplar. Redaktör och ansvarig utgivare är Lennart Wettmark. 
 
DIK Forum är Fackförbundet DIK:s medlemstidning. I DIK Forum granskas och 
kommenteras kultur- och mediapolitiken. Den vänder sig till förbundets samtliga medlemmar 
och bevakar förhandlingsområdet och arbetsmarknaden för DIK-yrkena. Den täcker således in 
även andra yrkesfält än bibliotekariens. Vi bedömer dock att den är relevant för denna 
undersökning. DIK forum kommer ut med 15 nummer per år. Chefredaktören heter Elisabet 
Blomberg. 
 
Ikoner – vision och tradition, är det fullständiga namnet på tidskriften som BTJ publicerar. 
Det är en fristående publikation som i första hand är en bibliotekstidskrift, men innehållet kan 
även vara av allmänt kulturell karaktär. Tidskriften utkommer sex gånger per år och dess 
chefredaktör är Jan-Eric Malmquist. 
 
Utgivningen av Scandinavian Public Library Quarterly är lite speciell. De skandinaviska 
länderna (Danmark, Finland, Norge och Sverige) turas om att vara redaktion för tidskriften i 
femårsperioder. När Sverige står som värd är det Kulturrådet som sköter utgivningen. 
Tidskriften har funnits sedan 1968 har som syfte att vara de nordiska bibliotekens röst i den 
internationella biblioteksvärlden. 
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Den tidsmässiga avgränsningen bakåt till 1997 har gjorts med tanke på att målen för den nya 
kulturpolitiken och bibliotekslagen presenterades det året, vilket sannolikt ledde till en ökad 
debatt i nämnda tidskrifter med anknytning till folkbibliotekets uppdrag. Eftersom vår uppsats 
inte har ett historiskt upplägg utan syftar till att redogöra för de aktuella synpunkterna om 
folkbibliotekets uppdrag, så kan tidskriftsartiklar publicerade innan 1997 sägas falla utanför 
syftet med vår uppsats.  
 
Vi kommer att genomföra enskilda analyser av Svensk Biblioteksförening och Föreningen 
Bibliotek i Samhället (Bis) eftersom de på nationell nivå är ledande aktörer inom 
bibliotekssektorn. De ger dessutom ut egna tidskrifter där biblioteksfrågor behandlas och 
debatteras. Vi anser att det är viktigt att dessa två betydelsefulla aktörer innefattas i en 
undersökning av folkbibliotekens grundläggande uppdrag. Svensk Biblioteksförening får ses 
som den ledande intresseorganisationen för svensk biblioteksverksamhet och därmed är 
föreningens ideologiska grund av stort intresse för vår uppsats. Bis står för ett uttalat politiskt 
perspektiv på biblioteksfrågor. Föreningen är inte i Svensk Biblioteksförenings storlek, men 
utgör ändå en inflytelserik röst i folkbiblioteksdebatten. Föreningens placering på den 
politiska vänsterkanten gör den dessutom till ett intressant föremål för en ideologianalys. 
 
En annan till synes nationell aktör är DIK, men vi har inte gjort någon enskild analys av dem 
eftersom DIK framför allt är ett fackförbund som dessutom representerar flera yrkesgrupper. 
Även om de har en delförening för bibliotekarier DIK Bibliotekarieförbundet, så har varken 
delföreningen eller moderföreningen något program eller särskilda agendor för 
folkbiblioteket. Dess verksamhet är främst inriktad på bibliotekariers arbetssituation, 
utbildning och löneutveckling. Det material som DIK tillhandahåller har således ett 
bibliotekarieperspektiv snarare än ett biblioteksperspektiv, vilket gör att vi har bortsett från att 
analysera det.  
 
Materialet som vi har analyserat består av handlingsprogram, verksamhetsplaner och vissa 
övriga relevanta publikationer, vilket är det vi menar med övrig litteratur.  
 
Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation med 
sitt säte i Stockholm. Föreningen bildades år 2000 genom en sammanslagning av Sveriges 
Allmänna Biblioteksförening (SAB) och Svenska bibliotekariesamfundet. Styrelsen består av 
ordförande och tio ledamöter. Ordförande för närvarande är Britta Lejon. Enskilda personer 
och institutioner som är intresserade av föreningens ändamål kan lösa medlemskap. Svensk 
Biblioteksförening vill verka för ”ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög 
standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som 
ett värn för demokrati och yttrandefrihet”. Huvuduppgifterna för föreningen är att vara 
opinionsbildare, främja sina medlemmar, samverka med aktörer vars verksamhet ligger nära 
bibliotekens samt samordna bibliotekssystem (katalogisering, klassificering, indexering), 
utföra ett aktivt opinionsbildande- och lobbningsarbete som syftar till att företräda det svenska 
biblioteksväsendet och värna och ta till vara dess och dess brukares intressen. Föreningens 
program och visioner utvecklas vidare i föreningens handlingsprogram (Svensk 
Biblioteksförening, 2002) samt i verksamhetsplanen Vision & vilja (Svensk 
Biblioteksförening, 2006b)  
 
Bis är en socialistisk, partipolitisk obunden förening som verkar för ett demokratiskt samhälle 
och ett rättvist biblioteksväsen. Socialism för Bis är ”idén om mänsklig frigörelse och 
utveckling, baserad på rättvis fördelning av materiella och sociala tillgångar. Det samhälle 
som ska förverkliga dessa målsättningar ska styras av dess medlemmar så direkt som 
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möjligt.” (Föreningen Bibliotek i Samhälle, 2006) Styrelsen, tillika redaktionsgrupp för 
föreningens tidskrift bis : biblioteksdebatt från vänster, består av fem ordinarie ledamöter och 
fyra suppleanter. 
 
Enligt Bis är det bibliotekets uppgift att bevara och vidareutveckla demokratin. I dagens 
samhälle har kunskap, makt och pengar enligt föreningen blivit en ond cirkel och därför är det 
viktigare än någonsin att hävda och stärka bibliotekets intressen. 
 
Anledningen till att vi valt att studera både politiska dokument och tidskriftsartiklar var för få 
med ett brett spektrum av åsikter.   
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5. Ideologianalyser  
Ganska snart i våra analyser visade det sig att de olika dokumenten inte alltid uppfyller de 
krav som vore önskvärt för en ideologianalys. Några begreppsutredningar förekom knappast 
alls utan betydelser av olika begrepp behandlades närmast som självklara, verklighetsanalyser 
förekom ibland inte alls och många gånger var det svårt att urskilja några tydliga 
handlingsrekommendationer. Därutöver består vårt material av många olika slags dokument, 
allt från långa utredande politiska dokument till enskilda artiklar i tidskrifter. Allt detta 
tillsammans med våra tidigare ringa erfarenheter av ideologianalyser och få liknande exempel 
att utgå ifrån, blev vi helt enkelt tvungna att utgå ifrån materialet i vår analys, vilket i 
praktiken ledde till en viss bristande följdriktighet vad gäller struktur och rubriksättning i 
analysdelen.  
 
Vi har försökt att uppväga de svårigheter och de obehag som är förenade med att läsa vår 
analysdel med en mera syntetiserande avslutande del i kapitel 7. 
 
Ideologianalyserna kommer att delas upp två delar, i 6.1 där de politiska dokumenten kommer 
att analyseras och i 6.2 där tidskriftsartiklarna och det övriga materialet kommer att 
analyseras. 
 

5.1 De politiska dokumenten 
De nu gällande kulturpolitiska målen och bibliotekslagen behandlades i följande tre 
dokument. Kulturutredningens slutbetänkande SOU 1995:84, proposition 1996/97:3 och 
Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1.  
Ett tillägg till bibliotekslagen behandlades senare i promemoria Ds 2003:66, proposition 
2004/05:1 och Kulturutskottets betänkande 2004:KrU1.  
 
Den allmänna kulturpolitiken tillsammans med bibliotekslagen utgör grunden för 
folkbibliotekspolitiken i Sverige, i den mån det ens går att tala om en särskild 
folkbibliotekspolitik i Sverige.1 
 
Eftersom bibliotekslagen och dess beredning är så intimt förknippad med och har så stora 
likheter med de nu gällande kulturpolitiska målen, så kommer vi innan analysen av 
bibliotekslagen att kort redogöra för dessa allmänna kulturpolitiska mål och den process som 
ledde fram till dem.  
 
Processen som så småningom ledde fram till införandet av nya kulturpolitiska mål och en 
bibliotekslag inleddes med den så kallade Kulturutredningen SOU 1995:84 som i korthet hade 
till uppgift att precisera statens ansvar för kulturpolitiken och ge förslag till åtgärder som 
skulle främja en positiv utveckling av kulturen. (SOU 1995:84, s. 3) 
 
Kulturens betydelse för individen och för samhället sades vara utgångspunkten både för 
utredningens förslag till mål för kulturpolitiken och för att belysa motiven för det offentliga 
kulturstödet. (Ibid., s. 16 & 96) Detta resonemang innefattar två premisser: att staten borde ha 

                                                 
1 Att det överhuvudtaget blev någon bibliotekslag var tack vare det tilläggsdirektiv (dir. 1994:146) till 
Kommittén om kulturpolitikens inriktning (Ku 1993:03) (förarbetet till SOU 1995:84) som den 
socialdemokratiska regeringen formulerade efter makttillträdet efter valet 1994. Där fastslår man bl.a. att 
”kommittén skall lämna förslag till en bibliotekslag.” 
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en aktiv och ingripande roll i kulturlivet och att staten borde formulera allmänna 
kulturpolitiska mål. Det är lätt att glömma bort dessa premisser i sammanhanget.   
 
Utredningen utgjorde grunden för diskussionen och är med sina 688 sidor i högsta grad en 
utredande text, medan regeringens och kulturutskottets diskussioner var mycket mera 
kortfattade och konkreta och kretsade i huvudsak kring de nya målformuleringarna av 
kulturpolitiken.  
 
Ett gemensamt drag i de tre dokumenten var att kulturpolitiken sågs som ett uttryck för 
grundläggande demokratiska fri- och rättigheter och då särskilt yttrandefriheten. 
Yttrandefrihet ansågs vara nödvändig för ett rikt och mångsidigt kulturliv och ett öppet och 
demokratiskt samhälle över huvud taget. Kulturpolitiken skulle inte bara värna denna frihet 
utan även se till att skapa reella förutsättningar för alla att använda den. Men även om 
diskussioner om kulturpolitikens betydelse för grundläggande demokratiska fri- och 
rättigheter förekom i alla tre dokumenten, så var detta drag ändå mera uttalat i utredningen 
och kulturutskottets betänkande. Sitt mest konkreta uttryck fick detta i och med att regeringen, 
i motsats till utredningen och kulturutskottet, inte ville ha med målet som föreskrev att 
kulturen skulle ges förutsättningar för att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 
samhället. (Prop. 1996/97:3, s. 27) 
 
En grundläggande skillnad mellan de tre dokumenten var att utredningen och kulturutskottet i 
mycket högre grad än regeringen diskuterade kultur i förhållande till kunskap och utbildning. 
Diskussionerna kring detta tema i utredningen och kulturutskottet var likartade där 
bildningens betydelse för bland annat människors personliga utveckling och allmänna positiva 
effekter på samhällsutvecklingen påtalades.  
 
Efter ett förslag av Kulturutskottet kom även ett av de nya kulturpolitiska målen att lyda: att 
främja bildningssträvandena.  
 
Avslutningsvis vill vi lyfta fram att tillgänglighet som handlingsrekommendation intar en 
central plats i alla tre dokumenten både vad gäller kulturpolitiken och för 
folkbibliotekspolitiken.  
 
Kulturutskottets förslag till nya kulturpolitiska mål godkändes av riksdagen och gäller till 
dags dato. Målen för kulturpolitiken ska vara 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 bildningssträvanden, 
• Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom 

landet. (1996/97:KrU1, s. 12) 
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5.1.1 Ideologianalys av bibliotekslagen (SFS 1996:1596) 
Bibliotekslagen omfattar hela det allmänna biblioteksväsendet. Med detta avses de bibliotek 
som i huvudsak finansieras med skattemedel, det vill säga folkbiblioteken, skolbiblioteken, 
talboks- och punktskriftsbiblioteket, högskolebiblioteken och övriga forskningsbibliotek samt 
andra statligt finansierade bibliotek, till exempel Statens musikbibliotek, samt 
sjukhusbiblioteken. (prop. 1996/97:3, s. 206) 
 
Vad gäller folkbiblioteken specifikt så säger bibliotekslagen i korthet att det ska finnas ett 
folkbibliotek i varje kommun till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt och att kommunen ska vara 
huvudman för det. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för en viss 
tid.  
Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter. (SFS 1996:1596)  
 
I det tillägg till lagen som gjordes 2004 slogs det även fast att bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka, och att kommuner 
och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheterna. (SFS 2004:1261)  
 
Införandet av en bibliotekslag motiverades inte med att det förelåg något behov av en 
nationell strategi för biblioteken, utan behovet sades istället ha uppstått genom att 
biblioteksservicen försämrats på många håll i landet på grund av kraftiga besparingar med 
följden att vissa grundläggande principer inom folkbiblioteksområdet hade kommit att hotas, 
särskilt nämndes rätten till avgiftsfria lån av litteratur, tillgänglighet för alla och kommunalt 
driftsansvar för folkbiblioteken.  
 
Statlig detaljreglering på området sades inte vara önskvärd, utan omfattningen av 
folkbibliotekens verksamhet skulle även i fortsättningen vara en kommunal angelägenhet, 
enligt principen att statens roll på kulturområdet skulle vara att stimulera, inte reglera. (SOU 
1995:84, s. 473f., prop. 1996/97:3, s. 49) 
Bibliotekslagen ansågs inte strida mot det kommunala självstyret, utan snarare innebära ett 
skydd av redan etablerade principer och praxis. (SOU 1995:84, s. 473, prop. 1996/97:3, s. 49) 
 
I den inledande diskussionen i utredningen om införandet av en lag på biblioteksområdet slog 
utredarna fast följande:  
 

Någon nationellt formulerad och tydlig målsättning för biblioteksväsendet som helhet 
och för samverkan mellan bibliotekssystemets olika delar existerar inte. Samverkan är 
snarare resultatet av utvecklad praxis än av centrala beslut. (SOU 1995:84, s. 470) 

 
Eftersom bibliotekslagen i huvudsak behandlades i samma dokument som målen för den nya 
kulturpolitiken, är det heller inte särskilt förvånande att diskussionerna i stort sett kretsade 
kring samma värderingar.  
 
Det fanns två argumentationslinjer som betonades olika hårt i de tre dokument, det vill säga 
SOU 1995:84, prop. 1996/97:3, 1996/97:KrU1, i vilken bibliotekslagen bereddes. Den första 
linjen betonade starkt folkbibliotekets betydelse för demokratin och för grundläggande 
demokratiska fri- och rättigheter och fördes främst i utredningen. Den andra betonade istället 
folkbibliotekets betydelse för främjandet av litteratur, läsning och språk, och fördes främst i 
propositionen. Element av båda argumentationslinjerna fanns dock i alla tre dokumenten.  
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 Följande värderingar har getts egna rubriker i analysen:  
 

• grundläggande demokratiska fri- och rättigheter 
• främjande av litteratur, läsning och språk 
• identitet och integration 
• mångfald 
• delaktighet 
• jämlikhet och  
• kunskap och utbildning.  

 
Värderingar 
Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter 
Folkbibliotekets centrala betydelse för upprätthållandet av grundläggande demokratiska fri- 
och rättigheter som yttrandefrihet, yttrandemöjligheter, fri åsiktsbildning och 
kunskapsförmedling betonades framför allt i utredningen, men förekom även i propositionen 
och Kulturutskottets betänkande.   
 
Utredarna menade att folkbiblioteken utgjorde kärnan i det svenska biblioteksväsendet och att 
dess idémässiga grund gavs ”i koncentrerad form” (SOU 1995:84, s. 471) i och med följande 
citat från UNESCOS folkbiblioteksmanifest: 
 

Frihet, välstånd och samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga 
värden. De förverkligas bara genom välinformerade medborgares förmåga att utöva 
sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas 
konstruktiva engagemang och demokratins utveckling är beroende av en fullgod 
utbildning samt fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankeliv, kultur och 
information.  

 
Folkbiblioteket, porten till kunskap, utgör en grundförutsättning för livslångt lärande, 
självständigt beslutsfattande och kulturutvecklingen hos enskilda och hos 
medborgargrupper. (Ibid., s. 471) 

 
Så värst koncentrerat är nu inte detta citat, men en ideologianalys i det lilla av det ger 
följande:  
 
Utredarna betonade särskilt folkbibliotekets betydelse för information och kunskap hävdade 
till och med tillgången till fri information och kunskap som individuella rättigheter. (Ibid., s. 
469)  
Vidare hävdade utredarna att en viktig princip för folkbiblioteket var att det skulle vara  
”neutralt i ideologiskt, politiskt och religiöst avseende.” (Ibid., s. 474) 
 
Sammantaget visar ovanstående att utredarna lade stor vikt vid folkbibliotekets demokratiska 
betydelse och då särskilt genom folkbibliotekets möjligheter att kunna erbjuda fri och neutral 
information och kunskap till medborgarna; information och kunskap som utredarna alltså 
även ansåg vara individuella rättigheter.  
Utredarnas syn på folkbibliotekets betydelse för demokratin kan kort sammanfattas med 
följande citat: ”fri tillgång till information är en förutsättning för öppen debatt och 
opinionsbildning”. (Ibid., s. 469)  
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I propositionen behandlades folkbiblioteket främst i förhållande till litteraturpolitiken. I det 
kapitel där bibliotekslagen behandlades nämndes till exempel demokrati och yttrandefrihet 
endast en gång, och då i samband med behandlingen av tidskrifter som ansågs ”fylla en viktig 
funktion för yttrandefriheten och demokratin” (prop. 1996/96:3, s. 47). Men även om inte 
regeringen inte uttryckligen diskuterade folkbibliotekets demokratiska roll, så utgjorde själva 
accepterandet av att lagstifta om att alla medborgare kostnadsfritt, oavsett bostadsort, genom 
folkbiblioteken skulle få tillgång till kultur och information, ett demokratiskt 
ställningstagande i sig. (prop. 1996/97:3, s. 49) 
 
Kulturutskottet uttryckte sig på sitt karakteristiskt korthuggna sätt och deklarerade utan vidare 
förklaringar att:  
 

Biblioteken utgör de mest spridda och därmed också viktigaste lokala 
kulturinstitutionerna i landet. Bibliotekens betydelse för samhället, för yttrandefriheten 
och för demokratin är central. (1996/97:KrU1, s. 3) 

 
Främjande av litteratur, läsning och språk  
I propositionen kopplades litteratur- och biblioteksfrågor samman på ett mycket konkret sätt. I 
inledningen till det kapitel i vilket litteraturpolitiken och bibliotekslagen behandlades i 
propositionen hette det att:  
 

den svenska litteraturpolitiken har sedan lång tid byggt på att avgiftsfritt göra 
litteraturen tillgänglig för hela befolkningen via biblioteken och att ersätta författarna 
för detta via den s.k. biblioteksersättningen. (prop. 1996/96:3, s. 43)  

 
I de efterföljande diskussionerna verkade sedan regeringen främst betona litteratur- och 
språkfrågor. I fallet med bibliotekslagen belyser följande citat detta på ett tydligt sett.  
 

Biblioteksverksamheten är av central kulturpolitisk betydelse. Samhällets ansvar för 
biblioteken måste tydliggöras. Regeringen anser därför att biblioteksverksamheten bör 
lagregleras. I det sammanhanget vill regeringen betona vikten av att biblioteken kan 
erbjuda medborgarna ett rikt utbud av kvalitetslitteratur i hela landet. (prop. 1996/97:3, 
s. 46)  

 
Några övriga allmänna diskussioner om bibliotekens demokratiska roll som fördes i 
utredningen förekom inte i propositionen. I det enda fall demokratifrågor diskuterades i 
kapitlet betonades även där litteratur- och språkaspekten:  
 

Språk är makt och de ungas möjligheter att vara med och forma det framtida samhället 
förutsätter att de har tillgång till ett levande språk. Att tillförsäkra barn och ungdomar 
rätten till språkliga och kulturella verktyg är ett av de föreslagna övergripande 
kulturpolitiska målen. För att kunna åstadkomma detta krävs det ytterligare satsningar 
inom litteraturpolitikens område. (Ibid., s. 45)     

 
Regeringen föreslog sedan i anslutning till lagförslaget att ett statligt stöd skulle införas i syfte 
att öka tillgången på litteratur för barn och ungdomar vid folk- och skolbiblioteken samt att 
stimulera läsaktivitet. Bidraget skulle i första hand användas för inköp av utgivna titlar som 
erhållit statligt litteraturstöd. (Ibid., s. 52) 
 
Några diskussioner om folkbibliotekens litteratur-, läs- och språkfrämjande roll fördes inte 
utredningen, men utredarna nämnde ändå att staten betonade betydelsen av insatser för att 
stärka intresset för läsning, litteratur och bildning i samhället, och främjandet av läsning och 
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litteratur förekom även i utredningens lagförslag till mål för folkbiblioteken. (SOU 1995:84, s. 
470)  
 
Intressanta noteringar finns att göra vad gäller skillnader i formuleringar i de tre dokumentens 
olika lagförslag.  
 
