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1. Inledning 
 
I dagens samhälle med ett ökat individfokus och en ökad nyttobetoning blir de offentliga 
arenorna allt mer marginaliserade och sällsynta. Förutsättningarna för att träffas i neutrala 
rum minskar i takt med kommersialismens inblandning i den offentliga sfären och förflyttas 
alltmer från den fysiska miljön mot den virtuella.  

I tider då biblioteken allt mer känner ett behov av och förväntas att legitimera sin verksamhet 
genom empiriskt mätbara värden så som utlånings- och besöksstatistik, blir dess mer abstrakta 
kvaliteter satta på undantag. En av dessa kvaliteter beskriver statsfilosofen Jürgen Habermas 
som det borgerliga offentliga rummet, en funktion han menar ligger till grund för demokrati, 
jämlikhet och deltagande i det samhälleliga livet. Habermas presenterar 1962 i sitt verk 
Borgerlig offentlighet de premisser han ställer upp för en välfungerande demokrati1. Han 
menar att grunden för deltagande i den demokratiska processen är bildning, det vill säga en 
gemensam referensram, som förutsätts för ett jämlikt samtal. Mötet och samtalet människor 
emellan bör ske på en plats som både är privat och offentlig; platsens privata anspråk utgörs 
av deltagarnas egenskap av att vara privatpersoner och möjliggör därmed resonemang skilda 
från statens. Den offentliga aspekten framhålls för att ge samtalet ett större genomslag då 
många subjektiva meningar genom rationellt resonerande också kan göra anspråk på att 
företräda en allmän opinion.  

I det senmoderna samhället menar Habermas att det sker en strukturomvandling av den 
borgerliga offentligheten och dess förutsättningar att fungera idealiskt. Det blir svårare att 
hitta platser som fungerar i ett spänningsfält mellan de skilda privata och offentliga intressena. 
Bristen på platser är symtomatisk för den senmoderna utvecklingen och samhällets 
karaktärisering av allt fler och mindre berättelser. Ytterligare en konsekvens av vad Habermas 
kallar för samhällets strukturomvandling är att förutsättningarna för en gemensam bildning 
blir allt sämre. Det finns färre platser att samlas på och det blir samtidigt svårare att hitta 
ämnen, stora berättelser, att gemensamt kunna förenas kring och dryfta i offentligheten.    

Vi menar att biblioteket som institution kan och bör ses som vidmakthållare av de borgerliga 
offentliga rum som Jürgen Habermas menar är på väg att försvinna till ogagn för demokrati 
och medborgerligt deltagande. Biblioteket verkar inom ramen för både det offentliga och 
privata, är i viss mån friställt från ideologiska och kommersiella strömningar och har därmed 
en särställning genom sin relativa neutralitet. Det finns en tendens inom 
biblioteksprofessionen att hävda sin legitimitet gentemot samhället i termer av instrumentell 
och informationsteknologisk karaktär. Vi anser att det i denna legitimitetsdiskurs finns en risk 
att en förankring i det fysiska biblioteksrummet, i anknytning till värden som demokrati och 
folkbildning, glöms bort. Vi menar därför att biblioteket som ett offentligt rum är relevant att 
belysa och framhålla som ett komplement till det i övrigt kommersiellt influerade samhället.   

 
 
 

                                                 
1 Habermas, Jürgen, (2003), Borgerlig offentlighet: kategorierna ”privat” och ”offentlighet” i det moderna 
samhället. 
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1.1. Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att i en senmodern kontext belysa bibliotekets roll som offentlig arena 
med hjälp av Jürgen Habermas offentlighetsteori. Den borgerliga regeringens 
kulturproposition från 2009 och våra intervjuade bibliotekariers utsagor har analyserats för att 
teckna en bild av bibliotekens faktiska och potentiella arenafunktion.  

 

1.2. Frågeställningar 
 
Frågeställningarna som kommer att besvaras i uppsatsen är av en tudelad karaktär. De första 
två riktar sig specifikt mot vårt analysmaterial för att teckna den kulturpolitiska och 
biblioteksspecifika bilden av offentliga arenor. Det essentiella vi kunnat se i besvarandet av 
dessa två kopplas samman i den tredje frågeställningen som också problematiseras utifrån det 
senmoderna samhället. 
 

‐ Hur diskuteras offentliga arenor i resonemangen som förs i kulturpropositionen? 
‐ Hur resonerar kulturpropositionen och informanterna kring bibliotekens 

förutsättningar att fungera som en offentlig arena? 
‐ På vilka sätt finns det, med utgångspunkt i dagens senmoderna samhälle och i vårt 

analysmaterial, ett utrymme för biblioteket som offentlig arena? 
 

 

2. Teoretiskt förhållningssätt 
 

För att kunna besvara våra frågeställningar använder vi oss av Habermas teori om den 
borgerliga offentligheten som grund för vår definition av offentliga arenor. Vad Habermas 
inbegriper i denna teori redogör vi för i avsnitt 2.1. Teorin har kritiserats, vilket diskuteras 
under avsnitt 2.2. där vi även gett utrymme åt Habermas vidare reflektioner. Slutligen 
beskrivs under avsnitt 2.3. uppsatsens tillämpning av teorin i relation till annan relevant 
forskning, samt definitioner av använda begrepp.  

 
2.1. Habermas teori om den borgerliga offentligheten 
 

Vi har behandlat Jürgen Habermas teori om den borgerliga offentligheten som tar sin 
utgångspunkt i de borgerliga sammanslutningarna i Frankrike, Tyskland och England under 
tidigmodern tid.2  Habermas menar att dessa sammanslutningar utvecklades i spänningsfältet 
mellan det offentliga och det privata, där staten och hovet representerade det offentliga och 

                                                 
2 Habermas, Jürgen, (2003). 
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det privata tog sin form i familje- samt varu- och tjänstesfären.3 Den borgerliga offentligheten 
är i sin natur privat men de ämnen som dryftas gör anspråk på att ha offentlig relevans. I den 
privata sfären befann sig de kaffehus och salonger, som fungerade som litterärt resonerande 
forum, inriktade mot kulturell kritik och reflektion, med syfte till ökad förkovring och 
bildning. Deltagandet i dessa diskuterande församlingar byggde på en idé om de närvarandes 
jämlikhet, men i realiteten fanns dock vissa restriktioner; det krävdes att man var bildad och 
egendomsägare, där den senare var en förutsättning för den förra.4 
 
En av de faktorer som möjliggjorde utvecklingen av denna offentlighet var pressens framväxt, 
där såväl debattinlägg som tillkännagivanden från staten tog plats och utgjorde 
diskussionsunderlag. Detta bidrog även till att den litterära offentligheten så småningom 
utvecklades mot en mer politisk sådan som kritiserade staten och dess beslutsfattande utifrån 
en borgerlig kontext.5 I och med borgerlighetens ekonomiska tyngd och dess anspråk på att 
representera en allmän opinion, ges dess offentlighet ett politiskt handlingsutrymme i den 
statliga offentligheten. Den lagstiftande makten tvingas att ventilera sina förslag mot den 
borgerliga offentlighetens publik för att kunna bibehålla sin samhällsförankring och därmed 
sin legitimitet. Den borgerliga offentligheten behöver i sin tur statens legislativa funktion i 
genomdrivandet av sina egna förslag; på så vis karaktäriseras den politiska dialogen av en 
ömsesidig beroenderelation.6  
 
Den borgerliga offentligheten utvecklas och påverkas av det sena artonhundratalets 
kapitalistiska och kommersiella strömningar. Denna process är en del av det som slutligen 
leder till vad Habermas benämner såsom den borgerliga offentlighetens strukturomvandling, 
dess förfall.7 Det är flera faktorer som bidrar till detta förfall, men den största konsekvensen 
av dessa är enligt Habermas att gränserna mellan det privata och det offentliga blir allt mer 
otydliga och svårgreppbara.8 Genom att den borgerliga offentligheten får ett ökat politiskt 
inflytande, förändras förutsättningarna för dess förhållande till staten. Diskussionerna 
förändras och den borgerliga offentlighetens deltagare blir samtidigt allt fler. Samhälleliga 
rörelser och organisationer så som arbetarrörelsen tar i allt högre utsträckning del av 
offentligheten, med ett syfte att utjämna samhälleliga ekonomiska skillnader. Som en 
konsekvens av denna förändring av den borgerliga offentligheten blir dess socialsfär allt mer 
politiserad, mindre privat och mer offentlig. Dessa frågor får också konsekvensen att staten 
intervenerar i det privata, en välfärdsstat utvecklas.9 
 
Statens intervention i det privata förändrar även den borgerliga offentlighetens herraväldesfria 
kommunikation. Kommunikationen sker inte längre på en jämlik basis, i horisontella led, utan 
det sker ett återinförande av ett vertikalt bestämmande som dels har sin grund i staten, men 
också i utvecklingen från småföretag till stora korporationer med ekonomiska vinstintressen. 
Habermas pratar här om en refeodalisering av samhället och offentligheten.10 Denna 
refeodalisering tar sig bland annat uttryck i att staten återigen tar form av den representativa 

                                                 
3 Habermas, Jürgen, (2003), s. 139. 
4 Habermas, Jürgen, (2003), s. 125 (här nämns även egendomslösas publik). 
5 Habermas, Jürgen, (2003), s. 36 f., 58. 
6 Habermas, Jürgen, (2003), s. 58, 66. 
7 Habermas, Jürgen, (2003), del V och VI behandlar denna strukturomvandling. 
8 Habermas, Jürgen, (2003), s. 140,147 f. 
9 Habermas, Jürgen, (2003), s. 142 ff., 170, 181 f. 
10 Habermas, Jürgen, (2003), s. 139, 141 f., 148, 187. 
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offentlighet den haft tidigare i historien, med hovet och adeln som exempel. Offentligheten 
karaktäriseras inte längre av det grundläggande jämlika deltagandet, snarare får fåtalet göra 
sin röst hörd samt driva sin tes och resten av församlingen endast fylla funktionen som en 
passiv publik.11 En liknande utveckling går att finna gällande samhällets partier och 
parlament, som enligt Habermas bör vara instrument för opinionsbildning och allmänt 
resonerande. Dock menar han att legitimeringen av dessa verksamheter inte längre sker hos 
den resonerande publiken, utan hos de med makt. Partier träffas för att ta beslut om på 
förhand givna frågor, samtidigt som debatten och diskussionen har försvunnit och ersatts av 
en jakt och strävan efter ytterligare makt.12 
 
Även den litterära offentligheten, som är grunden för den politiska, påverkas av de rådande 
samhällskrafterna. Detta uttrycks bland annat i att kvalitetslitteraturen i högre grad negligeras 
och ersätts av den litteratur som Habermas beskriver som anpassad till de bredare skiktens 
sämre bildning och läsförmåga. Från en distribuering av pocketböcker med syftet att 
ekonomiskt underlätta tillgången till den kvalitativa litteraturen, skapas en kravlös litteratur 
som enligt Habermas varken bidrar till människors bildning eller till dess förutsättningar för 
att delta i den resonerande offentligheten. 13 Denna utarmning av intimsfären som Habermas 
kallar det, leder till att medborgarna behandlas såsom konsumenter och en plebicitär 
offentlighet, det vill säga massans offentlighet, utvecklas. Habermas exemplifierar den här 
utvecklingen ytterligare med pressmedias utveckling från en åsikts- till en affärspress, och 
menar att pressen från och med artonhundratalets mitt inte längre har kravet på sig att hålla 
någon slags polemisk position i relation till staten. Den kommersiella aspekten blir därmed 
rådande med konsekvensen att ämnen som politik, debatt och kritik hamnar i skymundan till 
förmån för mer lättsmält information av sensationell eller underhållande karaktär. 14 Följden 
blir att det kritiska resonerandet förlorar utrymme i offentligheten och ersätts istället av en 
plebicitär kulturkonsumtion.15 

 

2.2. Habermas utveckling av den borgerliga offentligheten 
 
Habermas offentlighetsteori har kritiserats för att vara alltför idealistisk, förenklad och 
framförallt exkluderande. I Borgerlig offentlighet framställs den borgerliga offentligheten 
nästan helt oproblematiserat som den enda av sitt slag. Detta är en brist i teorin som även 
Habermas i sin senare utgivning konstaterat. Kritiken visar dock att teorin fortfarande, efter 
närmare femtio år, spelar en central forskningsroll då man ständigt i de samhällsvetenskapliga 
disciplinerna tvingas att förhålla sig till Habermas; oavsett om det är i polemik mot eller i 
försök att utveckla hans teori om den borgerliga offentligheten. Av den här anledningen väljer 
vi att fokusera på Habermas teori om den borgerliga offentligheten, utan att ta hänsyn till det 
omfattande teoribygge som har publicerats efter denna. Teorin om den borgerliga 
offentligheten är grunden, det vi kommer att komplettera den med är Habermas egna 
kommentarer och utveckling av den specifika teorin. Därmed kommer vi inte att kommentera 

                                                 
11 Habermas, Jürgen, (2003), s. 187, 192. 
12 Habermas, Jürgen, (2003), s. 194 ff. 
13 Habermas, Jürgen, (2003), s. 156-160. 
14 Habermas, Jürgen, (2003), s. 158, 178. 
15 Habermas, Jürgen, (2003), s. 168. 
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de brister som finns i verket då de vidare reflektionerna av teorin bemöter dessa och vi anser 
det vara tillräckligt att redogöra för dem i teoridelen.  

Habermas har i antologin Habermas and the public sphere16 från 1992 bidragit med ett 
kapitel17 där han till viss del reviderar och gör tillägg till sin teori om den borgerliga 
offentligheten. Habermas konstaterar att delar i teorin är alltför förenklade, idealistiska, 
pessimistiska och exkluderande. På så sätt erkänns också en stor del av den kritik som har 
framförts mot teorin. Han konstaterar att flera av de samhällsutvecklingar som gjorde teorin 
så pessimistisk var att dessa vid tiden för teorins författande endast hade inletts och att det 
idag skulle vara svårt att hantera offentligheten och dess utveckling på ett så linjärt sätt som 
gjordes i teorin.18 Habermas erkänner också den möjliga existensen av andra offentligheter än 
den borgerliga, både som existerande i dagens samhälle och den plebejiska som 
samexisterande med den borgerliga.19 Vidare understryker han vikten av att dessa 
offentligheter skall vara öppna och tillåtande, att man är där och diskuterar som jämlikar.20 
Den kritiserade stränga åtskillnad av det privata och det statliga står Habermas fortfarande 
fast vid även i utvecklandet av teorin. Habermas menar att offentligheter och diskurser måste 
skapas med syftet att diskutera och lösa problem som överställt ett beslutsfattande syfte. Han 
konstaterar att det förstås måste finnas beslutsfattande institutioner, men att dessa då ska 
influeras av offentlighetens diskurser, snarare än utgöra arenan för dessa.21  Den politiska 
offentligheten konstateras behöva dels ett erkännande från den konstituerande staten, dels ett 
kulturellt samhällsklimat som stödjer den här typen av verksamhet med en allmänhet van vid 
frihet. Habermas menar att detta inte är en garanti i dagens demokratiska samhällen och att 
man måste undersöka de fenomen som gör att dagens medborgare känner sig alienerade i 
relation till den politiska processen.22 Kapitlet avslutas med ett konstaterande om att skulle 
teorin om den borgerliga offentligheten ha skrivits idag, skulle den varit mindre pessimistisk 
och gå längre än ”the formulation of merely defiant postulates”.23 

 

2.3. Uppsatsens tillämpning av Habermas teori 
 
I uppsatsen kommer vi att använda Habermas teori om den borgerliga offentligheten och 
sammankoppla den till ett senmodernt sammanhang. Vi anser detta vara relevant då teorins 
samhälleliga kontext befinner sig i senmodernitetens tidiga utveckling. Habermas beskriver 
denna utveckling som något enbart negativt i och med kommersialismens intåg och i 
uppbrytandet av modernitetens ideal vilka han menar den borgerliga offentligheten är en del 
av. Detta är likväl något han tar avstånd från i sin senare teorireflektion och vi har för att 
nyansera vår kontextuella bild kompletterat med forskning av sociologer som mer nyanserat 
berör de effekter och möjligheter som senmoderniteten fört med sig.   

