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Abstract:

The subject this thesis will investigate concerns the matter of how 

political ideologies exist within public libraries with a focus on the 

democratic ideal. Public libraries are part of the political system 

and we want to show how political ideologies take their shape in 

public libraries and the possible consequences of this. With the 

help of three major political ideologies, liberalism, conservatism 

and socialism we investigate how the democratic ideals of these 

ideologies are expressed in documents that describes activities the 

libraries will and have performed. In order to identify these 

ideologies we use discourses in cultural policy as a bridge between 

the investigated documents and the political ideologies. As an 

analytical tool we have developed a model that describes the 

relation between text, discourse and ideology which we use in our 

analysis. The results of our analysis shows that there is an 

imbalance concerning how much influence the different ideologies 

have over the activities in the public libraries, where we have seen 

that the liberal ideals have the upper hand. These results are similar 

to those of previous researchers and we think it is important for the 

public libraries to be aware of the influence political ideologies 

have over cultural policy, on all levels, in order to be an objective 

institution for the citizens in our society. 
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1  Inledning och problemformulering 
 

Biblioteken omnämns emellanåt som en demokratifrämjande institution och ibland även som 

en förutsättning för demokratin. Ett svenskt exempel på detta var 1998 då Svensk 

biblioteksförening tillsatte en kommitté som hade fokus på vikten av bibliotek i en 

demokratisk stat.
1
 Även den amerikanska biblioteksföreningen har poängterat vikten av 

bibliotek i det demokratiska samhället och de lyfter fram bibliotekets roll i att bevara 

demokratin. Detta gör biblioteken genom att tillgängliggöra den bredast möjliga mängden 

åsikter, synsätt och idéer till sina medborgare.
2
  

Enligt vår uppfattning ser man vanligtvis på folkbiblioteket som en politiskt obunden och 

objektiv institution vars verksamhet inte är influerad av politiska ideologier. Detta är även en 

uppfattning som finns inom bibliotekssektorn och Stockholms stadsbibliotek skriver 

uttryckligen i sin biblioteksplan från 2002 att ”Biblioteket finansieras huvudsakligen av 

medborgarna själva och är en del av samhällets nät för ’public service’ och ska garanteras en 

fri och oberoende ställning.”
3
 Man delar också synen på biblioteket som en vikig del av 

demokratin och har gett sin biblioteksplan från 2002 rubriken ”Biblioteket – En hörnsten i 

demokratin”. Men som James G. March & Johan P. Olsen skriver i Democratic governance är 

demokrati inget fast begrepp. Det har utvecklats genom en lång rad händelser genom historien 

och det fortsätter att förändras och utvecklas. Det är ett begrepp som är beroende av vilken 

kontext det omnämns i.
 4
 Det är också ett politiskt laddat begrepp. Att säga att demokrati 

beskriver ett statsskick är sant, men det är ett vidare begrepp än så som kan rymma många 

olika tolkningar om vilka mål man har med demokratin, vem man vill att demokratin ska vara 

till för och hur demokratin ska fungera. Politiska ideologier ger, bland annat, svar på dessa 

frågor utifrån den samhällsåskådning man företräder. 

För bibliotekens del är kulturpolitiken en viktig aspekt av det politiska livet eftersom den styr 

bibliotekens verksamhet. Geir Vestheim menar att kulturpolitiken är instrumentell. Inom 

kulturpolitiken har kulturen ett syfte bortom sig själv. Den syftar till att influera medborgarna 

och ”civilisera” dem. Man tar hjälp av kulturen för att skapa det samhälle man vill ha.
5
 När 

man utifrån detta talar om kulturen framträder olika diskurser som talar om kulturen på olika 

sätt med olika mål som kan sättas i relation till olika samhällsåskådningar och ideologier. 

Folkbiblioteken existerar inom ett politiskt system, de är en del av den kommunala 

administrationen. Där omfattas de av politiskt skapade normer och regler vilka utgör viktiga 

förutsättningar för de former verksamheten tar.
6
 När man skriver att biblioteket ska vara ”[…] 

En hörnsten i demokratin” så menar vi att man måste utgå från en viss syn på demokratin 

eftersom demokratibegreppet inte kan existera i ett vakuum, det måste ha en kontext, och som 

vi ser det är det troligt att denna kontext är politiskt laddad. Vi menar att biblioteket inte 

nödvändigtvis måste vara en helt objektiv institution men det finns ett värde i att synliggöra 

                                                 
1
 Kranich & Belfrage, (red.) 2001. Libraries & democracy: the cornerstones of liberty, s. 210. 

2
 Kranich, & Belfrage, (red.), 2001, s. 36. 

3
 Biblioteksverksamhet i Stocholms stad – en strategisk biblioteksplan, 2002, s. 2. 

4
 Citerat i Vestheim, ”Theoretical Reflections”, International Journal of Cultural Policy, 2007, s. 234. 

5
  Vestheim, 2007 s. 226. 

6
 Hansson,  Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie, 1998, s.26. 
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den ideologiska närvaron som finns på folkbiblioteken. Vi vill nyansera bilden av biblioteket 

som en ”fri och oberoende” aktör.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Det som denna studie syftar till blir därmed att åskådliggöra hur politiska ideologier existerar 

på folkbiblioteken. Vi vill göra detta genom att analysera texter som beskriver 

folkbibliotekens verksamhet och synliggöra hur politiska ideologier kommer till uttryck i 

dessa texter genom demokratibegreppet. 

 

Frågeställningar: 

 Vilken ideologisk grund har det demokratibegrepp som kan utläsas i dokument som 

beskriver folkbibliotek?  

 Vilka relationer finns mellan kulturpolitiska diskurser och politiska ideologier och 

deras syn på demokrati i dessa dokument? 

 Vilka konsekvenser kan olika ideologiers inflytande över folkbibliotek få? 

 

1.2 Avgränsning och urval 

 

Utifrån vår problemformulering och de frågeställningar som vi har antagit, i förhållande till 

vårt syfte så har vi skapat de grundläggande förutsättningar som denna uppsats kommer 

beröra. För att nu kunna svara på dessa frågor måste vi göra ett urval när det gäller det 

empiriska materialet, samt göra avgränsningar rörande de teoretiska delarna av vår 

undersökning. 

Vi väljer att studera biblioteksplan och verksamhetsberättelser då de utgör dokument där man 

både kan studera latent och manifest ideologi, vilket är syftet med den form av ideologianalys 

vi valt som metod. Verksamhetsberättelser innehåller både manifest ideologiska uttalanden 

samt latent ideologiska antaganden, dessutom beskriver de hur man har handlat på 

folkbiblioteken vilket även det är ett uttryck för ideologi enligt Sven-Erik Liedman.
7
  

I förordet till Biblioteksplaner – en idéskrift från Svensk biblioteksförening skriver Joneta 

Belfrage om vikten av biblioteksplaner. Hon citerar definitionen av vad man från Svensk 

biblioteksförenings sida menar att en biblioteksplan ska innehålla.  Den ska vara ”[…] ett 

politiskt förankrat styrande dokument […]”. 
8
Vad man är ute efter är alltså ett dokument som 

ger uttryck för en manifest ideologi för folkbiblioteken och den kommunala 

biblioteksverksamheten i stort. Belfrage beskriver också att man gjort en undersökning av hur 

vanligt det var med biblioteksplaner där man kommit fram till att många kommuner saknade 

sådana dokument vid början på 2000-talet.
9
 

                                                 
7
 Liedman, Sven Erik Om ide-och ideologianalys, 1989, s. 12. 

8
 Biblioteksplaner – en idéskrift, 2002, s. 5. 

9
 Biblioteksplaner – en idéskrift, 2002, s. 5. 
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År 2002 antog man i Stockholm den första biblioteksplanen gällande biblioteksverksamheten. 

Tidsmässigt tar vår studie sin början i och med det. Detta val grundar sig i den kommun vi 

valt. Ett annat år skulle givetvis varit aktuellt om vi valt en annan kommun. Men samtidigt 

anser vi att denna period är intressant på grund av det arbete som påbörjades runt om i landet 

med att producera dessa skrifter. Efterhand ledde det fram till en lagändring i bibliotekslagen 

som ålägger kommunerna att skriva en biblioteksplan. Denna lagändring trädde i kraft 2005. 

Men eftersom biblioteksplanen i Stockholm stad antogs redan 2002 så ser vi detta som en 

rimlig startpunkt för vår studie. Vi har sedan valt att studera de verksamhetsberättelser som 

följer på denna biblioteksplan fram till dess att en ny biblioteksplan antogs 2006, alltså till och 

med verksamhetsberättelsen för 2005. Anledningen till att vi inte valt att använda historiska 

dokument är att vi genom vår tidigare forskning valt att föra in det historiska perspektivet och 

vi anser att den ger en god bild av hur det har sett ut tidigare. Här gör vi en nulägesrapport 

som kompletterar den tidigare bilden. 

Valet av Stockholms stad och Stockholms stadsbibliotek beror dels på att denna verksamhet 

utgör den största folkbiblioteksverksamheten i landet och den största enskilda institutionen av 

detta slag i Sverige, Stockholms stadsbibliotek. Dessutom utgör Stockholm en kulturell och 

politisk samlingspunkt som på grund av koncentrationen och storleken på det kulturella och 

politiska livet påverkar det övriga landet. 

När det gäller avgränsningen rörande de teoretiska delarna av vår studie så finns det 

framförallt en avgränsning rörande vad vi tar upp i de politiska ideologierna. Vi väljer att 

fokusera på synen på demokrati och de delar av ideologierna som berör detta. De ideologier vi 

valt att ha med är liberalism, konservatism och socialism. Dessa tre är valda för att de har haft 

en roll i den svenska bibliotekshistorien med sockenbibliotek, studiecirkelbibliotek och 

arbetarbibliotek. Även utvecklandet av folkbiblioteken skedde med viss ideologisk påverkan 

enligt Joacim Hansson.
10

 

2 Bakgrund och tidigare Forskning 
 

Libraries & Democracy: The Cornerstones of Liberty
11

 är en antologi utgiven av den 

amerikanska biblioteksföreningen. Nancy Kranich var president för den amerikanska 

biblioteksföreningen och under hennes tid var temat Libraries: the Cornerstone of Democracy. 

Denna antologi är en del av den kampanj som då fördes. Denna bok är en av få som vi sett 

vars fokus specifikt handlar om kopplingen mellan bibliotek och demokrati och vi använder 

oss av den som en bakgrund för att peka på sambandet mellan bibliotek och demokrati. Här 

kan vi tydligt se att bibliotekens roll som en demokrati främjande institution anses vara av stor 

betydelse i bibliotekssektorn, även ur ett internationellt perspektiv och Kranich skriver själv 

att: ”Democracies need libraries. Since their inception, libraries have served as pivotal 

community institutions upholding, strengthening, and realizing some of the most fundamental 

democratic ideals of our society.”
12

 

I Joacim Hanssons licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet: En 

diskursstudie
13

 undersöker författaren om det är möjligt att tala om en specifik ideologisk 

                                                 
10

 Hansson, 1998, s.63-67. 
11

 Kranich & Belfrage, 2001. 
12

 Kranich & Belfrage, 2001, s. 83. 
13

 Hansson, 1998, s. 26. 
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identitet hos folkbiblioteken. Detta sätter Hansson sedan i relation till andra bibliotekstyper 

samt den övergripande samhällspolitiska utvecklingen. Denna avhandling undersöker hur 

dessa förhållanden såg ut ifrån andra halvan av 1800-talet fram till och med 1911. Hansson 

visar att det var de tidigare sockenbiblioteken som kom att ligga till grund för utformandet av 

folkbibliotekssektorn trots att studiecirkel- och arbetarbiblioteken troligen utgjorde bättre 

kandidater. Som en förklaring säger han att: ”Sockenbibliotekens betydelse kan delvis 

förklaras genom den konservativa bildningssyn och ideologi som genomsyrade den diskurs 

som utarbetades på en central administrativ nivå inom folkbibliotekssektorn.”
14

 Vi kan alltså 

se att det fanns en tydlig ideologisk närvaro i utformandet av våra svenska folkbibliotek. För 

vår studie blir detta en god grund att ha med sig då det är ideologiska uttryck i bibliotekets 

verksamhet vi har intresse för. 