I utredningen hette det vad gällde målen för biblioteksverksamheterna att paragraf 2 skulle få 
följande lydelse:  
 

Till främjande av upplysning, information, – bl.a. med hjälp av informationsteknik – 
utbildning, intresse för läsning och litteratur samt kulturell verksamhet i övrigt ska alla 
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.  
Varje kommun ska ha folkbibliotek. (SOU 1995:84, s. 481)  

 
I propositionen hette det istället: 
 

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek.  
Folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare.  
Varje kommun ska ha ett folkbibliotek. (prop. 1996/97:3, s. 206) 

 
Det är inte så mycket en fråga om en ändring av innehållet som en ändring av betoning av 
innehållet. I utredningen sattes upplysning, information och utbildning först, helt i enlighet 
med det föregående resonemanget i utredningen, medan å andra sidan främjande av läsning 
och litteratur sattes först i regeringens förslag och alltså också det helt i enlighet med det 
föregående resonemanget i propositionen.  
 
Utredningens förslag till paragraf 5, som visserligen handlade om skolbiblioteken, ger 
ytterligare stöd för tolkningen att skillnaderna i formuleringarna inte är några tillfälligheter:  
 

För att tillgodose skolelevernas material för utbildningen och för att främja deras 
intresse för läsning och litteratur ska inom grundskolan och gymnasieskolan finnas 
lämpligt fördelade skolbibliotek. (SOU 1995:84, s. 482) 

 
I propositionen löd istället paragraf 5:  
 

Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek 
för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose 
deras behov av material för utbildningen. (prop. 1996/97:3, s. 208) 

 
Ordningen mellan formuleringarna att tillgodose skolelevernas behov av material för 
utbildningen och att främja intresse för läsning och litteratur har kastats om.  
 
Paragraf 8 löd i utredningen enligt följande: 
 

Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att tillhandahålla 
litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers 
behov. (SOU 1995:84, s. 483)   

 
I propositionen delades denna paragraf upp i två paragrafer, 8 och 9, då regeringen bland 
annat ansåg att kommunernas ansvar för fullgod biblioteksservice åt barn och ungdomar 
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borde tydliggöras genom just en egen paragraf, här först paragraf 8 som innehåller i princip 
samma formuleringar, med det undantaget att gruppen barn- och ungdomar har lyfts ut: 
 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. (prop. 1995:84, s. 
209) 

  
Paragraf  9, avslutningsvis, formuleras dock något annorlunda och det betonas att den 
särskilda uppmärksamhet som ska ägnas åt barn och ungdomar ytterst syftar till att främja 
deras språkutveckling och stimulera till läsning:  
 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras 
behov för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. (Ibid., s. 209) 

 
Våra slutsatser av det vi anfört om skillnaderna i formuleringar i de olika lagförslagen är att 
de knappast berodde på tillfälligheter och att regeringen ville betona litteraturpolitiken i sitt 
lagförslag. Varför denna prioritering gjordes krävs det andra typer av undersökningar för att 
besvara.  
 
Identitet och integration 
Folkbibliotekets betydelse för identiteten och integrationen kan spåras i paragraf  8 (nyss 
återgiven ovan) i bibliotekslagen där det alltså sägs att folkbiblioteket ska ägna extra 
uppmärksamhet åt funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter, bland annat genom 
att erbjuda litteratur på andra språk än på svenska och i former särskilt anpassade för dessa 
gruppers behov. 
 
Mångfald, jämlikhet, delaktighet   
I alla tre dokumenten lyfts folkbiblioteket fram som ett uttryck för värderingarna mångfald, 
jämlikhet och delaktighet i egenskap av att avgiftsfritt erbjuda alla medborgare fri tillgång till 
litteratur, information och kunskap.  
 
Jämlikheten betonades sedan ytterligare i bibliotekslagen genom paragraf 8 och 9 där det 
alltså föreskrevs att särskild uppmärksamhet skulle ägnas åt barn och ungdomar, 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter.   
 
Kunskap och utbildning 
Att folkbiblioteket ansågs spela en viktig roll för utbildningen och upplysningen av 
medborgarna är uppenbart i och med att utbildning och upplysning angavs som mål för 
folkbiblioteken i paragraf 2 i bibliotekslagen. 
 
Verklighetsanalyser  
Verklighetsanalysen i de tre dokumenten vad gäller folkbiblioteket var i huvudsak gemensam 
och gick i korthet ut på att beskriva hur de förändringar som hade skett de närmast föregående 
åren hade kommit att hota vissa grundläggande principer för folkbiblioteket vilka angavs till 
rätten till avgiftsfria lån, tillgänglighet för alla och det kommunala driftsansvaret. (prop. 
1996/97:3, s. 49)  
 
Huvudorsaken till dessa förändringar angavs till besparingar och som specifikt hade lett till 
färre filialer, utlåningsstationer, arbetsplatsbibliotek och bokbussar, minskade bokanslag och 
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minskad uppsökande verksamhet, alternativa driftsformer där det kommunala ansvaret hade 
ifrågasatts, att de fria boklånen ifrågasatts och att högre avgifter tagits ut på bibliotekens 
tjänster. (SOU 1995:84, s. 467 ff., prop. 1996/97:3, s. 49) 
 
De minskade bokanslagen sades i förlängningen kunna leda till att bibliotekens bokbestånd 
snabbt skulle komma att minska i intresse, vilket ansågs vara ”förödande för biblioteken i sin 
helhet.” (SOU 1995:84, s. 468)  
Det sades även att många av besparingsåtgärderna särskilt drabbat barn, äldre och 
funktionshindrade. (SOU 1995:84, s. 468 & prop. 1996/97:3, s. 49) 
 
Det påpekades avslutningsvis att risken för informationsklyftor i samhället hade ökat i och 
med utvecklingen av den nya informationstekniken och att det därför behövdes särskilda 
insatser som gav alla medborgare möjlighet att använda IT. (SOU 1995:84, s. 474 & prop. 
1996/97:3, s. 50) Regeringen menade att läns- och folkbiblioteken borde ges förutsättningar 
för att vara informationscentraler och förmedlare av IT-kunskap. (prop. 1996/97:3, s. 50) 
 
Handlingsrekommendationer 
Den gemensamma handlingsrekommendationen blev att med lag försöka förhindra ytterligare 
inskränkningar av folkbibliotekets verksamhet av ovan uppräknat slag. Särskilt viktigt ansågs 
det vara att lagstifta om rätten till avgiftsfria lån, tillgänglighet för alla och det kommunala 
driftsansvaret. (Ibid., s. 49)  
 
Rätten till avgiftsfria boklån uttrycks i paragraf 3, det kommunala driftsansvaret i paragraf 7. 
Principen om tillgänglighet för alla uttrycks i flera paragrafer, men främst i paragraf 2 där det 
slås fast att det ska finnas ett folkbibliotek i varje kommun. Avgiftsfriheten sågs också en 
garanti för att tillgången inte ska bero på den enskilde medborgarens ekonomi.  
 
Vad gäller den nya informationstekniken och folkbiblioteken, så kom bibliotekslagen att 
innehålla en formulering i paragraf 2 som säger att folkbiblioteken ska verka för att 
databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.  
 
Sammantaget kan alltså alla dessa åtgärder sägas syfta till att öka tillgängligheten, och ju mer 
tillgängligt folkbiblioteket blir för så många som möjligt, desto större blir möjligheterna att 
uppfylla de mål som satts för folkbiblioteket.   
 
 
5.1.2 Ideologianalys av tillägget till bibliotekslagen (SFS 2004:1261) 
Bakgrunden till tillägget var att Kulturdepartementet 2003 gav en ämnessakkunnig i uppdrag 
att närmare analysera de skillnader som fanns mellan olika kommuner vad gällde utbudet av 
biblioteksverksamheter och hur bibliotekslagen kunde ändras för att motverka dessa 
skillnader. Arbetet redovisades i promemorian Om biblioteksverksamheterna Ds 2003:66 
 
Efter en allmän genomgång av promemorian sade sig regeringen (med ett par reservationer, se 
nedan) i huvudsak instämma i promemorians förslag (prop. 2004/05:1, s. 64). Kulturutskottet 
tillstyrkte sedan regeringens förslag till ändring i bibliotekslagen. (2004:KrU1, s. 143)   
 
Tillägget fick sedermera följande formulering och kom att ingå som paragraf 7a i 
bibliotekslagen:  
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Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka.  
Kommuner och landstingen skall anta planer för biblioteksverksamheterna. (SFS 
2004:1261) 

 
Värderingar 
Jämlikhet 
Att det är jämlikhet i tillgång till biblioteksverksamheter som eftersträvas kan indirekt utläsas 
ut Kulturdepartementets uppdragsbeskrivning, som alltså ville få det klargjort på vilket sätt 
bibliotekslagen skulle kunna ändras för att motverka ojämlik tillgång till bibliotekens 
verksamheter.  
 
Verklighetsanalys 
Promemorian beskrev hur stora besparingar skett inom folkbiblioteken under senare delen av 
1990-talet, att en viss återhämtning sedan skett men att antalet filialbibliotek under en 
femtonårsperiod minskat med 25 procent och att antalet årsarbeten inom folkbiblioteken i 
början av 2000-talet var 20 procent färre än vid decennieskiftet 1980/90. (Ds 2003:66, s. 48) 
 
Det slogs även fast att antalet biblioteksbesökare ökat kraftigt under 1990-talet och att 
ökningen i huvudsak hade samhälleliga utbildningssatsningar som främsta orsak. (Ibid., s. 8) 
 
Även om de mindre kommunerna som grupp betraktad ansågs ha förmått slå vakt om ett antal 
viktiga basfunktioner i biblioteksverksamheten, så spåddes ändå klyftan mellan resurssvaga 
och resursstarka bibliotek öka i framtiden. (Ibid., s. 7)  
Diskussionen om varför skillnaderna skulle öka var utredningsmässigt svepande:  
 
I ett framåtriktat perspektiv med kunskapsdriven samhällsutveckling, nya digitala sökverktyg och administrativa 
verktyg som påverkar strukturer och metoder i biblioteksarbetet och nya biblioteksanvändares delvis nya krav 
och behov, framstår en ökad samverkan mellan de olika verksamheterna och aktörerna inom det allmänna 
biblioteksväsendet som den fråga som bör prioriteras. (Ibid., s. 8) 
 
Handlingsrekommendation 
Slutsatsen i promemorian som kunde utläsas ur nyss nämnda citat var alltså att ett ökat 
samarbete borde eftersträvas. I promemorian föreslogs därför att ett tillägg till bibliotekslagen 
borde göras som föreskrev att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna 
biblioteksväsendet skulle samverka och att kommuner och landsting borde anta planer för 
biblioteksverksamheterna. (Ibid., s. 7f) 
 
Tillägget förekommer som paragraf 7a i bibliotekslagen. Regeringen sade sig i huvudsak 
instämma i promemorians förslag, men vill ändå göra en ändring vad gällde formuleringen av 
lagen. Regeringen ansåg att det borde heta att ”kommuner och landsting skall anta planer för 
biblioteksverksamheterna” och inte som i promemorians förslag att kommuner och landsting 
borde anta planer för biblioteksverksamheterna. Regeringen gav inga skäl till varför den ville 
ändra formuleringen. (prop. 2004/05:1, s. 68)   
 
Kulturutskottet tillstyrkte regeringens förslag till ändring av bibliotekslagen. (2004:KrU1, s. 
143)   
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Avslutande anmärkning 
I promemorian föreslogs det även att Nationella bibliotekssamrådet (NABIS), ett organ för 
samverkan mellan folk- och forskningsbibliotek som drivs av Kulturrådet och Kungliga 
biblioteket, skulle tilldelas uppgiften att försöka få till stånd ett fortlöpande nationellt samråd 
mellan företrädare för bibliotek, huvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet och berörda 
myndigheter och organisationer i övrigt inom biblioteksområdet. (Ds 2003:66, s. 108) 
 
Regeringen hade följande att säga i frågan: ”Vad gäller detta förslag är det för närvarande inte 
aktuellt med någon åtgärd.” (prop. 2004/05:1, s. 65) 
 
I ett PM från Kulturrådet daterat till 2003 med rubriken ”Ett nationellt uppdrag behövs!”, 
förekommer just ett utkast till en nationell strategi för biblioteken. PM:et är numera borttaget.   
I ett mejl till Birgitta Modigh, som angavs som kontaktperson i dokumentet och nu som då 
arbetar som sakkunnig på Kulturrådet, frågade vi om det fanns några nya versioner av detta 
dokument eller om det fanns någon tidsplan för när arbetet eventuellt skulle vara färdigt. Vi 
fick till svar att det vare sig fanns något färdigt dokument eller någon tidsplan för när det 
skulle vara färdigt. I sitt svar sade även Modigh att ”ett initiativ till en nationell strategi bör 
tas av regeringen.”  
 
 
5.1.3 Sammanfattning bibliotekslagen  
De allmänna kulturpolitiska målen tillsammans med bibliotekslagen grunden för 
folkbibliotekspolitiken i Sverige.  
 
Bibliotekslagen, som omfattar hela biblioteksväsendet, utreddes i huvudsak i samma 
dokument som målen för den nya kulturpolitiken. Ett tillägg till lagen gjordes sedan 2004.  
 
Diskussionerna om införandet av en bibliotekslag fördes främst utifrån två 
argumentationslinjer eller värderingar. Den första linjen betonade starkt folkbibliotekets 
betydelse för demokratin och fördes främst i utredningen. Den andra linjen betonade istället 
folkbibliotekets betydelse för främjandet av litteratur, läsning och språk och fördes främst i 
propositionen. Kulturutskottets behandling var starkt präglad av propositionens. Element av 
båda argumentationslinjerna förekom dock i alla tre dokumenten.  
 
Det förekom ytterligare värderingar i dokumenten, men dessa omnämndes snarare än gavs 
någon självständig behandling. Dessa värderingar var:  
 

• identitet och integration,  
• mångfald 
• delaktig 
• jämlikhet och  
• kunskap och utbildning. 

 
En värdering som inte behandlades alls i de tre dokumenten i förhållande till folkbiblioteket 
var ekonomisk tillväxt.  
 
Verklighetsanalysen i de tre dokumenten vad gäller folkbiblioteket var i huvudsak gemensam 
och gick i korthet ut på att beskriva hur de förändringar som hade skett de närmast föregående 
åren hade kommit att hota vissa grundläggande principer för folkbiblioteket vilka angavs till 
rätten till avgiftsfria lån, tillgänglighet för alla och det kommunala driftsansvaret.  
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Huvudorsaken till dessa förändringar angavs till besparingar och som specifikt hade lett till 
färre filialer, utlåningsstationer, arbetsplatsbibliotek och bokbussar, minskade bokanslag och 
minskad uppsökande verksamhet, alternativa driftsformer där det kommunala ansvaret hade 
ifrågasatts, att de fria boklånen ifrågasatts och att högre avgifter tagits ut på bibliotekens 
tjänster. 
 
Handlingsrekommendationen blev att med lag förhindra ytterligare inskränkningar av 
folkbibliotekets verksamhet av ovan uppräknat slag. Särskilt viktigt ansågs det vara att 
lagstifta om rätten till avgiftsfria lån, tillgänglighet för alla och det kommunala driftsansvaret.  
 
Vad gäller folkbiblioteket så säger bibliotekslagen i korthet att det ska finnas ett folkbibliotek 
i varje kommun till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning 
och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt och att kommunen ska vara huvudman för 
det. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för en viss tid.  
Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter.  
 
I det tillägg till lagen som gjordes 2004 slogs det även fast att bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka, i huvudsak för att 
motverka ojämlik tillgång till bibliotekens verksamheter. Det slogs även fast att kommuner 
och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheterna.  

 

5.2 Tidskriftsartiklar och övrig litteratur 
Med övrig litteratur avses här material från Svensk Biblioteksförening och Bibliotek i 
Samhälle (Bis). Materialet består av respektive förenings mål- och handlingsplaner som finns 
tillgängliga på deras webbplatser (www.biblioteksforeningen.se och www.foreningenbis.se). 
För Svensk Biblioteksförenings del ingår även skriften Ett Sverige i världsklass : fem förslag 
för framtiden (2006a) i analysen. I den skriften vidareutvecklas och förtydligas vissa av 
föreningens verksamhetsmål. 
 
Därefter följer ideologianalyserna av de artiklarna som vi har valt ut från 
bibliotekstidskrifterna.  
 
 
5.2.1 Ideologianalys av Svensk Biblioteksförening 
Det material som ligger till grund för följande ideologianalys är av en helt annan karaktär än 
de politiska dokumenten där i synnerhet verklighetsanalyserna var av mycket allmänt slag.  
 
Materialet från Svensk Biblioteksförening är annorlunda och behandlar ideologianalysens 
olika delar på ett mycket utförligare sätt. Strukturen av analysen av Svensk Biblioteksförening 
kommer därför att skilja sig något från föregående analyser och kommer att utgå från de 
enskilda värderingarna och materialet presenteras tematiskt utifrån dessa. Varje värdering 
behandlas alltså tillsammans med en verklighetsanalys samt en handlingsrekommendation, till 
skillnad från det politiska materialet där värderingarna, verklighetsanalyserna och 
handlingsrekommendationerna behandlades blockvis.  
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En optimal ideologianalys har med alla delar. Ytterst är en ideologianalys en mål-medel 
analys där värderingarna ger uttryck för vilka mål som eftersträvas (se Teoretiska 
utgångspunkter, s. 15). Verklighetsanalysen består av just en analys av orsakerna till varför 
målen bör uppnås och vilka konsekvenserna blir om målen uppfylls.  
Handlingsrekommendationen slutligen anger hur målen bäst anses kunna uppnås. Det centrala 
i analysen är alltså värderingarna. Därför är det naturligt att utgå ifrån värderingarna och att 
verklighetsanalysen och handlingsrekommendationerna underordnas värderingarna.  
 
I slutet av analysen har några handlingsrekommendationer samlats under rubriken 
”Gemensamma handlingsrekommendationer” Orsaken till detta är att dessa har en allmän 
karaktär och att de kommer att påverka folkbibliotekens verksamhet på ett övergripande plan. 
Uppfyllandet av dessa handlingsrekommendationer kommer med andra ord att ha 
konsekvenser för samtliga värderingar och verklighetsanalyser som redovisas. 
 
De värderingar som framkommer i Svensk Biblioteksförenings material är: 
 

• Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter 
• Mångfald och integration 
• Delaktighet och jämlikhet 
• Kunskap och utbildning 
• Främjande av litteratur, läsning och språk 
• Ekonomisk tillväxt 

 
Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter 
Bibliotekens betydelse för demokrati och yttrandefrihet är något som Svensk 
Biblioteksförening vill lyfta fram. Att garantera fri tillgång till information är enligt Svensk 
Biblioteksförening en av bibliotekens huvuduppgifter. Tillgång till information är en 
förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Biblioteket ska även värna om demokrati och 
yttrandefrihet. (Svensk Biblioteksförening, 2002) 
 
Verklighetsanalys 
Det framgår i publikationen Ett Sverige i världsklass att biblioteken besöks av en stor andel av 
befolkningen, vilket innebär att bibliotekets service och demokratifrämjande verksamhet 
nyttjas av många. Å andra sidan visar den negativa statistiken som presenteras i publikationen 
en oroväckande utveckling. (Svensk Biblioteksförening, 2006a, s. 5 ff.) Om den fortsätter 
kommer det förmodligen att påverka antalet besökare i förlängningen och därmed bibliotekets 
möjlighet att främja de grundläggande fri- och rättigheterna. 
 
Handlingsrekommendation 
”Svensk Biblioteksförening ska tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och 
värna yttrandefrihet”, heter det i handlingsprogrammet. (Svensk Biblioteksförening, 2002) I 
verksamhetsplanen kallas biblioteket ”ett värn för demokrati och yttrandefrihet”. (Svensk 
Biblioteksförening, 2006b, s. 6) Medlen för detta område är att i arbetet gentemot regering, 
riksdag, landsting/regioner, kommuner och statliga myndigheter argumentera för bibliotekens 
betydelse för demokrati, yttrandefrihet och samhällsinformation. Man ska även hävda 
bibliotekens roll att spegla olika åsikter. Vidare ska föreningen stödja organisationer som 
värnar demokrati och yttrandefrihet, till exempel FAIFE (IFLA Committee on Free Acess to 
Information and Freedom of Expression) och informera massmedia om bibliotekens 
demokratiska roll. (Ibid., s. 6 f.) (Svensk Biblioteksförening, 2002) 
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Mångfald och integration 
Svensk Biblioteksförening framhåller bibliotekens roll att spegla olika åsikter. (Svensk 
Biblioteksförening, 2006b, s. 6) Föreningens krav på ett bibliotekssystem som håller hög 
standard innefattar bland annat höga krav på bibliotekens bestånd. Olika medier ska finnas 
representerade och urvalet ska vara brett. (Svensk Biblioteksförening, 2006a, s. 13) 
 
Verklighetsanalys 
Folkbiblioteket är den överlägset mest besökta kulturinstitutionen. (Ibid., s. 5) Det är med 
andra ord en utmärkt plats för de här ändamålen. En stor del av befolkningen ges tillgång till 
ett stort och brett utbud medier.  
 
Handlingsrekommendation 
En åtgärd för att förbättra den här delen av bibliotekets arbete finns i Svensk 
Biblioteksförenings handlingsprogram. Nämligen att stötta biblioteken i deras kvalitetsarbete. 
(Svensk Biblioteksförening, 2002) Hög kvalitet på verksamheten främjar mångfalden. 
 
Folkbibliotekens starka ställning i samhället vill man från föreningens sida utnyttja på bästa 
sätt och lyfta fram folkbiblioteket som en plats som stimulerar den kulturella mångfalden och 
kontakter mellan olika kulturer. (Svensk Biblioteksförening, 2006b, s. 4) Föreningen vill även 
främja samhällelig informationsförsörjning. (Svensk Biblioteksförening, 2002) 
 
Delaktighet och jämlikhet 
Föreningen lägger stor vikt i att försöka förbättra folkbibliotekens tillgänglighet vilket är en 
förutsättning för en jämlik biblioteksservice.(Svensk Biblioteksförening, 2006a, s. 13) En 
jämlik biblioteksservice som finns tillgänglig för alla medborgare innebär även en ökad 
delaktighet. 
 