                                                 
16 Calhoun, Craig J. (1992), Habermas and the public sphere. 
17 Habermas, Jürgen (1992), “Further reflections on the public sphere”. 
18 Habermas, Jürgen (1992), s. 424 ff., 438 f. 
19 Habermas, Jürgen (1992), s. 424 ff., 442. 
20 Habermas, Jürgen (1992), s. 446 ff. 
21 Habermas, Jürgen (1992), s. 451ff. 
22 Habermas, Jürgen (1992), s. 450ff. 
23 Habermas, Jürgen (1992), s. 457. 
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Vi menar att folkbiblioteket som institution besitter de verktyg och redskap som krävs för en 
fungerande offentlighet. Att folkbiblioteket är en av få platser som har dessa egenskaper, där 
hela befolkningen ges en möjlighet att delta, dels i avseendet att tillskansa sig den bildning 
och referensram som krävs, dels genom att delta i kultur, samtal och reflektion. Platsen är 
enligt Habermas betydelsefull för existensen av en offentlighet och det är detta resonemang vi 
kommer att grunda oss på när vi betonar biblioteket som plats.24 Uppsatsens tillämpning av 
teorin skiljer sig från Habermas ursprungliga offentlighetsteori i avseendet att vi väljer att se 
den borgerliga offentligheten endast som en av flera möjliga. Denna utveckling eller 
revidering gör även Habermas i senare verk, bland annat i den text som har behandlats ovan.25 
Såtillvida menar vi att det finns en hel uppsjö av olika deloffentligheter, men i likhet med 
Habermas anser vi att förekomsten av en övergripande offentlighet är nödvändig för ett 
fungerande demokratiskt samhälle. Ytterligare en samlande faktor blir därmed det krav på 
bildning och en gemensam referensram som krävs för deltagande vilken Habermas menar är 
förutsättningen för en fungerande offentlighet.26 I denna aspekt av teorin kommer vi att knyta 
an till Ragnar Audunsons distinktion mellan låg- respektive högintensiva mötesplatser.27 
Deloffentligheterna blir synonyma med de högintensiva mötesplatserna på så vis att 
deltagandet är styrt av det subjektiva intresset. Detta innebär i sin tur att samtalet 
karaktäriseras av likriktning och bekräftelse snarare än pluralism och ifrågasättande. När vi 
jämställer den övergripande offentligheten med en lågintensiv miljö betonar vi att man i mötet 
med den andre genom att ha olika intressesfärer, men likväl en gemensam referensram som 
förutsättning, tvingas ta hänsyn till oliktänkande.  
 
 

2.3.1. Definitioner 
 
Offentlighet  
Habermas använder sig av begreppet offentlighet i flera avseenden, dels i en diskussion om 
den borgerliga offentligheten, dels i relation till en statlig offentlighet såsom samhällets 
maktinnehavare. Detta kan i en läsning av Habermas leda till en begreppslig förvirring, vilken 
vi i den här uppsatsen i allra största mån söker att undvika. Förutom beskrivningen av 
Habermas teori kommer vi att använda oss av samma generella definition av offentlighet som 
forskaren Geir Vestheim gör i sin avhandling Fornuft, kultur og velferd28 där offentlighet 
beskrivs som ett analytiskt begrepp för att beskriva bestämda politiska processer och 
demokratifunktioner.29 

Offentlig arena  
I texten kommer vi att använda oss av begreppet offentlig arena snarare än borgerlig 
offentlighet. Vi har även valt att inte använda oss av det mer bekanta begreppet mötesplats, då 
vi anser att det inte på ett tillfredsställande sätt beskriver vad vi lägger in i begreppet. Vår 
ursprungliga tanke var att använda oss av begreppet offentligt rum, vilket vi också har gjort i 

                                                 
24 Habermas, Jürgen, (2003), s. 38-49. 
25 Se ovanstående resonemang. 
26 Habermas, Jürgen, (2003), s. 155-168. 
27 Audunson, Ragnar (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context. 
28 Vestheim, Geir (1997), Fornuft, kultur og velferd: ein historisk-sosiologisk studie av norsk 
folkebibliotekpolitikk. 
29 Vestheim, Geir (1997), s. 68 f. 
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våra intervjuer. Dock insåg vi relativt snabbt att inte heller detta begrepp på ett 
tillfredsställande sätt gav uttryck för vår idé. Vi fann det också problematiskt att det offentliga 
rummet ofta är ett begrepp associerat med och använt i en kontext där fokus ligger på 
arkitektur och rumslighet, när vi är ute efter något vida mer abstrakt. Istället har vi alltså valt 
begreppet offentlig arena. I detta begrepp lägger vi in Habermas idé om den ideala borgerliga 
offentligheten, dess samhälleliga och demokratiska funktion som en bildad och resonerande 
församling. Vi pratar om en offentlig, i meningen till för alla, arena i den abstrakta meningen 
arena för samtal, diskussion och bildning. 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 
 
I kapitlet blandar vi litteratur som dels är tänkt att teckna en bakgrund för uppsatsens 
ämneskontexter, dels tidigare forskning som på olika sätt berör vårt ämnesval. Vi börjar med 
en presentation av senmoderniteten under 3.1., vilken vi kommer att använda som 
komplement till Habermas bild av samhällets strukturomvandling. Senmoderniteten spelar 
även en avgörande roll i den historiska bakgrundsbeskrivningen av biblioteken under 3.2., där 
vi börjar med tidigt nittonhundratal och slutar i dagens bibliotekskontext. Syftet med det 
historiska tecknandet är framförallt att visa på kontrasten mellan modernitet och 
senmodernitet i biblioteken, vilken överensstämmer med Habermas beskrivning av 
strukturomvandlingen. Följaktligen kan vi utifrån detta även bättre förstå uppsatsens 
resonemang om bibliotekens legitimitetskris. Kapitlets avslutande del, 3.3., fyller i högre 
utsträckning en funktion som tidigare forskning då den mer specifikt berör uppsatsens kärna, 
biblioteket som offentlig arena. Litteraturen som ingår häri kommer i hög grad knytas an till 
analysen i våra slutsatser för att relatera till bibliotekets arenafunktion. 

 

3.1. Det senmoderna samhället 
 
Kultursociologen Jim McGuigan beskriver i sitt verk Modernity and Postmodern Culture 
förutsättningarna för det sen- eller postmoderna samhället. Effekterna av imperialismen och 
världskrigen gav upphov till en känsla av svek från de gamla auktoriteterna, vilka stött sig på 
de traditionella upplysningsvärdena. Följden blev ett massivt ifrågasättande av det som 
utpräglat det moderna samhället och därmed de stora kollektiva berättelserna; de om nationen, 
folket och religionen. Upplösningen av modernitetens absoluta sanningar resulterade i ett 
paradigmskifte där subjektivism framhölls och de gamla objektiva sanningarna 
dekonstruerades.30  
 
Huruvida vi numera befinner oss i en post- eller senmodern samhällskontext är omstritt. Det 
förra begreppet hänsyftar till ett uppbrott ifrån det moderna samhället, och är därmed en epok 
skild ifrån de förutsättningar och värderingar som präglade den traditionsbundna 
moderniteten. Senmoderniteten är i stället en slutfas i det moderna tidevarvet. Sociologen 

                                                 
30 McGuigan, Jim (1999), Modernity and Postmodern Culture, s. 33- 46.  
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Anthony Giddens framhåller i Modernitet och självidentitet att trots att vi befinner oss i en 
omvälvande period med många posttraditionellt uppluckrande tendenser så finns likväl en 
tydlig närvaro av modernitetens ideal, strukturer och system, vilket innebär att ett direkt 
epokskifte inte föreligger.31 McGuigan, som är av samma uppfattning, påpekar att en av de 
mest grundläggande av de moderna uppfattningarna, kapitalismen som idé och realitet är mer 
styrande idag än någonsin.32 Vi sluter oss på dessa grunder till idén om det senmoderna 
samhället och utgår ifrån den i vår analys. Tendenser som Giddens menar är symptomatiska 
för vår föränderliga samtid är det reflexivt konstruerande självet samt att människors val 
ständigt formar kontexten. De möjligheter och förväntningar på individen att göra val ökar 
människors självmedvetenhet, men de ständiga valmöjligheterna som vi ställs inför avskärmar 
oss från att känna delaktighet i ett större kollektiv.33 Fokuseringen på individen och de 
individuella berättelserna urholkar de stora gemensamma berättelsernas betydelse och på så 
vis även de gemensamma referensramarna. Denna reflexiva och konstruerande process 
benämner ungdomskulturforskaren Thomas Ziehe som den kulturella friställningen.34 

Ziehe framhåller i Kulturanalyser hur mycket lättare det är att bryta ned meningsskapanden 
och traditioner än vad det är att bygga upp nya. Istället för nya normer och ideal har den 
enskildes sanning blivit central, och istället för samhällsreformer ser vi ökad juridisk 
legislation och byråkratisering.35 I en postmodern, nyliberal och värderelativistisk diskurs ses 
varje individuell upplevelse som likvärdig, alltså går det inte framgångsrikt att mäta kvalitet 
utanför en ekonomisk värdeskala utan att fastna i frågor om subjektivitet.  För bibliotekens 
del förskjuts rollen från folkbildningen till att tillhandahålla det som efterfrågas. Mätvärdet på 
framgång blir följaktligen besökarantal, utlåningsstatistik och ekonomisk progression.36 
Kopplat till Habermas teori om det offentliga rummet är detta en riskabel utveckling eftersom 
det innebär att människors referensramar har differentierats så att de inte ligger på samma 
kommunikativa och värdemässiga plan. På så vis kan inte heller en bred, saklig och rationell 
diskussion föras.37  

Ovanstående författare används i vår uppsats till att teckna den senmoderna bilden av den 
samhälleliga kontext vari vi placerar hela vår uppsats. För att anknyta till biblioteksområdet 
mer specifikt, men ändå behålla kopplingen till ovanstående resonemang använder vi oss av 
Henrik Jochumsens och Casper Hvenegaard Rasmussens doktorsavhandling Folkbiblioteket 
under forandring. Författarna menar att det finns en diskrepans mellan den moderna kultur 
som format biblioteken och den senmoderna kultur som de idag befinner sig i. I takt med att 
rollen som folkbildande institution inaktualiseras finns ingen annan ersättning än den 
målrationalistiska instrumentalismen och biblioteken får svårt att alls rättfärdiga sin existens, 
eftersom denna endast har vana att legitimeras utifrån moderna föreställningar om ett 
objektivt värde. Fram till och med sextiotalet samverkade uppfattningarna om tradition och 
förnyelse, men i dagens informationspluralism kan biblioteken menas ha förlorat sin roll i takt 
med att vi brutit mot traditionerna.38 Det är mot denna bakgrund som Jochumsen och 
                                                 
31 Giddens, Anthony (1999). Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken, s. 39. 
32 McGuigan, Jim (1999), s. 2 ff.   
33 Giddens, Anthony (1999), s. 11 ff., 21.  
34 Ziehe, Thomas (1993), Kulturanalyser, s. 38 f. 
35 Ziehe, Thomas (1993), s. 115 f.  
36 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper (2006). Folkebiblioteket under forandring: modernitet, 
felt og diskurs., s. 27. 
37 Habermas, Jürgen, (2003), s. 168. 
38 Jochumsen & Rasmussen (2006),s. 27 – 32.  
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Hvenegaard Rasmussen försöker att utkristallisera bibliotekens kärna och dess framtida roll. 
Framförallt tycker de sig kunna se ett behov för en institution som realiserar människors rätt 
till information, såväl digital som skriven, och stimulerandet av språklig kunskap och dito 
mångfald och på så vis ger möjlighet till bildning oberoende av materiella förutsättningar. 
Detta menar de är bibliotekens senmoderna upplysningsprojekt.39  

 
3.2. Historiskt tecknande av biblioteket 
 
För att kunna förstå folkbiblioteken av idag, krävs en kortare historisk tillbakablick, vilken vi 
kommer att teckna här för att så småningom landa i dagens senmoderna bibliotekskontext. 
Sven Nilsson40 menar i Kulturens nya vägar att det är viktigt att inte se folkbiblioteken som 
en institution frikopplad från en samhällelig kontext, utan att biblioteken alltid har och alltid 
kommer att spegla samhällets och kulturpolitikens utveckling.41  
 
Joacim Hansson behandlar folkbibliotekens historiska utveckling i Det lokala folkbiblioteket – 
förändringar under hundra år42. Där menar Hansson att moderna folkbibliotek så som vi talar 
om dem idag uppstår i början av nittonhundratalet, med det införda statsbidraget och Valfrid 
Palmgrens utredning där den amerikanska folkbibliotekstanken introducerades och så 
småningom etablerades.43 Idén var att folkbiblioteken skulle vara allmänna, kommunala och 
offentliga. Ideal som folkbildning och värnande om demokrati är grundläggande värden som 
än idag influerar folkbiblioteken. Efter statsbidragets införande slogs socken-, förenings- och 
arbetarbiblioteken i allt högre utsträckning ihop. Nilsson menar att folkbiblioteket, på grund 
av denna sammanslagning, karaktäriseras av en spänning mellan bibliotekens olika föreställda 
roller relaterade till begrepp som kunder, uppfostring och folkbildning.44 Detta är en spänning 
som folkbiblioteken i stort fortfarande präglas av. På sextio- och sjuttiotalen utmärks 
biblioteken under en period av ökade besökssiffror, prioriterad politisk ställning och höjda 
medieanslag. Vid den här tidpunkten kan man tala om en breddning av bibliotekens 
verksamhet. Biblioteket karaktäriserar sig självt i högsta grad som ett kulturcentrum, där den 
lokala förankringen är viktig. De utvecklar en uppsökande verksamhet, nya medier 
introduceras och biblioteket som offentligt vardagsrum blir ett koncept att sträva efter, i såväl 
utformning av verksamhet som det fysiska rummet. Biblioteken som till för användarna 
understryks.45 Den positiva utvecklingen av folkbiblioteken avstannar med åttiotalets intåg 
och det framväxande marknadstänkandet och folkbibliotekens roll i politiken avmattas. 
Anslagen minskar med konsekvensen att biblioteken får allt svårare att legitimera sin 
verksamhet. Diskursen rör sig mot att tala om besökarna som kunder, om individers behov 
snarare än det kollektivas väl.46 Utvecklingen fortsätter i samma spår under nittiotalet och 
med den nya informationstekniken börjar bibliotekets roll att alltmer definieras utifrån ”det 