Liksom Hansson visar Anders Ørom på att det fanns en förankring i bildningstraditionen i den 

tidiga utvecklingen av folkbiblioteken. Anders Ørom skriver i ”Bibliotekariske identiteter, 

formidlingsarbejde of arbejdsorganisering”, en artikel från 1993 om bibliotekariers identiteter 

från 1930 och framåt och hur samhälleliga förändringar har påverkat ideal för 

biblioteksarbetet. Ørom ser en utveckling från en normativ, enhetlig syn på kultur och vetande 

till en mångfacetterad syn där efterfrågan och behov är mer avgörande för verksamheten.
15

 

På 30-talet var biblioteket starkt kopplat till upplysning och bildning. Man utgick från 

värdering av vetande och kultur som var förankrade i samhället, det erkända vetandet och den 

”fina” kulturen. Uppdraget för biblioteket var att genom förmedling av vetande och kultur 

kultivera folket.
16

 

Under 60- och 70-talet skedde stora förändringar i samhället som påverkade biblioteken på ett 

avgörande sätt. Fokus flyttades från att förmedla kultur och information till en enhetlig 

allmänhet till ett arbete som koncentrerade sig och fokuserade på särskilda grupper. Dessa 

grupper var vad man såg som ”svagare” grupper, främst barn, kvinnor och arbetarklassen.  

Idealet blev ett uppsökande arbete som sökte sig utanför biblioteket som institution. Behoven 

hos de grupper man särskilt riktade in sig på blev viktigare än normer om innehållet i 

materialet man förmedlade.
17

 

Efter detta fortsatte utvecklingen bland annat mot att man på materialsidan började öppna upp 

för andra medier än boken. Detta menar Ørom skedde som ett svar på att det hade uppstått allt 

fler konkurrenter om uppdraget att förmedla kultur och vetande. Han lyfter bland annat upp de 

audiovisuella medierna som ett sätt att öppna upp för efterfrågan och masskultur på 

folkbiblioteken. Vilket var ytterligare ett steg bort från de enhetliga samhällsideal som 

biblioteken stod för på 30-talet. Det uppstod ett intresse av att göra biblioteken till mer av en 

upplevelse och att göra förmedlingsarbetet mer intressant och spännande för besökarna. Även 

detta menar Ørom hör samman med politiska förändringar och en ny syn på bibliotekets 

funktion.
18

 

John Raber presenterar i en artikel från 1996 tre synsätt angående bibliotekets uppdrag och 

roll i det amerikanska samhället som sedan 70 talet existerat i polemik med varandra.
19

 Den 

                                                 
14

 Hansson, 1998, s. 125. 
15

 Ørom, Bibliotekariske identiteter, formidlingsabejde og arbejdsorganisation. Biblioteksarbejde: tidsskrift for 

informations- og kulturformidling, 1993, s. 40. 
16

 Ørom, 1993, s. 37-38. 
17

 Ørom, 1993, s. 39. 
18

 Ørom, 1993, s.40-41. 
19

 Raber,  ”ALA goal 2000 and public library ambiguities and possibilities.” Public libraries. 1996, s. 225. 
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första kallar han ”Social activism”. Det uppstod som reaktion bland bibliotekarier mot att man 

från bibliotekets sida inte såg till svaga gruppers behov. Biblioteken främjade istället finkultur 

och blev således en konservativ institution och potentiella användare, framför allt de som inte 

hade en utbildning uteslöts. Detta ville man råda bot på genom att se biblioteket som en 

politisk kraft med social aktivism som uppdrag. De såg information som en styrka för dessa 

grupper och en möjlighet att skapa sig en starkare position i samhället. Den teoretiska grunden 

för detta synsätt ligger i synen på att demokrati kräver en informerad allmänhet och att alla 

medborgare ska ha tillgång till en jämställd spelplan.
20

 

Det andra synsättet kallar Raber ”the Conservative respons”. Detta synsätt existerade innan 

70-talet men återupplivades som en reaktion på ”Social activism”. Man menade att 

målgruppen för biblioteken var seriösa läsare från alla klasser. Biblioteket sågs inte som 

lämpat att bedriva social verksamhet, det fanns det andra som gjorde bättre. 
21

Det bestånd 

man skulle inneha enligt detta synsätt skulle vara av hög kvalitet. Detta innebar inte 

nödvändigtvis att man skulle utesluta vissa medier eller genrer men fokus skulle ligga på 

klassiska och klara kulturella värden. Raber betonar att kopplingen till politisk konservatism 

inte är helt total. Nya idéer kunde tas upp i biblioteket men tyngdpunkten skulle ligga på 

material som ansågs bygga på sanning och sunt resonerande.
22

 

Det tredje synsättet kallar Raber ”The Populist Initiative”. Detta synsätt utgick ifrån tanken att 

bibliotekets syfte bestäms av dess användare och framför allt av de som betalar, det vill säga 

skattebetalarna, allmänheten. Biblioteken skulle närma sig marknaden med liknade service 

som de själva tillhandahöll.
23

Fokus låg på att ge allmänheten vad den ville ha.
24

Till grund för 

detta låg tanken att en efterfrågansstyrd verksamhet skulle leda till en mångfald av former och 

inriktning på biblioteksverksamheter som är anpassade till det lokalsamhälle som det verkar 

i.
25

 

Åse Hedemark beskriver i sin avhandling Det föreställda biblioteket debatten om biblioteket i 

svensk media under fyra decennier med början på 70-talet och fram till mitten på 00-talet. 

Hedemark har gjort en kartläggning liknande Rabers och det finns tydliga paralleller, det finns 

även tydliga paralleller till Øroms text och utvecklingen i Danmark. Hedemark är intressant 

för vår studie eftersom hon beskriver en svensk kontext. Hedemark ser tre diskurser som 

under olika årtionden dominerat och på olika sätt befunnit sig i polemik med varandra. Den 

första diskurs hon tar upp är allaktivitetsdiskursen som handlar om att biblioteket skulle göra 

mer än att förmedla skönlitteratur. Man menade att biblioteket skulle vara en aktiv institution, 

att man skulle ha bred verksamhet i form av debatter, kulturaktivering och deltagande från 

besökarnas sida. Man ansåg att biblioteket skulle ha en roll i att få människor att delta i den 

samhälleliga debatten och att man skulle ha en utjämnande funktion och nå alla 

samhällsklasser. Biblioteket skulle bedriva uppsökande verksamhet
 
och den skulle rikta sig till 

olika eftersatta grupper.
26

 

                                                 
20

 Raber, 1996, s. 225. 
21

 Raber, 1996, s. 226. 
22

 Raber, 1996, s. 226. 
23

 Raber, 1996, s. 227. 
24

 Raber, 1996, s. 228. 
25

 Raber, 1996, s. 228. 
26

 Hedemark, Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 

1970-2006 2009, s. 50-52. 
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Hedemark drar en parallell till utvecklingen i Danmark. Hon menar också att det finns tydliga 

kopplingar till den politiska vänstern och socialismen. Som exempel på detta nämner hon 

aktören Biblioteket i Samhället som var och är en tidskrift med socialistisk inriktning där 

många av de åsikter som hör till allaktivitetsdiskursen fördes fram. 

Som en reaktion på allaktivitetsdiskursen uppstod enligt Hedemark den bokliga diskursen. 

Under 70-talet dominerade ändå allaktivitetsdiskursen men på 80-talet fick den bokliga 

diskursen alltmer utrymme och fick så småningom en dominerande ställning i debatten. 

Denna diskurs framhåller bibliotekets roll som förmedlare av böcker. Boken som medium var 

viktigt och man lade även stor vikt vid innehållet. Framför allt handlar debatten om att man 

ville att biblioteken skulle förmedla svenska skönlitterära klassiker. Hedemark skriver ”Den 

bokliga diskursens företrädare ger uttryck för starka konserverande ideal där bibliotekens och 

bibliotekariernas värde ligger i att bevara kulturarvet samtidigt som de även betonar vikten av 

att biblioteken fokuserar på att förmedla folkbildning för alla.” 
27

 

På 80-talet uppstod även en tredje diskurs, den informationsförmedlande diskursen. Denna 

diskurs existerade parallellt med bokdiskursen under 80 och 90-talet men den bokliga 

diskursen dominerade. Allaktivitetsdiskursen försvann mer eller mindre
28

. Under 2000-talet 

menar Hedemark att den informationsförmedlande diskursen fick ett större genomslag.
29

Den 

informationsförmedlande diskursen bestod från början i tro på teknik och framtida utveckling 

samt en syn på biblioteket som pedagogisk resurs till stöd för skola och utbildning. Den 

informationsförmedlande diskursen förändrades med tiden något och handlade mindre om 

IKT och kunskapsorganisatorisk kompetens hos bibliotekarierna och mer om att sköta 

biblioteket som en affärsverksamhet, ett marknadsekonomiskt synsätt.
30

 Hedemark skriver att: 

”[...]förmedling ett centralt begrepp i den informationsförmedlande diskursen. Bibliotekens 

roll är att tillhandahålla och neutralt förmedla information som finns i olika medieformat, så 

att användaren själv kan välja vad hon föredrar.”
31

 

Jenny Johannisson har i sin avhandling Det lokala möter världen: Kulturpolitiskt 

förändringsarbete i 1990-talets Göteborg
32

 undersökt hur kommunala politiker argumenterat 

kring kulturpolitiska frågor rörande samtida kulturpolitisk problematik, framtagandet av ny 

kulturpolitisk organisationsmall och nytt kulturpolitiskt visionsdokument. Johannisson 

avslutar med att presentera tre diskurser som framträder i den kontext hon undersökt, 

nämligen alliansdiskursen, kvalitetsdiskursen och välfärdsdiskursen.
33

 Dessa tre diskurer är 

relevanta för denna studie då vi ser att de har ideologiska kopplingar som kan användas för att 

synliggöra övergripande ideologiska utryck i det lokala sammanhanget, i vårt sammanhang 

folkbibliotekens verksamhet. De utvecklas mer i kap 3 Teoretiska utgångspunkter. 

 

 

                                                 
27
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28
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29

 Hedemark, 2009, s. 153. 
30

 Hedemark, 2009, s. 97-98. 
31

 Hedemark, 2009, s. 152. 
32

 Johannisson, Jenny, Det lokala möter världen: kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg, 2006. 
33

 Johannisson, 2006, s. 209-217. 