Verklighetsanalys 
Siffror som föreningen hänvisar till i Ett Sverige i världsklass visar att en stor del av 
befolkningen tar del av biblioteksverksamheten. Nedläggningen av filialer är dock ett hot mot 
delaktigheten i och med den försämrade tillgängligheten. Risken finns till exempel att 
servicen inte når ut i glesbygden. En fråga för biblioteken är också hur man ska nå ut till icke-
användarna. 
 
I Ett Sverige i världsklass redovisas negativ statistik för biblioteksbesöken och 
internetanvändningen. Siffrorna visar att klyftorna ökar. De med hög utbildning besöker 
bibliotek och läser böcker i fortsatt hög utsträckning och använder internet i hög utsträckning 
medan de med låg utbildning som besöker bibliotek, läser böcker och använder internet 
minskar i antal. Bokläsandet bland de lågutbildade minskade från 81 procent 2001 till 71 
procent 2004. Användningen av internet i samma grupp minskade från 54 procent till 47 
procent under samma period. Bland de högutbildade ligger motsvarande siffror på en stabilt 
hög nivå över 90 procent. (Ibid., s. 12) 
 
Enligt Svensk Biblioteksförening satsas det för dåligt på biblioteken. Mellan 60 och 70 
procent av Sveriges befolkning är biblioteksbesökare. Antalet studerande som besöker 
folkbibliotek har ökat. Samtidigt läggs filialer ned och bibliotekens resurser minskas, vilket 
bland annat märks på antalet nyinköpta böcker. (Ibid.) 
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Handlingsrekommendation 
Svensk Biblioteksförening vill att alla medborgare ges tillgång till folkbiblioteksservice av 
hög standard. Som ett alternativ till fasta filialer föreslås en satsning på bokbussar och 
bokbilar. (Ibid., s. 13) Finansieringen av biblioteken måste stärkas och det statliga 
inköpsstödet reformeras så att alla i Sverige får ökad tillgång till böcker och andra 
informationskällor. (Svensk Biblioteksförening, 2006a, s. 13) En ökad tillgång till 
biblioteksservice främjar jämlikheten. I verksamhetsplanen står att Svensk Biblioteksförening 
vill att alla invånare ska ”god och likvärdig tillgång till biblioteksservice under alla skeenden i 
livet”. Man vill även att bibliotekssystemet ska ses som ”en självklar del av den 
grundläggande infrastrukturen”. (Svensk Biblioteksförening, 2006b, s. 4) 
 
Kunskap och utbildning  
Biblioteken är ett självklart stöd för den studerande, både som en hjälpande hand i 
informationsåtervinningsprocessen och som ett rum att finna studiero i. Läsförståelse är en 
grundförutsättning för lärandet och det är således av yttersta vikt att biblioteken engagerar sig 
i denna fråga som ett komplement till skolan. (Svensk Biblioteksförening, 2006a, s. 6) 
 
Verklighetsanalys 
Svensk Biblioteksföreningen beskriver situationen som att biblioteken idag har en betydande 
roll i utbildningen. (Ibid., s. 7) Det problembaserade lärandet är en pedagogisk metod som 
underlättas avsevärt om det finns tillgång till ett välutrustat bibliotek. Den kraftiga ökningen 
av vuxenstuderande samt högskolestuderande har också satt sina spår i 
biblioteksanvändningen i form av en ökad närvaro av dessa grupper med allt vad det innebär. 
(Ibid., s. 8) 
 
Handlingsrekommendation 
I verksamhetsplanen konstateras att alla elever i grund- och gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen ska ges tillgång till skolbibliotek som bemannas av personal med relevant 
kompetens. (Svensk Biblioteksförening, 2006b, s. 10) Sverige måste dessutom anta nationella 
mål för informationsförsörjningen, befolkningens läsförståelse och medborgarnas 
informationskompetens. (Svensk Biblioteksförening, 2006a, s. 13) 
 
Främjande av litteratur, läsning och språk 
Den läsfrämjande verksamheten är av hävd ett mycket viktigt inslag i bibliotekets arbete och 
ska även fortsättningsvis vara det, menar Svensk Biblioteksförening. Att en av bibliotekens 
huvuduppgifter är att verka för läskunnigheten står nämnt i föreningens biblioteksvision i 
verksamhetsplanen. (Svensk Biblioteksförening, 2006b, s. 4) 
 
Verklighetsanalys 
I Svensk Biblioteksförening är man bekymrade över hur det är ställt med läsningen, främst 
bland ungdomar. Det framgår tydligast i skriften Ett Sverige i världsklass där siffror från 
Skolverket visar att läsvanorna i grundskolan är svaga och Skolverket varnar för att 
läsförståelsen sjunker. (Svensk Biblioteksförening, 2006a, s. 6) Det gäller även elever på 
universitet och högskolor. Eftersom läsförståelsen är grunden för all inlärning, påpekar 
Svensk Biblioteksförening, så är detta ett mycket stort problem. 
 
Handlingsrekommendation 
För att komma tillrätta med detta problem föreslår Svensk Biblioteksförening att man antar 
nationella mål för bland annat befolkningens läsförståelse. (Ibid., s. 13) Andra åtgärder som 
föreslås är att föreningen ska samarbeta med andra organisationer kring till exempel firandet 



 39 

av Världsboksdagen och att föreningen ska sprida kunskap om metoder för läsfrämjande 
aktiviteter. (Svensk Biblioteksförening, 2002) I verksamhetsplanen uttrycker man helt allmänt 
att föreningen ska verka för goda villkor för biblioteken för detta avseende. (Svensk 
Biblioteksförening, 2006b, s. 6) 
 
 
Ekonomisk tillväxt 
I Ett Sverige i världsklass konstateras att Sverige måste storsatsa på informationskompetens. 
Tillväxt kommer ur kunskap och innovationskraft. Därför är invånare med en 
informationskompetens i världsklass av yttersta vikt för Sveriges utveckling. (Svensk 
Biblioteksförening, 2006a, s. 3) 
 
Verklighetsanalys 
Eftersom Sverige inte kan konkurrera med låglöneländer måste vi för att vara 
konkurrenskraftiga och ha en fortsatt hög tillväxt ha en befolkning med en fördjupad kunskap, 
mycket energi och stark innovationskraft. Medlet för att nå detta mål är utbildning och 
fortbildning, vilket i sin tur kräver läsförståelse, analysförmåga och informationskompetens. I 
slutet av denna kedja av slutsatser konstateras att biblioteken har en viktig roll att spela här. 
(Ibid., s. 13) Motiveringen till det är att fungerande bibliotek är ett nödvändigt stöd för 
utbildning och fortbildning. 
 
Handlingsrekommendation 
Problemet enligt Svensk Biblioteksförening är att bibliotekens resurser inte tas tillvara på det 
här området. För att komma till rätta med detta krävs först och främst ett intensivt 
påverkansarbete från föreningens sida. Just opinionsbildning och lobbning är ett område där 
Svensk Biblioteksförening har ett omfattande program. Man ska bedriva ett aktivt 
påverkansarbete gentemot regering, riksdag, kommuner och statliga myndigheter, genomföra 
riktade informationskampanjer till opinionsbildare, massmedier och allmänhet och vara en 
aktiv remissinstans. (Svensk Biblioteksförening, 2002) Vidare ska man ta fram egna 
undersökningar, rapporter och sammanställningar för att öka kunskapen om bibliotekens 
verksamhet och förutsättningar. En större bibliotekskampanj för åren 2007-2010 förbereddes 
under 2006. Dessutom ska man bevaka och stödja biblioteksverksamheten runt om i landet på 
olika sätt. (Svensk Biblioteksförening, 2006b, s. 12) 
 
 
Gemensamma handlingsrekommendationer 
Här avses handlingsrekommendationer som tjänar biblioteksverksamheten i stort och således 
samtliga värderingar. 
 
Ett exempel är Svensk Biblioteksförenings krav på att en nationell plan och nationella mål ska 
antas för bibliotekspolitiken. Bibliotekslagen ska tillämpas och utvecklas. Den nationella 
planen för bibliotekspolitiken ska dessutom följas upp i lokala biblioteksplaner i samtliga 
kommuner och landsting. (Ibid., s. 10) 
 
Här kan även nämnas kravet på ökad tillgänglighet. Det föreslås till exempel en satsning på 
sjukhus- och fängelsebibliotek vilka dessutom ska vara en del av den offentligt finansierade 
bibliotekssystemet och omfattas av bibliotekslagen. För även om Sverige som sagt har en hög 
biblioteksanvändning, så kan den bli ännu högre om tillgängligheten förbättras. (Ibid.) 
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Samarbetet mellan alla typer av bibliotek och mellan biblioteken och andra institutioner i 
samhället ska förbättras och främjas genom att man stärker, effektiviserar och bygger ut 
biblioteksnätverket samt har kontinuerliga kontakter med närliggande institutioner. (Svensk 
Biblioteksförening, 2002) 
 
 
 
5.2.2 Ideologianalys av Föreningen Bibliotek i samhälle (Bis) 
Den följande ideologianalysen av föreningens program följer samma mönster som analysen 
av Svensk Biblioteksförening. Analysen bygger uteslutande på föreningens program 
(Föreningen Bibliotek i Samhälle, 2006) Programmet består av ganska korta beskrivningar av 
de områden som föreningen anser vara viktiga och det presenteras ett antal åtgärder. 
Föreningen Bis har en tydlig och uttalad vänsterposition på den politiska skalan och de 
värderingar som uttrycks i föreningens program speglar det. 
 
Även denna analys avslutas med en uppsättning gemensamma handlingsrekommendationer. 
Orsaken är densamma som angavs i Svensk Biblioteksförenings fall. 
 
De värderingar som lyfts fram av Bis är: 
 

• Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter 
• Mångfald 
• Delaktighet och jämlikhet 

 
 
Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest ser Bis som en självklar grund för folkbibliotek i hela 
världen. För Bis är folkbildning intimt förknippat med demokrati. Som sagt är bibliotekets 
uppgift enligt Bis att försvara och utveckla ett demokratiskt samhälle.  
 
Verklighetsanalys 
Målet för biblioteken bör därför inte vara nöjda kunder, utan insiktsfulla medborgare. 
Biblioteket ska vara en plats som erbjuder alla människor ”förutsättningar att söka kunskap 
om samhälleliga, ekologiska och tekniska sammanhang”. De demokratiska fri- och 
rättigheterna ska hävdas på ett ”kreativt och solidariskt sätt”. Exakt vad det innebär är osagt. 
Vidare förklaras att Bis stöder de handlingslinjer som fastlades i 1980 års 
folkbiblioteksutredning. De är, i Bis moderniserade tappning, att föra en kamp för det skrivna 
ordet och läsandet, att arbeta för en fri och jämlik tillgång till information, och att särskilt 
uppmärksamma barns behov av böcker, språk och läsning. 
 
Handlingsrekommendation 
Bis efterlyser ett starkt biblioteksväsen som arbetar kvalitetsmedvetet och folkbildande. För 
att biblioteket ska klara av att fullgöra sin uppgift på det här området krävs ökade resurser. 
Målet är insiktsfulla medborgare. 
 
Mångfald 
Biblioteket ska erbjuda ett alternativ till det kommersiella utbudet och ska därför 
tillhandahålla ett kvalitetsurval av böcker, tidskrifter, digitalt lagrade medier och e-medier. 
Begreppen ”kvalitet” och ”kvalitetsurval” är återkommande i programmet, men de definieras 
eller kommenteras inte. Dikotomin kvalitet-kommersialism gör inte saken mycket lättare 
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eftersom det inte redogörs för vad som är kommersiellt. Inte heller varför det som är 
kommersiellt per definition är något negativt förklaras. Icke desto mindre är kvalitet något 
som värderas högt av Bis. Orsaken är bland annat att biblioteken finansieras av skattemedel 
och är till allmänhetens förfogande. Urvalet blir därmed avgörande för hur biblioteket 
fullföljer sitt uppdrag. 
 
 
Verklighetsanalys 
Medieurvalet har även andra följder, menar Bis. Vår demokrati och kultur bygger på det 
skrivna ordet och individens deltagande i samhället förutsätter språklig förståelse. På senare år 
har ljud- och bildmedier blivit allt vanligare, vilket ökar vikten av att biblioteket värnar om 
det skrivna ordet. 
 
Handlingsrekommendation 
Den här punkten är som tidigare påpekats svårtolkad. Frågan om vad kvalitet egentligen är 
lämnas obesvarad, men oavsett vad Bis avser med det uttrycker man åsikten att medieutbudet 
på biblioteket ska styras hårdare. Kvalitet ska vara riktmärke, inte efterfrågan eftersom 
efterfrågan riskerar att leda till ett ensidigt utbud. Det tryckta ordet ska prioriteras framför 
ljud- och bildmedier. Bis vill på varje folkbibliotek se ett kvalitetsurval av skönlitteratur för 
barn och vuxna som ska vara stimulerande, ge insikter upplevelser och läsglädje. Det är 
viktigt som motvikt till andra medier med stor genomslagskraft. Kvalitetshöjningen avser 
emellertid annat än böcker. IT berörs också. IT ska tillgängliggöras för annat än 
informationssökning. Det ska även användas till kommunikation och eget skapande, varför 
ordbehandling på de mest förekommande skriftspråken, skanner och bildbehandlingsprogram 
ska tillhandahållas. Även dessa kvalitetshöjande åtgärder kräver att biblioteket ges ökade 
resurser. 
 
Delaktighet och jämlikhet 
Bis verkar för en jämlik biblioteksstandard. Det är viktigt för Bis att bibliotekets service når ut 
till hela samhället, även till grupper som normalt sett inte utnyttjar biblioteket.  
 
Verklighetsanalys 
Biblioteket ska, menar Bis, överbrygga de kunskaps- och informationsklyftor som finns på 
grund av sociala, kulturella, utbildningsmässiga och ekonomiska klasskillnader. 
 
Handlingsrekommendation 
För att nå målen för det här området krävs att biblioteken, som nu, är offentligt finansierade 
och offentligt styrda. Bibliotekets verksamhet ska styras politiskt av en bibliotekslag där 
staten garanterar en jämlik biblioteksstandard, och ett effektivt och resursstarkt 
biblioteksnätverk i landet. Bis vill se en satsning på lärcentrer, skolbibliotek, biblioteksservice 
i glesbygd och i förorter samt uppsökande verksamhet. 
 
 
Gemensamma handlingsrekommendationer 
För att biblioteket ska fungera väl krävs att inblandade parter drar åt samma håll. Skrå- och 
revirtänkande ska motverkas och byråkratisering bekämpas. För att uppnå detta vill Bis se en 
solidarisk lönepolitik som gagnar samarbete och de uppsatta verksamhetsmålen. Föreningen 
menar att det är fackens uppgift att minska löneskillnaderna genom att uppvärdera det sämst 
betalda biblioteksarbetet och även att höja den allmänna lönenivån på bibliotek. 
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Även om föreningen främst uppehåller sig vid förhållanden vid svenska bibliotek, så anser 
Bis att det är viktigt att resten av världen har tillgång till väl fungerande bibliotek samt 
åtnjuter yttrande- och informationsfrihet. Bis vill dessutom att det internationella 
engagemanget ska leda till ett ökat utbyte med andra språk- och kulturområden. Det 
angloamerikanska språket och tänkandet har enligt föreningen för stort inflytande på vår 
kultur och behöver en motvikt. 
Bis stöder kampen för informations- och yttrandefrihet. Dessutom ger man sitt stöd till ”andra 
progressiva bibliotekskrafter” och byggandet av bibliotek i länder med bristande resurser. 
 
 
5.2.3. Ideologianalys av tidskriftsartiklar 
I detta kapitel analyseras de artiklar som vi har valt ut från bibliotekstidskrifterna Ikoner, 
Biblioteksbladet, Bis, DIK-forum och Scandinavian Public Library Quarterly. 
 
Analysen föregås av ett bakgrundskapitel som i grova drag sammanfattar vilken karaktär 
analysmaterialet har. 
 
Bakgrund 
En vanligt förekommande utgångspunkt för många artiklar i bibliotekspressen är att 
folkbiblioteket måste hänga med i utvecklingen om det ska bibehålla sin starka position i 
samhället. Ett exempel på detta är Jimmy Gärdemalms artikel ”Folkbibliotekets förbannelse” i 
Ikoner (2000:5) Han menar att den nödvändiga utvecklingen måste ske på eget initiativ 
eftersom biblioteksfrågor inte står på den politiska agendan. Den gängse uppfattningen bland 
politiker är nämligen att biblioteket är något självklart, vilket kan tyckas vara positivt men 
som snarare är till bibliotekets nackdel. (Gärdemalm, Ikoner 2000:5, s. 10) 
 
Biblioteket lever enligt Gärdemalm på en ”historisk good-will” som härstammar från tiden då 
biblioteksväsendet byggdes ut. Då var det föremål för ett levande intresse både från politikers 
och från allmänhetens sida. Uppfattningen var att bibliotek var viktiga och skulle finnas 
överallt där människor bodde. Denna uppfattning finns kvar i människors medvetande 
fortfarande, vilket visas i enkäter om biblioteken. Resultaten visar alltid att 
biblioteksbesökarna är nöjda med biblioteken. Gärdemalm tror dock inte att denna positiva 
attityd kommer att bestå när samhället och besökarnas behov och önskemål förändras. 
 
För att sammanfatta Gärdemalms beskrivning av biblioteket idag kan hans egna ord användas:  
”Biblioteket idag är inte så bra som det kan vara. Och avståndet mellan det möjliga och det 
faktiska tenderar att växa. En dag kan inte bibliotekets ”historiska good-will” överbrygga 
denna klyfta och då upphör också människoströmmarna till biblioteket.” (Ibid., s. 11) 
 
Det finns även röster som menar att folkbiblioteket, i sin strävan att hänga med i utvecklingen, 
är på väg att ”förlora sin själ”. Eller för att uttrycka det mindre dramatiskt – de menar att 
folkbiblioteket utvecklas i en riktning som inte låter sig förenas med dess ursprungliga 
uppdrag (folkbildande). En som skriver om detta är Ingrid Atlestam, styrelseledamot i 
Föreningen BiS, i ”Det rättvisa biblioteket – framtidens folkbibliotek” (Atlestam, bis 1997:1, 
s. 4 ff.). Hon skriver att i dagens situation stämmer inte bibliotekens uppdrag överens med hur 
verksamheten faktiskt ser ut. ”Krav på marknadsanpassning, brukarmedverkan och 
individualism kan leda till att skrivna målsättningar, såväl lokala som nationella och 
Unescomanifestets, kommer i andra hand.” Bibliotekets huvudsakliga strävan bör enligt 
Atlestam vara rättvisa. Ett rättvist bibliotek, förklarar Atlestam är det som överbrygger klyftor 
vad gäller information, kunskap och kultur. (Ibid., s. 5) 
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Ideologianalys 
Efter att ha studerat ett stort antal artiklar från kan vi konstatera att de värderingar som 
kommer till uttryck i stort sett motsvarar de som behandlas i de politiska dokumenten. 
Värderingarna som behandlas kommer därför att kännas igen från tidigare analyser. Men 
eftersom materialet i det här fallet är mer utförligt så kommer framställningen av 
analysmaterialet att ordnas tematiskt på det vis som vi tidigare gjort i analyserna av Svensk 
Biblioteksförening och Föreningen Bibliotek i Samhälle. Och i likhet med dessa analyser 
avslutas även denna med gemensamma handlingsrekommendationer. 
 
De värderingar som behandlas i artiklarna är: 
 

• Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter 
• Mångfald 
• Delaktighet 
• Jämlikhet 
• Identitet och integration 
• Främjande av litteratur, läsning och språk 
• Kunskap och utbildning 
• Ekonomisk tillväxt 

 
Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter 
De grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna är fundamentala för 
biblioteksverksamheten, vilket konstateras i kapitlet som behandlar bibliotekspolitiken. Att 
folkbiblioteket ska främja de demokratiska fri- och rättigheterna är utan tvekan en åsikt som 
är väl förankrad i biblioteksvärlden. Uttryck för den förekommer frekvent i artikelmaterialet.  
 
Ett sätt att betona bibliotekets roll för demokratin är att poängtera att biblioteket är öppet för 
alla, vilket görs i en artikel av Johanna Lundström (Lundström, Biblioteksbladet 2004:04) 
Biblioteket är en plats dit alla får gå och kostnadsfritt ta del av de tjänster som erbjuds. Detta 
faktum i sig ses som en viktig demokratisk markering som legitimerar hela verksamheten. 
(Ibid., s. 3 f.) 
 
Folkbiblioteket som ett demokratiskt rum är också en förekommande bild som används av 
bland andra Cay Corneliuson. (Corneliuson, SPLQ:4 2005, s. 12 ff) Med detta avses att 
biblioteket är en plats dit alla kan komma och utöva sina demokratiska fri- och rättigheter. I 
samma diskussion förekommer även åsikten att eftersom biblioteket är öppet för alla, så måste 
även verksamheten erbjuda något åt alla. Därmed är det naturligt att biblioteksverksamheten 
är komplex och mångfacetterad. Det är i själva verket det som är bibliotekets styrka menar en 
skribent. (Jones, Biblioteksbladet 2004:05, s. 14 f.) 
 