                                                 
39 Jochumsen & Rasmussen (2006),s. 201 f.  
40 Nilsson, Sven (2003), Kulturens nya vägar. 
41 Nilsson, Sven (2003), s. 165. 
42 Hansson, Joacim (2004), Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. 
43 Hansson, Joacim (2004), s. 20. 
44 Nilsson, Sven (2003), s. 169 f. 
45 Nilsson, Sven (2003), s. 172 ff., Hansson, Joacim (2004), s.23 f.  
46 Nilsson, Sven (2003), s. 172 ff., 176; Hansson, Joacim (2004), s.29. 
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lärande samhället”.47 Denna ambivalens inför att fortfarande i viss utsträckning definieras 
utifrån sjuttiotalens folkbildnings- och kulturdiskurs, och samtidigt alltmer karaktäriseras av 
en informationsteknologisk diskurs, medför att biblioteket som institution blir allt mer 
komplex. Hansson pekar på att bibliotekets allt mer mångfasetterade roll tar sig uttryck i att 
verksamheten i högre grad karaktäriseras av projekt; verksamhetens mål blir allt mer 
kortsiktiga och föränderliga.48 Med bibliotekslagen som införs 1996 blir det stadgat att varje 
kommun skall ha ett bibliotek, men i brist på specificitet gällande utformning och omfattning 
väljer många bibliotek att komplettera den med egna lokala biblioteksplaner.49 Hansson tror 
att den instrumentellt och ekonomiskt dominerande diskursen i bibliotekssfären kommer att 
försvinna. Han menar att det är en diskurs som inte kommer inifrån biblioteksverksamheten, 
utan speglar en omgivande samhällelig diskurs som biblioteken har varit tvungna att 
implementera i den egna för att överleva. Hansson menar vidare att frågor som rör demokrati 
fortfarande är de mest centrala för biblioteken.50 
 
En stor del av biblioteksforskningen idag uppehåller sig vid bibliotekens komplexitet och 
svårigheter att definiera sig i det senmoderna samhällets instrumentella värden. I antologin 
Det siviliserte informasjonssamfunn. Folkebibliotekenes rolle ved inngangen till en digital tid 
samlar Ragnar Andreas Audunson och Niels Windfeld Lund aktuell forskning och aktuella 
perspektiv på bibliotekens roll i just ett senmodernt och allt mer digitalt samhälle.51 Dorte 
Skot-Hansens bidrag Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket 
pratar om folkbibliotekets roll som befinnande sig i ett spänningsförhållande till staten, 
marknaden och civilsamhället, där folkbibliotekets möjliga funktion att verka som ett rum för 
civilsamhället diskuteras och framhävs.52 Tre funktioner relateras till civilsamhället; den 
moralfilosofiska, den sociologiska och slutligen den politologiska. Det är de två sistnämnda 
som framförallt behandlar bibliotekets roll som offentligt rum, där den sociologiska betonar 
mötesplatsfunktionen medan den politologiska lägger fokus på folkbiblioteket som ett 
debattforum vari Habermas borgerliga offentlighet tas upp som ett exempel.53 Skot-Hansen 
menar att diskurserna om biblioteket som mötesplats och debattforum är mest relevanta, men 
uppmärksammar samtidigt det faktum att dagens diskurs om bibliotekens virtuella utveckling 
har en tendens att tränga undan de som betonar biblioteket som plats. 54 Ragnar Audunson 
bidrar själv i antologin och diskuterar i kapitlet Folkebibliotekens rolle i en digital framtid: 
Publikums, politikernes och bibliotekarernes bilder huruvida politikernas, användarna och 
bibliotekariernas syn på bibliotekets roll stämmer överens eller skiljer sig åt.55 Audunson 
menar att bibliotekets roll tillsammans med samhällsutvecklingen har blivit alltmer 
mångfasetterad och problematisk. Från en roll med centrala begrepp så som folkbildning och 
kulturförmedling till en roll präglad av det postmoderna samhället och en 

                                                 
47 Nilsson, Sven (2003), s. 173. 
48 Hansson, Joacim (2004), s. 31. 
49 Nilsson, Sven (2003), s. 174. 
50 Hansson, Joacim (2003), s. 43. 
51 Audunson, Ragnar Andreas & Lund, Niels Windfeld (2001) Det siviliserte informasjonssamfunn. 
Folkebibliotekenes rolle ved inngangen till en digital tid. 
52 Skot-Hansen, Dorte (2001) Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket. 
53 Skot-Hansen, Dorte (2001), s.47 ff. 
54 Skot-Hansen, Dorte (2001), s.56 f. 
55 Audunson, Ragnar (2001) Folkebibliotekens rolle i en digital framtid: Publikums, politikernes och 
bibliotekarernes bilder. 
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marknadsliberalistisk diskurs.56 I undersökningen visar det sig att de biblioteksfunktioner som 
prioriteras mest av alla grupperna är utbildning och bildning. Audunson konstaterar att 
skepsisen mot biblioteket är som störst hos ungdomar och att det är den användargrupp som 
biblioteket borde fokusera på att nå ut till. 57 
 
I Sverige har Åse Hedemark nyligen gett ut en avhandling på detta tema, Det föreställda 
biblioteket, där hon har undersökt hur folkbiblioteket gestaltas i svenska medier under 
perioden mellan 1970 och 2006.58 Materialet analyseras med hjälp av en diskursanalys och 
Hedemark identifierar tre dominerande diskurser rörande folkbibliotekens roll: bokdiskursen, 
allaktivitetsdiskursen och den informationsförmedlande diskursen. Hon konstaterar att i 
dagens mediedebatt är det dels bokdiskursen, där bibliotekets normativa litteraturförmedlande 
och bevarande framhävs, dels den informationsförmedlande diskursen, där biblioteket som 
redskap för livslångt lärande och ett individuellt utvecklande betonas, som dominerar. 59 
Dessa diskursers övervikt, menar hon, är ett uttryck för det moderna samhällets övergång till 
ett senmodernt och från en bokfokusering till ett fokus på IKT-redskap.60 Vidare framhåller 
hon att mediernas diskurs om folkbiblioteken och biblioteksfältets egen diskurs skiljer sig åt, 
där professionens diskurs i högre utsträckning även har inslag av allaktivitetsdiskursen, som i 
medierna framförallt kommer till uttryck på sjuttiotalet. Här prioriteras den kulturförmedlande 
rollen, politiska debatter med en lokal förankring, mötesplatsfunktionen och bibliotekets 
integrerande aspekt.61 Denna diskrepans tror Hedemark kan bero på att den 
biblioteksprofessionella diskursen framförallt förs i interna tidskrifter och arenor och inte i de 
mer offentliga medierna.62 
 

3.3. Biblioteket som offentlig arena 
 
Det finns även en hel del forskning som väljer att framhäva just bibliotekets funktion som 
offentlig arena eller mötesplats. Geir Vestheim behandlar i sin avhandling Fornuft, kultur og 
velferd. Ein historisk-sociologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk den norska 
folkbiblioteksutvecklingen mellan trettio- och nittiotalet.63 Han säger sig vilja belysa den 
kultur- och bildningspolitiska relationen mellan bibliotek och samhälle.64 I sin behandling av 
bibliotekens offentlighetsfunktion utgår Vestheim från Habermas teori om den borgerliga 
offentligheten och hävdar bibliotekens demokratiska funktion genom att understryka dess 
fysiska, sociala och politiska tillgänglighet, samt dess särställning som kultur- såväl som 
bildningsinstitution.65 Efter genomgången av den norska folkbiblioteksutvecklingen 
                                                 
56 Audunson , Ragnar (2001), s. 206.  Användandet av begreppet postmodern är Audunsons och står således inte 
emot vårt ställningstagande för det senmoderna samhället. 
57 Audunson, Ragnar (2001), s. 223. 
58 Hedemark, Åse, (2009), Det föreställda folkbiblioteket. En diskursanalytisk studie av 
biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006. 
59 Hedemark, Åse (2009), s. 149 ff. 
60 Hedemark, (2009), s. 155. 
61 Hedemark, (2009), s. 151, 160. 
62 Hedemark, (2009), s. 159. 
63 Vestehim, Geir, (1997), Fornuft, kultur og velferd. Ein historisk-sosiologisk studie av 
norsk folkebibliotekpolitikk. 
64 Vestheim, (1997), s. 62. 
65 Vestheim, (1997), s. 67, 82, 85 ff. 



 

 

 

12

konstaterar Vestheim att bibliotekens debatt i mångt och mycket också följer den offentliga. 
Han menar exempelvis att det idag går att se en senmodern utveckling även hos 
folkbiblioteken, där fokus allt mer ligger på en instrumentell diskurs, vilken tar sin yttring i 
och medverkar till en ökad differentiering och specialisering, och där verksamheten syftar 
mot att tillfredsställa individer snarare än att uppnå kollektiva samhällsbehov. Vestheim 
karaktäriserar det hela som ett demokratiproblem, där bibliotekets roll som innebärande av 
möjligheten att bilda medborgare och engagera dem i sitt samhälle, i demokratin och politiken 
måste framhävas från politiskt håll.66  
 
I rapporten Det lokale bibliotek –afvikling eller udvikling67 understryker  Marianne Andersson 
och Dorte Skot-Hansen folkbibliotekets lokala funktion som ett sätt att legitimera 
verksamheten i den allt mer instrumentellt orienterade kulturen, inom viken biblioteken har 
svårt att hävda sig och få den uppmärksamhet som behövs i politiken. Genom en lokal 
förankring där biblioteken, som en offentlig arena, ska bidra med att skapa kreativitet och 
identitetsskapande, kan folkbiblioteken positionera sig i förhållande till politiker, 
lokalsamhället och användarna.68 Andersson & Skot-Hansen presenterar också ett 
analysinstrument som de använder vid undersökningen av tre bibliotek, för att utvärdera och 
se vilka prioriteringar som går att finna i verksamheten. Modellen delar upp folkbibliotekens 
verksamhet i fyra funktioner; den sociala, informations-, kunskaps- och kulturfunktionen. 
Diskussionen gällande biblioteket som plats härrör således under den senare funktionen, den 
sociala.69 
 
Även Hilde Ljødal har i sin masteruppsats, som är omskriven till ABM-skrift, 
Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid70 undersökt folkbibliotekens betydelse 
som mötesplats. Detta anser Ljødal vara oerhört aktuellt i ett samhälle statt i förändring, med 
bland annat nya digitala förutsättningar som biblioteken måste förhålla sig till. 
Undersökningen har utförts på två bibliotek i Norge, med såväl bibliotekarier, användare och 
politiker som informanter.71 Ljødal använder Habermas teori om den borgerliga 
offentligheten som en överbyggnad för sin undersökning av folkbiblioteket. Hon hävdar att 
biblioteken har en särställning i relation till den av Habermas karaktäriserade 
samhällsutvecklingen där medborgarna framförallt behandlas, och förväntas bete sig, som 
konsumenter.72 Ljødal menar vidare att bibliotekets mötesplatsfunktion idag riskerar hanteras 
som en osynlig del av bibliotekens verksamhet, och att den därför måste synliggöras såväl 
som medvetandegöras.73 Ljødal betonar vikten av att hantera mötesplatsbegreppet som den 
mångfasetterade funktion det är och väljer i sin analys att använda sig av Dorte Skot-Hansens 
indelningar av folkbibliotekets olika möjliga funktioner i civilsamhället. Den politologiska 
funktionen ter sig enligt Ljødal som en av de mer praktiskt svårapplicerbara 
biblioteksfunktionerna. Dock anses inte detta göra funktionen mindre viktig menar hon och 
framhåller att den måste finnas för att bland annat kunna skapa en direkt dialog mellan 
medborgarna och politikerna. Här ansluter sig Ljødal till Skot-Hansen och Andersson, 

                                                 
66 Vestheim, (1997), s. 444 ff. 
67 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994), Det lokale bibliotek –afvikling eller udvikling. 
68 Andersson & Skot-Hansen, (1994), s. 259 ff. 
69 Andersson & Skot-Hansen, (1994), s. 17. 
70 Ljødal, Hilde (2005), Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid. 
71 Ljødal, (2005), s. 8. 
72 Ljødal, (2005), s. 14, 75. 
73 Ljødal, (2005), s. 74. 
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gällande att bibliotekens legitimitetskris kan finna sin lösning i en ökad lokal förankring i 
samhället. Rapporten avslutas med uppmaningen att inte falla till föga för den samhälleligt 
dominerande instrumentella diskursen, utan att behålla och öka bibliotekens lokala fokus, 
med en utveckling av mötesplatsfunktionen som en åtgärd i denna riktning.74 
 
Henrik Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen har i studien Gør biblioteket en forskel75 
undersökt folkbibliotekets roll i relation till människors livsstil, med utgångspunkt i 
Anderssons och Skot-Hansens fyrfältsmodell om bibliotekets olika roller samt Pierre 
Bourdieus teori om det sociala rummet och olika sorters kapital. Undersökningen visar att 
biblioteket som mötesplats är oerhört viktig, samt att människors livsstil såväl som 
biblioteksanvändningen i barndomen, spelar roll för hur man använder biblioteket. Studien 
visar att det främst är de med högt kulturellt kapital som använder sig av biblioteket. 76   
 
Ragnar Audunson behandlar mötesplatsbegreppet i artikeln The public library as a meeting-
place in a multicultural and digital context, och betonar bibliotekets vikt som mötesplats i 
dagens mångkulturella samhälle. Han hävdar att tolerans är en förutsättning för en väl 
fungerande demokrati och att det idag finns allt för få platser där man träffar människor med 
andra värderingar och annan bakgrund än den egna och där denna tolerans kan få utvecklas.77 
Begreppen hög- och lågintensiva mötesplatser introduceras, där lågintensiva mötesplatser 
såsom biblioteken är de arenor där man kan möta olika sorters människor och utveckla 
tolerans.78 De högintensiva mötesplatserna är platser som är viktiga i människors liv och som 
väljs efter intressen och preferenser. Med andra ord är det de platser där man möter 
likasinnade. Audunson menar att bibliotekets funktion som mötesplats och forum för 
integration kommer att fortsätta bli allt viktigare. 79 
Dessa resonemang utvecklas tillsammans med Andreas Vårheim och Svanhild Aabø i artikeln 
How do public libraries function as meeting places.80 Författarna menar att det i forskningen 
som rör bibliotekets mötesplatsfunktion finns en brist på empiriska studier som undersöker 
hur mötesplatser faktiskt fungerar i praktiken vilket de försökt råda bot på genom se på tre 
bibliotek i Oslo.81 Mötesplatsbegreppet behandlas som bärare av flera aspekter, som på olika 
sätt fungerar som låg- och/eller högintensiva mötesplatser.82 Undersökningens resultat är att 
det finns en korrelation mellan låg inkomst, låg utbildning och användningen av biblioteket 
som en mötesplats. Denna gruppen använde dessutom biblioteket i både hög- och lågintensiva 
avseenden. Artikelförfattarna menar att detta är ett resultat som måste undersökas vidare, då 
den allmänna föreställningen är att biblioteksanvändningen korrelerar med hög utbildning 
respektive hög inkomst. Uppenbarligen är detta inte ett korrekt antagande i relation till 
biblioteket som mötesplats och indikerar vidare att biblioteken har en viktig roll i att 
säkerställa möjligheten för alla, oavsett ekonomiska och sociala skillnader, att bli aktiva 