7 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Vi har nu etablerat kärnan i denna studie genom att presentera syfte, problembeskrivning samt 

de konkreta frågeställningar som ligger till grund för vårt undersökta område. Till detta har vi 

genom tidigare forskning visat på exempel som ämnar till att sätta in vår studie i en större 

kontext samt skapa en legitimitet genom att visa på relevansen av denna typ av studie inom 

vårt vetenskapliga fält. Vi har tidigare nämnt den problematik som finns kring begreppet 

demokrati och hur dess innebörd kan variera utifrån olika ideologier. För att kunna göra en 

ideologisk studie med demokrati som fokus måste vi klargöra och konkretisera vad som mer 

specifikt kan ses som uttryck för olika ideologier. När vi väl har en konkret bild av vad de 

olika ideologierna handlar om och syftar till i relation till demokrati, så har vi också skapat 

förutsättningarna för att kunna gripa oss an den metodologiska och analytiska delen av denna 

studie. 

De politiska ideologier som vi använder oss av är inte liktydliga med de partipolitiska 

ideologierna som finns i Sverige idag. I den teori vi använder oss av framträder ideologierna i 

en mer grundläggande form och det är den samlade historiska bilden av dessa ideologier som 

vi utgår från. Vi lyfter fram de drag som knyter an till demokratibegreppet inom liberalismen, 

konservatismen och socialismen. För att skapa en tydlig koppling mellan de politiska 

ideologierna och den kontext vi studerar tar vi hjälp av tre kulturpolitiska diskurser. Dessa är 

utvecklade av Jenny Johannisson utifrån en analys av svensk kommunal kulturpolitik, vilken 

är den kontext som även vi arbetar utifrån.
34

 Utifrån detta så har vi skapat en modell som 

presenteras senare i detta kapitel. 

 

3.1 Ideologibegreppet 

 

I Nationalencyklopedin definieras ideologi som: 

ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, idéhistoria m.m.; sammanhängande 

system av idéer och värderingar. Oftast liktydigt med samhällsåskådning. I statsvetenskapen och i 

dagligt tal ses de politiska åskådningarna såsom liberalism, socialism och konservatism som 

ideologierna framför andra.
35

 

Denna definition är en allmänt hållen definition men beskriver ändå grunden för den syn på 

ideologi som vi använder oss av. Ideologi är ett ”sammanhängande system av idéer och 

värderingar”. I Bergström och Boréus diskuteras ideologibegreppet bland annat utifrån 

Herbert Tingstens definition. Han menar att ideologier kan delas in i tre element; 

värdepremisser, verklighetsomdömen och konkreta handlingsrekommendationer. 

Värdepremisser definierar grundläggande antaganden om till exempel den mänskliga naturen, 

syn på rättvisa. Verklighetsomdömen beskriver hur samhälleliga fenomen ska tolkas och 

förstås. Konkreta rekommendationer för handling innebär förslag på hur man ska handla, som 

exempel nämnes styrelseskickets utformning. Bergström och Boréus menar att Tingsten 

liksom många andra anser att ideologier ”vetter mot handling”.
36

 Med andra ord ideologier, 

                                                 
34

 Johannisson, 2006, s. 218. 
35

 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/kort/ideologi sökord: ideologi 
36

 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 2000, s.151. 



8 

 

som ett sammanhängande system av idéer och värderingar, utgör en grund för handlande. Det 

är detta som den sista delen av Tingstens definition handlar om .
37

 

Terence Ball och Richard Dagger gör i sin bok Political Ideologies and the democratic ideal 

en definition av politisk ideologi, vilken är relevant då vi använder oss av deras teorier: 

[…] an ideology is a fairly coherent and comprehensive set of ideas that explains and evaluates 

social conditions, help people understand their place in society, and provides a program for social 

and political action.
38

 

Den här definitionen av ideologi har mycket gemensamt med Herbet Tingstens definition, de 

tre elementen är i princip närvarande även i Ball och Daggers definition. Liksom Tingsten 

anser de att ideologier hjälper människor att förstå sin plats i samhället, det vill säga att det 

görs vissa grundläggande antaganden som utgör kärnan i ideologin, ideologierna ger verktyg 

för att analysera och utvärdera samhället och de ger konkreta handlingsförslag i from av 

program för social och politisk handling. 

Vid en analys av ideologi bör man vara medveten om hur ideologier kommer till uttryck. 

Sven-Erik Liedman skriver om detta i Om idé- och ideologianalys. Han menar att man dels 

kan utläsa en ideologi på ytan av ett dokument. Till exempel kan man i ett politiskt program 

utläsa vad man från ett visst parti definierar som sin ideologi. Liedman menar dock att i 

princip alla dokument har en ideologisk laddning men att den inte alltid syns på ytan, den är 

inte alltid manifest. Liedman pekar här på de latenta delarna av en ideologi som genom 

textanalysen måste göras synliga och tas upp till ytan. Detta är vad Liedman kallar latent 

respektive manifest ideologi, eller de latenta respektive manifesta delarna av en ideologi.
39

 

 

3.2 Politiska ideologier 

 

Till att börja med gör vi en kort genomgång av Terence Ball och Richard Daggers teori om 

ideologier, närmare bestämt politiska ideologier. Efter detta kommer en beskrivning av tre 

stora ideologier, liberalism, konservatism och socialism. 

Ball och Dagger menar att som grund för politiska ideologier finns en syn, explicit eller 

implicit, på den mänskliga naturen och en syn på vad frihet innebär. Hur man definierar dessa 

får avgörande konsekvenser för hur man resonerar. Och det ger i slutändan en särskild syn på 

hur man vill att samhället ska se ut, bland annat den syn på medborgerliga rättigheter som 

man har och vilken syn man har på demokrati.
40

 

I vår studie är begreppet demokrati det centrala, därför kommer vi nu lyfta fram de 

grundläggande tankegångarna i liberalismen, konservatismen och socialismen som de 

framställs i Ball & Daggers teori och knyta dessa till demokratibegreppet. Detta gör vi 

utifrån en tredelad fråga: demokrati för vem, på vilket sätt och varför? 

 

                                                 
37
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38 
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3.2.1 Liberalismen 

 

Liberalismen har sen länge haft demokratisk inriktning genom att man ser alla individer som 

jämlika och att varje individs intresse är lika mycket värt, vilket också har lett till att 

liberalerna under lång tid haft det demokratiska styrelseskicket som ett ideal. Staten bör dock 

förhålla sig neutral och låta medborgarna sträva efter vad de själva anser vara gott. 

Demokratin är bra så länge den skyddar rättigheterna för privata intressen och fritt handlande. 

Staten ska således svara mot folkets intresse och behov, detta för att motverka despotism. 

Samtidigt ska inte heller demokratin hota den individuella friheten, då måste den justeras. Den 

främsta drivkraften för demokratin inom liberalismen är att skydda den individuella friheten.
41

 

Som svar på frågan vem demokratin är till för inom liberalismen så kan man alltså svara den 

enskilda individen. Detta har sin grund i den liberala synen på människan. Inom liberalismen 

menar man att människan är en i grunden rationell varelse. Hon är kapabel att kontrollera sina 

drifter. Man menar att egenintresset är det främsta motivet för människors handlande och 

inom rimliga gränser anses detta vara något positivt. Ett grundläggande antagande är dock att 

individens frihet inte får gå ut över någon annan. 

Det faktum att individen drivs av egenintresse leder till att man måste tävla med andra för att 

nå sina egna intressen. Denna tävlingsinstinkt ser liberalismen som en del av den mänskliga 

naturen och som något positivt så länge konkurrensen sker under rättvisa förhållanden och 

inom rimliga gränser, vart dessa gränser går är dock mycket omtvistat inom liberalismen. 

Målet för liberalismen är alltså individens frihet, vilket också blir målet med demokratin inom 

denna ideologi. Det sätt som detta ska ske på är helt enkelt att individen i så stor utsträcknings 

som möjligt kan bestämma hur den vill leva. Hinder som man inom denna ideologi ser på 

vägen till detta mål är allt som begränsar det individuella valet som exempel kan nämnas 

lagar, traditioner och andra sociala förhållanden som fattigdom, okunskap med mera.  

Liberalismen menar som sagt att tävlan och konkurrensen mellan individer är något positivt, 

men för att detta ska vara rättvist är det viktigt att alla har samma utgångspunkt. Liberalismen 

stävar därför efter jämlikhet när det gäller de grundläggande förutsättningarna varje individ 

ska ha men när det gäller hur framgångsrik individen blir är var och ens ansvar.
42

 Här skiljer 

sig liberalismen från socialismen som också strävar efter jämlikhet, men inom socialismen är 

man också intresserad av att alla uppnår det man ser som en rättvis nivå av välfärd i form av 

ekonomiska förutsättningar, utbildning, tillfredsställande arbete och liknande. 

Orienteringen inom liberalismen går ut på att alla människor i grunden är lika och de vill 

samma sak, nämligen att fritt kunna välja hur man ska leva. Som politiskt program för detta 

menar man att staten ska verka för individens fria val. Delaktighet i det politiska livet ses som 

positivt, men dock som något gott bland många andra goda saker i samhället och det står var 

och en fritt att ägna sig åt antingen politik eller något annat som den anser vara mer lämpligt 

för att främja sina intressen.
43

 

Det råder delade meningar inom liberalismen om hur det fria valet ska främjas och hur 

hindren för individens frihet bäst kan undanröjas. Framför allt gäller det synen på hur man 
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bäst skapar jämställda förutsättningar för alla. Välfärdsliberalerna vill att staten aktivt går in 

och verkar för jämlika förutsättningar. Nyliberalerna menar att inblandning från staten hindrar 

jämlikhet snarare än främjar den. Man ser staten som ett nödvändigt ont vars inflytande bör 

hållas till ett absolut minimum.
44

 Ball och Dagger skriver att det finns ganska stora skillnader 

mellan hur olika inriktningar inom liberalismen vill gå till väga men de menar ändå att man 

kan tala om liberalism som en sammanhållen ideologi då de i stort är ense om målen.
45

 

 

3.2.2 Konservatism 

 

Konservatismen uppstod som en kritik av liberalismen i och med franska revolutionen. Den 

ursprungliga ideologen var Edmond Burke. Han menade att liberalerna misstog sig i sin syn 

på individer och deras roll i samhället. Han ansåg att som individer är vi beroende av varandra 

och att samhället fungerar som en organisk enhet eller en väv av ömsesidigt beroende.  Man 

menar inom konservatismen att samhället och staten är en logisk konsekvens av denna 

organiska enhet, de uppstod genom individers beroende av varandra. 