Det förekommer även diskussioner i mer specifika frågor. Ett av de mer framträdande 
exemplen presenterat av Ingrid Atlestam i SPLQ, är att biblioteket i demokratins namn bör 
vara den centrala punkten för medborgarens förvärv av IT-kunskap. (Atlestam, SPLQ:3 2004, 
s. 28 ff.) 
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Verklighetsanalys 
För Jan Ristarp, som för övrigt tidigare var chef för FAIFE, IFLA:s kontor för yttrandefrihet 
och fri tillgång till information, handlar det ytterst om att värna om de mänskliga 
rättigheterna. Informations- och yttrandefrihet är en av de basala mänskliga rättigheterna, 
urryckta i FN:s allmänna deklaration från 1948. Således är nyttjandet av ett bibliotek ett sätt 
att tillämpa en mänsklig rättighet och att förhindra nyttjandet innebär en kränkning av de 
mänskliga rättigheterna. Det är samhällets sak att underlätta en fri tillgång till information, 
exempelvis genom offentliga bibliotek, menar Ristarp (Ristarp, Biblioteksbladet 1999:10, s. 
8) Sett från detta perspektiv utgör en eventuell privatisering av biblioteken genom entreprenad 
ett verkligt problem i Ristarps ögon. Det leder nämligen till att den fria tillgången på 
information blir konkurrensutsatt, vilket är absurt, enligt honom. (Ibid., s. 8)  
 
Många gånger behandlas främjandet av demokratiska fri- och rättigheter som något självklart 
i artikelmaterialet. Resonemanget kring detta utvecklas därför sällan i någon högre grad. 
Däremot finns det flera exempel på uttryck för en oro att denna värdering kommer att få en 
lägre prioritet i framtiden. En av farorna som har uppmärksammats bland annat av Jimmy 
Gärdemalm är att många, bland annat politiker, tar biblioteket och mycket av dess verksamhet 
för givet. (Gärdemalm, Ikoner 2000:5, s. 10) Till exempel anses det som självklart att kunna 
gå till biblioteket och kostnadsfritt låna såväl skönlitterära mästerverk som den senaste 
bästsäljaren. Även att biblioteket erbjuder talböcker och andra specialproducerade medier 
anses som självklart. Men ett politiskt maktskifte kan ändra på saken, resonerar Gärdemalm. 
Frankrike används som ett varnande exempel, där för ett par år sedan Nationella Fronten kom 
till makten i delar av landet och biblioteksverksamheten där försämrades avsevärt. Han 
uppmanar därför de politiska församlingarna att värna om bibliotekets demokratiska uppdrag 
att ”bidra till frihet, jämlikhet och syskonskap”. (Ibid., s. 11) En omständighet som gör det 
ännu mera bekymmersamt är att biblioteksfrågorna hamnar allt längre ner på den politiska 
dagordningen. (Ibid., s. 10), (Andersson & Lindau, Ikoner 1998:2, s. 20) 
 
Ytterligare en förvärrande omständighet är risken att bibliotekets roll för demokratin hamnar i 
skymundan på grund av ekonomiska intressen anser somliga skribenter. Den ansträngda 
ekonomin som många kommuner dras med leder till ett intresse att driva verksamheter på det 
sätt som genererar mest pengar. Detta är ett synsätt som är skadligt för kulturell verksamhet. 
Från att ha varit ett instrument för skapande och bildning har kultur blivit ett instrument som 
ska skapa tillväxt, anser exempelvis Jesper Lindau (Lindau, Ikoner 2004:3, s. 8), (Andersson 
& Lindau, Ikoner 1998:2, s. 20) Det finns med andra ord en oro för att bibliotekets ställning 
kommer att försvagas framöver. Marknadsanpassningen gör att värden som demokrati och 
jämlikhet försvagas i biblioteksvärlden. (Rörling, bis 2002:3, s. 19 ff.) 
 
Det konstateras i artikeln av Pelle Andersson och Jesper Lindau att det finns ett demokratiskt 
problem i Sverige och att en satsning på biblioteken är ett av flera sätt att komma till rätta 
med det. Skribenterna kallar urholkningen av demokratin för ”det djupaste samhällsproblemet 
idag” (Andersson & Lindau, Ikoner 1998:2, s. 21) och att det krävs satsade resurser för att 
återupprätta den. För att kunna ifrågasätta makten måste medborgarna ha kunskap om det 
samhälle och den demokrati de lever i, något som inte är fallet idag, menar de. 
 
Att erbjuda undervisning och handledning i IT-kunskap på folkbibliotek ses som en 
demokratifråga. Generellt sett betraktas IT som något positivt i artikelmaterialet, något som 
måste göras tillgängligt för alla. Ingrid Atlestam fokuserar exempelvis på den positiva effekt 
IT har, eller kan ha, på demokratin. (Atlestam, SPLQ:3 2004, s. 28) Med hjälp av IT 
underlättas det för den enskilde att ta del av och engagera sig i samhällsutvecklingen. Med e-
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post kan man snabbt och enkelt kontakta såväl vänner och bekanta som folkvalda och 
tjänstemän. På internet kan man ta del av information och även göra sin egen röst hörd. Man 
kan ansluta sig till nätverk och diverse intresseorganisationer. Det är kort sagt en enkel sak att 
engagera sig både lokalt och globalt, menar hon. 
 
Hon fortsätter med att konstatera att folk givetvis även måste ha kunskapen om hur de ska 
använda all denna teknik. Att utforma relevanta sökfrågor eller veta hur databaser, portaler 
och webbsidor är strukturerade är inga självklarheter för alla. Det är dessutom svårt att 
komma igång på egen hand när kunskapen är bristfällig. Därför krävs en stor satsning på 
utbildning i informationskompetens, enligt Atlestam. I detta begrepp ryms bland annat 
färdigheten att bedöma källor. Folk måste bli medvetna om vilken typ av media internet är. 
Det är inte alltid lätt att veta vem avsändaren är, vilket syfte denne har, eller om 
informationen ens är sann. Ingrid Atlestam hänvisar till undersökningar som visar att elever 
inte tänker på dessa frågor när de söker information på internet. De nöjer sig helt enkelt med 
att hitta ”något i rätt ämne”. (Atlestam, SPLQ:3 2004, s. 29) 
 
Utvecklingen är än så länge i sin linda, konstaterar Atlestam, men det finns stora möjligheter 
och vinster med en fortsatt utveckling anser hon. Problemet är att få med alla på tåget. Att 
skicka e-post eller söka information på internet är inte ett användbart hjälpmedel för den 
oinvigde. Ingrid Atlestam liknar situationen vid en stege där man måste börja från första 
steget för att nå toppen och för varje övervunnet steg berikas man. Hur högt man når på 
stegen avgörs av ens position på en annan stege – samhällsstegen. (Ibid., s. 28) 
Folkbiblioteket har tekniken och kunnandet och det är en väletablerad och stabil organisation 
som har alla förutsättningar att aktivt arbeta för att den allmänna IT-kompetensen höjs bland 
medborgarna. Vad som saknas är resurser, avslutar Atlestam. 
 
Handlingsrekommendation 
Först och främst måste biblioteksfrågor upp på den politiska dagordningen. I en artikel 
efterfrågas en fördjupad politisk diskussion om bibliotekets demokratiska uppdrag, något som 
ses som en självklarhet i kölvattnet av den, då artikeln skrevs, relativt nyinstiftade 
bibliotekslagen. (Gärdemalm, Ikoner 2000:5, s. 11) En annan åsikt som kommer till uttryck är 
att alla tankar på privatisering av biblioteksverksamheten måste överges, eftersom de inte låter 
sig förenas med en fri tillgång till information. (Ristarp, Biblioteksbladet 1999:10, s. 8) 
 
Det förekommer även mer kontroversiella förslag. Ett som levereras av Jesper Lindau är att 
”befria” biblioteket från det kommunala huvudmannaskapet. (Lindau, Ikoner 2004:3, s. 7 ff.) 
Istället bör folkbiblioteken lyftas till en nationell nivå, under en nyskapad myndighet 
konstruerad enligt public service-modell. Biblioteket skulle då undvika att den kommunala 
budgeten begränsar verksamheten. En egen myndighet skulle ge folkbiblioteken en ökad 
frihet att utforma sin verksamhet och det, enligt somliga, klassiska demokratiska uppdraget 
där biblioteket är ett kreativt centrum för medborgarskapet skulle kunna ges en ökad 
betydelse, menar Lindau. Även om detta bara är en röst, så är åsikten att bibliotekets politiska 
position måste stärkas spridd. En nationell biblioteksmyndighet efterlyses av flera (Thomas, 
Ikoner 1999:4, s. 15), en skärpning av bibliotekslagen är också efterfrågad (Modigh, SPLQ:3 
2003, s. 3, Lidman, Ikoner 2003:2, s. 18 f., Andersson, bis 2006:2, s. 18), liksom en nationell 
biblioteksstrategi. (Modigh, SPLQ:3 2003, s. 3, Atlestam, bis 2003:4, s. 28, Andersson, bis 
2006:2, s. 18) 
 
Istället för marknadsanpassning bör biblioteken ”marknadsföra” demokrati och jämlikhet. 
Marknadsanpassning kan vara kontraproduktivt. Att till exempel närma sig Pressbyråns utbud 
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är inte ett försvarbart sätt att använda skattemedel på lyder en åsikt. (Rörling, bis 2002:3, s. 
23) För att komma till rätta med det demokratiska problemet i Sverige föreslås en satsning på 
biblioteken. För att medborgarna ska kunna vara delaktiga krävs kunskaper och de finns på 
biblioteket hävdas det i en artikel. (Andersson & Lindau, Ikoner 1998:2, s. 21) 
 
Diskussionen angående förmedlandet av IT-kunskap i folkbibliotekets regi utgår ifrån åsikten 
att det är mer eller mindre självklart, både ur demokratisk och ur ekonomisk synpunkt, att 
folkbiblioteket ska ha denna funktion, eftersom folkbiblioteket är en hundra år gammal 
väletablerad struktur som används av en majoritet av befolkningen, som Atlestam uttrycker 
det. (Atlestam, SPLQ:3 2004, s. 30) Genom att folkbiblioteken satsar på informationsteknik åt 
alla bidrar man till att minska klyftorna i samhället. (Hansson, Biblioteksbladet 2003:2, s. 14 
f.) 
 
På biblioteket finns tillgången till datorer och kompetent personal. Utöver datorer och 
personal kan folkbiblioteken bland annat erbjuda digitala uppslagsverk, artikeldatabaser och 
tidskrifter, något som folk i regel inte har råd att bekosta själva, påpekar Atlestam (Atlestam, 
SPLQ:3 2004, s. 30) En förbättring i två avseenden efterlyses dock. Dels måste den tekniska 
färdigheten hos gemene förbättras. Dels måste utnyttjandet av befintlig teknik ökas. I 
dagsläget används en stor del av de publika datorerna till förströelse såsom spel och 
chattande. Datorerna ska användas i demokratins tjänst, inte i underhållningsindustrins, 
understryker hon. (Ibid., s. 29) Atlestam listar sedan tre sorters åtgärder är nödvändiga för att 
nå ett maximalt utnyttjande av IT: tekniska åtgärder, informationskompetens och slutligen 
något som skulle kunna kallas ”medborgarkompetens”. (Ibid., s. 30) Med medborgar-
kompetens menas att vara insatt i hur demokrati och den offentliga sektorn i Sverige fungerar. 
En målgrupp som nämns i det fallet är invandrare, men omorganisationer i den offentliga 
sektorn och EU-inträdet har inneburit förändringar som gör att långt fler behöver hjälp på det 
här området. Kravet på medborgarkompetens har ökat på senare år eftersom individen ofta 
förväntas söka upp och finna information själv istället för att den serveras. 
 
Hur väl man än lyckas med satsningar på IT-området, så kommer det alltid finnas ett behov av 
vägledning och biblioteken har kompetent personal som kan erbjuda just det. Förutsatt att 
biblioteken får ökade resurser. (Ibid., s. 30) 
 
Mångfald 
I de politiska dokumenten talas om mångfald vad gäller kulturutbudet. Det ansågs vara viktigt 
att staten för en aktiv kulturpolitik i syftet att motverka det angloamerikanska inflytandet. 
Mångfald värderas även högt i biblioteksdebatten, även om syftet inte alltid är så tydligt 
uttalat. Mångfald anses bland annat vara eftersträvansvärt som en motvikt till det 
kommersiella. Det kan till exempel, som hos Birgitta Modigh, handla om bokmarknaden. 
(Modigh, SPLQ:3 2003, s. 3) 
 
Det talas även om värdet av bibliotekets mångfald utan närmare precisering, utan som ett 
värde i sig. Det konstateras att biblioteket är unikt, ingen annan institution erbjuder samma 
mångfald. Denna särställning är en av bibliotekets styrkor, slår Uno Nilsson fast. (Nilsson, 
SPLQ:1 2003, s. 15) 
 
Verklighetsanalys 
Folkbiblioteket är unikt. Ingen annan institution erbjuder samma mångfald. Det rör sig inte 
enbart om information och utbildning, utan även om upplevelser, äventyr, oväntade och 
häpnadsväckande insikter, debatt och diskussion, som Nilsson uttrycker det. (Ibid., s. 15) 
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Folkbibliotekets roll som bevarare och förmedlare av mångfald är dess stora tillgång. Tack 
vara denna unika roll har folkbiblioteken enorma möjligheter att forma sig efter behov, 
resonerar han. Överraskningar i framtiden utgör därmed inget problem. (Ibid., 2003) 
 
I en annan artikel varnar Uno Nilsson för att ekonomiska åtstramningar som leder till 
förändringar i biblioteksverksamheten riskerar att försämra mångfalden så länge 
biblioteksrollen inte är tydligt definierad. Med nuvarande bibliotekslag garanteras egentligen 
inget väsentligt förutom avgiftsfria lån och att varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Om mål 
och kvalitet sägs ingenting. Mångfalden i utbudet befinner sig därmed i farozonen, befarar 
han. (Nilsson, Biblioteksbladet 2001:10, s. 16) 
 
Bibliotekets utlån sjunker samtidigt som bokförsäljningen ökar, vilket rimligen innebär att 
folk läser ungefär lika mycket som tidigare, resonerar Birgitta Modigh. Men skillnaden är att 
bokhandlarna inte alls har den bredd i utbudet som biblioteket har. Den svenska 
bokmarknaden är i likhet med många andra länders, en ”bästsäljarmarknad” och detta gäller 
framför allt pocketmarknaden som har ökat explosionsartat de senaste åren. Biblioteket har 
således en viktig funktion i att exponera det ”icke-kommersiella” utbudet för läsarna. 
(Modigh, SPLQ:3 2003, s. 3) 
 
Lennart Wettmark är inne på samma tema. Behovet av mångfald och alternativ i utbudet av 
litteratur och information har aldrig varit större än nu, men marknadstänkandet försvårar 
situationen, lyder hans analys. (Wettmark, bis 2005:1, s. 24) Direkt katastrofalt blir det om 
privatisering genom entreprenad slår igenom på allvar, fortsätter han. Hittills har endast 
misslyckade försök genomförts. (Ibid., s. 25) 
 
Marknadsanpassningen innebär att värden som mångfald, frihet och kvalitet inte längre 
betonas i samma utsträckning längre, skriver Marie Rörling. Utbudet av böcker slätas ut och 
liknar mer och mer utbudet på de flesta pressbyråer och bokhandlar. (Rörling, bis 2002:3, s. 
22 f.) 
 
Handlingsrekommendation 
Värderingen mångfald behandlas i artiklarna framför allt som ett argument bland många andra 
för folkbiblioteksverksamheten och varför den är så värdefull för samhället. Man vill 
uppmärksamma att folkbiblioteket idag har en positiv effekt på bland annat mångfalden och 
argumenterar för att det måste fortsätta vara på det viset. Någon särskild 
handlingsrekommendation för mångfald förekommer inte i dessa fall. Man gör istället som 
Uno Nilsson och talar för nödvändigheten att hålla en hög standard och service vid 
biblioteken. (Nilsson, SPLQ:1 2003, s. 15) 
 
I Biblioteksbladet utvecklar sig Nilsson något och hävdar att mångfalden i utbudet bör 
skyddas av en förbättrad bibliotekslag där bibliotekets roll, funktion och vissa mål definieras, 
men som lämnar öppet hur dessa mål uppnås. Därmed lämnas utrymme för flexibla lösningar. 
(Nilsson, Biblioteksbladet 2001:10, s. 16) 
 
Lennart Wettmark skriver att biblioteken fortsatt måste utgöra ett alternativ till marknaden. 
Om de inte är det – om exempelvis samma tidskriftsutbud som Pressbyråns tillhandahålls – 
förlorar biblioteken sin legitimitet som public serviceinstitution. (Wettmark, bis 2005:1, s. 27) 
Marie Rörling är inne på samma spår och skriver att eftersom det är skattepengar som 
finansierar verksamheten bör de användas till att köpa in böcker som inte exponeras i så stor 
utsträckning. (Rörling, bis 2002:3, s. 22) Wettmark är dessutom av den åsikten att en 
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eventuell privatisering, helt eller delvis, av biblioteken måste bekämpas. (Wettmark, bis 
2005:1, s. 25 ff.) 
 
 
Delaktighet 
I det studerade tidskriftsmaterialet är delaktighet intimt förknippat med tillgänglighet. Skarp 
kritik riktas mot de stora nedskärningarna av biblioteksverksamheten, i synnerhet mot 
nedläggningen av filialer. Ett argument, presenterat av Anna-Lena Höglund, för en hög 
delaktighet är att biblioteken finansieras med skattepengar, följaktligen bör alla i en kommun 
ges lika möjlighet att ta del av bibliotekets service. (Höglund, bis 2001:3, s. 19 f.) 
 
Verklighetsanalys 
Nedskärningarna drabbar, enligt Ingrid Atlestam, framför allt de små biblioteken. (Atlestam, 
bis 1997:1, s. 4 f.) Filialer läggs ner, särskilt på landsorten, bokbussar dras in och uppsökande 
verksamhet nedprioriteras. Gemensamt för allt detta är att det drabbar grupper som redan är 
utsatta på ett eller annat vis. De stora och relativt välförsedda biblioteken som blir kvar brottas 
emellertid med ett annat problem relaterat till delaktighet, fortsätter Atlestam. Nämligen att 
det växande antalet studerande som vänder sig till folkbiblioteket för hjälp och vars krav 
riskerar att överskugga övrig verksamhet. (Ibid., s. 5) En annan effekt av nedskärningarna, 
uppmärksammad av Pelle Andersson och Jesper Lindau, är att folkbiblioteken isoleras när den 
externa biblioteksservicen försämras. (Andersson & Lindau, Ikoner 1998:2, s. 19) 
 
Ett område där det emellertid har satsats på inom biblioteksvärlden är IT. Biblioteken var 
tidigt ute med datorer och internet etc. Det har bland annat fått som följd att fler män besöker 
biblioteken, konstaterar Bosse Jonsson. (Jonsson, bis 2002:1, s. 28 ff.) Han talar om en 
förändring av biblioteken, från att vara ett centrum för bildning och läsning till att bli en 
informationscentral. (Ibid., s. 30 f.) Det senare sägs locka fler män och på så vis innebära en 
större delaktighet, åtminstone bland män. 
 
En annan iakttagelse, gjord av Johanna Hansson och Malin Ögland, (Hansson & Ögland, 
Biblioteksbladet, 2006:5, s. 20 f.) är att biblioteket har problem att locka till sig barn och 
ungdomar, problem som inte har med nedskärningar att göra. Dagens barn och ungdomar 
deltar helt enkelt hellre i andra aktiviteter framför att gå till biblioteket. Biblioteket ses, i bästa 
fall, som en plats där man hämtar böcker, som sedan upplevs på en annan plats. Biblioteket i 
sig ses inte som en upplevelse. (Ibid., s. 20) Detta faktum är naturligtvis ett problem för 
återväxten på biblioteksbesökare. 
 
Handlingsrekommendation 
Att aktivt försöka locka nya låntagare till biblioteken är ett arbete som pågår fortlöpande på 
folkbibliotek runtom i landet. Men konkreta åtgärder är svåra att finna i artiklarna. 
Delaktighet är ett värde som, så att säga, följer med i de större sammanhang som artiklarna i 
regel behandlar. En åtgärd som bland annat nämns av Jimmy Gärdemalm är att marknadsföra 
biblioteksverksamheten. Kommuninvånarna är trots allt bibliotekets finansiärer och de bör få 
information om vilka tjänster som erbjuds. Man bör till exempel tala om att biblioteket är, 
som en skribent uttrycker det, ”världsbäst när gäller informationssökning”. (Gärdemalm, 
Ikoner 2000:5, s. 11) Ökade anslag till biblioteken är naturligtvis ett förslag som kommer upp, 
bland annat hos Pelle Andersson och Jesper Lindau. (Andersson & Lindau, Ikoner 1998:2, s. 
21) 
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Man finner även presentationer av olika projekt som har genomförts för att förbättra 
delaktigheten. Ett sådant projekt är Demoteket – en specialdesignad hylla där ungdomars 
egenhändigt komponerade alster exponeras. Äldre ungdomar är en grupp som folkbiblioteket 
annars har svårt att nå ut till. Demoteket är ett försök att ändra på det. (Grönblad, 
Biblioteksbladet 2005:10, s. 27) Ett annat sätt att locka till sig barn och ungdomar är att man, 
som Johanna Hansson och Malin Ögland föreslår, på biblioteken runtom i landet tänker till 
kring hur man kan komma till rätta med problemet. Faktum är att biblioteket i sin nuvarande 
form inte räcker till riktigt i konkurrensen, men det finns olika lösningar på problemet. 
Huvudsaken är att biblioteken gör något genomtänkt och helhjärtat som gör det till upplevelse 
för barn och ungdomar att besöka biblioteket, skriver de. (Hansson & Ögland, 
Biblioteksbladet 2006:5, s. 21) 
 
Vad gäller IT:s roll för delaktigheten skriver Bosse Jonsson att IT förvisso lockar fler 
människor till biblioteket, men att det sker på bekostnad av annan biblioteksverksamhet. 
Därför bör utvecklingen på detta område vara väl genomtänkt. (Jonsson, bis 2002:1, s. 31) 
Men till syvende och sist är det användarna som fäller avgörandet genom sättet de väljer att 
nyttja biblioteket på. 
 