                                                 
74 Ljødal, (2005), s. 77. 
75 Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper (2000), Gør biblioteket en forskel?. 
76 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), s. 138 f. 
77 Audunson, (2005), s. 434. 
78 Audunson, (2005), s. 436. 
79 Audunson, (2005), s. 430, 437f. 
80 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010). How do public libraries function as meeting places? Library 
& Information Science Research.  
81 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), s. 16 f. 
82 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), s. 18 f. 
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medborgare.83 Denna artikel är en del av ett större forskningsprojekt i Norge som pågår 
mellan 2007 och 2011, kallat PLACE-projektet, med målet att just undersöka folkbibliotekens 
roll i en digital och multikulturell kontext.84 
 
Det finns även flera magisteruppsatser på området. Helena Carlsson och Christina Persson har 
undersökt folkbibliotekets funktion som mötesplats i uppsatsen Ska vi träffas på biblioteket? 
En undersökning om folkbibliotekets funktion som mötesplats85. Författarna har studerat två 
folkbibliotek och intervjuat bibliotekarier såväl som biblioteksbesökare. De konstaterar att 
alla finner bibliotekets funktion som mötesplats viktig, men att den sociala funktionen är 
störst på det mindre folkbiblioteket. Överlag framhävs just den här funktionen som något 
extra aktuellt på mindre folkbibliotek. Vidare menar författarna också att de större biblioteken 
har en tendens att snarare fylla funktionen som utbildnings- och informationscenter.86 
Informanterna pratar ofta om mötesplatsfunktionen som en konsekvens av aktiviteter, snarare 
än att möten är en funktion som ges ett egenvärde i planeringen av verksamheten. 87 
 
 Frida Forsten och Sanna Fries undersöker i Den tillhörighetsskapande mötesplatsen. 
Folkbiblioteken som mötesplats i svensk biblioteksdebatt hur man i debatten från sjuttiotalet 
fram tills idag behandlar bibliotekets funktion som mötesplats. 88 Författarna ansluter sig till 
Ljødals resonemang om att man måste synliggöra och hitta kärnan i funktionen först för att 
kunna använda mötesplatsen som ett sätt att legitimera sin verksamhet.89 De använder sig av 
en teori om space och place, där place ses som den faktiska fysiska, rumsliga aspekten av 
rummet, medan space mer abstrakt manifesteras genom en social och kulturell aspekt av 
rummet.90 Resultatet de fann var att mötesplatsbegreppets kärna kan sägas vara skapande av 
tillhörighet.91  
 
Anna Särg undersöker i Folkbiblioteket som socialt rum – en undersökning av biblioteken i 
två mindre kommuner92 folkbibliotekets roll som socialt rum med hjälp av intervjuer på två 
folkbibliotek. Hon använder begreppet socialt rum istället för mötesplats, för att undvika 
fokus på en aktiv interaktion mellan individer. Detta är en risk författaren ser i begreppet 
mötesplats och vill istället kunna inbegripa mer abstrakta och samhälleliga möten mellan 
medborgare. Särg använder sig i uppsatsen av kulturpolitiska och civilsamhälleliga teorier, 
såsom Skot-Hansens teori om civilsamhället och folkbibliotekets möjligheter att fungera som 
forum. 93 Hon konstaterar att den politologiska funktionen, där Habermas offentlighetsteori 
inräknas, inte är särskilt synlig på de undersökta biblioteken; snarare är den sociologiska, 

                                                 
83 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), s. 24. 
84 Det går att läsa mer om projektet på: http://www.hio.no/Enheter/Avdeling-for-journalistikk-bibliotek-og-
informasjonsfag/PLACE (hämtat den 18 maj 2010) 
85 Carlsson, Helena & Persson, Cristina, (2001), Ska vi träffas på biblioteket? En undersökning om 
folkbibliotekets funktion som mötesplats. 
86 Carlsson & Persson, (2001), s. 56. 
87 Carlsson & Persson, (2001), s. 55. 
88 Forsten, Frida & Fries, Sanna (2006),  Den tillhörighetsskapande mötesplatsen. Folkbiblioteken som 
mötesplats i svensk biblioteksdebatt.  
89 Forsten, Frida & Fries, Sanna (2006), s. 8 f. 
90 Forsten, Frida & Fries, Sanna (2006), s. 30 f. 
91 Forsten, Frida & Fries, Sanna (2006), s. 69. 
92 Särg, Anna (2009), Folkbiblioteket som socialt rum – en undersökning av biblioteken i två mindre kommuner. 
93 Särg, Anna (2009), s. 3 f. 
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biblioteket som mötesplats, vanligare.94 Vidare menar hon att den politologiska funktionen är 
viktig oavsett om den anses användas i bibliotekens verksamhet, då biblioteket per definition 
är tillgängligt för alla och en institution som verkar för demokratin. Som plats har biblioteken 
en hel del inneboende förutsättningar som kan utvecklas och bör understrykas. Dessa 
resonemang kopplar Särg även till Audunsons lågintensiva mötesplatser, som en förutsättning 
för att utveckla den tolerans som är så avgörande för vår demokrati; där det är lika 
meningsfullt att sitta bredvid varandra och läsa tidningen, som att engagera sig i direkta 
debatter.95 

Vi har nu presenterat och introducerat en diger samling, men samtidigt bara ett urval av, 
forskning som på olika sätt är relevant för den här uppsatsen och förståelsen av 
utgångspunkterna för densamme. Det går snabbt att konstatera att biblioteket som plats är ett 
ämne som upptar mångas tid på biblioteksfältet. Det finns en uppsjö av magisteruppsatser och 
inte minst är det omfattande nämnda PLACE-projektet i Oslo ett uttryck för att biblioteket 
som plats är aktuellt, åtminstone inom vårt fält. Det är av denna anledning som vi i den här 
uppsatsen har valt att lägga till en analys även av den nya kulturpropositionen, för att se hur 
den offentliga arenan hanteras där, om den hanteras och huruvida den hanteras i relation till 
folkbibliotekens funktioner. De bibliotekarier vi har intervjuat inför den här uppsatsen visar 
flera likheter med de som Anna Särg har intervjuat i sin magisteruppsats. Där konstaterar hon 
att det vore intressant att relatera den diskursen till politikernas, vilket är något vår uppsats 
kan bidra med, för att föra diskussionen vidare. 

 

4. Metod 
 
I vår metoddel kommer vi inledningsvis att presentera insamlingen samt avgränsningen av 
vårt analysmaterial under 4.1. Vidare redogör vi kortfattat för materialets innehåll i avsnitt 
4.2. och gör en sammanfattning av vad vi i uppsatsen kommer att fokusera på utifrån våra 
analysteman. Vi har i vårt material och i den litteratur vi använder kunnat se två olika 
perspektiv på sättet att betrakta kulturen och i förlängningen biblioteken; dessa två utgörs av 
värde- respektive målrationalitet. Hur vi tillämpar, samt definierar, rationaliteterna som teman 
i vår analys beskrivs under avsnitt 4.3.  

 

4.1. Materialinsamling och avgränsningar 
 
Vi har valt att analysera två olika typer av material; dels ett nationellt kulturpolitiskt 
dokument i form av 2009 års borgerliga kulturproposition, dels fem transkriberade intervjuer 
med bibliotekarier. Syftet med vår uppsats är att se den pågående diskussionen om 
bibliotekens potentiella och faktiska arenafunktion. För att fånga diskussionen på flera nivåer 
har vi valt att analysera både utifrån ett professionsperspektiv samt ett kulturpolitiskt 
perspektiv med tanken att dessa skall kunna komplettera varandra. Genom att 
kulturpropositionen är ett uttryck för den rådande svenska kulturpolitiken menar vi att 
                                                 
94 Särg, Anna (2009), s 58. 
95 Särg, Anna (2009), s 53. 
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biblioteken omöjligt kan förbise de värderingar som framhävs i dokumentet. På så vis betonar 
vi i analysen även de inbördes likheter och skillnader vårt material har.  

Då vi inom utrymmet av denna uppsatskurs inte haft möjlighet att intervjua ett så pass stort 
underlag bibliotekarier för att kunna teckna en generell bild, har vi istället valt att endast 
använda oss av ett bibliotek. Detta för att istället kunna se skillnader och likheter i hur dessa 
bibliotekarier med skiftande arbetsuppgifter resonerar. Det valda biblioteket har tolv ordinarie 
bibliotekarier och våra fem informanter kom vi i kontakt med under en fallstudiekurs som vi 
genomförde på biblioteket. Av samma utrymmesbegränsning har vi valt att undersöka endast 
2009 års kulturproposition och inte genomfört en jämförande studie tillsammans med 1974 
års proposition som först var vår tanke.  

Efter en genomläsning av kulturpropositionen gjorde vi sökningar i dokumentet med vissa 
nyckelord som vi valt ut som relevanta för uppsatsen. Exempel på dessa var demokrati, arena, 
mötesplats, medborgare, konsument, kommersialism, neutralitet och kvalitet. Vid sökträffar 
läste vi de berörda kapitlen för att förstå i vilket sammanhang nyckelorden användes. Citaten i 
analysen är framförallt resultat av dessa sökningar, då vi ansåg det vara fruktbart att 
strukturera analysen utifrån detta sätt. Då kulturpropositionen är av så pass omfattande art, 
fann vi användningen av nyckelord väl komplettera läsningen av dokumentet i sin helhet då vi 
också mer specifikt kunde samla de aspekter som även uppkom hos informanterna. På så vis 
liknar våra sökningar det filter som även varit styrande i utformandet av vår intervjuguide. 

Vår intervjumetod har strukturerats i form av vad Annika Lantz i boken Intervjumetodik 
benämner som den riktade öppna intervjun. 96 Lantz beskriver detta tillvägagångssätt som 
lämpligt då syftet med intervjun är att finna informantens subjektiva uppfattning om ett på 
förhand definierat område eller begrepp.97 I vårt fall har vi varit intresserade av att undersöka 
bibliotekariers uppfattning om bibliotekens roll i samhället i allmänhet och biblioteket som 
offentligt rum i synnerhet. Intervjuerna har utgått från teman samt vissa övergripande frågor 
för vidareutveckling, men fokus har legat på informantens uppfattning. Intervjun har därmed 
tillåtits ta andra former än de på förhand givna temata, med förutsättningen att informanten 
rör sig i en diskussion om biblioteksrollen. Nyckelord, liknande de som användes i 
sökningarna i kulturpropositionen, användes som en katalysator för att nå vidare reflektioner. 
De nyckelord vi använde i intervjuerna var demokrati, kommersialism, neutralitet och 
kvalitet. Dessa termer diskuterades indirekt fortlöpande under hela intervjun, men vi märkte 
att ett avslutande resonemang med nyckelorden som utgångspunkt var givande och gav 
utrymme för den vidare reflektionen vi önskade. 

Intervjuerna genomfördes med diktafon och transkriberades sedan i sin helhet till text. För att 
hålla informanterna anonyma har citaten också ändrats till skriftspråk och således 
språkmässigt neutraliserats. Informanterna är i undersökningen behandlade som 
representanter för biblioteksfältet i stort och således som en del i biblioteksdiskussionen.  

Då undersökningen gäller en diskussion i och kring svenska folkbibliotek är vår tidigare 
forskning, liksom analysmaterialet, geografiskt begränsat till Skandinavien. De skandinaviska 
samhällstendenserna och förutsättningarna liknar i hög grad varandra, varför vi väljer att se 
både den danska och den norska biblioteksforskningen såsom applicerbar på en svensk 

                                                 
96 Lantz, Annika (2007). Intervjumetodik. 
97 Lantz, Annika (2007), s. 33. 
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kontext. Vidare kommer denna uppsats endast att behandla folkbiblioteken och trots att vi 
även använt begreppet bibliotek åsyftas endast folkbiblioteken. Tillika är det endast 2009 års 
kulturproposition som används; för att skapa ett flyt och en föränderlighet i texten kommer vi 
att benämna den som propositionen alternativt kulturpropositionen. Förutom i de avseenden 
då vi uttryckligen diskuterar 1974 års kulturproposition, kommer det alltså att vara 2009 års 
kulturproposition som hänsyftas.  

 

4.2. Presentation av material 
 
För att ge en kort sammanfattning av vårt materials huvudsakliga innehåll presenterar vi dem 
separat redan innan analyskapitlet. Detta för att skapa ett större sammanhang till de utdrag ur 
texterna vi sedan kommer att göra i analysen.  

 
4.2.1. Informanter 
 
Informanterna uppehåller sig i stor utsträckning vid bibliotekets demokratiska funktion. Detta 
kan nog till viss del bero på frågorna som ställdes vid intervjun, som just uppehöll sig kring 
dessa ämnen. Utifrån de utvecklade resonemang som fördes under intervjun, anser vi dock att 
det går att sluta sig till uppfattningen att informanterna i hög grad reflekterar över dessa frågor 
även annars. I informanternas utsagor urskiljer vi teman som framförallt rör sig kring 
folkbildning och demokrati. Biblioteket anses ha en särställning i det offentliga livet och med 
dess låga trösklar fungera som en viktig institution i ett demokratiskt samhälle. Vi kan även se 
uttryck för instrumentalism i diskussioner som huvudsakligen rör sig kring begränsande 
verktyg i redovisningen av verksamheten, samt i informanternas resonemang om bibliotekets 
existens i ett marknadsstyrt samhälle. 

 
4.2.2. 2009 års kulturproposition 
 
Den stora förändringen som introduceras med 2009 års borgerliga kulturproposition är en 
ökad decentralisering i form av den så kallade portföljmodellen, där regionerna i allt högre 
grad är tänkta att själva få fördela de statliga resurserna på kulturinstitutionerna.98 Detta sker 
samtidigt som en nationell samordning får ett starkare fäste, bland annat inom 
bibliotekssfären där Kungliga Biblioteket är tänkt att samordna även folkbiblioteken. En 
förändring görs i de kulturpolitiska målen från 1974, där målet om att kulturen ska motverka 
kommersialismens negativa verkningar stryks, med motiveringen att kulturen enbart tjänar på 
att samarbeta och berikas av näringslivet. Kulturutredningen föreslog även att resonemanget 
om kvalitet skulle tas bort, då kvalitetsbegreppet anses vara problematiskt och tendera att 
endast stödja redan etablerad kultur. Kulturpropositionen behåller dock kvalitetskriteriet och 
väljer att betona det ytterligare. Sammanfattningsvis är det noterbart att barn och unga som 
målgrupp särskilt understryks och att medborgarnas delaktighet i kulturen i hög utsträckning 
betonas.  