Det demokratiska idealet har inte alltid varit självklart för konservatismen, tvärtom. Men i och 

med att det har blivit en del av det västerländska samhället och dess kultur så har man börjat 

se det som något positivt. Den form av demokrati som förordas är representativ demokrati och 

man anser att folket bör se till att välja ledare som på ett ansvarsfullt sätt beaktar den känsliga 

balansen och harmonin inom den organiska enhet som samhället utgör. Detta gör man genom 

att beakta traditionella värden och inte låta sig ledas av impulser och tillfällig opinion.
46

 

Burke ansåg, liksom liberalerna, att människor drivs av egenintresse och kortsiktighet men 

han såg inte det som något positivt. Han menade att på grund av detta behövs statlig styrning 

för att motverka påverkan av impulser och tillfälliga begär. Den statliga styrningen måste 

bygga på sedvänjor och tradition från folket, folket i sin tur måste lära sig att lyda, respektera 

staten.
47

 

Den konservativa synen på individen är att den ingår i ett kollektiv. Detta har den gemensamt 

med socialismen, men de konservativa talar inte om klasser och framförallt inte om att verka 

för att en viss samhällsgrupp ska få bättre förutsättningar. Man menar istället att individen ska 

finna sin plats i samhällsstrukturen och där arbeta för det gemensamma bästa, det vill säga 

harmoni i samhällskroppen. Demokratin är inom konservatismen till för kollektivet på så vis 

att den bidrar till ordningen i samhället vilket är målet med ideologin.
48

 

Individens frihet är bra enligt Burke och konservatismen, men den är underordnad harmoni i 

samhället. Han såg inte statlig styrning som ett hinder för frihet och inte heller som ett 

nödvändigt ont, den statliga styrningen är istället en garant för ordning i samhället och en 

aktör som kunde avvärja hot emot ordningen så som radikala idéer, nyskapande, passioner, 

begär och brist på begränsningar. Ett långsamt framåtskridande utan radikala brott med 
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traditioner och gamla värderingar var och är ett viktigt ideal för konservatismen och det utgör 

således också ett ideal i den konservativa synen på hur demokratin ska fungera. 
49

  

Den klassiska konservatismen menar att man inte kan låta folket styra, det ska en liten grupp 

lämpade individer göra. Man menar att det inom varje samhälle finns vad man kallar ”en 

naturlig aristokrati” som bör inneha denna uppgift, detta är personer eller grupper som är 

särskilt lämpade att leda samhället.
50

 

Ball och Dagger kopplar samman idéerna om den naturliga aristokratin med begreppet 

”levelling”, utjämning, som de menar att konservatismen förhåller sig kritiskt till. Ball och 

Dagger lyfter fram flera områden som berörs av detta begrepp varav kulturen är ett. Inom 

kulturområdet menar de konservativa att utjämningen leder till en kvalitativ nedgång, de 

högkvalitativa kulturella uttrycken försvinner i strömmen av populär kulturella uttryck som 

skapats i syfte att underhålla en masspublik. Det som i dagligt tal kallas finkultur har ofta en 

mer traditionell karaktär medan de populärkulturella uttrycken i större utsträckning drivs av 

det som är på modet, vilket är tvärtemot vad de konservativa idealen står för.
51

 

Det konservativa politiska programmet har sett och ser olika ut beroende på bland annat 

kulturella förutsättningar. Men vissa generella drag finns ändå enligt Ball och Dagger. Det är 

framför allt ett långsamt framåtskridande, bättre att göra lite gott än mycket skada, att det är 

bättre att se det goda man har än att sikta in sig på en utopisk framtid samt att värna ordning 

och harmoni inom det kollektiv som samhället utgör som är de centrala delarna av den 

konservativa ideologin och i slutändan dess syn på demokratin.
52

 

 

3.2.3 Socialismen 

 

Det demokratiska idealet har i praktiken inte varit självklart inom socialismen. Men många 

socialister menar att de repressiva diktaturer som kallat sig socialistiska inte har varit 

socialistiska. Socialismen kräver i själva verket att folket styr. Denna ideologi strävar efter att 

ge alla en jämlik röst i de beslut som påverkar individens liv. Detta kan inte hända om en 

klass har all rikedom och makt, då kommer de rika styra för de rikas bästa.
53

 

Inom socialismen har man en annan syn på människan än både liberalismen och 

konservatismen enligt Ball & Dagger. Man anser inte att människan är vare sig 

tävlingsinriktad eller drivs av egenintresse av naturen, om hon gör det beror det på sociala 

faktorer. Man har också en annan syn på vad frihet innebär som är knutet till synen på 

människan. I socialismen framhålls det att människan är en social varelse. I likhet med 

konservatismen ses individen i relation till andra individer men med ett annat perspektiv. 

Framförallt handlar det nämligen om individen i relation till produktion, distribution och 

utbyte med andra. Socialismen riktar sig på ett särskilt sätt till producenterna det vill säga 

arbetarna. Socialismen poängterar att man som individ inte är isolerad utan är medlem av en 

klass. Det särskilda fokuset på arbetare leder också till ett särskilt fokus på en klass, 
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arbetarklassen, som socialisterna anser har gemensamma mål i bland annat ett meningsfullt 

arbete, rimlig del av vinsten av sitt arbete samt möjlighet att påverka styret av arbete och 

möjlighet att till fullo utveckla sina talanger. Som hinder för detta ser man kapitalismen som 

på olika sätt omintetgör möjlighet till den frihet man åsyftar. Dessa hinder består bland annat i 

klasskillnader, orättvisa ekonomiska förutsättningar samt orättvisa livsvillkor. Det som den 

socialistiska demokratin riktar in sig på är eftersatta grupper i samhället, de grupper som har 

mindre medel och mindre makt vilket leder till att man hamnar i en ojämlik beroendeställning 

gentemot andra. I den tidiga socialismen, som var ett barn av industrialiseringen, utgjorde 

arbetarklassen benämningen på dessa grupper.
54

 

Det finns en nutida kritik mot kapitalismen som specifikt riktar in sig på den dominans på 

kulturområdet som man anser att kapitalismen leder till. Man menar att det område som är 

mest fritt, det kreativa, konst, litteratur med mera blir varor och objekt för marknaden. Och 

underhållningen blir det nya opiumet för folket istället för religionen.
55

 Med andra ord, ett sätt 

att döva folket för att undvika klassmotsättningar och behålla ett status quo. 

Friheten som man strävar efter inom socialismen är att alla blir fria att uppnå sina mål utan att 

andra kommer till skada. Detta innebär att man inte kan ta ut privat profit på andras arbete 

enligt Marx. Eftersom människan är en social varelse kan man inte resonera på det viset att en 

individ är fri medan en annan är ofri. Antingen är alla fria eller så är ingen det enligt Marx. 
56

 

Målet med demokratin i socialistisk tappning blir därför ett klasslöst samhälle.
57

 

Den förklaring som socialismen erbjuder angående tillståndet i samhället handlar om 

ekonomiska skillnader och klasskillnader, de sociala förutsättningar som omger individen 

formar de val hon gör. Hon har helt enkelt inte möjlighet att göra vilka val som helst, det 

beror på förutsättningarna. Framförallt framhävs materiella förutsättningar, människor är 

starkt beroende av hur man ska få mat, vart man ska bo och så vidare och dessa 

levnadsförhållanden styr i mångt och mycket hennes val och möjlighet till att påverka. Ett 

aktivt arbete för att jämställa samhällets medborgare och deras förutsättningar, detta genom 

att alla ges makten att påverka beslut och genom en hög välfärd, med fokus på de som har 

sämst förutsättningar, kan därför ses som det socialistiska sättet att bedriva demokrati. 

 

3.3 Kulturpolitiska diskurser 

 

För att skapa en tydlig anknytning mellan de övergripande politiska ideologierna och de 

utryck för dem som kan ses i det empiriska materialet använder vi oss av kulturpolitiska 

diskurser. Vi menar att genom de kulturpolitiska diskurserna så kan man få en bild av hur de 

politiska ideologierna kommer till uttryck i kulturpolitiken. Vi använder oss här av de 

kulturpolitiska diskurser som Jenny Johannisson redogör för i sin avhandling.
58

 Dessa 

diskurser har ett fokus på den kommunala nivån då hennes avhandling berör Göteborgs 

kommun och den kulturpolitiska verksamheten som bedrivits där. Detta sammanfaller väl 

med vår egen studie då vi också intresserar oss för den kommunala nivån. Diskurserna har 
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även framkommit med stöd ifrån nationella dokument. Genomgående går det att säga att det 

finns en enighet mellan de olika diskursernas kulturpolitiska mål oavsett vilken politisk nivå 

de förekommer i. Den skillnad som går att se handlar om att man är oense kring hur 

organisationen ser ut som ska uppfylla dessa mål.  

 

3.3.1 Kvalitetsdiskursen 

 

Kvalitetsdiskursen utgår från ett fokus på de traditionella konstarterna, även om det finns en 

viss öppenhet för nya konstarter också. Den har som målsättning att stödja den positiva 

utvecklingen av det professionella utövandet av dessa konstarter och man talar om den goda 

konsten. Den goda konsten är konst av hög kvalité där man anser att konst av hög kvalité har 

ett egenvärde i sig självt. Inom kvalitetsdiskursen förordas principen om armlängds avstånd 

vilket innebär att det är kulturinstitutionerna som ska avgöra vilken verksamhet som ska 

stödjas. Det finns en skillnad här när det gäller åsikten om vilken politisk nivå som är bäst 

lämpad för att sköta detta där politikerna på kommunal nivå anser att de är mer lämpade att 

organisera vilka som ska förmedla dessa resurser.
59

  

Kvalitetsdiskursen syftar alltså till att tillgängliggöra god kultur av hög kvalité åt folket. Det 

går här att se relationen till de gamla bildningsidealen där folket ska skolas genom att 

tillskansa sig god kultur vilka sakkunniga inom den kulturella sfären godkänt. Den kultur som 

ska premieras är huvudsakligen de traditionsbundna professionella kulturverksamheterna.  

Vi tycker oss se att denna diskurs relaterar på flera sätt till den konservativa ideologin. För det 

första har man ett traditionellt kvalitetsbegrepp. Kulturen ska genom hög kvalité förmedla 

traditionella värden och föra dem vidare. Detta reflekterar den konservativa ideologins synsätt 

på hur framsteg i samhället ska ske, genom långsamt framåtskridande, respekt för och 

medvetenhet om traditioner och sedvänjor. För det andra återges i kvalitetsdiskursen en syn 

på vissa som särskilt lämpade att förmedla kultur. Man vill inte stödja amatörverksamhet utan 

kulturen ska produceras av experter. Detta kan kopplas till konservatismens syn på 

samhällskroppen, där var och en har sin plats och bör utföra sina egna uppgifter på bästa sätt, 

det vill säga professionella kulturproducenter sköter kulturen och allmänheten hålls utanför, 

samt synen på aristokrati där vissa är mer lämpade att leda än andra. 

 

3.3.2 Välfärdsdiskursen 

 

I välfärdsdiskursen är det inte enbart den professionella kulturverksamheten som står i fokus 

utan det finns en vilja att även premiera kulturverksamhet som bedrivs på amatörs basis. 

Kulturpolitiken framställs här som ett sätt att nå ut med den verksamhet som offentliga medel 

har bidragit till att skapa till så stor del av befolkningen som möjligt. Man ska alltså 

tillgängliggöra kulturen, detta med fokus på särskilda målgrupper som exempelvis barn och 

unga. Det görs här en koppling mellan kultur och välfärd där kulturen ses som en viktig del av 

vårt välfärdssamhälle. Välfärdsdiskursen tar avstånd ifrån den armlängsprincip som 
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kvalitetsdiskursen förespråkar och ser hellre att den politisk-administrativa organisationen har 

en nära relation till kulturen i förmedlandet av resurser. I och med detta ska man även aktivt 

vara med och styra den kulturverksamhet som bedrivs för att garantera att verksamheten 

kommer så många som möjligt till gagn.
60

 Välfärdsdiskursen har i likhet med 

kvalitetsdiskursen meningsskiljaktigheter rörande vilken politisk nivå som ska ansvara för 

uppfyllandet av de kulturpolitiska målen. De kommunala företrädarna erkänner dock vikten 

av statens roll i att centralt förmedla offentliga medel som syftar till att öka välfärden på 

nationell nivå.
61

  

Välfärdsdiskursen syftar alltså till att inte bara sprida kultur till folket utan tänker sig även att 

alla som vill ska kunna utöva kulturverksamhet. De satsningar som görs är mot specifika 

målgrupper vilka är i särskilt behov av att antingen nyttja eller utöva kulturell verksamhet. 

Detta är för att se till att alla ska ha samma möjligheter till att tillskansa sig kultur. På detta 

sätt vill man främja medborgarnas kulturella kompetens.
62

 

Relationen till den socialistiska ideologin blir synlig genom betoningen av aktivt agerande. 

