
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

2003:115

Konstverksamhet på folkbibliotek

Med utgångspunkt i statliga kulturpolitiska direktiv

ULLA LARSSON

© Författaren/Författarna
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren/författarna.



1

Svensk titel: Konstverksamhet på folkbibliotek – med utgångspunkt i statliga
kulturpolitiska direktiv

Engelsk titel: Art activity in the public library with starting point on Government
cultural political directives

Författare: Ulla Larsson

Kollegium: 1

Färdigställt: 2003

Handledare: Anders Frenander

Abstract: This master thesis is about art activity in the public library. The essay
takes its starting point from Government cultural political directives and
my purpose has been to study how these are followed up in the municipal
level. My survey takes place at the main library of Flen in the county of
Södermanland. What I am looking for is, what the art activity looks like,
what is decided regarding it and what the strategies are. Furthermore I
look into how library visitors understand and participate in the art
activity. A parallel survey is done in the part that concerns the library
visitors. It consists of studies regarding the art interest of the visitors
connected to their social background. This is often taken into account
when cultural political surveys are done which regard participation in
cultural life.

On behalf, of the investigation which concerns the library visitors art
interest in relation to their social background, it takes off from the
theories of the French sociologist Pierre Bourdieu, concerning cultural
habits in relation to socio- economical factors and lifestyle, but also from
Swedish cultural statistic.

The methods used to carry through the study are partly interviews with
two persons who have responsibility of art activity in the libraries but
also in the municipality. The other method used, was an enquiry
investigation in which the library visitors were able to have their saying.
The background chapter in this master thesis includes three subchapters;
cultural political directives according art, definitions of art and the self-
governing of municipals. The result shows that in the library of Flen
there is an administration and possibility for citizens to participate in an
extensive art supply. On the contrary, there is not any real formulated art
activity strategy activated.

The library visitors are generally pleased with the total art supply at the
library. The participation in the art activities at the library and the art
interest in general may vary depending on which type of media and on
social background. Social background factors such as gender, age,
education and occupation do have importance for the interest in art.
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1 Inledning
Konsten är nödvändig för att människan skall kunna vinna kunskap om och
förändra världen. Men konsten är också nödvändig i kraft av den magi som finns
immanent i den.1

Under senare år har konstintresset hos den svenska befolkningen tilltagit. Samtidigt med
detta har antalet konstmuseer och konsthallar i landet ökat.2 Besökssiffrorna på
konstutställningar och konstmuseer är sedan 1990-talet något på uppåtgående.3

Tillgänglighet till konstupplevelser skall vara lika för alla medborgare oavsett var i
landet man bor. I ett åttiotal kommuner finns ett konstmuseum eller en konsthall med
regelbunden utställningsverksamhet.4 Totalt i landet finns ca 290 kommuner, i mer än
två tredjedelar av landets kommuner finns alltså inte någon specifik konstinstitution och
fördelningen av konst-tillgängligheten för medborgarna är därför inte speciellt jämlik.

Folkbibliotekens existens i kommunerna skall vara säkrad genom bibliotekslagen. I
kulturpolitiska dokument framhålls, om dock något diffust, att biblioteken har som
uppgift att tillgängliggöra konst. I kommuner utan någon ren konstinstitution menar
många att det är av extra stor vikt att folkbiblioteket tar på sig ett konstansvar så att
befolkningen i alla delar av landet får möjlighet till konstupplevelser i både utövande
och ”konsumerande” syfte.

Det är vanligt förekommande att bibliotek erbjuder någon form av konstupplevelser.
För några decennier sedan gjordes stora satsningar på artoteksverksamhet (d.v.s.
konstförmedling genom utlåning av tavlor) på bibliotek. De växte fram under sextio och
sjuttiotalet och under dess guldålder fanns ett sjuttiotal sådana i landet. På åttiotalet
avstannade verksamheten och sedan dess är den på utdöende, 1998 fanns endast tre
artotek på folkbibliotek kvar i landet. Artotekens utdöende har mer berott på en
besvärlig och utrymmeskrävande hantering än på pengabrist.5

På de allra flesta bibliotek idag förekommer konst i olika former och dessutom litteratur
och andra typer av dokument som rör konst. Ibland finns det också ett konstgalleri eller
en konsthall inrymd i bibliotekslokalerna. Konstföreläsningar eller författaraftnar där
konstboksförfattare ingår kan förekomma.