Jämlikhet 
Att jämlikhet är svårt att skilja från delaktighet konstaterades ovan angående de politiska 
dokumenten. Svårigheten infinner sig även i tidskriftsmaterialet. Även för värderingen 
jämlikhet gäller att det är starkt knutet till tillgänglighet.  
 
Vissa, däribland Ingrid Atlestam, går steget längre och menar att folkbibliotekets arbete aktivt 
ska bidra till ett jämlikare samhälle genom att överbrygga klyftor vad gäller information, 
kunskap och kultur. (Atlestam, bis 1997:1, s. 5) Att biblioteket fyller denna funktion ses som 
viktigt för bibliotekets legitimitet, skriver Joacim Hansson. (Hansson, Biblioteksbladet 
2003:2, s. 13 f.) 
 
Verklighetsanalys 
När det skrivs om jämlikhet är det ofta en jämlikhet i tillgången som avses. Till exempel 
kravet på att alla ska ha tillgång till kvalificerade informationstjänster. (Stenberg, bis 2003:4, 
s. 29) För att kunna bedöma hur bra man lyckas med servicen krävs att man planerar och 
sätter upp mål som sedan följs upp. Detta är bibliotek generellt sett dåliga på, menar Anna-
Lena Höglund. (Höglund, bis 2001:3, s. 20) 
 
Förmågan att söka, finna och utvärdera information blir allt viktigare i vårt samhälle. Därför 
är det viktigt att alla ges chansen att erhålla denna förmåga. Birgitta Modigh befarar 
framväxten av ett nytt klassamhälle där underklassen kommer att utgöras av dem som har 
bristande färdigheter i informationsåtervinning och hon menar att det är bibliotekens ansvar 
att förhindra detta scenario. (Modigh, SPLQ:3 2003, s. 3) 
 
Bibliotekets ursprungliga uppgift är att överbrygga klyftor av skilda slag, till exempel 
kunskapsmässiga. En ny sådan klyfta är den som Ingrid Atlestam kallar ”den digitala klyftan”. 
(Atlestam, bis 2003:4, s. 28) 
 
Handlingsrekommendation 
Folkbibliotekets arbete ska bidra till ett jämlikare samhälle. Det ska bibehålla den 
ursprungliga ”affärsidén” att göra så mycket som möjligt för så många som möjligt ”utifrån 
en klar målsättning vad gäller inriktning och kvalité”, som Ingrid Atlestam uttrycker det. 
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(Atlestam, bis 1997:1, s. 5) Verksamheten ska fortsatt vara mångfacetterad. All form av 
specialisering ska undvikas.  
 
Alla måste ges tillgänglighet till kvalificerade informationstjänster. Genom ett system där 
biblioteksformer knyts närmare samman. (Stenberg, bis 2003:4, s. 31) På den här punkten 
efterfrågas ett större ansvarstagande från biblioteken. Det finns de som menar att det är dags 
för biblioteken att inse vilken förpliktelse det innebär att vara en del av informationssektorn. 
Det är absolut nödvändigt att man når ut med utbildning i informationskompetens till alla 
medborgare, annars finns risken att det skapas ett nytt klassamhälle, påpekar som sagt Birgitta 
Modigh (Modigh, SPLQ:3 2003, s. 3) 
 
Det är bibliotekets uppgift att överbrygga gapet mellan de som har och de som inte har 
tillgång till och kunskap om modern IT, anser Ingrid Atlestam. (Atlestam, bis 2003:4, s. 28) 
Hon fortsätter med att påpeka att bibliotekets roll för jämlikheten måste uppmärksammas. 
Biblioteksfrågorna måste komma upp på den politiska dagordningen igen och Sverige 
behöver en nationell bibliotekspolitik och en skärpt bibliotekslag. (Ibid., s 28) 
 
Anna-Lena Höglund fokuserar på bibliotekens eget arbete. Biblioteken måste bli bättre på att 
planera. Målsättningar bör formuleras för till exempel uppsökande verksamhet, bokprat, 
biblioteksvisningar och boken kommer-service, som sedan följs upp och utvärderas vid årets 
slut. På så vis kan man lättare vidta förbättringsåtgärder om så behövs. En fördel med detta är 
dessutom att biblioteket får ”kalla siffror” på verksamheten att visa för politiker. (Höglund, 
bis 2001:3, s. 19 f.) 
 
Med teknikens hjälp kan även de med handikapp ta del av IT. Tekniska hjälpmedel måste 
därför bli standard på skolor och bibliotek och de bör dessutom subventioneras, anser Ingrid 
Atlestam. Vidare måste webbsidor utformas med särskild hänsyn till människor med någon 
form av handikapp. (Atlestam, SPLQ:3 2004, s. 29) 
 
En åtgärd som nämns i sådana här sammanhang är äppelhyllan. Äppelhyllan kallas den hylla 
där biblioteket placerar specialmedier för barn med funktionshinder. Där finns även 
information om olika typer av handikapp. (Nilsson, Biblioteksbladet 2006:1, s. 22 f.) 
Äppelhyllan tydliggör dessutom sambandet mellan tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. 
 
Identitet och integration 
I de kulturpolitiska dokumenten argumenterades för att kulturen har positiva effekter vad 
gäller identitetsskapande och främjande av integrationen. Personer och grupper som är trygga 
i sin identitet blir mer toleranta mot det som kan upplevas som främmande och avvikande. Att 
detta värderas högt även i biblioteksvärlden råder det inget tvivel om, men det behandlas 
sällan enskilt utan lindas ofta in i allmänna demokratidiskussioner. Integration talas det dock 
en del om. Det konstateras att biblioteket är en utmärkt mötesplats och att invandrare faktiskt 
använder biblioteket i större utsträckning än svenskar. (Lundström, Biblioteksbladet 2004:4, s. 
3) 
 
Även bibliotekets roll som förmedlare av litteratur lyfts fram. (Stenberg, bis 2003:4, s. 30) 
Läsandet är en viktig del av den identitetsskapande processen.  
 
Verklighetsanalys 
Detta är ett område som har påverkats mycket av de stora nedskärningarna som har drabbat 
biblioteket på senare år. Om nedskärningarna utförs på ett sätt som leder till att biblioteket 
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inte längre uppfattas som att det är till för alla utan för en viss grupp får biblioteket en 
segregerande effekt istället för en integrerande, påpekar Ingrid Atlestam. (Atlestam, bis 
1997:1, s. 5) 
 
44 procent av invandrarna besöker biblioteket minst en gång i månaden, motsvarande siffra 
bland svenskarna är 32 procent. 38 procent av invandrarna med dålig läs- och skrivförmåga 
besöker biblioteket, medan siffran för samma kategori svenskar är 18 procent, skriver Johanna 
Lundström. (Lundström, Biblioteksbladet 2004:04, s. 3) Dessutom är biblioteket ofta det 
första stället invandrare söker sig till, skriver Annina Rabe. (Rabe, Biblioteksbladet 2005:4, s. 
4) Det poängteras dock att biblioteken kan göra mycket mer för integrationen än vad som är 
fallet idag, men bristande kunskap och ekonomiska resurser är omständigheter som försvårar 
arbetet. (Lundström, Biblioteksbladet 2004:04, s. 3) 
 
Betydelsen av kultur i allmänhet och skönlitteratur i synnerhet för identitetsskapandet är något 
som bibliotek kan dra nytta av. Om detta skriver Sten Jacobsson. Genom att fokusera på 
lokala författarskap, ordna seminarier, författarbesök osv. kan ett bibliotek bidra till att stärka 
en hel regions identitet. (Jacobsson, DIK-forum 1999:8, s. 10 f.) 
 
Handlingsrekommendation 
Liksom mångfald är detta ett värde där det sällan ges konkreta förslag på vad som ska göras 
för att förbättra det identitetsskapande och integrerande arbetet. Ämnet berörs, men som sagt, 
åtgärder lyser med sin frånvaro. En del artiklar lyfter dock fram lyckosamma exempel. Ett 
exempel är Alby bibliotek där det bildades ett brukarråd bestående av ungdomar som ordnade 
poesiaftnar, föreläsningar, fester och filmkvällar. Det anordnades även samtalskvällar med 
olika teman för de vuxna, skriver Johanna Lundström (Lundström, Biblioteksbladet 2004:04, 
s. 4) Hon skriver även att för att bli bättre på integrationsarbetet måste biblioteket samarbeta 
med andra verksamheter och lobba för att öka medvetandet om vilken resurs biblioteket är. 
(Ibid.) 
 
Genom att peka på det höga antalet besökare bland invandare för politiker kan biblioteken få 
anslag till att starta projekt för denna målgrupp, tipsar Annina Rabe. (Rabe, Biblioteksbladet 
2005:4, s. 4) 
 
Ett annat integrationsprojekt som lyfts fram är ”Låna en fördom” som Malmö stadsbibliotek 
genomförde under Malmöfestivalen 2005. (Zorn, Biblioteksbladet 2005:07, s. 25) Det gick ut 
på att man kunde låna en livs levande danska, djurrättsaktivist, lesbisk kvinna, imam, 
journalist, muslimsk kvinna, romsk kvinna, resande eller person med synskada. ”Låntagaren” 
fick trekvart till förfogande tillsammans med sin fördom och en chans att skapa sig en mer 
nyanserad bild. 
 
Biblioteken bör dra nytta av skönlitteraturens identitetsskapande kraft. Genom att bygga 
nätverk och samarbeta med det lokala näringslivet kan folkbiblioteken göra stora insatser för 
sina respektive regioner. Ett exempel på detta är arbetet på stadsbiblioteket i Kristianstad som 
Sten Jacobsson skriver om. (Jacobsson, DIK-forum 1999:8, s. 11) 
 
Främjande av litteratur, läsning och språk 
I det politiska materialet var det framför allt i propositionen till bibliotekslagen som 
”främjande av litteratur, läsning och språk” lyftes fram och prioriterades högt. I 
biblioteksvärlden anses visserligen det läsfrämjande arbetet vara en viktig del av 
biblioteksarbetet, därom råder enighet. Men hur stor del av arbetet det ska utgöra är man 
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däremot inte helt ense om. Det är dock lite svårt att avgöra vilken betydelse läsfrämjandet 
tillmäts eftersom det inte diskuteras i någon större utsträckning. Om det beror på att 
läsfrämjandet är en fridlyst del av verksamheten och därmed inte behöver diskuteras, eller om 
det beror på ett bristande intresse för den delen av verksamheten är svårt att avgöra. För att 
biblioteken ska ägna sig åt läsfrämjande står inskrivet i bibliotekslagen, så det är inget att 
diskutera. 
 
 
Verklighetsanalys 
Läsfrämjande nämns som sagt inte så frekvent. Det förekommer i diskussionerna om 
folkbibliotekens verksamhet och mål, men mest i form av att det räknas upp pliktskyldigt 
nästan. Utgångspunkten är för det mesta att läsfrämjande är ett av biblioteksuppdragen, men 
att det är en aktivitet som kanske bör omvärderas. Uno Nilsson skriver till exempel ”[e]n 
biblioteksroll kan ju vara att garantera läsupplevelser åt alla” och fortsätter sedan med att 
räkna upp en andra och en tredje roll som komplement. (Nilsson, Biblioteksbladet 2001:10, s. 
16) 
 
Peter Almerud skriver att det råder en konflikt mellan statens syn på folkbibliotekets roll och 
folkbibliotekens egen syn på sin roll. Staten ser biblioteken som en del av det litterära 
systemet, medan många inom biblioteksvärlden vill omdefiniera bibliotekens roll till att vara 
en del av utbildningssystemet. (Almerud, DIK-forum 2003:13, s. 21) Almerud behandlar i sin 
artikel även distributionsstödet. Han beskriver det som en litteraturpolitisk aktivitet som 
bygger på uppfattningen att folkbiblioteken är centrala i det läsfrämjande arbetet och vidare 
att målet med det är att göra kvalitetslitteraturen tillgängliga för allmänheten. (Ibid., s. 21) 
Han skriver dessutom att bibliotekens intresse för att handha de böcker som omfattas av det 
statliga litteraturstödet minskar. Man orienterar sig mer och mer efter besökarnas önskemål 
och inte efter bibliotekets bedömningar av medias kvalitet. (Ibid.) I hans resonemang kan man 
ana att biblioteken prioriterar det läsfrämjande arbetet något lägre jämfört med vad man 
tidigare har gjort. 
 
Dessutom är det så som Pelle Andersson och Jesper Lindau skriver att folkbiblioteken har 
drabbats har hårda nedskärningar som har gjort det svårare att nå de grupper som läser minst 
och har störst behov av en bra biblioteksservice. (Andersson & Lindau, Ikoner 1998:2, s. 19) 
Nyförvärven av böcker minskade med ca 30 procent 1987-97. (Ibid.) Något som naturligtvis 
måste påverka verksamheten och särskilt det läsfrämjande arbetet. 
 
Samtidigt är det onekligen på det viset att folkbiblioteket har en viktig funktion som 
läsfrämjare och det är ett område som staten satsar mycket på. Birgitta Modigh skriver om 
satsningen på barns och ungdomars läsning där staten har givit folkbiblioteken ekonomiskt 
stöd för inköp av ny barn- och ungdomslitteratur. (Modigh, SPLQ 2001:3, s. 5) Detta för att 
motverka de dystra siffror som utlåningsstatistiken visar samt för att möta konkurrensen som 
boken är utsatt för från andra medier. I en annan artikel skriver Modigh att biblioteken är 
oumbärliga när det gäller att tillgängliggöra böcker som inte exponeras i bokhandlar och 
bokklubbar och att bibliotekens läsfrämjande arbete är mycket viktigt. (Ibid. s. 3) 
 
Jimmy Gärdemalm skriver att det är en självklarhet att man ska kunna gå till sitt bibliotek och 
låna såväl skönlitteraturens mästerverk som senaste årets bästsäljare. (Gärdemalm, Ikoner 
2000:5, s. 11) 
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Handlingsrekommendation 
Det finns, som Peter Almerud påpekar röster, som vill omdefiniera folkbibliotekets roll från 
att tillhöra det litterära systemet till att tillhöra utbildningssystemet. Å andra sidan finns det 
dessutom de som beklagar sig över att bibliotekets resurser inte räcker till att sköta det 
läsfrämjande arbetet på ett tillfredsställande sätt. Det vanligaste i det studerade materialet är 
dock att ämnet berörs ytterst sparsamt. Några handlingsrekommendationer är därför svårt att 
finna. Större resurser är givetvis en föreslagen åtgärd (Andersson & Lindau, Ikoner 1998:2, s. 
21) liksom en nationell biblioteksstrategi. (Modigh, SPLQ:3 2003, s. 3) 
 
Kunskap och utbildning 
Här inkluderas även folkbildning. Inom denna kategori har folkbiblioteket en av sina starkaste 
stöttepelare. Biblioteket är en kunskapskälla och har traditionellt använts som ett medel för 
folkbildning. På senare år har det även kommit att spela en betydande roll även för den 
formella utbildningen. Folkbiblioteket är för många den naturliga platsen att gå till för många 
studenter, vilket påpekas av bland andra Marianne Steinsaphir. (Steinsaphir, Biblioteksbladet 
2001:03, s. 3)  
 
Verklighetsanalys 
En av de stora förändringarna på senare år i biblioteksvärlden är det ökade antalet studerande. 
Inte minst antalet vuxna studenter har ökat markant, vilket är en konsekvens av satsningen på 
det ”livslånga lärandet”. Detta i kombination med gynnsamma förhållanden för att bedriva 
distansstudier har lett till en högre belastning på folkbiblioteken när allt fler studenter vänder 
sig dit för hjälp. Att serva studenter är inte ett traditionellt uppdrag för folkbiblioteken, men 
icke desto mindre upptar det en stor del av många folkbibliotekariers tid, konstaterar Birgitta 
Modigh. (Modigh, SPLQ:3 2003) 
 
Folkbibliotekssektorn är emellertid inte ensamt inom informations- och utbildningsbranschen. 
Flera privata alternativ är på frammarsch och det är vuxenutbildningen som lockar flest 
intressenter, skriver Uno Nilsson. (Nilsson, SPLQ 2003:1, s. 15) Bibliotek på entreprenad är 
en realitet i exempelvis England och möjligen finns det en marknad för det även i Sverige. 
Denna situation upplevs som både ett hot och en möjlighet. Möjligheten består i att 
folkbiblioteken tvingas spetsa till verksamheten för att möta konkurrensen. (Ibid.) 
 
Jesper Lindau påpekar även att behovet av biblioteket som kunskapskälla kanske är som störst 
för de som inte studerar eller har studerat. Ett fungerande bibliotek måste finnas till hands 
som ett komplement till sökningar på internet. (Lindau, Ikoner 2004:3, s. 7) Biblioteket har 
mycket stor potential på det här området. Det spelar redan en mycket stor roll för kunskap och 
utbildning, men Ingemar Larsson tycker att det skulle kunna utvecklas ännu mer med hjälp av 
internet och andra elektroniska lösningar. (Larsson, Biblioteksbladet 1999:10, s. 10 ff.) 
 
Handlingsrekommendation 
Folkbibliotekets ökade betydelse för den formella utbildningen används av bland andra 
Marianne Steinsaphir som ett argument för en ökad ekonomisk satsning. (Steinsaphir, 
Biblioteksbladet 2001:03, s. 3) Hon konstaterar att de studerande strömmar till biblioteken 
och för att tillgodose deras behov, samtidigt som övrig verksamhet flyter normalt, måste 
biblioteken ges ökade resurser. Men det krävs dessutom ett utvecklat och förbättrat samarbete 
mellan folkbibliotek och forskningsbibliotek för att kunna serva studerande på bästa möjliga 
sätt påpekar Modigh. (Modigh, SPLQ:3 2005, s. 3) 
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En förekommande åsikt är att det är stödfunktionen för utbildningssektorn och framför allt 
vuxenutbildningen som biblioteket bör satsa på. Inom detta område har folkbiblioteket en 
viktig roll, som med målmedvetna satsningar kan bli ännu större. En av dem som företräder 
denna åsikt är Uno Nilsson. (Nilsson, SPLQ:1 2003, s. 15) Denna satsning ses också som en 
nödvändig åtgärd för att möta den växande konkurrensen inom 
informationsförmedlarbranschen. Vuxenstuderande är en viktig och växande målgrupp. 
Nilsson påpekar även att det inte handlar nytt uppdrag, utan om att komplettera den redan 
befintliga servicen till den enskilde medborgaren. (Nilsson, SPLQ:1 2003, s. 15) 
 
Ingemar Larsson anser att biblioteket, med hjälp av IT, kan utvecklas till att utgöra en mycket 
viktig del i den nya tidens utbildning. Sverige ligger bra till vad gäller förekomsten av datorer 
och bredband, men vi halkar efter i fråga om att använda den nya tekniken på ett innovativt 
vis. Kunskapen där måste förbättras och biblioteken är en naturlig plats för förmedling av 
sådan kunskap. (Larsson, Biblioteksbladet 1999:10, s. 10 ff.) 
 
Ekonomisk tillväxt 
På senare år har det börjat höras röster som menar att biblioteket ska bidra till den 
ekonomiska tillväxten i kommunen/regionen. Eller snarare att det kan bidra till tillväxten, 
eller att det faktiskt redan gör det. Det är ingen utbredd åsikt att en marknadsanpassning av 
folkbiblioteket är rätt väg att gå, men den förekommer. Det dyker inte sällan upp som ett 
bonusargument att folkbiblioteket faktiskt kan bidra till tillväxten i en kommun och man vill 
uppmärksamma detta faktum. Det kan vara ett sätt att försvara folkbiblioteksverksamheten 
från nedskärningar. 
 
Verklighetsanalys 
En orsak till varför detta är önskvärt kan vara det kärva ekonomiska läget i många kommuner. 
Från kommunens håll ser man, av förståeliga skäl, gärna att satsade pengar ger någon form av 
avkastning. Från bibliotekshåll ser man kanhända möjligheten till ökade anslag om man kan 
presentera projekt som har en stimulerande effekt på tillväxten. 
 
I en artikel av Christer Bergqvist, Roland Persson och Ulf Redmo beskrivs hur bibliotek som 
med omvärldsanalys och strategisk planering anpassar sin verksamhet i samspel med 
kommunens framtidsstrategi har förmodligen större chans att utvecklas och, sett i ett längre 
perspektiv, överleva. Som exempel på bibliotek som har valt denna väg nämns är Sölvesborgs 
bibliotek/lärcentra. (Bergqvist et al., Biblioteksbladet 2004:09, s. 18 ff.) Om biblioteket visar 
att det tillför medvärde och stöd till utveckling för kommunen kan det ta del av pengar som 
finns utanför bibliotekets budgetram. (Ibid., s. 19) 
 
Jesper Lindau påpekar att kommunen börjar inse bibliotekets betydelse för tillväxten eftersom 
de behöver informationsförmedlare, distansutbildning och kompetensutveckling för att få folk 
att stanna i kommunen. Han nämner även några konkreta exempel, i Helsingborg och Malmö 
har man börjat ge näringslivet speciell service. (Lindau, Ikoner 2002:4, s. 36 ff.) 
 
Sven Nilsson skriver att sluta allianser och partnerskap, skapa projekt och bygga nätverk är 
sätt för biblioteket att hävda sin plats i ett samhälle som förändras mycket snabbt. Det går inte 
att planera verksamheten utifrån relativt statiska faktorer som befolkning, näringsliv och 
tätortsstruktur eftersom det finns andra faktorer som är i ständig förändring. (Nilsson, Ikoner 
2002:1, s. 35 f.) 
 