Det politiskt offentliga etablissemanget ska aktivt påverka kultursektorn för att göra den mer 

jämställd och särskilda grupper ska stödjas. Det talas inte om klass och arbetarklass, men vi 

anser ändå att kopplingen är relativt tydlig genom att man öppnar upp för positiv 

särbehandling av enskilda grupper.  

En annan relation till socialismen är att man vill ge möjlighet till allmänheten att själva 

producera kultur. I detta ser vi en relation till det socialistiska idealet om att ge makt till folket 

samt målet att alla ska ges möjlighet till meningsfulla sysslor och att kunna förverkliga sina 

mål. 

Välfärdsdiskursen har även en relation till välfärdsliberalismen där man anser att staten bör ha 

en aktivare roll i att skapa lika förutsättningar för alla medborgare. 

 

3.3.3 Alliansdiskursen 

 

Alliansdiskursen har i likhet med välfärdsdiskursen ett ställningstagande där kulturverksamhet 

ska nå ut till befolkningen. Däremot så skiljer de sig åt markant på andra sätt. 

Alliansdiskursen sätter ett fokus på den enskilda individen. Både kulturförmedlare samt 

privata och offentliga kulturproducenter utgör här en del av ett dynamiskt nätverk där 

individen själv aktivt tar del av de kulturella verksamheter den intresserar sig för och dessa 

verksamheter ska vara marknadsorienterade. Kulturbegreppet inom alliansdiskursen har en 

vid karaktär och är inte knutet till några innehållsmässiga normer. Privata som offentliga 

verksamheter ska alltså konkurrera på samma villkor. Som resultat av detta måste olika 

verksamheter ingå i kostnadsgynnande samarbeten för att stärka sin konkurrenskraft gentemot 

andra aktörer.
63
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Alliansdiskursen har ett tydligt fokus på att främja den enskilda individens möjlighet till 

kulturell utveckling. Detta ska ske på de premisser som individen själv satt upp. I likhet med 

välfärdsdiskursen vill alliansdiskursen ha en stor mångfald bland kulturverksamheterna, 

skillnaden blir här att den mångfalden ska styras genom folkets efterfrågan och inte genom 

styrda satsningar.  

Inom denna diskurs finns ett fokus på individen vilket i sig är ett skäl till att se en tydlig 

relation till liberalismen. Mer specifikt vill man bland annat minimera den statliga/offentliga 

styrningen och istället låta efterfrågan styra. Detta syftar till att låta individens intressen styra 

och ge den möjlighet att välja den form av kultur som passar en själv. Kulturbegreppet 

breddas och detta anser vi går tillbaka på en syn på individen som kapabel att avgöra vad de 

tycker om och vad som är bra kultur. Det behövs inte någon sakkunnig som talar om för 

individen vad som är bra kultur.  

 

3.4 Teoretisk modell 

 

Utifrån den teori om politiska ideologiers demokratiska ideal som vi presenterat samt 

relationen mellan de ideologier och de kulturpolitiska diskurser vi beskrivit har vi gjort en 

modell för att visualisera dessa förhållanden. Vi är medvetna om att diskurserna inte har ett 

absolut förhållande vare sig till de politiska ideologierna eller varandra. Som alla modeller är 

detta en förenkling av verkligheten och vi gör denna renodling för att kunna uttala oss om de 

uttryck som vi finner i materialet genom vår analys. Detta resonemang finner vi stöd i hos 

Hansson som menar att en renodling är nödvändig för att kunna få en förståelse för hur 

kopplingen mellan ideologier och diskurser kan identifieras.
64
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4 Metod 
 

I och med att vi i denna studie valt att fokusera på hur olika ideologier kommer till uttryck i 

biblioteksplan samt verksamhetsberättelser så är det även naturligt att tillämpa en 

ideologianalytisk ansats på dessa texter. Ideologianalysen är en inom statsvetenskapen väl 

använd metod för att angripa texter av politisk karaktär, vilket gör den lämplig att använda 

också i detta sammanhang. Det analytiska verktyget som vi använder oss av är den modell vi 

presenterat ovan vilken klargör de olika politiska ideologiernas demokratiska ideal och 

relationen till de kulturpolitiska diskurserna. 

Vi har i vår uppsats strävat efter att så tydligt som möjligt beskriva hur vi gått tillväga när vi 

gjort vår studie . Detta för att läsaren ska ha en möjlighet att avgöra om analysen och 

slutsatserna är rimliga. Bland annat har vi i så stor utsträckning som möjligt redovisat citat av 

de texter vi analyserat och försökt beskriva den kontext i vilken de ingår för att ge läsaren 

möjlighet att förstå sammanhanget. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

 

Ludvig Beckman skriver i Grundbok i idéanalys om en inriktning inom idé- och 

ideologianalys som kallas beskrivande idéanalys. Denna syftar, som all annan idéanalys till att 

göra en latent ideologi synlig. Genom att se på texten på ett visst sätt ska forskaren göra saker 

synliga som inte är synliga från början.
65

 

Beckman menar att beskrivande idéanalys till skillnad från idékritik inte tar ställning till de 

frågor eller åsikter en text ger uttryck för, däremot tar man ställning för ett visst sätt att läsa 

texten och förstå den utifrån den analys man gör.
66

 

I den beskrivande idéanalysen är det lämpligt att använda sig av jämförelser. Detta kräver 

dock att man stipulerar vissa ”mätpunkter”, dvs. något att jämföra med. Beckman ger exempel 

på en analys av vänsterpartiets feministiska inriktning som visar att de anammar den 

likhetsfeministiska skolan. Genom att jämföra vänsterpartiets feminism med ett antal olika 

”mätpunkter” i form av olika skolor inom feminismen har man kommit fram till att det är 

denna som har mest gemensamt med vänsterpartiets feminism. Beckman betonar vikten av en 

god analysapparat mot vilken man kan jämföra materialet.
67

 

Det Beckman kallar ”mätpunkter” består i vår metod av demokratibegreppet och de idéer som 

utgör grunden för demokratibegreppet. Utifrån detta sammantaget har vi skapat tre sätt att se 

på begreppet demokrati, tre ”mätpunkter” som vi har analyserat vårt empiriska material med 

hjälp av. 

Analys av begrepp syftar till att klargöra innebörden av politiska ideal som exempelvis frihet 

och rättvisa men även mindre komplexa termer som integritet eller valmöjlighet. Beckman 

menar att det är av största vikt att uppmärksamma hur dessa termer och begrepp används och 
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vad de refererar till för att kunna göra en politisk text begriplig. Ett begrepp som exempelvis 

frihet är en idé och detta kan uttryckas på olika vis. Vi har undersökt hur begreppet demokrati 

utrycks, vilket skiljer sig ifrån om vi hade studerat ordet demokrati, då begreppet demokrati 

mycket väl kan förekomma även om ordet demokrati inte nämns.
68

 Ett av de problem som kan 

uppstå kring olika begrepp är mångtydligheten som kan förekomma. Med detta menas att de 

har olika betydelser beroende på de sammanhang som det förekommer i, en förståelse för 

kontexten är alltså viktig för att undvika missförstånd i tolkningen av texten. När vi diskuterar 

mångtydligheten hos större politiska ideal så är det även av vikt att definiera hur olika aktörer 

använder sig av samma ord.
69

 När vi ska definiera begrepp så har vi en annan problematik att 

ta ställning till. Nämligen hur vagt det begrepp som omnämns är. Med vaghet menar vi hur 

svårt det är att ringa in vad som begreppet innefattar. Olika personer kan använda sig av 

samma termer kring ett visst begrepp men i en viss kontext kan de lägga olika innebörder i 

dessa termer.
70

 

Vi har utifrån de teoretiska utgångspunkter som beskrivets i teoriavsnittet analyserat vårt 

empiriska material. Vi har velat se hur idéer i det empiriska materialet knyter an till de 

politiska ideologierna.  

 

5 Analys 
 

I denna del presenteras vår analys av det empiriska material vi använt oss av. Vi presenterar 

vår analys utifrån de tre kulturpolitiska diskurserna. Inom varje del så inleder vi med analysen 

av biblioteksplanen för att sedan redovisa analysen av verksamhetsberättelserna. 

 

5.1 Dokumentbeskrivning 

 

Nedan följer en beskrivning av de dokument som vi undersökt. Denna beskrivning syftar till 

att ge en förståelse för den kontext som dokumenten producerats i. Vi utgår här ifrån våra 

specifika dokument. Liknande dokument som producerats i andra kommuner kan mycket väl 

ha en likhet med dessa men vi utgår ifrån det sammanhang vi studerat. Det samband som 

finns mellan de två dokumenttyper vi undersökt är att båda producerats inom 

kulturförvaltningen av olika tjänstemän, samt att det är politiker i kommunen som beslutar 

huruvida de ska godtas eller ej. Stockholms stadsbibliotek är en organisatorisk enhet som 

består av Stadsbiblioteket, stadsdelsbiblioteken, biblioteken på olika sjukhus och andra 

vårdinrättningar samt Internationella.
71
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5.1.1 Biblioteksplan 

 

Biblioteksplanen är ett dokument som innehåller dels strategiska och visionära mål för 

folkbibliotekens verksamhet. Här berörs de övergripande målen med folkbiblioteken och 

hänvisning görs till nationella och internationella riktlinjer som ska genomsyra verksamheten. 

Dessa olika mål konkretiseras i biblioteksplanen där man beskriver hur stadsbiblioteken ska 

arbeta för att leva upp till dessa mål. Till detta beskrivs även direkt verksamhetsspecifika 

projekt som de ska arbeta med. Detta dokument berör vad biblioteken har att arbeta utifrån 

och berör den kommunpolitiska arenan i den mening att det är kommunfullmäktige som tar 

beslutet att fastställa biblioteksplanen. 

 

5.1.2 Verksamhetsberättelse 

 

Verksamhetsberättelsen är i högsta grad ett politiskt dokument. Den beskriver 

kulturförvaltningen med dess nämnders verksamhet för ett verksamhetsår. I Stockholms 

kommun har man valt att skriva verksamhetsberättelsen i två delar. Den första delen riktar sig 

direkt till kommunfullmäktige genom en övergripande beskrivning av förvaltningens 

verksamhet som kommunfullmäktige tar ställning till och fastställer. Den andra delen riktar 

sig till kulturnämnden och går i större detalj igenom hur man uppfyllt målen för 

verksamheten. Formen som verksamhetsberättelserna har är i hög grad baserade på att visa 

upp hur man uppfyllt de mål som kommunens politiker fastställt för verksamheten.  

 

5.2 Alliansdiskursen 

 

Alliansdiskursen gör sig synlig i biblioteksplanen och det har gått att se en rad olika 

kopplingar, vissa av dem är mer tydliga än andra och vissa av dem blandar sig även med de 

andra diskurserna. En av de tydliga delarna är de som lyfter fram individens frihet att själv 

välja hur den vill utveckla sin egen väg till kunskap. Här blir biblioteket en passiv förmedlare 

av kunskap och det är individen som har en aktiv roll. Biblioteksplanen pekar här också på att 

”Stockholms stadsbibliotek ger alla möjlighet till en egen bildningsväg utanför kurser, 

läroplaner och betygssystem. Den enskilde besökaren väljer själv fritt sin kunskapsväg.”
72

 Här 

ser vi tydliga kopplingar till det liberala tänkandet med ett fokus på individen. 