                                                 
98 Prop. 2009/10:3. Regeringens proposition (2009), Tid för kultur.  
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4.3. Analysteman 
 

Det vi vill undersöka i analysen är hur bibliotekens förutsättningar att fungera som en 
offentlig arena ser ut i dagens samhälle. Som vi har resonerat kring tidigare är folkbiblioteket 
sprunget ur ett modernt samhälle men befinner sig nu i en senmodern kontext. Detta påverkar 
hur bibliotekets idé om sig själv kan realiseras i förhållande till samhällets krav på vad kultur 
och information innebär. Kontrasten mellan det moderna och det senmoderna märks 
framförallt i hur biblioteksfunktionen motiveras och uttrycks. I vårt analysmaterial har vi 
kunnat urskilja två huvudsakliga teman kring hur kulturen samt biblioteksrollen diskuteras 
och beskrivs. Dessa rör sig framförallt kring huruvida kulturen har ett värde i sig självt eller 
endast i relation till andra områden och aktörer. Detta är någonting som också är 
symtomatiskt för vår litteratur. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att dessa olika 
sätt att se på kultur är beroende av den samhälleliga kontexten; där kulturen i moderniteten 
hade ett starkt egenvärde betonas den i senmoderniteten snarare ha ett värde i vad den tillför 
andra områden.99 Även Habermas poängterar denna utveckling genom offentlighetens 
strukturomvandling och pekar särskilt på hur kulturen och politiken undermineras genom att i 
för hög utsträckning ha blivit mål för kapitalismen.100 Då dessa samhällsperspektivs syn på 
kultur även i förlängningen är avgörande för hur biblioteken betraktas kommer vi att 
strukturera analysen efter dessa. Till vår hjälp har vi använt oss av de två sociala handlingar, 
utformade av Max Weber, som används av Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen: mål- 
respektive värderationalitet.101 Med författarnas folkbiblioteksperspektiv på de två 
rationaliteterna blir de direkt applicerbara på och lämpliga att använda i vår analys. 

Målrationaliteten sammankopplas med resonemang om kulturen som ett medel för att nå 
andra mål. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att den målrationella diskussionen 
har fått ett allt större inflytande på folkbiblioteken delvis på grund av att institutionen i allt 
högre grad sammankopplats med den offentliga förvaltningen, men menar liksom vi att det 
också är ett resultat av den allmänna samhällsutvecklingen och det senmoderna samhälle vi 
lever i idag. Här kopplas resonemang om krav på biblioteken angående ekonomisk och 
administrativ effektivitet. 102 Under temat målrationalitet kommer vi i analysen följaktligen att 
behandla hur vårt material ger uttryck för kulturen och i förlängningen bibliotekssynen. Det vi 
framförallt kunnat uttyda är hur kulturen fungerar instrumentalistiskt; som ett medel för att nå 
mål inom andra områden vilket innebär en ökad marknadsanpassning. Vidare har vi kunnat 
urskilja en tydlig individualistisk syn på kulturanvändarna som ger ett utrymme för 
subjektivitet men med en betoning på konsumtion. Målrationaliteten blir därmed föremål för 
de tendenser man kan se i bibliotekens förändrade förutsättningar. 

Värderationaliteten kan kopplas samman med bibliotekets ursprungliga uppdrag och 
modernitetens värden och föreställningar om demokrati, bildning och jämlikhet; de ideal som 
Habermas menar är förutsättningen för en fungerande offentlighet. Jochumsen och 

                                                 
99 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2006),  s. 19-35. 
100 Habermas, Jürgen (2003),  s. 139-224. 
101 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2006), s. 27f. 
102 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2006), s. 27. 
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Hvenegaard Rasmussen beskriver värderationaliteten som den traditionella grund biblioteken 
vilar på, vilken kommer i konflikt med målrationaliteten.103 Detta framförallt beroende på 
olika prioriteringar och värderingar som kommer till uttryck i legitimeringen av biblioteken, 
både från politiker och från professionshåll. En tendens vi kunnat urskilja i analysmaterialet är 
hur kulturen och biblioteken anses besitta värden som är omätbara. Den kvalitativa kulturen 
som förmedlas samt bibliotekets arenafunktion bedöms ha positiv effekt för samhället trots 
dess oförmåga att mätas med hjälp av instrumentella verktyg. Kulturen har i 
värderationaliteten ett egenvärde men fungerar ur ett demokratiskt perspektiv för det goda 
samhället och allas tillgång till kultur. 

Vi har i analysen utifrån de två rationaliteterna kunnat se en ambivalens dem emellan, vilken 
vi har valt att presentera separat. Denna ambivalens är framträdande hos informanterna och 
rör sig framförallt kring hur värderationella mål presenteras med instrumentella medel; att 
biblioteken mot sin vilja tvingas att konkurrera efter marknadens regler. Samtidigt ses en 
möjlighet i marknadsföringen av biblioteken för att nå specifika målgrupper, men också i 
samarbeten med kommersiella aktörer. 

Analysen har utgått från den litteratur vi behandlat under kapitlet Bakgrund och tidigare 
forskning. På så vis har forskningen, trots att den inte syns, varit ständigt närvarande. 
Habermas är relevant i analysens helhet, men framförallt i den värderationella delen. Även 
biblioteksforskningen finns med i dessa båda perspektiv, medan de senmoderna forskarna 
framförallt är aktuella under målrationaliteten. Den konkreta kopplingen mellan forskningen 
och analysmaterialet kommer att ske i kapitlet Slutsatser.    

 

5. Redovisning och analys 
 
Vi presenterar analysen av kulturpropositionen och informanternas utsagor tillsammans för att 
kunna jämföra resonemangen. De två rationaliteterna vi har valt att analysera presenteras 
separat som två teman för att tydligare kunna visa på en distinktion. De kommer inte att 
redovisas under Slutsatser utan bör närmast ses som ett sätt att underlätta läsningen av 
analysen.  

 

5.1. Målrationalitet 
 
Under rubriken ” Kulturens allt viktigare roll i samhällsutvecklingen” ser vi hur 
kulturpropositionen poängterar kulturens frihet och egenvärde som oberoende av andra 
politiska mål.104 Detta blir senare, under samma avsnitt, polemiserat mot ett resonemang vari 
kulturen framställs just som ett medel för andra politiska mål. Kulturpropositionen menar 
nämligen att:  

                                                 
103 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2006), s. 27. 
104 Prop. 2009/10:3, s. 17. 



 

 

 

20

Kulturen och kulturmiljöerna har stor betydelse för besöksnäringen, 
landsbygdsutvecklingen samt lokal och regional tillväxt. Länder, regioner och städer som 
skapar förutsättningar för ett rikt kulturutbud har också bättre möjligheter att locka både 
besökare och nya invånare liksom att locka till sig nya företagsetableringar.105  

Denna ambivalens uttrycks även hos informanterna där de på grund av resursbrist anser sig 
tvungna till ett samarbete med vinstinriktade aktörer, trots att detta går emot deras uppfattning 
om bibliotekens ideala funktion. De tar även upp det problematiska i att biblioteket bör ha en 
roll som ett komplement till det kommersiella, samtidigt som institutionen måste existera på 
de premisser som samhället satt upp. Detta exemplifieras med att biblioteken vid inköp av 
material måste förhålla sig till den kommersiella bokmarknaden:  

[d]et är såklart att jag önskar att biblioteksrummet var helt okommersialiserat men det är 
helt… det är omöjligt helt enkelt. 

Den diskrepans som vi redogjort för ovan, mellan kulturpropositionen och våra informanter, 
uttrycks särskilt i hur kulturpropositionen förhåller sig till 1974 års kulturpolitiska mål: 106  

Däremot menar vi att det knappast är relevant att peka ut den kulturella verksamhet som 
bedrivs på kommersiell grund som huvudsakligen skadlig eller negativ och något som 
därför behöver motverkas. Det finns ingen given motsättning mellan kommersiell bärkraft 
och konstnärlig kvalitet eller frihet. Att kommentera och diskutera alla typer av 
samhällsfenomen och maktstrukturer, även de kommersiella, är en självklarhet för ett fritt 
kulturliv. Vi anser därför i likhet med Kulturutredningen att detta inte behöver uttryckas 
som ett eget mål.107  

Den traditionella kulturbilden som sjuttiotalets kulturpolitiska mål representerar har sin grund 
i en modernitetskontext med en gemensam och tydlig kvalitativ värdehierarki, vilken 
kolliderar med den senmoderna subjektivistiska kultursynen. Detta är en tendens man kan läsa 
in i hela kulturpropositionen, men här uttrycks det bokstavligt.  Vi ifrågasätter också huruvida 
att förespråka en inblandning av kommersialism i kulturen är detsamma som att ”kommentera 
och diskutera” kommersiella strukturer.  

En effekt av kommersialiseringen av biblioteken blir att verksamheten måste redovisas genom 
instrumentella värden såsom utlånings- och besöksstatistik. Detta mätinstrument är något som 
våra informanter poängterar som mycket otillfredsställande, då flera av bibliotekens besökare 
använder sig av funktioner som varken kan mätas med utlån eller antal besök:  

Det är ju det redskapet [utlåningsstatistik] vi har haft att visa, men vi måste också kunna visa 
att det finns andra. Nu har vi ju hemsidor, man måste kunna visa antalet besökare där. Men 
det är en evig… det är ett gissel med utlåningssiffror. Vi har ju besökare här som inte lånar 
en bok men som sitter här och läser en tidning, sitter i caféet och bara pratar.  

Med ordet ”gissel” blir upplevelsen av målrationaliteten rent av verbaliserad som plågande då 
den inte är representativ för folkbibliotekens verksamhet. Samtidigt menar informanten att det 
är det redskap som man har att tillgå i en marknadsstyrd kontext och för att därigenom kunna 
legitimera och framhålla verksamheten. När informanterna resonerar kring 
marknadsinflytandet på biblioteket så uttrycker de just vikten av att synas för att kunna hävda 
sig i en konkurrenssituation. Det handlar framförallt om att nå ut till alla användargrupper 
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genom marknadsföring, där Internet blir ett viktigt redskap. Dels poängterar informanterna att 
det är relevant för att visa att biblioteket följer med i den tekniska såväl som samhälleliga 
utvecklingen, dels för att kunna nå specifika användargrupper på deras villkor. Även 
kulturpropositionen framhåller Internet som ett mycket användbart verktyg i dessa frågor: 

För kulturskapare, producenter och konsumenter har sociala medier och nätverk blivit allt 
viktigare som kommunikations- och marknadsföringskanaler. Diskussionen om vad som 
är kvalitet – bra och dåligt, lämpligt och olämpligt – har genom Internet blivit tillgänglig 
för allt fler.108 

Kulturpropositionen lägger den huvudsakliga tyngdpunkten på en subjektiv kulturuppfattning 
som blir danande för en dialektik mellan producent och konsument. Efterfrågan styr på så vis 
produktionen och kvaliteten blir inte den avgörande faktorn. Detta förstärks om inte annat 
genom att man istället för det mer värdeneutrala användare talar om ”konsumenter”, något 
som förutsätter att de som skall vara mottagare av kulturen är det utifrån ett 
marknadsperspektiv. En av våra informanter talar om konsument som synonymt med att vara 
en passiv mottagare och poängterar istället vikten av att låta den enskilde individen få tillträde 
till det offentliga rummet som kulturproducent: 

[…]det offentliga rummet ska ha plats för när användarna vill utnyttja det, för att kanske 
visa någonting, att de inte bara ska vara konsumenter utan att de också ska vara de som 
producerar, de ska kunna framföra saker.  

Tyngdpunkten läggs därmed på själva deltagandet, något kulturpropositionen menar 
möjliggörs i en allt högre grad tack vare Internet. Kulturen blir tillgänglig för allt fler på 
individernas egna villkor: 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att tillgången till Internet har gett upphov till en 
rad förändringar i hur människor tar del av, skapar och sprider kultur. Internet har skapat 
nya rum för kulturupplevelser, ett vidgat kulturutbud, hög tillgänglighet och ökade 
spridnings- och marknadsföringsmöjligheter.109 

Det vidgade kulturutbudet förutsätts för den fria konkurrensen och den ökade valfrihet som 
individen har rätt till. En av informanterna ger under intervjun uttryck för att denna ökade 
individualisering, vilken kommer till uttryck i kulturpropositionens behandling av Internet, får 
flera implikationer för biblioteken. Dels genom att allt fler målgrupper dyker upp, med ofta 
vitt skilda behov, dels att biblioteken i allt högre grad kommer att specialiseras: 

Att biblioteken finns där folk finns, alltså i, det kan vara ett kommersiellt centrum, det 
kan vara framförallt i transportknutpunkter. Jag tror att placeringen av folkbiblioteken 
kommer att förändras framöver och att man kanske får en mer specialiserad roll. Olika 
delar av bibliotekssystemen får en specialiserad roll så att de mindre lokala biblioteken 
kanske får utlåning och mötesplatsfunktionen, medan till exempel biblioteken som finns i 
anslutning till kulturhusen… som finns i anslutning till de här större knutpunkterna, har 
den här mer traditionella jättebreda rollen med det stora utbudet.  

Informantens siande om de framtida biblioteken kan ses som ett uttryck för att biblioteket som 
till för alla inte fungerar i ett samhälle där individer prioriteras framför kollektiv och där 
bibliotekens verksamhet inte prioriteras rent resursmässigt. Följaktligen kommer kulturhusen 
att befinna sig i kommersiella köpcentrum, med en köpstark målgrupp och en nedtonad roll 
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för biblioteken, medan biblioteken i lokalsamhället får fortsätta axla den viktiga demokratiska 
rollen som en mötesplats för alla. 

 

5.2. Värderationalitet 
 
Kulturpropositionen intar ofta ett instrumentalistiskt perspektiv i relation till kulturen och 
vilka ekonomiska vinningar den kan tillföra samhället. Dock framhålls även en annan 
kultursyn som bättre ger uttryck för en värderationalitet: 

Kulturella värden är grundläggande för den enskilda individen och för människors liv 
tillsammans. De värden vi värnar i bl.a. kulturmiljöer, konstnärliga uttryck och traditioner 
bildar en grund för vår personliga identitet och våra vägval, men är också en grund för de 
politiska eller ekonomiska överväganden som görs i samhället. Ett rikt kulturliv har alla 
möjligheter att utgöra en positiv kraft i samhället.110 

I citatet framhävs inte kulturen som ett mål för något annat, utan snarare som en förutsättning 
för våra samhälleliga liv. Propositionen betonar kulturen som en gemensam referensram 
vilken verkar förenande och personligt danande. Referensramen uttrycks här som grunden för 
politiskt resonerande. Vidare hävdas att:  

Materiella och ekonomiska hänsyn behöver vägas mot djupare mänskliga, sociala och 
kulturella värden. Kulturpolitiken bidrar därmed till att sprida och förankra en 
humanistisk människosyn i samhället.111 

Kulturen uttrycks i humanistiska ideala värden som står vid sidan om en målrationalitet av 
instrumentalistisk art och bör fungera som en motvikt gentemot denna i samhället. Den 
kulturella referensramen som bör vara allmängiltig kan på ett lättillgängligt sätt nås via 
Internet. Kulturpropositionen menar att den nya tekniken erbjuder helt nya möjligheter för 
meningsskapande och bildande vilket, som nämns tidigare, påverkar samhället i stort:  

Den nya tekniken har också inneburit ökad tillgång till historiskt material, vilket har 
förbättrat förutsättningarna att ta del av kulturarvet för såväl forskarna som allmänheten. 
Internetkulturen kan från det perspektivet sägas ha medfört att medborgarperspektivet 
stärkts och breddats, inte bara inom kulturområdet, utan i hela samhället.112 

Att fler har tillgång till mer information menar kulturpropositionen breddar 
”medborgarperspektivet”. Vi anser att man med begreppet medborgare kan urskilja en helt 
annan syn på kulturanvändare än vid användningen av konsument som vi diskuterat ovan 
under avsnittet för målrationalitet. När propositionen talar om medborgare görs det i relation 
till resonemang av demokratisk art såsom lika rättigheter, ökad tillgänglighet och delaktighet. 
När våra informanter använder medborgarbegreppet är det också i anslutning till 
demokratiska och politiska rättigheter, framförallt i förhållande till bibliotekets uppdrag:  

Det visar ju också vad biblioteket är, att det är en plats för, dels för medborgarna men sen 
också för, just för den här interaktionen, man ska kunna få kontakt med tjänstemän och 
politiker och sådär.    