Den formen av bibliotek vi ser idag har sina rötter i de anglo- amerikanska public
libraryidéerna. Valfrid Palmgrens insatser på 1910-talet är välkända i spridandet av
dessa idéer - som innebär välrustade bibliotek för alla - vilka också fick en stor
genomslagskraft i Sverige. Fortfarande står den demokratiska föreställningen för
bibliotekens berättiganden som grundpelare. I samhällen som i sin karaktär ständigt
förändras krävs att bibliotek är öppna för dessa förändringar genom att snabbt motsvara
det rådande samhällets demokratiska krav. Det vill säga att ett väl utvecklat bibliotek i
demokratisk anda kan se ut på en mängd skilda sätt.

                                                
1 Fischer, Ernst 1971. Konstens nödvändighet - En marxistisk analys, s. 15.
2 SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning – i korthet, (1995), kulturutredningens slutbetänkande, s. 413.
3Den kulturella välfärden, Elitens privilegium eller möjlighet för alla? Svenska folkets kulturvanor 1976-
1999, En rapport grundad på Välfärdsstatistiken/ULF, (2002)  s. 45.
4 SOU 1995:84, s. 431.
5 Bodén, Anna 1998. Konstförmedling på bibliotek, Magisteruppsats, s. 54.



5

På biblioteken prioriteras alltjämt det tryckta ordet. Att själv kunna uttrycka sig i ord
och samtidigt ha kunskaper i läsning menar många är av stor vikt för att möjliggöra ett
enskilt deltagande bland annat i samhällets mångskiftande krav och rättigheter. Av
samma orsaker är ett bildseende minst lika viktigt i dagens samhälle där bildflödet är
enormt och hela tiden tilltar bland annat genom massmedia men också genom konst i
den offentliga miljön och i bostadsområden.

Det är viktigt att komma ihåg att alla bilder uttrycker någonting. Man kan säga att de är
en sorts språkbruk. Vad ett bild- eller ett konstuttryck står för är inte alltid lätt att tyda
och avsikten kanske inte heller är ämnad att vara det. Men alla bilder har en avsändare
oavsett budskap och bildtyp. Och på något sätt påverkas man av bilder omedvetet eller
medvetet. För att man som enskild individ eller som samhällsmedborgare ska kunna
möta och förhålla sig till bilder i någon form, underlättar det således om man har ett
utvecklat bildseende. I ett demokratiskt syfte är det därför viktigt att stärka bildseendet.
Här skulle biblioteken kunna ha en viktig uppgift, nämligen att förmedla vikten av
bildseendet men också ge en möjlighet att uppgradera det.

Konst kan också erbjuda något mer än det som ofta sägs vara dess grundläggande
funktion vilket är att upplysa och stimulera till handling, nämligen dess magiska inslag.
”Utan denna lilla rest av sitt ursprungliga väsen, upphör konsten nämligen att vara
konst.”6 Konsten i sitt väsen med inneboende magi erbjuder själsliga möten och kan
fungera som andrum och motbild till den många gånger krävande och stressiga miljö
som samhället idag ofta påtvingar oss, där inslag av magi knappast längre har något
större utrymme.

Hur som helst finns idag fortfarande en mängd konst i olika former på bibliotek vilken
bäddar för att en aktiv och mångskiftande konstverksamhet skulle kunna blomma.
Konstens rika mångsidighet av möjligheter, såsom historiska, samhälleliga, själsliga,
mystika eller lekfulla sådana skulle biblioteket kunna utnyttja och erbjuda.

En väsentlig roll för människors möte med bildkonst är platsen och sammanhanget. Hos
många människor finns ett motstånd mot att besöka konstmuseer och konsthallar.
Genom att visa konst på andra platser, som exempelvis på bibliotek, är av vikt för att
människor ska få tillfälle att möta bildkonst.7 På så sätt skulle fördomar och
föreställningar om konstens exklusivitet brytas ned och på sikt också kunna öka
förståelsen på området. Ofta beror ett sådant avståndstagande mot vissa kulturvanor på
människors sociala bakgrund.8

Mot bakgrund av ovan nämnda förhållanden kommer min undersökning in i bilden. Jag
skall studera ett huvudbibliotek i en kommun utan konstinstitution där undersökningens
fokus gäller konstverksamheten. Studier av lokal folkbiblioteksverksamhet är av största
vikt då statliga direktiv till sist alltid är en lokal fråga.

Min undersökning genomförs på Flens huvudbibliotek i Södermanlands län. Att
undersökningen genomförs just där beror på att Flens kommun inte har någon ren
konstinstitution. Dessutom beror det på att det finns en stor mängd offentlig konst
placerad på biblioteket samt att det finns ett konstgalleri i bibliotekslokalerna. Hurdana
förhållandena är på Flens bibliotek vad avser bildkonst är studiens syfte att ta reda på.