 55 

Informationsflödet har stor betydelse i vårt samhälle. Biblioteket är sedan länge bra på 
information och medier, vilket ger det en viktig roll. Ju mindre en kommun är, desto viktigare 
är biblioteket, skriver Florence Oppenheim. (Oppenheim, DIK-forum 2003:7, s. 14) Ett 
konkret exempel på hur biblioteket, även på annorlunda sätt, kan bidra till att stärka tillväxten 
är Frans G. Bengtssons litteratursamling som finns på Gullspångs bibliotek och som lokala 
företag rankar högt som ett sätt att stärka och marknadsföra kommunen. Starka kommuner 
lockar till sig både folk och nya företag, skriver hon. (Ibid., s. 15) 
 
Faktum är att konkurrensen hårdnar på informationsmarknaden, påpekar Sven Nilsson. Det 
finns ett stort behov av information. För att tillfredsställa behovet krävs expertis, teknik och 
arbete. Här har biblioteken en oerhört stor betydelse vad gäller att tillgodose efterfrågan på 
information och även att förädla den till kunskap. (Nilsson, Ikoner 2000:3, s. 47) 
 
Handlingsrekommendation 
Biblioteket bör söka nya marknader anser bland andra Jimmy Gärdemalm. Enskilda och 
organisationer/föreningar/företag skulle kunna erbjudas informationsbevakning efter 
önskemål. (Gärdemalm, Ikoner 2000:5, s. 11) Planeringen av verksamheten bör vara mer 
visionär och sikta på de obegränsade möjligheterna, anser Sven Nilsson. Biblioteket borde 
medvetet söka utmaningar och utveckla sig i samklang med den föränderliga omvärlden. 
(Nilsson, Ikoner 2002:1, s. 35) 
 
Med tillväxttänkandet följer, enligt Sven Nilsson, ett krav på en diskussion om biblioteket i 
marknadstermer. Vad är exempelvis bibliotekens business? Hur skapar biblioteken värde för 
användarna? Biblioteken är offentligt finansierade, men konkurrensutsatta. För att stå sig i 
konkurrensen måste biblioteken tänka mer affärsmässigt och inse att 
informationsförmedlingen är en marknad och att det då per definition finns affärsmöjligheter, 
resonerar Nilsson. (Nilsson, Ikoner 2000:3, s. 46) 
Nilsson påpekar även att biblioteken måste bli mer medvetna om sig själva som 
kunskapsorganisationer och bli bättre på att dokumentera, utvinna och presentera resultatet av 
informationsarbetet. Med andra ord måste de bli publicister och även utveckla en mer aktiv 
mäklarroll i förhållande till användarna. (Ibid., s. 47) Biblioteken skulle till exempel kunna 
tillgodose konsulters informations- och dokumentationsbehov och leverera material till dem, 
skriver Nilsson. Eller åta sig kontinuerliga dokumentations- och konsulttjänster åt företag och 
organisationer. (Nilsson, Ikoner 1998:1, s. 35) 
 
Gemensamma handlingsrekommendationer 
Vissa artiklar för ett helt allmänt resonemang om biblioteksverksamheten och berör då hela 
spektret av värderingar. Argumenten är därmed svåra att kategorisera på samma vis som 
gjorts ovan. De redovisas istället här i kategorin gemensamma handlingsrekommendationer, 
det vill säga handlingsrekommendationer som främjar en eller flera värderingar. 
 
En grupp gemensamma handlingsrekommendationer är de som handlar om nationell styrning 
av folkbiblioteket: förstatliga biblioteken (Lindau, Ikoner 2004:3, s. 7 ff.), (Wold-Karlsen, bis 
1999:3, s. 11), formulera en nationell biblioteksstrategi/bibliotekspolitik (Modigh, SPLQ:3 
2003, s. 3), (Thomas, Biblioteksbladet 2003:9, s. 14) upprätta en nationell 
biblioteksmyndighet/låt Kungliga Biblioteket ha den funktionen, (Lindau, Ikoner 2004:3, s. 7 
ff.), (Thomas, Biblioteksbladet 2003:9, s. 14 f.) skärp bibliotekslagen. (Nilsson, 
Biblioteksbladet 2001:10, s. 16), (Wold-Karlsen, bis 1999:3, s. 11) 
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Dessa handlingsrekommendationers gemensamma syfte är att stärka folkbiblioteket generellt. 
Man ser staten som en garant för kontinuitet vad gäller ekonomi och i viss mån även visioner, 
områden där kommunerna brister (Lindau, Ikoner 2004:3, s. 9) En nationell biblioteksstrategi 
menar man skulle underlätta arbetet i och med att den tydliggör vilken inriktning 
biblioteksverksamheten ska ha och vilket mål man ska sträva efter. Det skulle dessutom 
underlätta samverkan mellan olika bibliotekstyper. (Modigh, SPLQ:3 2005, s. 3) En nationell 
biblioteksmyndighet anses ha samma samordningsvinster som en nationell biblioteksstrategi. 
Dessutom menar man att en biblioteksmyndighet skulle garantera en jämn och hög kvalitet på 
biblioteksverksamheten. (Thomas, Ikoner 1999:4, s. 14 f.) Barbro Thomas skriver att en 
nationell bibliotekspolitik skulle kunna vara ett heltäckande bibliotekssystem där varje 
bibliotek är en del av en helhet och har ett tydligt definierat ansvar. Huvudmännens ansvar 
kan anges i mål- och styrdokument som uppföljs kontinuerligt. (Thomas, Biblioteksbladet 
2003:9, s. 15) En skärpning av bibliotekslagen kräver vissa på grund av att den nuvarande 
lagen anses vara för tandlös. Siv Wold-Karlsen påpekar att den exempelvis inte säger 
någonting om bibliotekens standard och den ställer inga krav på att personalen ska vara 
utbildad. (Wold-Karlsen, bis 1999:3, s. 10 f.) 
 
Avslutningsvis kan nämnas handlingsrekommendationer som handlar om att folkbiblioteken 
behöver en allmän uppryckning så att säga. Det kan handla om en önskan att olika 
bibliotekstyper ökar sitt samarbete och sin samverkan, som Birgitta Modigh uttrycker. 
(Modigh, SPLQ:3 2005, s. 3) Det finns även krav på att biblioteksverksamheten måste 
moderniseras och anpassas till sin samtid. Bland annat tycker Jimmy Gärdemalm att de 
elektroniska tjänsterna måste utvecklas och biblioteket måste bli en aktivare aktör i 
informationssamhället istället för som idag passivt tillhandahålla material. (Gärdemalm, 
Ikoner 2000:5, s. 11) Uno Nilsson föreslår även samarbete med externa aktörer, men utan att 
specificera vilka. Ett utökat internt och externt samarbete skulle, menar man, stärka 
folkbibliotekets roll.  (Nilsson, SPLQ:1 2003, s. 15) Curt Ahnström menar att biblioteken, 
med några undantag, är dåligt skötta, ekonomiskt sett, och att entreprenad därför kan vara ett 
tänkvärt alternativ. (Ahnström, Biblioteksbladet 1999:10, s. 27 f.) 
 
Ett förslag som Sven Nilsson står bakom är att omstrukturera biblioteken helt och hållet. 
Istället för standardiserade enhetliga stadsbibliotek föreslås en indelning i flera nischade 
bibliotek (musikbibliotek, barnbibliotek, konst-arkitektur och designbibliotek etc.) Med 
informationsteknikens hjälp bibehålls överblicken över samlingarna och den effektiva 
logistiken. (Nilsson, Ikoner 1998:2, s. 33 ff.) 
 
 
5.2.4 Sammanfattning av artikelmaterialet 
De värderingar som förekom i artiklarna var:  
 

• Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter 
• Identitet och integration 
• Mångfald 
• Delaktighet 
• Jämlikhet 
• Främjande av litteratur, läsning och språk 
• Kunskap och utbildning 
• Ekonomisk tillväxt 
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Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter är utan tvekan den värdering som starkast 
förknippas med folkbiblioteket i artikelmaterialet. Även de artiklar som primärt behandlar 
någon annan aspekt har ofta folkbibliotekets roll för demokratin som ett slags grund att utgå 
ifrån i den fortsatta argumenteringen. 
 
I de artiklar som argumenterar för folkbibliotekets roll för demokratin påpekades att 
biblioteket är öppet för alla, verksamheten utesluter inte någon. Biblioteket kallades ett 
demokratiskt rum. Det faktum att det mesta som biblioteket har att erbjuda är kostnadsfritt 
framhålls också som en viktig demokratisk markering. De som talade varmt om bibliotekets 
roll för demokratin uttryckte även en rädsla för att ekonomiska intressen och 
marknadsanpassning riskerar att urholka denna viktiga uppgift. Man såg även ett problem i att 
folkbiblioteken i mångt och mycket tas för givna, eftersom det har lett till att biblioteksfrågor 
inte längre finns på den politiska dagordningen. 
 
Ett problem för kulturell verksamhet i största allmänhet är att ekonomiska intressen har fått en 
ökad betydelse. Marknadstänkandet har spridit sig även till kulturens område, vilket yttrar sig 
i en ökad satsning på kulturprojekt som skapar tillväxt, framför sådana som stimulerar 
skapande och bildning. Detta drabbar bland annat biblioteken. Ökade anslag är ett vanligt 
förekommande krav från bibliotekspressen och somliga vill att biblioteket befrias från det 
kommunala huvudmannaskapet helt och hållet för att i stället drivas på nationell nivå. På så 
vis slipper biblioteken begränsas av strama kommunala budgetar och det demokratiska 
uppdraget där biblioteket är ett kreativt centrum för medborgarskapet skulle kunna prioriteras 
högre. 
En åsikt som framkom var den att folkbiblioteket är särskilt lämpat att tillhandahålla 
utbildning i IT-kunskap. Det ansågs vara en viktig demokratisk fråga att folk får tillgång till 
sådan undervisning och att biblioteken har kompetensen att genomföra den. Det påpekas att 
IT är ett utomordentligt hjälpmedel på många vis, inte minst för den enskilde att engagera sig 
i samhällsfrågor. Det är därför viktigt att alla ges möjlighet att inhämta den kompetens som 
behövs för att delta i informationssamhället. 
 
Det framkom åsikter om folkbibliotekets värde för mångfalden. På biblioteket kan besökaren 
ta del av ett stort och brett utbud av medier och vad gäller böcker så erbjuds mycket mer än 
titlarna på toppen av försäljningslistan. Att biblioteket finns som en motvikt mot den 
kommersiella bokhandeln framhölls som något viktigt. 
Det talades även om bibliotekets mångfald, alltså inte bara i fråga om utbudet, utan 
mångfalden i verksamheten i stort, som en stor tillgång. Tack vare den mångfacetterade 
verksamheten kan biblioteket forma sig efter samhällets behov. Det uttrycktes som önskvärt 
att biblioteket även fortsatt har denna roll som bevarare och förmedlare av mångfald. 
 
Resonemanget om de två värderingarna delaktighet och jämlikhet hade stora likheter. Det 
handlade mycket om de nedskärningar som har drabbat folkbiblioteken sedan början av 1990-
talet. Filialer har lagts ned, bokbussar har dragits in och uppsökande verksamhet har krympt 
till nästan obefintlighet för att nämna några exempel. Konsekvensen av detta är naturligtvis en 
sänkt servicenivå och försämrad tillgänglighet, vilket i stor utsträckning drabbar redan utsatta 
grupper som till exempel handikappade och äldre. Delaktigheten har således blivit sämre. 
Även jämlikheten i fråga om tillgång till biblioteksservice har försämrats i och med att 
nedskärningarna främst har drabbat mindre bibliotek på mindre orter. Samtidigt som 
folkbiblioteken saknar resurser att ge utsatta grupper fullgod service ökar trycket från 
studerande som söker hjälp på folkbiblioteken, vilket ytterligare försvårar situationen. Det 
finns, de stora problemen till trots, exempel på aktiviteter och projekt som avser att förbättra 
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delaktigheten och jämlikheten. Exempel på det är Demoteket och äppelhyllorna. Ett annat 
försök för att förbättra delaktigheten var att biblioteksverksamheten borde marknadsföras 
bättre, så att bibliotekets finansiärer – skattebetalarna – blir medvetna om vilka tjänster som 
erbjuds. 
Det fanns även de som menade att folkbibliotekets arbete aktivt ska bidra till ett jämlikare 
samhälle. Ett område som lyftes fram var IT och informationskompetens. Risken att vi får ett 
nytt klassamhälle med informationskompetens som klassmarkör måste undanröjas genom att 
erbjuda utbildning. Det påpekades att IT dessutom kan användas för att förbättra 
tillgängligheten för exempelvis handikappade. 
 
I likhet med delaktighet och jämlikhet har även bibliotekens arbete för identiteten och 
integrationen blivit lidande på grund av nedskärningar. Biblioteken saknar helt enkelt resurser 
för att på allvar arbeta på dessa frågor. Att läsning är en viktig identitetsskapande process 
framhölls. Biblioteket har således en viktig funktion att fylla där. 
 
Bibliotekets värde för integrationen påtalades också. Ett bevis för det är det faktum att 
invandrare besöker biblioteket i större utsträckning än svenskar. Några skribenter uttryckte en 
oro för att nedskärningar kan drabba biblioteket på ett sätt som har en segregerande effekt. 
Vad som ska göras för att stimulera det identitetsskapande och det integrerande arbetet skrivs 
det inte mycket om, men några positiva exempel från Alby och Malmö lyfts fram. 
 
Det läsfrämjande arbetet är en viktig del av verksamheten, inte minst på grund av att det 
nämns i bibliotekslagen. Kommentarerna kring denna del av verksamheten är sparsamma. På 
det hela taget är man positivt inställd och tycker att det är ett viktigt uppdrag. Det finns 
emellertid kritiska röster som menar att det läsfrämjande arbetet är en för påtaglig del av 
biblioteksrollen. De menar att man bör orientera sig från det litterära systemet och istället 
närma sig utbildningssystemet. 
 
Kunskap och utbildning är en värdering som är starkt förankrad i folkbiblioteket. I 
artikelmaterialet talades det mest om den formella utbildningen och inte så mycket om 
folkbildning. Det påpekas att det ökade antalet studerande har vållat folkbiblioteket problem 
då man har svårt att tillgodose de studerandes behov. Arbetsbelastningen har blivit för stor 
och annan verksamhet riskerar att bli lidande. För att lösa situationen föreslogs bland annat ett 
ökat samarbete mellan folkbibliotek och forskningsbibliotek. Dessutom behöver 
folkbiblioteket mer resurser. 
 
Den bistra ekonomiska verkligheten i många kommuner föranleder vissa av dem att vilja satsa 
på biblioteksservice i näringslivets tjänst, eller på andra sätt bidra till ökad tillväxt i en 
kommun eller region. Det skrivs om exempel där folkbibliotek har gjort sådana satsningar 
som fallit väl ut och det spekuleras i om det är ett vägval som folkbiblioteket seriöst bör 
överväga. Det påpekades att det finns stora resurser på biblioteket som skulle kunna erbjudas i 
form av skräddarsydda tjänster till företag. 
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6. Avslutande diskussion och slutsatser 
Det finns en grundläggande likhet mellan alla de olika dokument som vi har studerat vad 
gäller sättet att resonera på och som kan beskrivas som inkluderande då det väldigt ofta går att 
hitta spår av flera tankeskolor i en och samma text, ända ner på artikelnivå.  
 
I de politiska dokumenten fann vi en stor överensstämmelse mellan vilka värderingar och 
handlingsrekommendationer som förekom i behandlingen av den allmänna kulturpolitiken 
och i behandlingen av bibliotekslagen. Det är heller inte särskilt svårt att relatera 
folkbibliotekets olika verksamheter till flera av de kulturpolitiska målen, till exempel vad 
gäller målen om att värna yttrandefriheten och att skapa reella förutsättningar för alla att 
använda den, att främja bildningssträvandena och att bevara kulturarven. Men med tanke på 
att de allmänna kulturpolitiska målen tillsammans med bibliotekslagen utgör grunden för 
folkbibliotekspolitiken, och med tanke på att målen för kulturpolitiken och bibliotekslagen 
behandlades i samma dokument är nu kanske detta inte så konstigt egentligen. 
 
Även utgångspunkterna för diskussionerna om kulturpolitiken och folkbiblioteks-politiken är 
liknande i de politiska dokumenten. Utgångspunkterna för formulerandet av de kulturpolitiska 
målen var att staten borde ha en aktiv och ingripande roll i kulturlivet och att staten borde 
formulera allmänna kulturpolitiska mål. Utgångspunkterna för instiftandet av bibliotekslagen 
var att biblioteksservicen försämrats på många håll i landet på grund av kraftiga besparingar 
med följden att vissa grundläggande principer inom folkbiblioteksområdet hade kommit att 
hotas, särskilt nämndes rätten till avgiftsfria lån av litteratur, tillgänglighet för alla och 
kommunalt driftsansvar för folkbiblioteken. Det ansågs alltså viktigt att det offentliga skulle 
fortsätta att ha ansvaret för folkbiblioteket och att staten borde formulera lagar för att 
förhindra ytterligare försämringar av folkbibliotekets verksamhet. 
 
Andra gemensamma utgångspunkter i de politiska dokumenten är att kulturpolitiken liksom 
folkbiblioteket bör finansieras av allmänna medel och bör komma alla och inte bara vissa 
medborgare till del – både kulturpolitiken och folkbibliotekspolitiken har alltså klart 
demokratiska drag. I båda fallen är även målformuleringarna allmänna utan någon egentlig 
rangordning, men det finns en gemensam grundläggande prioritering som ytterligare 
förstärker det demokratiska draget, nämligen att det i båda fallen uttryckligen sägs att särskild 
prioritet ska ges åt utsatta grupper och åt barn och ungdomar. 
 
Det ideologiska innehållet i tidskriftsartiklarna liknar i hög grad det i de politiska dokumenten 
och kretsar i huvudsak kring samma värderingar och handlingsrekommendationer. Någon 
särskild ”folkbibliotekstankeskola” går inte att urskilja. Vid  närmare eftertanke är nu kanske 
inte detta så konstigt eftersom folkbiblioteket är en politisk kulturinstitution, i meningen att 
det finansieras med skattemedel, har kommunen som huvudman och just har de 
kulturpolitiska målen och bibliotekslagen som övergripande mål för sin verksamhet.  
 
Tydliga framtidsvisioner var svåra att hitta. Åsikter om folkbibliotekens uppdrag var över 
huvud taget förvånansvärt få om man bortser från dem som uttryckte ett samtycke med det 
rådande tillståndet. Argumentationen förs påfallande ofta i syfte att bevara den nuvarande 
standarden på folkbiblioteket. Huvudsaken tycks vara att folkbibliotekets standard åtminstone 
inte ska försämras.  
 
Visioner och framtidsplaner förekom, men de var få. En vanlig uppfattning bland 
artikelförfattarna var att ”det var bättre förr” och att biblioteksstandarden måste åter till den 
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nivån. Traditionella värden som demokrati, jämlikhet, läsning, bildning och utbildning lyftes 
ofta fram i detta sammanhang.  
 
Det finns dock tendenser i tidskriftsmaterialet och den tydligaste består av en önskan att 
folkbibliotekets roll i det formella utbildningsväsendet ska stärkas, med det huvudsakliga 
argumentet att många av folkbibliotekens besökare idag är studenter av olika slag. 
En annan tendens är åsikter som handlar om en marknadsanpassning av folkbibliotekets 
tjänster. 
 
Innan vi presenterar tankeskolorna vill vi avslutningsvis göra det påpekandet att diskussionen 
om folkbibliotekets uppdrag knappast kan sägas ha en central roll i det material vi har 
studerat. Vad beträffar de politiska dokumenten så rörde sig diskussionen ofta på ett högre, 
kulturpolitiskt plan, alternativt handlade den om enskilda aspekter av 
folkbiblioteksverksamheten som till exempel avgiftsfria lån. Vad gäller tidskrifterna så 
kretsade diskussionen i huvudsak kring folkbibliotekets konkreta verksamhet. 
 

6.1 Tankeskolorna 
Vi kommer nedan att presentera fyra olika tankeskolor som vi har konstruerat kring fyra 
grundläggande teman eller värderingar som förekom i det undersökta materialet och vi har 
även döpt dem efter dessa värderingar. Alla tankeskolor innehåller dock mera än en värdering.  
 
De fyra tankeskolorna är: 
 

1. Den demokratifrämjande tankeskolan  
2. Den litteratur-, läs- och språkfrämjande tankeskolan  
3. Den kunskaps- och utbildningsfrämjande tankeskolan 
4. Den ekonomiska tillväxtstankekolan   

 
Det är dock inte så enkelt att det går att sortera in åsikterna om folkbibliotekets uppdrag i fyra 
skarpt avgränsade tankeskolor, utan de olika tankeskolorna går hela tiden in i varandra. 
Knappast någon ifrågasätter till exempel att folkbiblioteket har ett demokratiskt uppdrag, eller 
ett läsfrämjande uppdrag, eller ett informations- och kunskapsfrämjande uppdrag. De olika 
tankeskolorna representerar på så sätt snarare en betoning av ett bland flera olika uppdrag för 
folkbiblioteket. 
 
Den tankeskola som står ut mest i materialet är den ekonomiska tillväxttankeskolan, men inte 
ens företrädarna för denna skola motsätter sig att folkbiblioteket även har ett demokratiskt och 
ett läsfrämjande uppdrag och att det har en viktig roll att spela både för folkbildningen och för 
den formella utbildningen.  
 