Biblioteksplanen framför även vikten av att kunna konkurrera vilket framställs tydligt där 

man vid ett stycke rubricerar ”[…] med boken som konkurrensmedel”.
73

 Här pekar man på sin 

relation till upplevelseindustrin: ”[…] biblioteken har stark konkurrens. Hela 

upplevelseindustrin tävlar om människors uppmärksamhet.”
74

 Biblioteksplanen pekar här ut 

vikten av att biblioteken ska kunna visa upp sig som en relevant del av varje stadsdel och 

genom bra öppettider tillföra kvalité till boendemiljön i stadsdelen. Även bibliotekens 
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relevans för näringslivet lyfts fram: ”Ett bra stadsdelsbibliotek kan också vara ett stöd för det 

lokala näringslivet genom att erbjuda relevanta informationstjänster.”
75

 Biblioteksplanen gör 

klart att biblioteken måste på ett tydligare sätt marknadsföra sin egen verksamhet och den 

skyltning man gör, både i och utanför biblioteket ska ge ”[…]tydliga signaler till läslust.” 
76

 I 

samband med detta diskuteras även att biblioteken måste skapa en starkare och tydligare 

identitet för att markera bibliotekens närvaro.  Här går det att se tydliga kopplingar till den 

liberala ideologin och alliansdiskursens breda kulturbegrepp där den kulturella marknaden 

öppnats upp för konkurrens med aktiviteter som traditionellt inte setts som 

kulturverksamheter. 

Hit hör även de delar som beskriver hur biblioteken låter efterfrågan styra utbudet av tjänster, 

medier etc.: ”Stockholms stadsbibliotek ska föra en ständig dialog med besökarna för att 

utveckla sina tjänster på ett sätt som passar dem.”
77

 Till det här aktualiseras frågan om 

bibliotekens öppettider som ska passa storstadens befolkning och anpassas efter de behov som 

finns lokalt. Ungdomar lyfts fram som en viktig målgrupp vars synpunkter ska ges särskild 

vikt. Detta för att ”Ungdomar är bibliotekens nuvarande och framtida stamkunder.”
78

 

Benämningen stamkund är särskilt intressant, speciellt i samband med tillhandahållande av 

tjänster. Ett tydligt exempel på efterfrågansstyrning är beskrivningen av en framtida 

etablering av ett bibliotek för ungdomar. ”Ett bibliotek som har öppet så länge som 

ungdomarna behöver det.”
79

 Användaren är här en kund som går till biblioteket för att få ett 

behov tillfredställt. Biblioteket kan då genom de tjänster som tillhandahålls ge användaren 

den service som behövs. 

Det är hela upplevelsen som ska följa användaren på biblioteket. Återigen kan detta ses i 

beskrivningen av ungdomsbiblioteket där biblioteket ska vara en plats för avkoppling, studier 

och ett café i centrum, personalen står till användarnas förfogande med möjligheter till hjälp 

vid informationssökning eller litteratursökning.
80

 Här ser vi också strömningar från 

välfärdsdiskursen med satsningar på ungdomar och det är ibland svårt att avväga var en 

diskurs börjar och en annan slutar.  

I verksamhetsberättelserna kommer alliansdiskursen framför allt till uttryck genom det fokus 

som läggs på ett efterfrågansstyrt arbetsätt.  Bland annat blir detta tydligt när det talas om 

kvalitet i verksamheten. Under rubriken ”Bedriva verksamhet med konstnärlig och 

pedagogisk kvalitet”
81

 står det ” Åtagandet bedöms uppfyllt genom publikens och medias 

mycket positiva gensvar via omdömen om och tillströmning till kulturförvaltningens 

verksamheter, där konstnärlig kvalitet är det främsta kriteriet vid programval.”
82

 Åtagandet 

bedöms alltså som uppfyllt genom att man fått positiv respons från publiken. Ett annat 

exempel är när stadsbiblioteket deltagit i ett projekt i Svensk biblioteksförenings regi. Inom 

detta projekt genomfördes en undersökning om användartillfredsställelse och där uppnåddes 

då gott resultat vilket ses som ett tecken på kvalitet i bibliotekets arbete.
83
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I ett generellt uttalande från 2004 som återkommer 2005 om bibliotekets verksamhet skriver 

man att: ”Inom [...]Stadsbiblioteket har verksamheterna breddats och nya arbetsformer 

prövats för att i än högre grad kunna erbjuda tjänster som motsvarar brukarnas och 

deltagarnas efterfrågan.”
84

 Här är det alldeles uppenbart vad som är viktigt när det gäller 

vilken riktning bibliotekets verksamhet ska ha. Man ska lyssna på användarna och vad de 

tycker. 

Även när det gäller bibliotekariernas kompetens så relateras den till förmågan att lyssna till 

användarna. I verksamhetsberättelsen från 2004 står det: ”Innehållet i biblioteket avgörs av 

bibliotekspersonalens kompetens och attityder. Det anger hur dialogen med stockholmarna 

förmår genomsyra verksamheten.”
85

 På detta följer en redogörelse av hur två bibliotek skapats 

med starkt inflytande av användare. Det ena är Luma bibliotek som ”[...] invånare under det 

första året har utvecklat bibliotekets innehåll och öppettider i samråd med personalen.”
86

 Det 

är intressant att se på ordningen i detta uttalande. Det är invånarna som har utvecklat 

innehållet, i samråd med personalen, inte tvärt om. Vi menar att detta sätt att se på 

personalens kompetens tydligt speglar ett efterfrågansstyrt arbetsätt vilket är kopplat till 

alliansdiskursen.  

Arbetet med fokusgrupper för att öka kontakten med användarna och för att deras åsikter ska 

få större genomslag i biblioteksarbetet får mycket utrymme. Det andra biblioteket som 

omnämns i verksamhetsberättelsen från 2004 som ett exempel på hur användarnas inflytande 

är Punkt.Medis, det ungdomsbibliotek på medborgarplatsen som byggs upp under den period 

vi undersöker. Om det skriver man att ”[...]ett [!] ”konsultgrupp” bestående av åtta ungdomar 

mellan 13 och 19 år tillsammans med arkitekt och biblioteksmedarbetare format 

Punkt.Medis.”
87

. Här är även ordvalet intressant, att kalla fokusgruppen för ”konsultgrupp” 

antyder även det en marknadsnära diskurs likt alliansdiskursen. 

Handhavandet av inköpsförslag beskrivs också på ett sätt som antyder ett efterfrågansstyrt 

arbetsätt. Inköpsförslag är den mest frekventa formen av användarinflytande och de ”[…]kan i 

regel tillgodoses.”
88

. Som exempel tas även upp en enkätundersökning där besökarna ” lämnat 

önskemål om vilka tidningar och tidskrifter biblioteket ska erbjuda vilket lett till nya 

prenumerationer inför 2006.”
89

 Vilket tydligt visar vilken vikt som läggs vid användarnas 

åsikter. Varje år återkommer också en notering om hur mycket utbudet har ökat på 

biblioteket, som exempel 2003 då den återfinns under rubriken ” bedriva en bred 

kulturverksamhet med konstnärlig kvalitet”
90

. 

Stadsbiblioteket förvärvat 25 163 nya titlar och 142 975 nya exemplar till det totala 

mediebeståndet om 2,3 miljoner exemplar, tillhandahållit böcker på 130 olika språk, erbjudit 1 209 

tidskriftstitlar varav 198 utländska, tillhandahållit 185 svenska och 70 utländska dagstidningar, 11 

databaser och på webbsidan erbjudit 400 e-boktitlar för utlån.
91
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Här är det främst bredden som refereras till, det kan också vara så att man menar att ett stort 

utbud är liktydigt med kvalitet. 

En återkommande rubrik som omnämner arbetet med demokrati är ”[…]erbjuda mötesplatser 

för att främja yttrandefrihet och demokrati”
92

 beskrivningen av stadsbibliotekets arbete under 

denna rubrik lyder: ”[…]bibliotekens verksamheter är öppna resurser för program- och 

utställningsverksamhet, informationssökning, samtal, dialog och möten för stadens invånare 

och besökare.”
93

 Och ytterligare en punkt ”[…]att stadens bibliotek sammanlagt haft 59.851 

öppethållandetimmar (1.264 fler än 2002), ett nytt stadsdelsbibliotek i Hammarby Sjöstad 

invigts under året.” 
94

 Det som framför allt betonas är alltså möjligheten att komma till 

biblioteket vilket är en mötesplats, dels genom att det är en öppen resurs för stockholmarna 

och dels genom att det helt enkelt är öppet. Detta ser vi som uttryck för ett liberalt tankesätt 

där individen själv väljer vad den vill engagera sig i och vad som är intressant för den. 

 

De mer nyliberala uttrycken, som anknyter till alliansdiskursen, blir som allra tydligast när det 

talas om biblioteket i marknadstermer och det antyds en konkurrensställning gentemot andra 

aktörer. Till exempel står det i verksamhetsberättelsen från 2003 att ”Under 2003 har 

biblioteken stärkt sin ställning som en attraktiv plats att besöka.”
95

 och 2005 skriver man att 

”Inbjudande och attraktiva lokaler med samtidsprägel är en annan viktig förutsättning för 

biblioteksutveckling.”
96

 Här blir det tydligt att upplevelsen av bibliotekslokalen är viktig. Det 

läggs vikt vid att biblioteket ska vara en attraktiv plats. Detta relaterar vi till alliansdiskursens 

fokus på upplevelseindustri och kulturens roll i denna.  

 

Man talar också emellanåt om marknadsföring av bibliotekets verksamhet i 

verksamhetsberättelserna, till exempel 2002: 

 
att biblioteken genom informationsvägledning och marknadsföring, utökade öppettider och 

införande av ett Internetintegrerat biblioteksdatasystem synliggjort sina tjänster till allmänheten 

och till äldreomsorgen, funktionshindrade samt barn och ungdomar i synnerhet
97

 

 

2003 beskrivs arbetet med ”[…] att i ökad utsträckning synliggöra stadens 

biblioteksverksamhet genom ett gemensamt design- och skyltprogram pågått.”
98

 Även detta 

ser vi som ett uttryck för att man ser biblioteket i konkurrens med andra aktörer. 

 

5.3 Välfärdsdiskursen 

 

Välfärddiskursen kommer främst till uttryck i arbetet med svagare grupper där barn och unga 

får en framträdande plats, samt att man vill arbeta med eget skapande och även här med fokus 

på barn och unga.  
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I en övergripande formulering på sidan två i biblioteksplanen står det att ”Biblioteken står 

som symbol för det goda samhällets tilltro till människans önskan att delta i samhället, att 

växa till medborgare och att skapa sin egen och andras framtid.” 
99

  Detta uttalande menar vi 

speglar dels den positiva synen på människan inom socialismen samt fokuset på det 

gemensamma som betonas dels, genom att individen beskrivs som medborgare och som 

sammankopplad med andra genom ”[…]sin egen och andras framtid.”  Det bör också sägas att 

detta uttalande kan relateras till liberalismens tro på individen. 