                                                 
110 Prop. 2009/10:3, s. 29. 
111 Prop. 2009/10:3, s. 29. 
112 Prop. 2009/10:3, s. 14. 



 

 

 

23

Att kulturpropositionen särskiljer begreppen blir tydligt i nedanstående resonemang där 
Internet ökar inflytandet för både konsumenter och medborgare: 

Genom Internet skapas globala kontaktytor, ökade utvecklingsmöjligheter för smalare 
genrer, nya möjligheter till eget deltagande och medskapande, och ökat konsument- och 
medborgarinflytande. Vi ser också att förändrade och delvis nya ekonomiska 
förutsättningar för kulturproduktion växer fram och att diskussionen kring mångfald, 
kvalitet och amatör- respektive professionell kultur får en delvis ny innebörd. Nya 
möjligheter uppstår, men också nya krav och svårigheter.113   

Med Internet menar kulturpropositionen att det skapas helt nya möjligheter för de smala 
kulturuttrycken att kunna ta plats och synas. Trots att utredningen talar om ett 
konsumentinflytande poängteras möjligheterna till ett allmänt deltagande och skapande av 
kultur för medborgarna. I citatet tas också uppbrytandet av värdehierarkin upp i och med 
diskussionen kring amatörskap och professionalism samt kvalitetsbegreppet. Internet fungerar 
därmed som en språngbräda för ytterligare individualisering i antagandet att alla kan skapa 
kultur.  

Informanterna talar om betydelsen av att även biblioteken syns på Internet med tanke på att en 
växande del av kulturinteraktionen sker online. Med en befolkning som i allt högre 
utsträckning nyttjar dessa digitala forum betonas att biblioteket utgör en del i och möter denna 
nya form av kommunikation. Informanterna understryker också i relation till detta, 
bibliotekens arbete med överbryggande av digitala klyftor. Flera av informanterna markerar 
särskilt att alla inte har tillgång till varken dator eller Internet hemma och att ännu färre har de 
intellektuella verktyg som krävs för att komma åt den information som söks: 

[…] så tycker jag att det är en rättighet att alla människor ska ha rätt till information. Och 
det är såklart att alla inte har samma förutsättningar att ta till sig informationen. Men den 
ska i varje fall finnas här och det är en del av det demokratiska samhället. Och där tror jag 
att det är just det pedagogiska arbetet som biblioteken kan hjälpa till med är 
jättejätteviktigt.  

Bibliotekets pedagogiska roll i detta avseende behandlas även i kulturpropositionen, där dels 
ett krav på mediekompetens hos medborgarna konstateras,114 dels de offentliga 
verksamheternas ”nyckelroll” i att hjälpa medborgarna att tillskansa sig denna: 

Yttrandefriheten är av central betydelse i vårt samhälle. En mångfald röster och en fri 
debatt är en grundläggande förutsättning för en levande demokrati och en fri 
åsiktsbildning. Det är en viktig och självklar uppgift, inte minst för kulturpolitiken, att 
skydda denna frihet. Ny teknik har medfört att öppna arenor med stor spridning har gjorts 
tillgängliga för breda grupper i samhället, inte minst via Internet. Det har stärkt 
mångfalden, men leder ibland till att viktiga diskussioner riskerar att drunkna i 
informationsflödet. De offentliga kulturinstitutionerna och medierna spelar en nyckelroll 
som arenor och stöd för det gemensamma samtalet och yttrandefriheten.115 

 
I citatet ovan framhävs den fria debatten för demokratins säkerställande, samt att de offentliga 
kulturinstitutionerna, vari biblioteken räknas, skall spela en viktig roll som arenor och stöd för 
samtalet och yttrandefriheten. Här kommer en uttrycklig värdering i att biblioteken som plats 
och arena är viktig för att stödja det offentliga samtalet, som beskrivs vara förutsättningen för 
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demokratin. Denna roll som tillskrivs biblioteken är direkt applicerbar på den 
biblioteksfunktion som den här uppsatsen vill lyfta fram, nämligen biblioteket som offentlig 
arena. Även informanterna betonar biblioteket som en arena för samtal och dialog, och 
poängterar denna aspekt som särskilt relevant i bibliotekets idé: 

Ja, alltså biblioteket som idé tycker jag är väldigt viktig då, att det står för en öppenhet, en 
demokratisk attityd, välkomnande, en arena för samhällsdebatt, kultur, allmänkultur… ja. 
Så att det är ju liksom de här traditionella benen av kultur och information. 

Den här uppsatsen ansluter sig till Habermas tanke att bildning är grunden för en rationell 
diskussion. I citatet ovan beskriver informanten på liknande sätt hur biblioteket genom 
tillgängliggörande av information och kultur möjliggör en arena för demokratisk 
samhällsdebatt. För att människor på ett jämlikt sätt skall kunna delta i ett politiskt och 
kulturellt resonerande förutsätts en gemensam referensram som grund. Kulturpropositionen 
understryker allas rättighet att ta del i ett kulturliv som är präglat av kvalitet och pluralism 
oberoende av var i landet man bor. Den följande passagen är i högsta grad i linje med en 
värderationalitet som utgår ifrån ett folkbildande ideal, vilket förutsätter att en kulturell 
referensram är likvärdig oavsett den geografiska lokaliseringen: 

Kulturpolitiken bör ge förutsättningar för allas deltagande i kulturlivet vare sig man söker 
vägar till bildning, kulturupplevelser eller till eget skapande. Det ska vara möjligt att ta 
del av ett kulturutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet oavsett i vilken del av 
landet man bor. Här har bl.a. nationella och regionala kulturinstitutioner ett särskilt 
ansvar. Det ska också vara möjligt att verka och förkovra sig som kulturskapare i hela 
landet.116   

Kulturpropositionen betonar uttryckligen de offentliga kulturinstitutionernas ansvar i det 
kulturella tillgängliggörandet för alla medborgare. Biblioteket har här en särställning i och 
med att det är en plats som förmedlar kulturen avgiftsfritt och kravlöst och därmed når alla 
samhällsskikt. Att vara kravlöst är essentiellt för att kunna nå de grupper som själva saknar de 
kulturella och intellektuella verktyg som förutsätts för att på egen hand kunna uppnå bildning 
och deltagande; i synnerhet då själva sinnebilden för en demokrati är att den skall vara 
frivillig. Folkbibliotekens uppdrag ligger därmed i själva tillhandahållandet och det 
pedagogiska förmedlandet av information utifrån brukarens förutsättningar, baserat på fri 
vilja.  En av informanterna uttrycker just denna uppgifts betydelse i anknytning till 
demokratiska processer på ett målande sätt:  

Jag tycker att biblioteket som institution är på något sätt väldigt demokratisk, att den 
uppmanar folk till att utnyttja sina egna inneboende resurser på något sätt. Sen är vi ju 
också en arena i form av, vi har möten mellan politiker och befolkningen i stadsdelen… 
och… vi har debattkvällar, vi har samhällsinformation, vi har ju allt det som på något sätt 
tillhör den demokratiska processen, det demokratiska livet. Men det tyngsta tycker jag 
ändå är på något sätt det här att ge folk verktyg för att kunna förverkliga sina drömmar. 
Det tror jag är den viktigaste demokratiska funktionen. 

Informanten understryker även bibliotekets demokratiska roll i att fungera som en arena för 
samhällsdiskussion och att platsen som sådan främjar detta genom att erbjuda aktuella 
programpunkter. En annan informant poängterar att denna uppgift legitimerar bibliotekets 
existens: 
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Det är ju det som biblioteket har som… som anledning till att vi ska kunna finnas här. 
Alltså dels att det ska vara ett forum för demokratin, dels att man ska kunna läsa om 
varför man ska påverka, hur man ska påverka, vad det är man påverkar och vad det är 
som händer. 

Funktionen som offentlig plats är återkommande hos samtliga informanter, framförallt i 
anknytning till att dylika forum numera alltmer saknas i det övriga samhället. Genom att 
biblioteket fungerar som en mötesplats, som är icke-kommersiell och neutral, betonas återigen 
vikten vid att fungera välkomnande för alla samhällsgrupper och därmed integrerande: 

Det är ju få ställen som man faktiskt träffar människor, så olika sorters människor, idag 
som man gör på biblioteket. Och även att man på något sätt försöker verka integrerande 
och det tror jag är viktigt att man då inte särskiljer olika grupper… och att man försöker 
tänka på alla de här grupperna på sitt sätt. Men när man gör saker så att man försöker 
tänka på att det finns något som kan locka alla, så att man möts i det här. 

En annan informant anser att denna funktion även börjar bli uppmärksammad av 
politiker, vilka ser den integrerande potentialen i det offentliga biblioteksrummet. 
Återigen poängteras bibliotekets inkluderande och pluralistiska miljö när 
informanten talar om ”låga trösklar”: 

Man pratar ju väldigt mycket om biblioteken som en mötesplats idag, och att [politikerna] 
upplever det som att det är prioriterat. Det är ju kanske ur ett integrationsperspektiv, att 
man har märkt att biblioteken har ganska låga trösklar, det är olika människotyper och 
olika historier som kommer hit alltså. 

Kulturpropositionen menar att mångfalden och integrationen är en av kulturpolitikens 
viktigaste uppgifter. Både informanten och propositionen poängterar vikten vid att de olika 
berättelserna möts och speglas i interaktionen med varandra för att på så vis nå ett större 
sammanhang och en djupare förståelse för den andre: 

Vi menar att kulturen måste vara relevant och angelägen för hela befolkningen. 
Kulturpolitiken ska bidra till en ökad mångfald och ett mångfacetterat kulturutbud och 
därmed till större valfrihet för var och en. Att många olika erfarenheter, tankar och 
historier tillvaratas och speglas är en förutsättning för en levande demokrati.117 

Bibliotekets betydelse angående denna uppgift behandlas dock inte i 
kulturpropositionen. När bibliotekens mål redovisas tas inte mötesplatsfunktionen 
upp överhuvudtaget: 

Biblioteken är en viktig samhällelig resurs och det finns stora utvecklingsmöjligheter för 
biblioteken i framtidens samhälle. Biblioteken verkar för läskunnighet, utbildning, 
livslångt lärande, kultur och informationsspridning.118 

Det folkbildande uppdraget är inte heller någonting som uttryckligen omtalas, medan både 
utbildning och livslångt lärande framhävs. I begreppet livslångt lärande ligger en 
bildningsaspekt, men vi anser att dess fokus likväl ligger på utbildning som har en mer 
instrumentell kunskapssyn än folkbildningen. Bildningen som begrepp används allmänt av 
propositionen i relation till kulturpolitiken, men gällande bibliotek är denna aspekt utelämnad. 
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5.4. Ambivalensen 
 
Den ambivalens som vi presenterat under målrationaliteten är väldigt tydlig i informanternas 
uttalanden och vi vill här ge den utrymme att utvecklas. En aspekt som särskilt tas upp är 
bristen på resurser till följd av ekonomiska nedskärningar. Informanterna upplever sig inte ha 
nog med resurser för att möta alla målgrupper eller att kunna arbeta med alla bibliotekets 
uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Kulturpropositionen betonar det viktiga i att möta alla 
och att främja deltagande hos alla medborgare. Samtidigt talar informanterna om hur detta 
inte kan realiseras på grund av minskade ekonomiska underlag. En specifik situation är i 
tillmötesgåendet av äldres behov, genom ’boken kommer’-verksamheten: 

Alltså vi har ju det och vi tar hand om det men vi söker ju inte upp folk för att verkligen 
marknadsföra oss så där jätte, jätte, för det har vi ju inte resurser till. 

Detta att biblioteket skall vara till för alla kontrasteras mot kulturpropositionen och de lokala 
politiker som, enligt informanterna, framhäver barn och unga som en särskild målgrupp 
vilken i synnerhet skall prioriteras: 

Barns och ungas rätt till kultur uppmärksammas särskilt […]119 

Målgruppen i fråga som prioriteras är rimlig, men när det handlar om ett 
främjande på bekostnad av andra grupper, blir det på gränsen till ouppnåeligt att 
samtidigt tala om en kultur och ett bibliotek för alla. 

I relation till uppfyllandet av bibliotekets uppgifter kräver ett instrumentellt samhällsklimat att 
det tydligt går att redovisa effektivitet och nytta, vilket yttras i de tidigare nämnda statistiska 
mätinstrumenten. Detta negligerar konsekvent alla funktioner med mer mjuka värden, trots att 
kulturpropositionen framställer dessa som normerande. Det problematiska ligger i att 
kortsiktigt öka de hårda värdena på bekostnad av de mjuka. Vilket på lång sikt riskerar att 
eliminera bibliotekets hela innehåll då de mjuka funktionerna huvudsakligen inbegriper det 
som utgör bibliotekets legitimitet. En av dessa aspekter är att tillhandahålla en bredd, som 
kanske inte är så tydlig i utlåningsstatistiken men som berikar den kulturella helhetsbilden. 
Samtliga informanter ger uttryck för denna balansgång mellan kvalitet och efterfrågan samt 
att en av dem explicit menar att detta är nödvändigt för folkbibliotekets överlevnad: 

Man måste liksom trycka på de här både och. Att kvaliteten måste finnas, men man får 
ju… och det inte sagt att det skulle vara dåligt med den andra litteraturen, men man måste 
visa på bredden. Det tror jag är sättet för biblioteken att överleva, som visar på både och. 

Ett annat uttryck för detta konstanta avvägande artikuleras av en informant gällande hur 
biblioteken skall hantera kommersiella strömningar, när man samtidigt gör anspråk på att 
fungera som ett alternativ: 
 

Det är ju ett väldigt kommersiellt samhälle vi har på något sätt, och biblioteken ska vara 
en del av en balans där. Att försöka balansera på något sätt, att det inte drivs kommersiellt 
självklart, utan att vi är på något sätt den här neutrala och värdemässigt neutrala platsen. 
Att man känner att man kan gå hit utan att behöva konsumera, eller att det ställs krav på 
en. 
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Informanterna tar även upp exempel på hur man kan använda de kommersiella strömningarna 
för att berika den egna verksamheten. Det rör sig då i synnerhet om en anpassning till en 
existerande instrumentell diskurs men med mål som är av ett mer traditionellt folkbildande 
slag: 

 
För jag tror att biblioteken kommer att vara tvungna att göra det mer och mer. Vi har så 
lite pengar, det är så extremt svårt att marknadsföra saker så man måste nästan ha en 
kommersiell samarbetspartner för att göra någonting riktigt stort.   