Den demokratifrämjande tankeskolan är den dominerande tankeskolan i materialet och den 
utgör snarare en bas eller en utgångspunkt för de andra tankeskolorna. Det går att göra en 
liknelse mellan de olika tankeskolorna och de olika politiska partierna i riksdagen. Även om 
alla partierna har olika åsikter om hur Sverige bör styras, så är det ingen av dem som 
ifrågasätter att detta bör göras utifrån en demokratisk grund. 
 
I det ideologianalytiska schema vi använt oss ingår visserligen definitioner som en särskild 
del att redovisa, men eftersom det knappast förekommer några begreppsdiskussioner i vårt 
material, så har vi helt enkelt valt att inte ha med något särskilt definitionskapitel. 
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6.1.1 Den demokratifrämjande tankeskolan  
Värderingar 
Den demokratifrämjande tankeskolan var den dominerande tankeskolan i såväl det politiska 
materialet som tidskriftsmaterialet och de värderingar som tankeskolan lyfte fram var främst: 
 

• grundläggande demokratiska fri- och rättigheter 
• jämlikhet, delaktighet och mångfald och  
• identitet och integration 

 
Den enda av dessa värderingar som gavs någon utförlig begreppslig behandling var 
grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. I huvudsak rörde det sig då om referenser till 
regeringsformen, FN:s mänskliga rättigheter och UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. En 
annan ofta förekommande referens i detta sammanhang var  bibliotekslagen.  
 
Konkret så var ofta utgångspunkten för resonemangen om folkbibliotekens demokratiska roll 
att folkbiblioteket är öppet för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk 
eller samhällsklass, att alla medborgare i och med folkbiblioteket har fri tillgång till kunskap 
och information, och ofta lyftes även folkbibliotekets demokratiska roll som fri mötesplats 
fram. Och om folkbiblioteket verkligen ska kunna vara öppet för alla, så krävs det även 
särskilda insatser för dem som av någon anledning inte kan utnyttja det folkbibliotekets 
många olika tjänster, till exempel på grund av språkproblem, handikapp, patienter på sjukhus 
och interner inom kriminalvården. 
 
När folkbibliotekets demokratiska roll diskuterades var det vanligt att även värderingarna 
jämlikhet, delaktighet och mångfald lyftes fram. Jämlikhet, delaktighet och mångfald 
behandlades ofta tillsammans och ibland på ett sätt som gjorde det omöjligt att skilja dem åt. 
Särskilt gäller detta jämlikhet och delaktighet. Några egentliga begreppsutredningar av dessa 
begrepp förekom inte utan deras betydelser antogs i materialet mer eller mindre som givna, 
med viss reservation för mångfald. 
 
Oftast användes mångfald i betydelsen av att folkbiblioteket erbjuder alternativ till det 
kommersiella utbudet genom ett brett urval i bestånd och av olika medier, men ibland 
användes det även i betydelsen att folkbiblioteket på ett mera allmänt plan bidrar till 
mångfalden i samhället i egenskap av att vara just en institution öppen för alla, en allmän 
mötesplats, ett ”demokratiskt rum” där alla kan få ta del av och även ge uttryck för en mängd 
olika åsikter. 
 
Vad gäller identitet och integration så argumenterades det ofta, särskilt i det politiska 
materialet, för att kultur i allmänhet har positiva effekter vad gäller identitetsskapande och 
främjande av integrationen och att personer som är trygga i sin identitet blir mera toleranta 
mot det som kan upplevas som främmande och avvikande. I ett av de kulturpolitiska målen 
heter det även att kulturpolitiken bör främja internationellt kulturutbyte och möten mellan 
olika kulturer inom landet. 
 
Folkbiblioteket är en kulturpolitisk institution, den finansieras med skattemedel, har 
kommunen som huvudman och har de kulturpolitiska målen och bibliotekslagen som 
övergripande mål för sin verksamhet. Folkbiblioteket erbjuder ett brett urval av 
kulturprodukter som kan användas för identitetsskapande och vissa formuleringar i 
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bibliotekslagen kan även ges tolkningar som ger folkbiblioteket en betydande roll i 
integrationsarbetet, till exempel formuleringen att: 
 

folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter, bland annat genom att erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier anpassade efter deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. (SFS 1996:1596) 

 
I artikelmaterialet påtalades ofta folkbibliotekets roll som mötesplats och det konstaterades att 
invandrare faktiskt använder biblioteket i större utsträckning än svenskar. Även 
folkbibliotekets roll som förmedlare av litteratur och läsandets betydelse för 
identitetsskapande lyftes fram.  
 
Verklighetsanalys 
Den grundläggande verklighetsanalysen för folkbibliotekets betydelse för demokratin går ut 
på att folkbiblioteket just genom att vara en allmän skattefinansierad kulturinstitution som är 
öppen för alla och som erbjuder alla fri tillgång till ett brett urval av kunskap och information 
och en mängd kulturella produkter och genom att vara en fri mötesplats, ”ett demokratiskt 
rum”, i sig är ett uttryck för grundläggande demokratiska fri- och rättigheter och därmed även 
bidrar till att främja värden som jämlikhet, delaktighet, mångfald och identitet och integration.  
Ett citat från Kulturutskottets betänkande sammanfattar det hela på ett mycket kärnfullt sätt: 
 

Biblioteken utgör de mest spridda och därmed också viktigaste lokala 
kulturinstitutionerna i landet. Bibliotekens betydelse för samhället, för yttrandefriheten 
och för demokratin är central. (1996/97:KrU1, s. 3) 

 
Det fanns emellertid en oro, som framför allt uttrycktes i tidskriftsmaterialet, att de 
nedskärningar som genomfördes i slutet av 1990-talet och den ansträngda ekonomi som 
många kommuner även idag dras med, har haft en negativ inverkan på 
biblioteksverksamheten och därmed för folkbibliotekets roll för demokratin och integrationen: 
en sänkt servicenivå och försämrad tillgänglighet skulle i förlängningen kunna leda till att 
folkbiblioteket inte längre uppfattas som att det är till för alla och att folkbiblioteket på så sätt 
även får en segregerande istället för en integrerande effekt.  
 
Handlingsrekommendationer 
För att folkbiblioteket ska kunna erbjuda alla fri tillgång till ett brett urval av kunskap och 
information och en mängd kulturella produkter, att vara en fri mötesplats, ”ett demokratiskt 
rum”, och därmed även bidra till att främja värden som jämlikhet, delaktighet, mångfald och 
identitet och integration, så krävs det krasst uttryckt att folkbiblioteket finns. Införandet av 
bibliotekslagen kan ses som ett konkret uttryck för att garantera att alla medborgarna har 
tillgång till ett folkbibliotek och så lyder även en formulering i paragraf 2 i bibliotekslagen: 
”alla medborgare [skall] ha tillgång till ett folkbibliotek”. (SFS 1996:1596) 
 
Införandet av bibliotekslagen motiverades just med att biblioteksservicen försämrats på 
många håll i landet på grund av kraftiga besparingar med följden att vissa grundläggande 
principer inom folkbiblioteksområdet hade kommit att hotas, särskilt nämndes rätten till 
avgiftsfria lån, tillgänglighet för alla och kommunalt driftsansvar för folkbiblioteken. 
 
Statlig detaljreglering på området sades inte vara önskvärd, utan omfattningen av 
folkbibliotekens verksamhet skulle även i fortsättningen vara en kommunal angelägenhet, 
enligt principen att statens roll på kulturområdet skulle vara att stimulera, inte reglera. 
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Bibliotekslagen ansågs inte strida mot det kommunala självstyret, utan snarare innebära ett 
skydd av redan etablerade principer och praxis. 
 
I ett tillägg till bibliotekslagen 2004 slogs det även fast att bibliotek och bibliotekshuvudmän 
inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka, även detta i syfte att motverka ojämlik 
tillgång till bibliotekens verksamheter. 
 
I artikelmaterialet var stödet för bibliotekslagen och UNESCO:s folkbiblioteksmanifest starkt. 
Bibliotekslagen sågs ofta som ett skydd mot marknadsanpassade specialiseringar av 
folkbibliotekets verksamhet och borde alltså behållas.  
Andra genomgående drag i artikelmaterialet var klagomål på bristande resurser och 
följaktligen önskemål om ökade resurser, och då särskilt för utsatta grupper och för ”unga 
vuxna”. 
 
I artikelmaterialet förekom även röster för att ett förstatligande av folkbiblioteken och 
formulerandet av en nationell biblioteksstrategi skulle kunna stärka folkbibliotekets 
demokratiska roll. 
 
 
6.1.2 Den litteratur-, läs- och språkfrämjande tankeskolan 
Värderingar 
Det tydligaste uttrycket för att folkbiblioteket främst bör inrikta sig på främjande av litteratur, 
läsning och språk återfinns i propositionen. 
 
Som vi har visat i ideologianalysen av bibliotekslagen, så gjordes ett antal små men talande 
ändringar i ordföljden i prop. 1996/97:3 jämfört med SOU 1995:84. Samtliga ändringar 
framhävde det läsfrämjande arbetets betydelse och dessa ändringar låg sedan till grund för 
formulerandet av bibliotekslagen. I bibliotekslagen kom det så att heta att: 
 

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. (SFS 1996:1596) 

 
I denna formulering och dess framskjutna placering i lagtexten går det att utläsa att den 
dåvarande socialdemokratiska regeringen ansåg att främjandet av läsning och litteratur var en 
viktig del av folkbibliotekens verksamhet, kanske den allra viktigaste. Detta faktum 
understryks av lagens femte, åttonde och nionde paragrafer där litteratur och läsning lyfts 
fram. Att folkbiblioteket ska ha främjandet av litteratur och läsning som en del av sin 
verksamhet är alltså lagstadgat.  
 
Propositionen gick till och med så långt att den även betonade en viss sorts litteratur, den så 
kallade kvalitetslitteraturen, utan att dock närmare förklara vad som utmärker denna litteratur: 
 

Biblioteksverksamheten är av central kulturpolitisk betydelse. Samhällets ansvar för 
biblioteken måste tydliggöras. Regeringen anser därför att biblioteksverksamheten bör 
lagregleras. I det sammanhanget vill regeringen betona vikten av att biblioteken kan 
erbjuda medborgarna ett rikt utbud av kvalitetslitteratur i hela landet. (prop. 1996/97:3, 
s. 46) 

 
I artiklarna talades det om en konflikt mellan å ena sidan statens syn på folkbiblioteken som 
en del av det litterära systemet, och å andra sidan bibliotekspersonalens syn på biblioteken 
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som en del av utbildningssystemet. Det rådde emellertid inget tvivel om att det läsfrämjande 
arbetet, även inom biblioteksvärlden, ansågs vara en viktig del i folkbiblioteksverksamheten. 
Det är dock en del av verksamheten som inte diskuterades i särskilt stor utsträckning i det 
studerade materialet. Vårt intryck är ändå att läsfrämjandet har en stark position inom 
biblioteksvärlden och att den relativa tystnaden beror på att det här är en del av verksamheten 
som för de flesta betraktas som en självklar del av folkbibliotekets verksamhet. 
 
Verklighetsanalys 
Regeringen gav alltså främjandet av läsande och litteratur en framskjuten placering i 
bibliotekslagen. Varför? Det är väldigt svårt att hitta belägg för detta i de dokument vi har 
analyserat. Följande citat från propositionen är det bästa vi har kunnat hitta: 
 

Språk är makt och de ungas möjligheter att vara med och forma det framtida samhället 
förutsätter att de har tillgång till ett levande språk. Att tillförsäkra barn och ungdomar 
rätten till språkliga och kulturella verktyg är ett av de föreslagna övergripande 
kulturpolitiska målen. För att kunna åstadkomma detta krävs det ytterligare satsningar 
inom litteraturpolitikens område. (prop. 1996/97:3, s. 45) 

 
I artikelmaterialet lyftes särskilt litteraturens identitetsskapande aspekter fram. Det påpekades 
även att det läsfrämjande arbetet har drabbats hårt av nedskärningar. Under perioden 1987-97 
minskade antalet nyförvärv med ca 30 procent, vilket naturligtvis måste ha påverkat den här 
typen av verksamhet. Samtidigt som det här är ett område som drabbats av nedskärningar 
påpekades det även att den läsfrämjande verksamheten har fått ekonomiskt bidrag från staten. 
Anledningen sades vara att försöka vända de vikande utlåningssiffrorna. Det sades även att 
biblioteken är oumbärliga vad gäller att tillgängliggöra mer svårtillgänglig litteratur till den 
breda allmänheten.  
 
Handlingsrekommendationer 
Det som framför allt efterfrågades för att stärka folkbibliotekets läsfrämjande roll var ökade 
resurser. Det uttrycktes även önskemål om en nationell biblioteksstrategi för att underlätta och 
klargöra bibliotekets uppdrag på det här området. 
 
 
6.1.3 Den kunskaps- och utbildningsfrämjande tankeskolan 
Värderingar 
Den grundläggande värderingen i den kunskaps- och utbildningsfrämjande tankeskolan består 
av att både personliga bildningssträvanden och utbildning är någonting positivt för såväl 
individen som för samhället i stort. 
 
En genomgående uppdelning förekommer i hela materialet mellan ett personligt och allmänt 
bildningsbegrepp som oftast omnämns som bildning och/eller folkbildning, och det mera 
formella utbildning.   
 
Bildningssträvandena ingår både i utredningens (SOU 1995:84) definition av kulturbegreppet 
och fastslogs sedan även som ett självständigt mål för kulturpolitiken, ett mål som kort och 
gott löd: "Att främja bildningssträvandena." (SFS 1997:662) 
 
Även här kan det hänvisas till första stycket bibliotekslagens paragraf 2, men där bildning i 
den slutliga formuleringen av någon anledning byttes ut mot upplysning: 
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Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. (SFS 1996:1596) 

 
 
Verklighetsanalys 
Verkligheten på många folkbibliotek är att de i mycket hög utsträckning servar besökare som 
studerar. Detta är en förändring för folkbibliotekens situation som tog fart i och med 
utbyggnaden av högskolan samt satsningen på vuxenutbildning och det livslånga lärandet. Det 
ökade antalet distansstuderande är också en faktor som påverkat det ökade antalet studenter 
till folkbiblioteket. 
 
Den här utvecklingen märktes i artikelmaterialet på olika sätt. Det fanns de som menade att 
det detta var en olycklig utveckling eftersom hjälpen till de studerande tog tid och resurser 
från övrig verksamhet som ansågs vara viktigare, till exempel läsfrämjande åtgärder och 
service åt utsatta grupper i samhället. Å andra sidan fanns det de som ansåg att den här 
utvecklingen var helt rätt. Om folkbiblioteken ska bibehålla sin starka position i samhället 
måste man orientera sig mot utbildningssystemet, menade de. Det folkbildande uppdraget 
samt läsförmedlingen ansågs vara daterade biblioteksroller eftersom människor numera 
skaffar sig så gedigen formell utbildning och köper sina böcker i billiga pocketupplagor på 
vilken bensinmack som helst. Därför är således folkbiblioteket som en del av 
utbildningssystemet rollen att satsa på för framtiden. 
 
Det kulturpolitiska målet om att främja bildningssträvandena motiverades utifrån människors 
behov av personlig utveckling och gemenskap och identitet, samtidigt som bildningsmålet 
även sades kunna ta sin utgångspunkt i en demokratisk grundsyn där bildning ses som en 
kollektiv angelägenhet genom de positiva effekterna på samhällsutvecklingen en ökad 
bildning bland befolkningen skulle kunna innebära. 
 
Handlingsrekommendationer 
Handlingsrekommendationerna från politikerhåll var alltså att formulera ett kulturpolitiskt 
mål om bildningssträvanden och att skriva in upplysning och utbildning i bibliotekslagen. 
Diskussionen om folkbibliotekets roll i bildningsarbetet är med tanke just på detta 
förvånansvärt magert – nästan obefintligt – i det studerade politiska materialet. 
 
I artikelmaterialet lyftes folkbibliotekets betydelse för kunskapsutvecklingen och utbildningen 
i samhället fram på ett helt annat sätt. Folkbiblioteken ansågs vara en mycket viktig institution 
i detta sammanhang. På folkbiblioteket kan vem som helst få hjälp i sitt bildningsarbete och 
för att alla som vill ska kunna få den hjälp den behöver, så måste folkbiblioteksservicen 
byggas ut och nå till fler. Därför föreslogs det att tillgängligheten förbättrades, det vill säga att 
antalet filialer och bokbussar skulle öka och att folkbiblioteken över huvud taget skulle få 
ökade anslag. 
 
Det påpekades även att folkbiblioteken behövde ökade resurser för att kunna ge fullgod 
service till det stora antalet studerande som på senare år har "invaderat" folkbiblioteken. De 
studerande sågs som en viktig grupp och vikten av utbildning i ett kunskapssamhälle var 
också något som lyftes fram. Slutsatsen var att man därmed måste värna om de studerande 
och deras intressen. Somliga gick så långt som att beskriva rollen som stöd för 
utbildningssektorn och i synnerhet vuxenutbildningen som bibliotekets framtid. Även om 
långt ifrån alla går så långt, så lade många stor vikt vid denna roll för folkbiblioteket. 
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En åtgärd som nämndes för att främja denna roll var att folkbiblioteken skulle utveckla sitt 
samarbete med forskningsbiblioteken. En del menade även att den nya informationstekniken 
medförde en mycket stor utvecklingspotential inom kunskap/utbildningsområdet för 
biblioteken. De flesta var även ense om att folkbiblioteken behövde ökade resurser för att i 
långa loppet klara av denna uppgift. 
 
 
6.1.4 Den ekonomiska tillväxtstankeskolan 
Värderingar 
Vad som egentligen ska anges som grundläggande värdering i denna tankeskola kan 
diskuteras, men det det handlar om är en vilja att marknadsanpassa folkbibliotekets 
verksamhet och att göra folkbiblioteket till en ”närande” istället för ”tärande” institution mätt 
i ekonomiska termer.  
 
Åsikten om att folkbiblioteket bör bidra till den ekonomiska tillväxten i samhället 
förekommer nästan uteslutande i artikelmaterialet, men den spelar inte någon central roll i 
debatten. Viktigt att påpeka i sammanhanget är att de som efterlyser en ökad 
marknadsanpassning av folkbiblioteket på intet sätt vill skrota folkbiblioteken som de ser ut 
idag. De demokratiska värderingarna, det läsfrämjande arbetet och servandet av studenter ska 
finnas kvar, men till detta vill man alltså lägga ett mera ekonomiskt inriktat arbetssätt. 
 
Verklighetsanalys 
Verklighetsanalysen för denna tankeskola är att folkbibliotekets existens mer eller mindre 
hänger på en skör tråd och att ett sätt att rädda den på är göra om folkbiblioteket till en 
närande istället för en tärande institution. Folkbibliotekets potential att bidra till en kommuns 
tillväxt, menar somliga författare vara det mest övertygande argumentet i diskussioner med 
politiker om folkbiblioteket.  
 
I diskussionerna om folkbibliotekets ekonomiska potential är utgångspunkten ofta de många 
kommuners kärva ekonomi och en osäkerhet gällande bibliotekets framtid. Det finns även ett 
tydligt drag att vilja rikta uppmärksamheten på vilken tillgång biblioteken faktiskt är, att det 
är mer än ett ställe där man lånar böcker. 
 
Som exempel på mera marknadsanpassade verksamheter angavs uppsökande av nya 
marknader, till exempel att erbjuda enskilda och organisationer informationsbevakning efter 
önskemål. 
 
Det poängterades att biblioteken har en nyckelroll i informations/kunskapssamhället. För 
Sverige är det av yttersta vikt att befolkningen har en hög kompetens. En höjd kunskapsnivå 
bland befolkningen höjer kompetensen och därmed höjs även Sveriges konkurrenskraft som 
kunskapssamhälle på den globala marknaden. Således är det viktigt med ett väl fungerande 
bibliotekssystem påpekas det. 
 
Folkbibliotekets betydelse för lokalsamhället betonas också. En kommun behöver 
informationsförmedlare, distansutbildning och kompetensutveckling för att få folk att stanna i 
kommunen. Folkbiblioteket kan bistå på samtliga punkter. Betydelsen för kommunen kan 
också bestå i att folkbiblioteket lyfter fram betydande författarskap från trakten och på så vis 
ger kommunen marknadsföring. 
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Handlingsrekommendationer 
Handlingsrekommendationerna i denna tankeskola handlar ofta om att göra politiker 
uppmärksamma på vilken stor betydelse folkbiblioteket skulle kunna ha i kronor och ören för 
en kommun och att lyfta fram folkbiblioteket som en relevant och vital kraft i ”det nya 
kunskapssamhället”. 
 
En annan åtgärd som nämns är att folkbibliotekets planering måste bli mer visionär och ta 
sikte på möjligheterna, som på några håll beskrivs som obegränsade. En sammanfattande 
slutsats är att omvärlden förändras i snabb takt och att folkbiblioteket borde utvecklas i 
samklang med den för att inte riskera att bli en förlegad institution inom kort. 
 

6.2 Tankeskolorna i ett större perspektiv  
I kapitlet Tidigare forskning ovan redogjorde vi för en uppdelning av biblioteksdebatten gjord 
av Staffan Parnell.  
 
Parnell menade att debatten kunde struktureras utefter de olika debattörernas attityder till 
kraven på förändring och att debatten spände mellan två teoretiska motpoler som han 
benämnde förvaltarskap respektive anpasslighet.  
 
Förvaltarståndpunkten utmärktes av en ganska högstämd retorik baserad på ”allmänt 
omhuldade ideal och på kulturpolitiska dokument och utgjorde ett försvar för ett 
kulturhistoriskt arv och för de kulturpolitiska mål och värderingar som bidragit till att forma 
det svenska välfärdssamhället under de senaste hundra åren”. (Parnell, 1991, s. 172) I korthet 
innebar detta ett försvar för folkbibliotekets traditionella uppgifter som kulturförmedlare och 
folkbildare med särskild vikt lagd vid själva boksamlingen och boklig bildning i allmänhet. 
 