I slutet på sida två lyfts sex mål med verksamheten upp som beslutats i kulturnämnden. Två 

av dessa anser vi kan tolkas som uttryck för välfärdsdiskursen. Det är dels mål fyra vilken 

anger att biblioteket ska ”[…]bereda alla brukare lika tillgång till bibliotekets resurser.”
100

 

Detta mål skulle också kunna tolkas som ett uttryck för alliansdiskursen och idealet om att ge 

alla samma förutsättningar. I mål fem skrivs det att man ska ”[…]utveckla lusten till läsning, 

särskilt hos barn och ungdomar.”
101

 Vilket vi menar är ett tydligt uttryck för välfärdsdiskursen 

genom att det finns ett särskilt fokus på dessa grupper. Detta ideal återkommer också under 

rubriken ”Stockholms stadsbibliotek - en djärvare kulturinstitution”
102

 där man redovisar att 

”85% av kulturverksamheten riktar sig till barn.”
103

 De vill också fortsätta arbeta med ”[...]en 

aktiv uppsökande verksamhet bland små barn.”
104

  

Det ska även satsas på unga genom att man vill ”[…]utforma sin verksamhet så att den kan 

intressera ungdomar.”
105

 Vilket även skulle kunna vara ett uttryck för efterfrågansstyrd 

verksamhet och detta skulle kunna ligga närmre alliansdiskursen. 

Tydligare blir det när det beskrivs att 

Stadsbiblioteket ska stimulera barns och ungdomars eget skapande, genom skrivarläger, 

skrivarverkstäder, workshops för textförfattare, serietecknare och andra, samt arbeta för att 

underlätta publicering.
106

 

Här vill man alltså både satsa på gruppen barn och unga och stödja deras skapande genom 

aktiva åtgärder. Detta speglar inte bara välfärdsdiskursens fokus på särskilda grupper utan 

även idealet om att ”folket” själva ska få ägna sig åt kulturproduktion.  

Men det är inte bara gruppen barn och unga som det ska satsas på. Under rubriken 

”Stockholms stadsbibliotek - allas rätt”
107

 skriver man att ”Alla människor har lika rätt till 

bibliotekets tjänster – men några har ytterligare rättigheter.”
108

 Vilket antyder aktiva åtgärder 

för vissa svagare grupper.  De grupper som lyfts fram är framför allt äldre och 

funktionshindrade, men även interner på häktet tas upp under denna punkt. Man skriver om 

att utveckla samarbetet med anställda inom äldrevården för att skapa förutsättningar för att 

äldre ska få del av bibliotekets tjänster.
109

 Biblioteken ska göras fysiskt tillgängliga för 
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funktionshindrade samt att tjänster ska utvecklas som aktivt hjälper denna grupp, bland annat 

nämns ”Boken kommer”.
110

 

Det skrivs om att bedriva verksamhet på häktet i Stockholm med målet att ”[...]bereda alla 

brukare tillgång till bibliotekets resurser.”
111

 Någon aktiv verksamhet omnämns alltså inte här. 

Vi har inte heller kunnat hitta något omnämnande om denna verksamhet i de 

verksamhetsberättelser vi läst. 

En annan grupp som emellanåt återkommer som en grupp med visst fokus för 

biblioteksverksamheten är invandrare. Om dem skriver man under rubriken ”Stockholms 

stadsbibliotek - det globala biblioteket”
112

 att ”Stockholms stadsbibliotek ska inbjuda till 

möten mellan kulturer och aktivt arbeta för att undanröja informations- eller utbildningshinder 

på grund av etnisk bakgrund eller språk.”
113

 Och det beskrivs hur man vill utveckla ett arbete i 

samarbete med andra institutioner som kommer i kontakt med dessa grupper för att nå dem 

och ge dem tillgång till bibliotekets resurser.
114

 

Att arbetet med svagare grupper är en prioriterad del av verksamheten kan vi se i denna 

formulering: 

Stockholms stadsbibliotek har en väl fungerande och omfattande social och uppsökande 

verksamhet Även under perioder av ekonomisk åtstramning har Stockholms stadsbibliotek särskilt 

värnat om den uppsökande verksamheten till både barn, äldre och funktionshindrade. Detta ställer 

Stockholms stadsbiblioteks uppsökande verksamhet i särklass bland Sveriges större städer.
115

 

Biblioteken ska även vara med och arbeta för ökad jämlikhet i utbildningsväsendet och genom 

det en minskad segregation i arbetslivet genom att ”[...] prioritera inspirerande miljöer och 

studiestöd för studieovana elever i alla åldrar.”
116

 Här är det inte fråga om någon särskild 

grupp men ett aktivt arbete för ett mer jämlikt samhälle genom utbildning betonas ändå. 

I ett avsnitt används socialistiska termer, detta görs i samband med att man beskriver den 

tekniska utvecklingen, vilka konsekvenser det får för biblioteket och hur det arbetet ska se ut: 

”Stockholms stadsbibliotek ska aktivt motverka uppkomsten av ett virtuellt klassamhälle.”117 

Vi menar dock att man inte bör lägga för mycket i denna formulering. Resonemangen i övrigt 

har inga socialistiska undertoner. Man anger inte heller vilka grupper som skulle utgöra detta 

”virtuella klassamhälle”. 

I verksamhetsberättelserna kommer välfärdsdiskursen tydligast till uttryck i beskrivningar av 

arbete med specifika målgrupper. Förutom barn och unga är det äldre, invandrare och 

funktionshindrade. 

Biblioteken har verksamhet för barn och unga som är aktiv och utåtriktad. Dessa omnämns 

ofta och många av dem är återkommande från år till år. I de övergripande formuleringarna för 

kulturnämnden 2004 står det att ”Arbetet med att nå den prioriterade målgruppen ungdomar  
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[...] har utvecklats ytterligare [...]”
118

 vilket är ett exempel på hur man uttrycker sig kring 

arbetet med barn och unga, det är en viktig del av verksamheten och en prioriterad grupp. Den 

aktiva verksamheten består inte minst i att hjälpa den här gruppen till ett eget skapande och 

producerande av kultur. Stadsbiblioteket anordnar bland annat låtskrivarverkstäder, 

skrivarläger och skrivarcirklar
119

. Biblioteken har också direkt uppsökande verksamhet där de 

till exempel 2003 har ”[…]delat ut 4 857 exemplar av ’Barnens första bok’ och 4 058 

exemplar av ’Barnens andra bok’ till stadens 6-åringar.”
120

 Skrivarläger och läsfrämjande 

åtgärder för barn och unga är det som oftast beskrivs när det gäller verksamhet för denna 

grupp. Beskrivningarna är som sagt många och återkommande varje år. Det redovisas en hel 

del siffror för att belägga storleken på denna del av verksamheten. Just arbetet med barn och 

unga är en uppenbar prioritering både i kulturverksamheten i stort och när det gäller 

stadsbibliotekets verksamhet. 

Ett projekt som får mycket utrymme i flera av verksamhetsberättelserna är det 

ungdomsbibliotek som omnämns i biblioteksplanen. Det planeras under 2003, 2004 och 

invigs 2005 och får namnet Punkt.Medis. I arbetet med att utforma verksamheten vid detta 

bibliotek var ungdomar direkt involverade genom att det startade en ”konsultgrupp”
121

 av 

unga som fick vara med och bestämma tillsammans med personal och en arkitekt. 

De beskriver också att det bedrivs verksamhet för andra grupper, exempelvis för äldre i form 

av seniorsurf.
122

 ”Boken kommer” är en tjänst som tas upp både i relation till äldre och 

funktionshindrade.
123

 Det anordnas också aktiv verksamhet ute på olika vård- och 

omsorgsinrättningar för äldre så som högläsning på äldreboenden och på vissa ställen finns 

dessutom särskilda bibliotek för ”seniorer”.
124

  

Arbetet riktat mot funktionshindrade handlar till stor del om den fysiska anpassningen av 

lokaler för att göra biblioteket tillgängligt. Här är det alltså inte i så stor utsträckning fråga om 

en aktiv verksamhet utan mer om att göra det möjligt för funktionshindrade att ta del av 

bibliotekets resurser. 

Den aktiva verksamhet som omnämns när det gäller invandrare är bland annat ett projekt med 

läsecirklar för äldre invandrare.
125

 På internationella biblioteket, som ingår i Stadsbibliotekets 

organisation, ordnas varje år en barnboksvecka: ”Under barnboksveckan inbjöds också barn 

med thai eller kinesiska som modersmål till speciella författarträffar.”
126

 I övrigt presenteras 

arbetet med invandrare ofta i form av att storleken på beståndet av litteratur på andra språk än 

svenska anges. 

I samband med arbete med barn och unga och även de andra grupperna talas det emellan åt 

om marknadsföring riktad till dessa grupper. Som exempel kan nämnas: ”Systematiskt 

marknadsföra bibliotek och läsning till barn och ungdomar [...]”
127

 och ”Aktivt marknadsföra 
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och erbjuda en kvalificerad biblioteksservice till Stockholms äldreomsorg.”
128

 Just ordvalet 

marknadsföring antyder en alliansdiskurs. Överhuvudtaget menar vi att det här kan finnas skäl 

att tro att det kan finnas kopplingar till liberala tankegångar. Det vill säga att man stöder 

svagare grupper för att de ska ha samma förutsättningar som andra att ta del av samhällets 

resurser. Detta gäller bland annat det fysiska tillgängliggörandet för funktionshindrade. Även 

arbetet med ”Boken kommer” skulle kunna sorteras in i den kategorin och tillgängliggörandet 

av litteratur på andra språk än svenska.  

 

5.4 Kvalitetsdiskursen 

 

Denna diskurs är den som framkommer minst. De fall då den gör det är ofta tvetydiga, men vi 

tycker det är värt att belysa de ställen i texten som ändå berör denna diskurs. 

I målformuleringarna för biblioteket anges att ”Stockholms stadsbibliotek ska bereda 

stockholmarna vägar till kunskap, insikt och upplevelser genom att [...] låta verksamheten 

präglas av frihet, kvalitet, mångfald och tillgänglighet”.
129

 Här är det just formuleringen om 

kvalitet som vi tar som ett tecken på kvalitetsdiskursen. Det som gör att man kan diskutera om 

det verkligen är denna diskurs som kommer till uttryck är det faktum att kvalitetsbegreppet är 

svårttytt och att det kan syfta på helt olika saker. Kvalitetsdiskursen är främst inriktad på ett 

konstnärligt och traditionellt kvalitetsbegrepp, ett estetiskt kvalitetsbegrepp, medan man i de 

dokument vi studerat även talar om kvalitet som ett mått på i vilken utsträckning 

verksamheten är anpassad till besökarna. Denna syn på kvalitet är mer kopplad till 

alliansdiskursen. Hur som helst så är det inte specificerat vad som åsyftas, det skulle kunna 

vara ett uttryck för kvalitetsdiskursen. 

På några ställen kommenteras den innehållsmässiga karaktären på materialet och dess värde . 

Som exempel kan nämnas ”Litteraturen är såväl ett minne som en framtidsvisare.”
130

 och 

”Boken som källa till insikt om sammanhang, om andra tankevärldar och om människors liv 

är svår att överträffa.”
131

 Detta ser vi som exempel på vad som skulle kunna vara en syn på 

litteraturen som bärare av traditionella värden som anses vara viktigt att ta till vara på och föra 

vidare.  Den första formuleringen återkommer med modifieringen ”Stockholms stadsbibliotek 

är såväl ett minne som en framtidsvisare.”
132

 och man fortsätter ”Stadsbibliotekets 

mediebestånd ska ständigt utvecklas och förnyas. [...]Urvalet av ny litteratur ska nyfiket 

spegla samtiden.”
133

 vilket kan tolkas som att fokus ändå ligger på att uppdatera beståndet 

med nyskriven litteratur. Det behöver inte i sig betyda att man frångår kvalitetsdiskursen 

eftersom den inte utesluter nyproduktion och nya uttryck men det är viktigt att hålla sig till 

traditionella värden och en traditionell syn på kvalité. Det finns dock en otydlighet om vilka 

premisser förnyelsen ska ske på, själva förnyelsen verkar vara i fokus och därmed är det 

tveksamt om dessa skrivningar kan hänföras till kvalitetsdiskursen. 
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Allra tydligast kommer kvalitetsdiskursen till uttryck i två uttalanden som rör innehållet i 

verksamheten och innehållet i elektroniska dokument. Angående verksamheten står det att 

man vill att den ska hålla hög kvalité som ”[…]ska engagera konstnärliga ledare för sin 

kulturverksamhet och söka ett aktivt partnerskap med kulturskolan, stadens övriga 

kulturinstitutioner och fria kulturutövare.”
134

 Här menar vi att det inte råder några tvivel om 

att den estetiska kvalitén är inbegripen i omnämnandet av kvalitet. Att man dessutom vill 

engagera professionella kulturproducenter för att garantera den kvaliteten ser vi som ett 

tydligt uttryck för kvalitetsdiskursen.  