I en jämförelse med uppsatsens tidigare redogörelse av målrationaliteten, går det att se hur 
propositionen motsatt uttrycker kulturen som ett medel för att nå marknadsmässiga mål. Detta 
belyser även komplexiteten i både mål- och värderationaliteten samt svårigheten i att renodla 
dessa två på ett tydligt sätt. Skillnaden ligger framförallt i hur verksamheten motiveras. 
Huruvida ett nytt kulturhus är ett medel för att attrahera investerare och inflyttning till 
kommunen eller ett medel för att attrahera till kulturellt och demokratiskt deltagande. 
Resultatet kan bli detsamma oasvett motivering, skillnaden ligger snarare i den människosyn 
och ideologi vilken de olika rationaliteterna inbegriper. 

 

6. Slutsatser 
 
Vi har valt att strukturera slutsatsen efter uppsatsens tre frågeställningar. Den första håller sig 
allmän när den behandlar hur kulturpropositionen diskuterar offentliga arenor. Den andra 
frågeställningens besvarande inriktar sig mer specifikt på bibliotekens arenafunktion med 
största fokus på informanterna. Detta då det huvudsakligen är de som reflekterar kring detta, 
medan propositionen i mer allmänna ordalag nämner kulturinstitutioner i anknytning till 
arenor. Den sista frågeställningen sammanfattar resultaten från de tidigare två och anknyter 
till en bredare samhällskontext.    
 

6.1. Hur diskuteras offentliga arenor i resonemangen som 
förs i kulturpropositionen? 
 
Kulturpropositionen menar att de offentliga arenorna utgör en grund för en väl fungerande 
demokrati. I synnerhet framhävs Internets funktion som offentlig arena där alla har möjlighet 
och utrymme att på sina egna villkor framföra sin åsikt. Den nya tekniken, med konstant 
uppkoppling, har inneburit en mycket högre tillgänglighet till arenor och samtal. Audunson 
påvisar dock en brist när han beskriver Internet som en högintensiv mötesplats där den egna 
intressesfären styr det faktiska deltagandet. Internet främjar på ett tydligt sätt subjektifieringen 
i och med att det i så hög grad bygger på frivillighet. Vidare poängterar Audunson relevansen 
i att möta oliktänkande för att kunna utvecklas och se andra perspektiv. För ett demokratiskt 
samhälle krävs tolerans och ett dialektiskt förhållningssätt till sin omvärld och denna aspekt 
riskerar att förloras på Internet.120  

                                                 
120 Audunson, Ragnar (2005), s. 433 f.  
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De offentliga kulturinstitutionerna beskrivs i propositionen som viktiga arenor och som stöd 
för det offentliga samtalet. Habermas framhåller särskilt betydelsen av institutioner som de 
forum där det rationella resonerandet äger rum och att dessa platser bör befinna sig i 
spänningsfältet mellan det privata och det offentliga. Förlorar institutionerna sin position 
emellan dessa två försvinner också dess uppdrag som garant för den offentliga 
diskussionen.121  För att återknyta till Audunsons resonemang om lågintensiva mötesplatser så 
kan interaktionen människor emellan på dessa institutionella arenor fungera integrerande; dels 
kan själva anblicken av den andre verka för tolerans, dels att i samtalet socialt tvingas möta 
den andres perspektiv.122 
 
Propositionen framhåller att kulturen i sig självt inrymmer en integrerande aspekt genom att 
vara bärare av humanistiska ideal, som i förlängningen resulterar i en god människosyn. Att 
ha tillägnat sig ett visst mått av kultur möjliggör en förståelse för andra människor och olika 
perspektiv. Habermas anser i samma mån att grunden för en fungerande offentlighet är en 
kritisk reflektion och en litterär bildning. Han menar att själva förutsättningen för den 
borgerliga offentlighetens politiska inflytande var en tillryggalagd kulturell gemensam 
referensram som det smakmässigt och subjektivt resonerades kring.123 Enligt Habermas 
kausala förlopp bör alla medborgare i en demokrati ha tillgodogjort sig en grundläggande 
bildning för att kunna delta aktivt i den politiska processen. Kulturpropositionen poängterar 
också vikten av att de offentliga institutionerna förmedlar ett nationellt och jämlikt 
kulturutbud. Detta för att alla skall kunna ha samma medborgerliga förutsättningar.   
 
Sammanfattningsvis har vi kunnat se att kulturpropositionen anser att offentliga arenor är av 
stor vikt för en livaktig demokrati och resonerar om dessa dels i relation till Internet, dels i 
relation till landets offentliga kulturinstitutioner.  
 
 

6.2. Hur resonerar kulturpropositionen och informanterna 
kring bibliotekens förutsättningar att fungera som en 
offentlig arena? 
 
Kulturpropositionen behandlar varken biblioteken specifikt i förhållande till offentliga arenor 
eller tar upp institutionens mötesplatsfunktion när folkbibliotekens uppdrag definieras. 
Däremot talar propositionen om de nationella kulturinstitutionernas betydelse för offentliga 
arenor, vari biblioteken inräknas.  
 
Samtliga av våra informanter hävdar bibliotekets roll som offentlig arena, men påvisar också 
att det är en funktion som är svår att framhäva vid en politisk legitimering av biblioteket. En 
av informanterna betonar särskilt att platsfunktionens betydelse är svår att överblicka endast 
med hjälp av besökssiffror vilket har varit det mätverktyg som använts för att legitimera 
verksamheten för politiker. En besöksräkning beskriver inte sättet varpå användarna gagnar 

                                                 
121 Habermas, Jürgen (2003), s. 39 ff., s. 158 f. 
122 Audunson, Ragnar (2005), s. 435 f. 
123 Habermas, Jürgen (2005), s. 36 f. 
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sig av biblioteket; ett besök kan sträcka sig under en lång eller kort tid samt fylla helt skilda 
syften. De instrumentella mätverktygens tillkortakommanden beskrivs även av Jochumsen 
och Hvenegaard Rasmussen som menar att de är otillfredsställande och missvisande vid en 
redogörelse för folkbibliotekens verksamhet.124 Även Andersson och Skot-Hansen, Audunson 
och Ljødal understryker vikten och behovet av att definiera och synliggöra bibliotekens 
faktiska funktioner, detta för att på ett mer tillfredsställande sätt kunna motivera sin 
existens.125  
 
Att hela befolkningen skall ha samma förutsättningar till en likvärdig kultur och tillgång till 
kulturarvet är något som kulturpropositionen understryker. Habermas betonar särskilt vikten 
av en jämlik och gemensam bildning för deltagarna i en resonerande offentlighet. En 
jämbördig förförståelse måste föreligga för att individer skall kunna mötas i ett samtal, liksom 
för att överhuvudtaget kunna nå en konsensus.126 Även Vestheim poängterar vikten av bildade 
medborgare för ett konstruktivt folkstyre, där biblioteket blir forumet för dess förverkligande. 
Han betonar bibliotekets särställning i detta avseende, som en plats där man kan få en 
mångfasetterad bild av verkligheten.127 En informant talar i likhet om att biblioteket fungerar 
demokratiskt eftersom institutionen visar dels genom samlingarna varför medborgaren skall 
engagera sig politiskt, dels hur denne deltar via de forum för samtal som erbjuds. Ytterligare 
en informant framhåller bibliotekets uppdrag i att fungera som en plats för medborgare, men 
att den möjlighet till bildning som biblioteket erbjuder endast kan tas emot frivilligt och blott 
individen själv kan förverkliga sina drömmar. Den offentliga arenan bygger på samma 
frivillighetsbasis. Habermas menar att det offentliga samtalet ständigt måste skapas av sina 
deltagare för att kunna existera. Biblioteket innehar arenafunktionen latent, men det är endast 
i besökarnas frivilliga resonerande som det offentliga samtalet väcks. På samma sätt menar 
Habermas vidare, att det kritiska samtalet sker i interaktionen med jämlika människor snarare 
än mellan en auktoritativ talare och publik där dialogen tenderar att bli ensidig.128 För att 
undvika ett ensidigt samtal blir den gemensamma referensramen av yttersta vikt, medborgarna 
måste vara välinformerade och ha en förförståelse för att kunna få utrymme i den 
demokratiska processen.  
 
Hansson påvisar betydelsen av en objektiv bildningssträvan för att eliminera de skillnader i 
demokratiska förutsättningar som föreligger idag. I det senmoderna samhället tenderar den 
gemensamma referensramen att upplösas av individers subjektiva kunskap och utbildning. 
Han menar att folkbiblioteket håller på att utvecklas mot en institution som förmedlar 
information utan ett högre syfte.129 Detta blir särskilt synligt i relation till kulturpropositionen 
i fråga om folkbibliotekens uppdrag där det livslånga lärandet och utbildningen ter sig ha 
ersatt bildningen. Även Habermas talar om denna samhällsförändring i resonemang om hur 
den gemensamma referensramen försvinner som ett mål att sträva mot. Han menar att 
kulturen istället för att vara eftersträvansvärd alltmer karaktäriseras av psykologiska 
underlättanden och simplifieras för att passa massan.130 En fara vid att göra kulturen mer 
allmängiltig genom att subjektifiera den, menar Nilsson ligger i att den riskerar att bli 
                                                 
124 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2006), s. 167 f. 
125 Andersson & Skot-Hansen, (1994), s. 259 ff.; Audunson, Ragnar (2005), s. 437 f.; Ljødal, Hilde (2005), s. 74. 
126 Habermas, Jürgen (2003), s. 168. 
127 Vestheim, Geir (1997), s. 85ff. 
128 Habermas, Jürgen (2003), s. 192. 
129 Hansson, Joacim (2004), s. 40. 
130 Habermas, Jürgen (2003), s. 160-164. 
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urvattnad och förlora relevans.131 Ett par av informanterna poängterar att bibliotekets roll inte 
är att värdera användarnas kulturval, men att det är viktigt att visa på att biblioteket 
tillhandahåller och erbjuder komplement till de mer kommersiella och efterfrågade 
medieformerna. 
 
Folkbiblioteket befinner sig i spänningsfältet mellan offentligt och privat. I dess natur som 
offentligt finansierat finns det också i dess lokala förankring ett utrymme för medborgare att 
mötas som privatpersoner. Hansson uttrycker denna funktion som att biblioteket utgör 
”samhällets vardagsrum”.132 Detta uttrycks också i informanternas resonemang om 
biblioteksrummet när det beskrivs som neutralt, kravlöst och avgiftsfritt. I civilsamhället idag 
är biblioteket en av få sådana platser som endast erbjuder ett varande utan krav på prestation 
och konsumtion. På så vis öppnar det upp för biblioteket som en offentlig arena i avseendet 
att alla har tillgång till platsen som sådan. Informanterna poängterar även bibliotekets uppdrag 
i att överbrygga de kulturella, digitala och i förlängningen de sociala klyftor som finns i 
samhället.  I och med att en kulturell kanon tillsammans med en populärkulturell sådan 
tillhandahålls avgiftsfritt kan medborgarna skapa en grundläggande referensram för att kunna 
delta i det rationella samtalet oavsett social bakgrund. Eftersom biblioteket är den institution 
som når flest samhällsskikt finns det också utrymme för att möta vitt skilda personligheter och 
erfarenheter. Audunson visar på detta i de lågintensiva mötesplatserna och Habermas menar 
att det är just i mötet mellan oliktänkande som det rationella samtalet kommer till stånd, 
återigen förutsatt att bildningskriteriet är uppnått.133  
 
En av informanterna ger en bild av bibliotekens utveckling mot en högre grad av profilering 
för att kunna tillfredsställa de ökade individualistiska behov som användarna har. Detta 
exemplifieras med den ökande tillväxten av kulturhus, vilka ofta förläggs i kommersiella 
knutpunkter. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar att kulturhusen som de har sett ut 
på nittiotalet och framåt har en målrationell karaktär. Biblioteken, i denna utformning, 
används i ett marknadsföringssyfte av kommunerna för att främja näringsliv och tillväxt, men 
förlorar på så vis en mer värderationell funktion.134 Placeras biblioteken i en kommersiell 
kontext finns det även en risk för att man förlorar det livskraftiga spänningsförhållandet 
mellan privat och offentligt.  Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen ifrågasätter den bild 
som ofta tecknas av bibliotekets mötesplatsfunktion som framförallt nyttjas av socialt 
marginaliserade grupper. Istället framhålls dess betydelse för alla invånare i lokalsamhället 
som en självklar plats att vara på.135 Informanten lyfter också upp att det kan bli tal om ett 
förändrat uppdrag för biblioteken i kulturhusen, där efterfrågan på ett tydligare sätt kan 
komma att bli avgörande i linje med den kommersiella kontexten. De bibliotek som då finns 
kvar i lokalsamhället får då istället mer fungera som offentliga arenor.  
 
Sammanfattningsvis har vi kunnat urskilja bibliotekets möjlighet att fungera som en offentlig 
arena på framförallt två sätt; dels erbjuder institutionen en plats där samtal kan äga rum, dels 
ger samlingarna och bibliotekariernas pedagogiska roll möjlighet till bildning och i längden 
en gemensam referensram. Ytterligare en faktor som spelar in i bibliotekets möjlighet att vara 

                                                 
131 Nilsson, Sven (2003), s. 232. 
132 Hansson, Joacim (2004), s. 18. 
133 Habermas, Jürgen (2003), s. 187. 
134 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2006), s. 174 f. 
135 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2000), s. 140 f. 
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en offentlig arena är att institutionen befinner sig i spänningsfältet mellan offentligt och 
privat, något Habermas menar är trängande. Slutligen är biblioteket kravlöst, att befinna sig 
där eller att ta del av samlingarna sker på frivillighetsbasis. Bibliotekets ”låga trösklar” verkar 
också genom sin frihet från avgifter integrerande; alla befolkningsskikt i samhället kan på så 
vis mötas på biblioteket. 
 
 

6.3. På vilka sätt finns det, med utgångspunkt i dagens 
senmoderna samhälle och i vårt analysmaterial, ett 
utrymme för biblioteket som offentlig arena? 
 
Det senmoderna samhällets uppbrytande av värdehierarkier, samt ifrågasättande av det 
moderna samhällets sanningsanspråk och fasta traditionella ramar, har försatt biblioteket som 
institution i kris. Som sprunget ur upplysningen fungerar biblioteket som bärare av dessa 
modernitetens ideal i form av objektiv kunskap och bildning. Följaktligen blir bibliotekets 
struktur sett som mål för förändring och utveckling i relation till ett senmodernt och 
instrumentalistiskt fungerande samhälle.136  

Den kulturella friställningen, som Ziehe anför, skapar genom demonteringen av den 
hierarkiskt vertikala kulturen ett utrymme för individuella kulturuttryck och en subjektifiering 
av den goda smaken.137 Det är den subjektiva meningen, den personliga smaken som 
konsument, som är danande för vad kulturen innebär. Själva ordet konsument menar 
Habermas är att likställa individen med en passiv mottagare av varor, i detta fall kulturvaror, 
snarare än en reflekterande aktör.138 På liknande sätt resonerar en av informanterna i fråga om 
konsumenter och framhäver istället att biblioteksanvändare bör få utrymme till ett mer aktivt 
deltagande. Kulturpropositionen gör också en distinktion mellan konsument och medborgare 
där den senare uttrycks i mer aktiva och medvetna ordalag; medborgare sammankopplas till 
teman kring politik, demokrati och lärande. Vidare diskuterar propositionen hur Internet ger 
ökad möjlighet till deltagande i och skapande av kultur, vilket också gör uppdelningen mellan 
amatörskap och professionalism mer diffus. När kulturen demokratiseras och blir mer 
smakorienterad, menar Habermas att kulturens bildningsnivå riskerar att degraderas till en 
kommersiell upplevelsekultur som inte kan hävdas fungera som den referensram vilken är 
nödvändig för det offentliga samtalet.139  

Giddens menar att den kapitalistiska marknaden är ett av senmodernitetens fundament vilket 
påverkar det samhälleliga livet på alla plan. 140 Detta märks kanske tydligast i hur kulturen har 
kommersialiserats och blivit mål för subjektivitet och efterfrågan. Ziehe framhåller förutom 
möjligheterna också tvånget i att skapa sin egen identitet då de ständiga livsvalen genomsyrar 
samhället på alla nivåer. Vidare menar han att de kulturella val som görs inte grundar sig i en 
kritisk reflektion utan snarare på vad de tillför och hur de påverkar personligheten.141 Därmed 

                                                 
136 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2006), s. 27 ff. 
137 Ziehe, Thomas (1989), s. 38 f.  
138 Habermas, Jürgen (2003), s. 159 ff. 
139 Habermas, Jürgen (2003), s. 160-164. 
140 Giddens, Anthony (1999), s. 14. Se även McGuigan, Jim (1999), s. 2 ff. 
141 Ziehe, Thomas (1989), s. 34 ff. Se även Giddens, Anthony (1999), s. 11 ff. 