Anpassaren å andra sidan försvarade folkbiblioteket som institution utan särskild hänsyn till 
några speciella kulturpolitiska eller kulturella mål. Anpassaren såg istället sin huvuduppgift 
att finna nya roller för folkbiblioteket som låg i fas med samhällsutvecklingen och de 
ekonomiska förutsättningarna och betonade ofta den del av folkbibliotekens uppgifter som 
rörde informationsförsörjning. 
 
Anpassaren lade ofta stor vikt vid samhälleliga förändringsprocesser och baserade nästan 
alltid sin strategi på ett verkligt eller inbillat trendbrott vad gäller de samhällsekonomiska 
förutsättningarna för att driva offentliga bibliotek. 
 
Utifrån en tänkt linje med förvaltarståndpunkten till vänster och anpassarståndpunkten till 
höger, så kan den demokratifrämjande tankeskolan placeras längst till vänster och den 
ekonomiska tillväxtstankeskolan längst till höger på denna skala. Den litteratur-, läs- och 
språkfrämjande tankeskolan hamnar till vänster om mitten. Den kunskaps- och 
utbildningsfrämjande tankeskolan som både rymmer delar av det traditionella 
folkbildningsidealet men även en mera samhällsanpassad fokuserad på formell utbildning, kan 
sägas hamna på mitten av skalan med folkbildningsdelen till vänster om mittpunkten och den 
formella utbildningsdelen till höger om mittpunkten, eller enligt följande:  
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I den demokratifrämjande tankeskolan står alltså folkbibliotekets betydelse för grundläggande 
demokratiska värderingar och andra kulturpolitiska värderingar såsom delaktighet, jämlikhet 
och mångfald i fokus. Den demokratifrämjande tankeskolan en grund som de övriga 
tankeskolorna vilar på och utgår ifrån. 
 
I den litteratur-, språk- och läsfrämjande tankeskolan finns fortfarande en stor portion 
demokratiska värderingar kvar, bland annat perspektivet som inkluderar alla medborgare. Den 
utgör dock ett steg ifrån det allmänna och mot en specifik värdering, i det här fallet främjande 
av litteratur, läsning och språk. Tanken bakom den här värderingen är ändå ytterst en 
demokratisk tanke – att alla ska ha tillgång till och behärska sitt språk med vidare syfte att de 
aktivt ska kunna delta i samhället. 
 
Den kunskaps- och utbildningsfrämjande tankeskolan rymmer alltså både delar av det 
traditionella folkbildningsidealet och mera uttalade åsikter om att folkbiblioteket bör knytas 
närmare till det formella utbildningssystemet. Det senare perspektivet är det dominerande. Att 
bibliotekets verksamhet främst ska vara kopplat till den formella utbildningen är ett 
perspektiv som inte har samma breda målgrupp som demokratifrämjande och den litteratur-, 
läs- och språkfrämjande tankeskolan, men det demokratiska anslaget finns dock kvar i idealet 
om utbildning åt alla, och hjälp och stöd till alla som behöver det i sin studiesituation. 
Med kunskaps- och utbildningstankeskolan kommer även en viss självbevarande och om inte 
marknadsanpassad så i alla fall en slags ”samhällsutvecklingsanspassad” tanke med i bilden, 
med hänvisningar till nu populära begrepp och företeelser som livslångt lärande, 
kompetensutveckling, vuxenutbildning, distansutbildning (eller heter det möjligen e-learning 
numera…) etc. Om folkbiblioteket kan betraktas som en del i detta sammanhang, som en 
viktig del i samhällets (ut)bildningsbehov, så kommer det i förlängningen att stärka 
folkbibliotekets roll över huvud taget, resonerar de som företräder denna tankeskola. 
 
Den självbevarande tanken blir än starkare, för att inte säga vägledande, i den ekonomiska 
tillväxtstankeskolan. Det demokratiska uppdraget förekommer där mest som en allmän 
utgångspunkt; varken det demokratiska uppdraget eller något av de andra här redovisade 
uppdragen anses av företrädarna för den ekonomiska tillväxtstankeskolan vara tillräckliga för 
att trygga folkbibliotekets position i samhället i framtiden.  
Den grundläggande värderingen i den ekonomiska tillväxtstankeskolan är att folkbiblioteken 
inte ska vara tärande utan istället bidra till samhällsekonomin. Hur detta görs det spelar inte så 
stor roll, utan betoningen ligger istället på att folkbiblioteket bör förändra sitt förhållningssätt 
och se till vilka möjligheter det faktiskt har eller skulle kunna ha för att just bidra till 
kommunens, regionens eller till och med hela Sveriges ekonomiska utveckling.  
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6.3 Tankeskolorna och tidigare forskning 
Den kulturella utvecklingen så som den beskrivs i den tidigare forskningen liknar i mångt och 
mycket den som går att spåra i tankeskolorna. Dorte Skot-Hansen beskrev en utveckling från 
en kulturpolitik baserad på en humanistisk rationalitet grundat på ideologiska/idealistiska 
argument, vidare till en politisk-sociologisk rationalitet där kulturen skulle bidra till att frigöra 
undertryckta grupper i samhället och kulturpolitiken skulle baseras på idéer som kom från 
folket. Det sista steget i utvecklingen har resulterat i en instrumentell rationalitet med en 
”tivolisering” av kulturen, vilket innebär att den ska ge publiken en upplevelse och helst också 
ekonomisk vinning. (Skot-Hansen, 1999, s. 11) Hon menar att det är en utveckling som går i 
en ekonomisk riktning och att det naturligtvis påverkar biblioteksverksamheten. Den 
ekonomiska tillväxtstankeskolan kan möjligen ses som ett tecken på det. Om det förhåller sig 
på det sätt som Skot-Hansen påstår, så kommer de värderingar och idéer som förekommer 
inom den ekonomiska tillväxtstankeskolan att diktera folkbibliotekets framtid eftersom Skot-
Hansen menar att den här utvecklingen inte går att vrida tillbaka. Samhället har förändrats och 
en effekt av denna förändring är att det humanistiska folkbildningsidealet har spelat ut sin roll. 
Som en konsekvens av detta kommer kulturella institutioner, däribland folkbibliotek, bli  
tvungna att satsa på sådant som lockar en större publik samtidigt som man tillgodoser smalare 
intressen. 
 
Geir Vestheim använder sig inte av Dorte Skot-Hansens terminologi, men han beskriver 
utvecklingen i kulturpolitiken på ett liknande vis i Demokratins estetik. Vestheim påpekar att 
ett av folkbibliotekets viktigaste legitimitetsskäl har varit folkbildning. Den 
utbildningsexplosion som inföll under 1970-talet innebar emellertid ändrade förutsättningar 
för den folkbildande verksamheten. Folkbiblioteken priorietetsordning ändrades för att passa 
enskilda studenters behov istället för att som tidigare vara anpassat till ett kollektivt 
bildningsbehov. Detta vänder sig Vestheim starkt emot då det, enligt honom, är en viktig 
demokratisk fråga att folkbiblioteket är öppet för alla. 
 
Tydligast förekommer folkbibliotekets folkbildande roll som ett viktigt demokratiskt inslag i 
den demokratifrämjande tankeskolan och den litteratur-, läs- och språkfrämjande tankeskolan. 
Folkbibliotekets folkbildande roll lyfts visserligen fram även i den kunskaps- och 
utbildningsfrämjande tankeskolan, men betoningen ligger där ändå på att den formella 
utbildningen.  
Vestheims resonemang är främst riktad mot folkbibliotekens orientering mot 
utbildningssystemet, men hans kritik kan även sägas omfatta den ekonomiska 
tillväxtstankeskolan då han menar att biblioteken inte bara ska ägna sig åt sådant som har en 
instrumentell nytta för den kommunala ekonomin. Det som oroar Vestheim är att 
tillgodoseendet av instrumentella nyttointressen är kortsiktigt. Folkbiblioteken ska istället 
ägna sig åt en demokratibyggande verksamhet med långsiktiga mål. 
 
Vad gäller kulturpolitiken och hur den har förändrats, beskrivs det alltså av Skot-Hansen som 
en utveckling från att främja demokratin och folkbildning, till att främja instrumentella 
intressen. Ekonomiska värden spelar en allt större roll och kommunen ser helst att även 
kulturen genererar pengar på något vis. Ett sätt är, som Skot-Hansen skriver, att satsa på stora 
”jippon”. Den här utvecklingen stämmer bra överens med hur tankeskolorna är gestaltade. 
Den demokratifrämjande tankeskolan representerar det första steget i utvecklingen som följs 
av en gradvis nedtoning av de demokratiska värdena i den litteratur-, läs- och språkfrämjande 
och den kunskaps- och utbildningsfrämjande tankeskolan för att sedan resultera i den 
ekonomiska tillväxttankeskolan där de instrumentella värdena har tagit överhanden.  
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Vi har emellertid inte försökt urskilja någon förändring över tid i vårt material, vilket gör att 
jämförelsen inte kan bekräftas. En känsla är dock att den ekonomiska tillväxtstankeskolan 
innehåller en uppsättning värderingar som är relativt nya inom biblioteksvärlden. Med det 
kulturpolitiska klimatet som beskrivs av Skot-Hansen och Vestheim torde det vara den 
ekonomiska tillväxtstankeskolan som har framtiden för sig. 
 
I Om folkbibliotekens ideologiska identitet (1998) skriver Joacim Hansson att ett utmärkande 
drag hos folkbiblioteken vid dess framväxt kring sekelskiftet 1800/1900 var att de saknade en 
moderorganisation med en tydlig ideologisk profil, vilket medförde en brist på övergripande 
styrning av verksamheten. Detta liknar de resultat som framkommit ur vår analys. Det är en 
hel del artiklar som uttrycker en önskan att en dylik moderorganisation var en realitet. Många 
röster efterlyser även en styrning av verksamheten på ett övergripande plan. 
 
Det går även att se vissa likheter med vad Hansson skriver i Folkbibliotekens ideologiska 
förändring speglad i två statliga utredningar – en komparativ studie av 1911 års 
Folkbiblioteksutredning och 1995 års Kulturutredning. Han urskiljer där tre gemensamma 
perspektiv som de två statliga utredningarna grundar sig på. De två förstnämnda, makt- och 
ansvarsperspektivet och det samhällsekonomiska perspektivet, går att relatera till i vårt 
material. Det tredje, det demokratiska perspektivet, är det dominerande perspektivet enligt 
Hansson och det är något vi kan konstatera gäller även för vår studie. 
 
Johanna Liljekrantz Yaiches undersökning skiljer sig något från vår i att hon studerade 
framtidsvisioner i bibliotekspressen, men det finns ändå vissa beröringspunkter. Hon skönjer 
en splittring inom institutionen eftersom det inte går att spåra någon gemensam syn på 
folkbibliotekets framtid. Vi har märkt samma splittring vad gäller åsikterna om vad som ska 
vara folkbibliotekens huvudsakliga uppdrag. Liljekrantz Yaiche kommer dessutom, även hon, 
till slutsatsen att åsikten om att biblioteken spelar en viktig roll som demokratifrämjare är 
central i debatten. 
 
Ett annat sätt att se på tankeskolorna är som olika möjliga identiteter eller roller som ett 
folkbibliotek kan ha. Folkbibliotekets olika identiteter är just vad Peter Enström diskuterar i 
Folkbibliotek i förändring. Nödvändighet, möjlighet eller bara tillfällighet (1995). Han menar 
att folkbiblioteket har problem med att finna en identitet som passar det moderna samhället. 
Kärv kommunal ekonomi och sparbeting har gjort att förändringar är ofrånkomliga, men det 
har som sagt varit problematisk för folkbiblioteken. Problemet består bland annat i att det 
existerar så många olika möjliga identiteter och under den tid av förändring som 
folkbiblioteken har måst genomgå så har denna brokighet inneburit att folkbiblioteken inte har 
haft någon uttalad identitet att söka trygghet i. Det i sin tur resulterar i en osäkerhet inför 
framtiden. 
 
Göran Widebäck avhandlar liknande problem i Folkbibliotekets verksamhetslogik (1995). Han 
menar att folkbibliotekens princip att ”göra allt för alla” är ohållbar. Han menar att 
folkbibliotekets komplexitet gör att det har problem att bibehålla sin identitet i en omvärld i 
ständig förändring. Widebäck menar även att förutsättningarna för kulturpolitiken har 
förändrats. Resurser sätts numera oftare i relation till prestation, vilket innebär ett ökat tryck 
på folkbiblioteken att vara närande istället för tärande. 
 
Peter Enström och Göran Widebäck ser med andra ord två problem för folkbiblioteken: det är 
för komplext och att de ekonomiska förutsättningarna har förändrats. Vår undersökning 
bekräftar bilden av att folkbiblioteket är komplext och det ekonomiska läget är något som 
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diskuteras i många av de studerade tidskriftsartiklarna. Vad gäller de ekonomiska 
förutsättningarna så diskuterades de främst av den anledningen att man anser att biblioteken 
inte får tillräckliga resurser. De värderingar som ligger till grund för den ekonomiska 
tillväxtstankeskolan kan vara ett uttryck för en vilja att följa utvecklingen och bidra till den 
kommunala ekonomin. 
 
Någon starkt uttryckt önskan att folkbiblioteket ska överge principen att göra allt för alla har 
vi inte funnit i vare sig det politiska materialet eller i tidskriftsmaterialet. Det är tvärtom så att 
folkbibliotekets komplexitet ofta ses som en av dess största tillgångar. Med tanke på att 
folkbiblioteket finansieras med offentliga medel och med hänsyn tagen till att det i princip 
bara finns ett gemensamt styrdokument – bibliotekslagen – för dess verksamhet, så erbjuds 
ännu en förklaring till folkbibliotekets komplexitet. Andra paragrafen i bibliotekslagen lyder: 
 

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. 
 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 

 
Denna målbeskrivning nämner alltså flera olika och mycket allmänna mål för folkbiblioteket 
och utöver detta så föreskriver även bibliotekslagen att folk- och skolbiblioteken ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, invandrare, andra minoriteter och åt barn och 
ungdomar. Att folkbiblioteket växlar mellan flera olika identiteter och roller är med andra ord 
naturligt. Det är rentav tvunget till det, enligt lag.  
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
En naturlig fortsättning på denna uppsats vore en liknande ideologianalys av de 
biblioteksplaner folkbiblioteken numera är ålagda att upprätta.  
 
Dessutom har det hänt mycket på biblioteksfronten den senaste tiden. När vi började den här 
uppsatsen för snart två år sen var till exempel bibliotek 2.0 ett så gott som okänt begrepp, och 
de diskussioner som nu ofta förs i anslutning till detta begrepp kring användaranpassning och 
användarinflytande förekom då, som den här uppsatsen visar, endast sporadiskt i debatten.  
 
Det har även skett ett regeringsskifte där företrädare från vissa av partierna i den nya 
regeringen har uttryckt en vilja att avskaffa bibliotekslagen. Dessutom har en ny 
kulturutredning tillsatts. 
 

6.5 Några avslutande anmärkningar  
Ganska snart i våra analyser visade det sig att de olika dokumenten inte alltid uppfyller de 
krav som vore önskvärt för en ideologianalys. Några begreppsutredningar förekom knappast 
alls utan betydelser av olika begrepp behandlades närmast som självklara, verklighetsanalyser 
förekom ibland inte alls och många gånger var det svårt att urskilja några tydliga 
handlingsrekommendationer. Därutöver består vårt material av många olika slags dokument, 
allt från långa utredande politiska dokument till enskilda artiklar i tidskrifter. Allt detta 
tillsammans med våra tidigare ringa erfarenheter av ideologianalyser och få liknande exempel 
att utgå ifrån, blev vi helt enkelt tvungna att utgå ifrån materialet i vår analys, vilket i 
praktiken ledde till en viss bristande följdriktighet vad gäller struktur och rubriksättning i 
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analysdelen. Vi har försökt kompensera för detta genom sammanfattningar i slutet av varje 
kapitel och genom att ha ett längre syntetiserande i slutet i form av kapitel 7. 
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7. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att klargöra och jämföra olika grundläggande ståndpunkter om 
folkbibliotekets uppdrag. 
 
Frågeställningarna som används för att besvara syftet är följande: 
 

• Vilka är de respektive uppdragens övergripande mål?  
• Hur motiveras dessa mål? 
• Vilka medel föreslås för att uppnå målen?  

 
Vald teori för denna uppsats är ideologianalys, vilket är en form av textanalys. Textmaterialet 
som analyseras är politiska dokument, tidskriftsartiklar och övrig litteratur. De politiska 
dokumenten utgörs av bibliotekslagen (SFS 1996:1596) samt därtill länkade förarbeten, och 
tillägget till bibliotekslagen (SFS 2004:1261) samt dess förarbeten. Tidskriftsartiklarna är 
fyrtio utvalda artiklar från bibliotekstidskrifterna Biblioteksbladet, Bis, Ikoner, DIK-forum och 
Scandinavian Public Library Quarterly. Den övriga litteraturen består av material från Svensk 
Biblioteksförening och Föreningen Bibliotek i Samhälle. 
 
Genom att utföra en ideologianalys av detta material hoppas vi kunna urskilja ståndpunkter 
och åsikter angående folkbibliotekets huvudsakliga uppdrag. Närmare bestämt åsikter om vad 
som anses vara det huvudsakliga uppdraget, eller sådana som uttrycker en önskan om att det 
huvudsakliga uppdraget bör vara något annat än vad det är idag. 
 
Vi använder oss av ett ideologianalytiskt schema som konstruerades av den amerikanske 
statsvetaren Robert A. Levine. Enligt hans metod analyseras texter med hjälp av så kallade 
tankeskolor (schools of thought). En kortfattad förklaring av begreppet tankeskola är att den 
består av en beskrivning av en grundläggande ståndpunkt i en fråga i form av ett utpekande av 
vilka mål som bör eftersträvas, varför de bör eftersträvas och hur de ska uppnås. 
Tankeskolorna innehåller fyra element: 
 

1. definitioner, 
2. värderingar, 
3. verklighetsanalys, 
4. handlingsrekommendationer. 

 
Analyserna av de texter som nämns ovan presenteras enligt detta schema. Analysen resulterar 
sedan i en framställning av fyra stycken tankeskolor konstruerade kring fyra grundläggande 
teman eller värderingar som förekommer i det undersökta materialet. De är bär namn efter de 
värderingar som ingår: 
 

1. Den demokratifrämjande tankeskolan 
2. Den litteratur-, läs- och språkfrämjande tankeskolan 
3. Den kunskaps- och utbildningsfrämjande tankeskolan 
4. Den ekonomiska tillväxttankeskolan 

 
Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte går att ta åsikterna som förekommer i det 
undersökta materialet och enkelt sortera in dem i tankeskolorna. Det hela är mer komplext än 
så. Tankeskolorna går hela tiden in i varandra och kan svårligen avgränsas från varandra. 
Ända ner på artikelnivå går det att finna åsikter som går att knyta till fler än en tankeskola. 
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Tankeskolorna ska snarare förstås som en betoning av ett uppdrag bland flera möjliga för 
folkbiblioteket. 
 
Den demokratifrämjande tankeskolan är den som dominerar i det studerade materialet. Att 
folkbiblioteket vilar på en grund som består av det demokratifrämjande arbetet tycks vara en 
allmänt vedertagen åsikt. Det går att betrakta den demokratifrämjande tankeskolan som en 
utgångspunkt för de andra tre tankeskolorna. 
 
Den litteratur-, läs- och språkfrämjande tankeskolan ligger nära den demokratifrämjande. 
Tanken att folkbiblioteket ska arbeta för främjandet av litteratur, läsning och språk är ytterst 
en demokratisk tanke. Via folkbiblioteket ska alla ges möjlighet till förkovran inom dessa 
områden. 
 
Även den kunskaps- och utbildningsfrämjande tankeskolan har denna demokratiska 
utgångspunkt. Tanken är att folkbiblioteket ska verka för att alla bereds möjlighet till 
personlig bildning och utbildning. Men i denna tankeskola finns även uttryck för en vilja att 
knyta folkbiblioteket hårdare till den formella utbildningen och således en form av 
specialisering och ett avsteg från det breda grepp som den litteratur-, läs- och språkfrämjande 
tankeskolan tar. 
 
Den ekonomiska tillväxttankeskolan är den som tydligast sticker ut i materialet. Här finns det 
demokratiska idealet visserligen kvar, men det tjänar mest som en utgångspunkt och grund 
och det är inte tillräckligt i sig. Enligt den ekonomiska tillväxttankeskolan måste istället 
folkbiblioteket vinnlägga sig om att vara en närande och inte en tärande institution. 
Folkbiblioteket ska bidra till kommunens ekonomiska utveckling. 
 
När våra resultat i den avslutande diskussionen ställs mot den tidigare forskningen ser vi att 
det finns många beröringspunkter. Det stämmer exempelvis väl överens med beskrivningen 
av den kulturpolitiska utvecklingen från en humanistisk rationalitet till en instrumentell 
rationalitet som vi ser hos Geir Vestheim och Dorte Skot-Hansen. Vi ser också likheter med 
Stefan Parnells generella uppdelning av biblioteksdebatten i två teoretiska motpoler i form av 
en förvaltarståndpunkt och en anpassarståndpunkt. 
 
Avslutningsvis konstateras att åsikterna om folkbibliotekets uppdrag är många och går vitt 
isär, vilket kanske är naturligt när vi har en bibliotekslag som har en mycket allmän 
målbeskrivning. 
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