I uttalande om elektroniska medier skriver man: ”Stor konst, odödliga tankar och viktig 

kunskap ryms inte bara mellan pärmar. De kan bäras av olika medier.”
135

 Här poängteras att 

användning av nya medier inte innebär att man gör avkall på traditionella estetiska värden och 

en traditionell syn på kvalitet.  

Det finns även viss koppling till kvalitetsdiskursen när bibliotekens konkurrenssituation 

diskuteras där ”Biblioteket ska synliggöra den goda boken och upplevelsen i läsningen.”
136

 

Här vill vi främst lyfta fram omnämningen av den goda boken som ska vara något biblioteken 

kan konkurrera med. 

Även i verksamhetsberättelserna som vi undersökt finns det liknande tendenser som i 

biblioteksplanen och generellt lyser kvalitetsdiskursen med sin frånvaro. I 

verksamhetsberättelserna talas det dock i många sammanhang om kvalité samt ibland även 

direkt om den konstnärliga kvalitén. I de generella åtagandena som Stockholms stadsbibliotek 

ska redovisa för så ska de ”Bedriva en bred kulturverksamhet med konstnärlig kvalité.”
137

 Det 

som vi kan se i vårt material är att rörande folkbiblioteksverksamheten så förekommer det 

inga tydliga kopplingar till kvalité av innehållsmässig karaktär när verksamheten redovisas. 

Generellt är det den kulturella bredden som lyfts fram inom stadsbibliotekens verksamhet 

med bland annat ökat mediebestånd i form av fler tidskrifter, dagtidningar etc. Satsningarna 

görs alltså på att bredda den kulturella verksamheten och det talas inte om t.ex. ”den goda 

boken”. Stadsbibliotekens ökade satsningar på att låta verksamhet, öppettider och bestånd 

påverkas av användares åsikter kan relateras till att kvalitetsdiskursen får så liten plats. De 

professionella utövarna, alltså bibliotekariernas, får mindre utrymme för att utveckla 

verksamheten som de anser lämpligt. Istället öppnar man mer och mer för användarnas åsikter 

och låter dessa forma verksamheten. 

 

5.5 Demokratibegreppet 

 

Med hjälp av den modell vi har skapat och de tre frågor som den grundar sig på: demokrati 

för vem? på vilket sätt och varför? vill vi nu avsluta vår analys. Vi kommer här sammanfatta 

det resultat vi fått genom analysen av de kulturpolitiska diskursernas och visa på hur detta 

resultat kan kopplas till demokratibegreppet. 
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Om man börjar med frågan demokrati för vem så finns det två huvuddrag som vi hittills har 

sett i vår analys. För det första arbetar man för vissa svagare grupper och gör satsningar på 

dessa. Detta gäller framför allt barn och unga. Det finns några andra grupper som också 

omnämns, men de aktiviteter som riktas till dem är av mer passiv art.  

Det andra spåret som finns när det gäller demokrati för vem så är det fokus på individens 

frihet och möjlighet att välja. Det finns ett klart fokus på att göra biblioteket tillgängligt 

genom att ha öppet så mycket som möjligt, man vill vara lokalt förankrade och finnas nära 

sina besökare och det finns en uttalad ambition att ha ett efterfrågansstyrt arbetsätt där 

besökarnas åsikter får styra bibliotekets verksamhet. Allt detta kan härledas till en liberal syn 

på demokratin. 

När det gäller frågan varför man ska ha demokrati så kan vi inte se att det finns en 

framträdande klassanalys. Det finns inte så mycket som tyder på att man vill arbeta för 

arbetarklassen och det klasslösa samhället. Det finns inte heller någon direkt kritik eller 

ifrågasättanden av kapitalismen, snarare en öppenhet för marknadstänkande. Däremot har vi 

frågan om de svagare grupperna och det läggs en betydande vikt vid att beskriva arbetet med 

barn och unga. Men den konservativa synen där man i första hand vill att demokratin ska syfta 

till kollektivet och harmoni i samhällskroppen anser vi inte finns med alls. Det finns 

visserligen formuleringar i den riktningen men om man ser på dokumenten i sin helhet så ser 

man att ledstjärnan är önskemål och emellanåt behov från användarnas sida som styr snarare 

än normativa ideal ovanifrån. Detta leder oss till slutsatsen att det inte handlar om en 

konservativ syn på demokrati.  

Det finns dock mycket som tyder på att man eftersträvar individens frihet vilket alltså skulle 

tyda på ett liberalt svar på frågan varför man ska ha demokrati. Detta leder oss in på frågan 

om hur det demokratiska idealet ska uppfyllas. I beskrivningarna av Stockholms 

stadsbibliotek som vi har läst är ett återkommande tema biblioteket i konkurrens med andra 

aktörer. Biblioteket ska vara en attraktiv plats, det ska marknadsföras och det sätts i relation 

till marknadsaktörer vilket vi ser som ett uttryck för den liberala ideologins tro på individens 

förmåga att själv bestämma vad som är intressant för den. Då måste biblioteket visa att det är 

intressant för dessa individer. Även det efterfrågansstyrda arbetssättet är en indikator på detta. 

Genom att lyssna till användarna och låta dem få större makt över innehåll och utformning av 

verksamheten, kopplat till bibliotekariernas kompetens att låta användarnas åsikter genomsyra 

verksamheten, intar man ett arbetsätt som liknar en affärsverksamhet där kunden alltid har 

rätt. Detta har tydliga kopplingar till den liberala och inte minst den nyliberala ideologin där 

man vill minska statens och det offentligas inflytande till förmån för individens önskemål. 

Det aktiva utåtriktade arbetet med svagare grupper kan troligtvis spåras tillbaka till en 

tradition inom biblioteken i Sverige som började under 70-talet och då hade kopplingar till 

socialismen. Detta finner vi stöd för i den tidigare forskning vi presenterat. En inte obetydlig 

del av arbetet riktat mot svagare grupper är dock av mer passiv karaktär. Här har vi till 

exempel fysiskt tillgängliggörande och storleken på bibliotekets bestånd av utländsk litteratur. 

Detta arbetsätt kan kopplas till välfärdsliberalismen som menar att man från offentligt håll ska 

hjälpa svagare grupper så att de får samma förutsättningar som alla andra.  

Det vi tycker oss se i de dokument vi studerat är att den verksamhet som har siktet på 

framtiden är präglat av det efterfrågansstyrda arbetssättet. Användarna deltar i utformandet av 

bibliotekets framtidsvisioner. Det exemplifieras bland annat vid uppbyggnaden av 

Punkt.Medis där man har en fokusgrupp bestående av ungdomar som får vara med och 
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bestämma. Dessutom skriver man om detta projekt i biblioteksplanen och pekar på vikten av 

att ha denna kontakt eftersom ungdomarna är bibliotekets framtida stamkunder. 

På punkter där man anknyter till direkt till demokratiarbete handlar det inte heller sällan om 

att finnas till som en öppen resurs, vilket uttrycker ett passivt förhållningsätt. Biblioteken 

finns till hands om man som medborgare vill nyttja dem. 

 

6 Slutsats & Diskussion 
 

I denna avslutande del kommer vi att lyfta fram de resultat som vi anser att denna studie lett 

fram till i relation till de problemformuleringar som ställts.  

Den ideologi som vi kan se har fått mest utrymme är utan tvekan den liberala genom 

alliansdiskursen. Detta är inte är direkt överraskande då vi kan se genom vår tidigare 

forskning att Johannisson konstaterar att alliansdiskursen med dess liberala uttryck har vunnit 

mark i jämförelse med de andra diskurserna.
138

 Även Hedemark uttrycker att nyliberala 

strömningar har fått starkare fäste i den offentliga diskussionen om biblioteken ända sedan 80- 

talet .
139

 Det liberala framkommer tydligt där marknadsmässiga resonemang äger rum och 

bibliotekens konkurrenssituation diskuteras. Vi kan även se liberala uttryck där vikten av att 

marknadsföra bibliotek lyfts fram och när barn och unga omnämns som bibliotekens framtida 

stamkunder. Det blir också tydligt där man skriver om att biblioteken har anammat ett 

efterfrågansstyrt förhållningssätt där bibliotekets användare får en allt viktigare roll. Med 

hänseende till att bibliotekarierna får mindre kontroll över bibliotekets utbud och därmed inte 

kan garantera att användarna får tillgång till god litteratur kan vi här se en ideologisk skiftning 

i relation till de tidiga folkbiblioteken. Denna förändring går att utröna om vi ser till de 

resultat Hansson presenterar där de tidiga folkbiblioteken hade delvis liberala drag men 

framförallt starkt konservativa drag.
140

 De socialistiska dragen som vi ser framkommer 

tydligast i de delar som rör arbetet med specifika målgrupper såsom barn och unga vilket även 

går att relatera till välfärdsliberala ideal, om än inte lika tydligt. Socialismen och 

välfärdsliberalismen har, som vi varit inne på tidigare, gemensamma drag, det som skiljer 

dem åt är målen med ideologin. Om man ser på de undersökta dokumenten i sin helhet, där 

individens frihet att tillskansa sig information och själv styra sin kunskapsväg framställs som 

viktiga funktioner för biblioteken samt det sätt det ska ske på, genom marknadsanpassning 

och ett efterfrågansstyrt arbetsätt, så anser vi att det blir tydligt att det är det liberala 

demokratibegreppet som är det klart dominerande och det finns en hel del nyliberala 

strömningar. 

Biblioteken är en del av det politiska systemet och existerar inte i ett vakuum där de är fria att 

oberoende utforma sin verksamhet. Biblioteken är inte enbart ekonomiskt beroende av 

politikerna, det finns en tydlig politisk ideologisk påverkan. Dels genom explicit angivna mål 

från politikerna men också, som vi försökt visa, på en latent plan i uttryck och handlingar.  
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Att det ska vara liberalismens demokratiideal som är det mest framträdande är på inget sätt 

självklart även om det är allmänt utbrett i samhället i övrigt och huruvida det är de nyliberala 

strömningarna som får stort utrymme kan diskuteras. De konsekvenser vi kan se av detta är att 

det lätt leder till en syn på biblioteket som en kulturförmedlare bland andra och som ska styras 

genom efterfrågan vilken inte nödvändigtvis har ett större och längre perspektiv. Att man vill 

undvika normativa drag i professionen och bibliotekets roll kan ses som sympatiskt samtidigt 

kan det leda till att man då tappar kontroll över verksamheten och den fria och oberoende 

ställning man eftersträvar förloras ur sikte. Som vi ser det så behöver man vara medveten om 

den politiska påverkan man står under, på alla plan, för att kunna hålla distansen och verka för 

att vara en objektiv aktör. 
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