 

 

 

32

följer Ziehe till viss del Habermas resonemang om att subjektiviteten urholkar grunden för 
den resonerande offentligheten.142 Dock framhåller Ziehe den ökande graden av reflektion 
som emellertid sker på ett internalt plan; den senmoderna människan förhåller sig 
reflekterande till alla subjektiva intryck. Giddens visar på att samhället består av olika 
individers små berättelser som kontinuerligt revideras, och att de moderna institutionerna 
genom sin byråkratiska art saknar möjlighet till en konstant självreflektion.143 Med hela den 
utformningen som karaktäriserar de moderna institutionerna fungerar biblioteken som 
förmedlare av modernitetens stora berättelser. Konflikten mellan det senmoderna samhället 
och folkbibliotekens upplysningsideal är någonting som informanterna liksom Nilsson 
belyser.144 Användarnas krav på den kultur som är mål för deras subjektiva intresse ställs ofta 
mot den kultur som biblioteken traditionellt förmedlat. Slitningen som uppstår uttrycks 
framförallt vara beroende av en ökad differentiering av målgrupper som tillsammans med 
minskande resurser problematiserar medieprioriteringar. Ett par av informanterna påvisar 
också det svåra i att negligera efterfrågan då biblioteken befinner sig i en konkurrenssituation 
och måste legitimera sin verksamhet med hjälp av utlåns- och besöksstatistik. Något som en 
informant särskilt poängterar är användarnas frihet att själva välja mål för sitt 
kulturanvändande, och att biblioteken endast kan försöka att visa och framhålla alternativ 
samt smalare genrer. Men att endast bekräftas, vare sig det gäller favoritgenre eller politisk 
ståndpunkt, är enligt Audunson att indirekt motarbeta utvecklingen mot ett tolerant och 
mångfasetterat samhälle.145 Habermas drar ett sådant resonemang ännu längre när han påstår 
att den stora mängden konkurrerande privatintressen, som trängt in i offentligheten, 
oundvikligen försvagar möjligheten till ett rationellt samtal.146 Biblioteken bör, som nämnt, 
enligt informanterna både ta hänsyn till efterfrågan samt sträva mot folkbildning, för att kunna 
överbrygga inte bara digitala och intellektuella klyftor utan även sociala. Flertalet informanter 
poängterar folkbiblioteken som utjämnare av samhälleliga klyftor i och med deras 
pedagogiska roll såsom en förutsättning för användarnas jämlika delaktighet i offentliga 
arenor. 
 
Bibliotekets legitimitetskris i det senmoderna samhället kan härledas till Ziehes resonemang 
om att institutionernas nedbrytande av traditionella värden går i snabbare takt än 
uppbyggandet av nya värden, vilket leder till en osäkerhet kring verksamhetens visioner.147 
Samhällets nya krav på vad biblioteket bör vara speglas i politikernas uppfattning om 
institutionen. Hos informanterna går det att se en motsättning i fråga om kulturpolitikens mål, 
samtidigt som de på många sätt också försöker att uppfylla dessa mål. I och med att 
bibliotekens ledning ligger på kommunal nivå utsätts biblioteken för en konkurrenssituation 
med andra kommunala institutioner om de ekonomiska medlen. Detta faller enligt Jochumsen 
och Hvenegaard Rasmussen ofta till bibliotekens nackdel och behovet av att marknadsföra sig 
ökar.148 Även informanterna påtalar behovet av att legitimera sig för politiker, vilket 
framförallt sker genom att visa på statistiska siffror. Ett sätt för att nå högre siffror är att 
förlita sig på att tillfredsställa efterfrågan, något som i den trängda resurssituationen sker på 
bekostnad av till exempel ett bildningsanspråk. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen anser 
                                                 
142 Habermas, Jürgen (2003), s. 168.  
143 Giddens, Anthony (1999), s. 23-28. 
144 Nilsson, Sven (2003), s. 171. 
145 Audunson, Ragnar (2005), s. 437.  
146 Habermas, Jürgen (2003), s. 172 f. 
147 Ziehe, Thomas (1989), s. 115 f. 
148 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2006), s. 168 f. 
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att detta sätt att prioritera riskerar att urholka bibliotekets mer abstrakta och omätbara värden. 
När efterfrågan får styra utformningen av verksamheten och biblioteken därmed går mot en 
uppenbar marknadsanpassning, vilken ligger närmre bokhandelsfunktionen, blir det desto 
svårare att legitimera en statlig finansiering.149 Också en strävan hos biblioteken att möta 
användarna på deras villkor, och på så vis vara till för alla, menar Hedemark och Nilsson kan 
få som konsekvens att institutionen blir osynlig och därmed genererar mindre budgetanslag.150 
En följd av att budgeten minskas kan enligt en informant bli att biblioteken tvingas till 
samarbete med kommersiella aktörer vid större satsningar. Detta att använda instrumentella 
metoder för att nå värderationella mål är något som tydligt går att utläsa i informanternas 
utsagor; vilket också ligger till grund för den ambivalens som uttrycks i relation till 
kommersialism. Liknande resonemang förs av Särg i relation till hur bibliotekarier håller kvar 
vid de traditionella idealen men använder sig av marknaden och dess redskap för att nå 
dessa.151 

Det ambivalenta förhållningssättet till kommersialismen visar sig också tydligt i hur 
majoriteten av informanterna understryker bibliotekets särställning som en plats skild från 
konsumtion och krav. I det senmoderna samhället där kapitalismen är förhärskande utgör en 
sådan plats en avvikelse från det rådande. I synnerhet Hansson förfäktar, i likhet med 
informanterna, folkbibliotekens särställning som en plats som i sin frihet från avgifter och 
krav understödjer bildning och demokratiska samtal.152 Audunson visar på biblioteksrummets 
unika möjligheter att fungera demokratiskt genom sin blotta existens. Som lokal mötesplats 
fungerar folkbiblioteket som introducerande och representerande av samhället, den 
hegemoniska kulturen kan på så vis bli tillgänglig för en heterogen befolkning. Att biblioteket 
skulle vara en av få platser idag som kan fungera som en offentlig arena är någonting som 
Audunson framhåller, och påstår vidare att utan denna arenafunktion skulle den rationella 
demokratin fullständigt saknas.153  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det finns många hinder för en offentlig arena att kunna 
fungera i det senmoderna samhället. Subjektivismen har ersatt den gemensamma bildningen 
som enligt Habermas krävs för ett rationellt samtal. Vidare har vi kunnat skönja hur 
kommersialismen får en mer framträdande roll, vilket har inneburit att folkbiblioteken med 
sina upplysningsideal tvingats att legitimera sig med målrationella medel. Trots detta hävdas 
biblioteket vara en av få platser idag som kan realisera arenafunktionen, dels genom att vara 
en avgiftsfri och kravlös plats, dels genom att man tillhandahåller och erbjuder möjlighet till 
en gemensam bildning. 
 
 
 
 

                                                 
149 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2006), s. 166 ff. 
150 Hedemark (2009), s.162 f. , Nilsson (2003), s. 235. 
151 Särg, Anna (2009), s. 61. 
152 Hansson, Joacim (2004), s. 45. 
153 Audunson, Ragnar (2005), s. 432 f. 
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7. Avslutande diskussion 
 

I och med det senmoderna samhällets ökade subjektivisering och möjlighet till eget 
kulturskapande demokratiseras kulturen i stort. Modernitetens kultursyn på en upphöjd kanon 
är, i en jämförelse, till sin form tämligen låst och vi menar att senmodernitetens uppluckrande 
av denna syn främjar nya uttryck och en kulturell utveckling. Samtidigt fungerar denna kanon 
som underlag för den gemensamma referensram vi anser är nödvändig för ett jämlikt 
deltagande i offentliga arenor. Bibliotekens uppgift är därmed inte att endast tillhandahålla 
den goda kulturen men att visa på att den finns och hur den kompletterar den mer 
efterfrågansstyrda eller den rent subjektiva kulturen.  

Kravlösheten från bibliotekens sida ligger i att all sorts kultur erbjuds och att användandet 
sker på en frivillig basis. På samma vis bör också neutraliteten fungera; inköpen är styrda, 
skyltningen och marknadsförningen likaså, men det är i förhållningssättet till den enskilda 
individen och dess önskemål som neutraliteten skall vara rådande. Anledningen till att vi 
poängterar folkbibliotekens neutralitet och kravlöshet i denna diskussion är att deltagande i 
den demokratiska processen måste grundas i frivillighet. I lika hög grad som frivilligheten är 
nödvändig för en offentlig arena betonar vi återigen den kunskapsgrund som är basen i en 
rationell diskussion. Detta blir till synes motsägelsefullt då ett kulturellt tvång är omöjligt; 
men desto större roll spelar folkbiblioteken i sin strävan efter att skapa det intresse för vår 
gemensamma referensram som möjliggör ett jämlikt kulturellt kapital fördelat över hela 
befolkningen. 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är det viktigt att understryka att bibliotekets 
framtid inte ligger i en anpassning mot kommersiellt mätbara värden utan snarare att, som en 
av få instanser i samhället, positionera sig mot detta och istället förespråka humanism och 
demokratiska ideal. Samhället behöver inte ett bibliotek som går i marknadens spår utan 
definierar sig som någonting särskilt, någonting som är unikt och värt att bevara samt 
försvara. Det vore i detta avseende intressant att i vidare forskning utreda vilka konsekvenser 
de alltmer vanliga kulturhusen får för bibliotekens uppdrag gentemot samhället. Samt 
undersöka huruvida det kommer att bli så, som en av våra informanter uttryckte det, att 
biblioteken specialiseras och får olika funktioner givet dess lokalisering. Denna utveckling 
skulle kunna tyda på att det skulle bli svårt att tala om biblioteken som offentliga arenor, där 
möten och integration förekommer. Snarare skulle det bli så att de sista samhälleliga resterna 
av de lågintensiva mötesplatserna försvinner och konkurreras ut av de högintensiva. På så vis 
finns det en risk i att biblioteken som befinner sig i kommersiella knutpunkter framförallt 
kommer att locka den del av befolkningen som är köpstark; där verksamheten tenderar att bli 
upplevelseorienterad och samlingarna konsumtionsvaror. De lokala biblioteken behåller i 
högre utsträckning den traditionella rollen och riskerar att endast fylla en funktion för 
marginaliserade grupper och därmed verka stigmatiserande snarare än främjande för 
demokratin. 
 
För att biblioteken skall kunna kräva sin plats i samhället måste nya visioner utformas 
baserade på rationalitet och folkbildning där bibliotekets funktion som offentlig arena står i 
centrum. I skenet av uppsatsens problemformulering har vi i samhället kunnat se tendenser till 
en strömning som verkar parallellt med den instrumentella. Vi menar att man idag kan ana ett 
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förnyat engagemang i samhälleliga frågor, som uttrycks i ett ökat intresse för exempelvis 
granskande reportageböcker och ökad delaktighet i miljöfrågor såväl globalt som lokalt 
förankrat – närmast att jämföra med en ny grön våg. Här spelar biblioteket en avgörande 
position, där det gäller att kunna förankra institutionen skilt från kortsiktiga och kommersiella 
mål för att på så vis utgöra ett seriöst alternativ. Ur ett sådant perspektiv är biblioteken kanske 
mer aktuella än någonsin, det gäller bara att se bortom de hårda värdena och istället finna de 
mjuka värdenas hårda kärna. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 

Persondata 
- Namn? 
- Ålder? 
- Utbildning? 
- Hur ser en typisk arbetsdag ut? Arbetsuppgifter? 

Biblioteksrollen 
Vad har biblioteket för roll i förhållande till samhället/befolkningen? 
- Vilka funktioner anser Du är centrala i bibliotekens verksamhet? (På ett idéplan…) 
- Vilka funktioner anser Du prioriteras på ditt bibliotek? 
- Vilka funktioner anser Du prioriteras av politiker? 
- Vilka funktioner anser Du prioriteras av användarna? 
- Upplever Du att det finns en skillnad i hur ditt bibliotek, politiker och användare ser 
på bibliotekets roll? 
- I så fall, på vilket/vilka sätt?  

Biblioteksrummet 
Vilken funktion fyller den fysiska biblioteksmiljön/vilken funktion uppfyller den optimalt? 
- Vad betyder biblioteksrummet för dig? 
- Beskriv detta bibliotekets olika rum och vilka funktioner de är tänkta att fylla?  
- Hur uppfylls dessa funktioner i realiteten?  
- Med vilka medel lockar man användare till biblioteksrummet? 
 - Upplever Du att dessa medel lockar användarna på det sätt som det är tänkt? 
- Är biblioteksrummets funktion något som genomsyrar/påverkar bibliotekets 
verksamhet? 
- Hur anser Du att biblioteksrummet kan utvecklas? 
 - Vilka möjligheter anser Du att virtuella miljöer har att fungera som en förlängning av det 
fysiska biblioteksrummet?  
- Vilka nackdelar kan finnas?   
- Hur arbetar Ni på detta bibliotek med virtuella mötesplatser så som Facebook?  
- Hur påverkar bibliotekets lokalisering i ett medborgarkontor biblioteksrummet? 
- Hur kan bibliotekets funktioner påverkas? 

Det praktiska arbetet 
Beroende på vilken uppfattning man har om bibliotekets roll, hur påverkar detta ens praktiska 
arbete? Finns det möjlighet att påverka? 
- För att återknyta till Din arbetsdag och Ditt praktiska arbete: hur upplever Du att din 
uppfattning om bibliotekets och biblioteksrummets roll i samhället påverkar ditt 
arbete? 
- Anser Du att det finns utrymme för att påverka Ditt biblioteks verksamhet? 

 
Revidering av intervjuguiden, gällande informanter B till och med E: 

Diskutera kring begreppen demokrati, neutralitet, kommersialism och kvalitet. 
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Bilaga 2: Arbetsfördelning 
 

Uppsatsen har till allra största del genomförts genom att vi skrivit tillsammans. I de delar där 
vi tvingats arbetsfördela har vi sedan gemensamt gått igenom och skrivit om varför inga delar 
går att tillskriva en enskild författare.  

 