                                                
6 Fischer 1971, s. 15.
7 SOU 1995:84, s. 420.
8 Den kulturella välfärden 2002, s. 7.
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Uppsatsen tar utgångspunkt i statliga kulturpolitiska direktiv. Jag studerar hur statliga
kulturpolitiska direktiv följs upp på lokal nivå. Det jag söker är hur konstverksamheten
ser ut, hur och vad som beslutas kring den och vilka strategierna är. Dessutom
undersöker jag hur besökarna uppfattar och deltar i densamma. En parallell
undersökning görs i den del som rör biblioteksbesökarna. Den utgörs av studier kring
besökarnas konstintresse kopplat till social bakgrund. Detta tas ofta hänsyn till när
kulturpolitiska undersökningar görs som behandlar deltagande i kulturlivet. Denna del
tar avstamp i Pierre Bourdieus teorier som behandlar socioekonomiska förhållanden
men också i statistik som rör svensk kulturpolitik.

1.1 Forskningsläge
Forskning om konst och bibliotek i kombination är relativt tunnsådd. Däremot forskas
det mycket kring företeelserna var för sig. I det följande tar jag upp tidigare forskning
och undersökningar som angränsar samt berör mitt eget arbete.

Göran Sörboms Bildvärldar, om bilder och bildkonst, forskning och kulturpolitik gavs
1984. Vid det tillfället var Sörbom universitetslektor vid institutionen för estetik vid
universitetet i Uppsala. Boken sträcker sig över ett stort område och tar bland annat upp
ämnen som människans föreställningar om samspelet mellan bilders utformning,
innehåll och användningar. Sörbom diskuterar också skillnaden mellan konstbilder och
andra bilder vilket jag kommer att referera till i avsnittet som behandlar konst, i syfte att
koppla detta till resultatet av min undersökning.

År 2001 gav Statens kulturråd Statistiska centralbyrån i uppdrag att kartlägga den
svenska befolkningens kulturvanor. Rapporten Den kulturella välfärden, elitens
privilegium eller möjlighet för alla? kom ut 2002 och redogör för olika gruppers
kulturvanor och dess kulturvanors utveckling sedan mitten av 1970-talet. Studien
omfattar kulturaktiviteter av både finkulturellt slag liksom sådant som inte betraktas
som finkulturella aktiviteter. Det kan till exempel vara besök på kulturinstitutioner som
eget deltagande i studiecirklar etcetera. I avsnitt ….. utgår jag från utvald statistik från
Den kulturella välfärden som rör svenska folkets konst- och biblioteksvanor för att
koppla samman till Pierre Bourdieus teorier. Dessa kan då bättre lämpa sig för svenska
studier.9

Magisteruppsatsen Beslutsprocessen kring offentlig konst från 2002 av Anna
Westerlund behandlar just beslutsprocessen kring offentlig konst i Borås. Hon kommer
fram till att beslut som tas genom en tillsatt konstkommitté har en i stort sett
allenarådande makt för besluten som tas. Konstkommittén som är mycket självständig
är både beredande och beslutande organ vid beslut kring konstinköp. Medlemmar i
konstkommittén anser att förändringar bör ske i relation till beslutsprocessen. Av
Westerlunds uppsats framkommer också att det är viktigt att det är kvalitativt god konst
som köps in och det är av vikt att det placeras i ett bra sammanhang.10 Anna Westerlund
berör inte sambandet offentlig konst och bibliotek, därför kommer hennes uppsats inte
till direkt användning i föreliggande arbete.

Anna Bodéns magisteruppsats Konstförmedling på folkbibliotek från 1998 behandlar
konstverksamhet på bibliotek idag men tar också avstamp ett halvsekel bakåt i tiden. En
stor del av uppsatsen utgör en undersökning som hon gör på fyra svenska folkbibliotek
                                                
9 Den kulturella välfärden 2002, s. 7.
10 Westerlund, Anna 2002. Magisteruppsats Beslutsprocessen kring offentlig konst.
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samt i en konsthall vilka har eller har haft en artotekverksamhet. I intervjuer med
ansvariga bibliotekarier för de olika konstverksamheterna framhölls att ett
informationsbehov hos ansvariga bibliotekarier är stort och måste tillgodoses. Bodén
konstaterar att bibliotekarier som på ett personligt plan är engagerade eller sådana med
en teoretisk utbildning har fler kanaler för att uppfylla ett informationsbehov inom
området. Denna grupp av bibliotekarier med sådan bakgrund har också lättare att
orientera sig och få en överblick inom området. Dessutom anser många av de
intervjuade bibliotekarierna att en arbetsgrupp skulle hjälpa fram konstverksamheten på
folkbibliotek och skapa nya informationsvägar. Bodén synliggör också att det finns
sammanslutningar inom konstbiblioteksarbete i Sverige men i dessa ingår inga
folkbibliotek.

Bodén beskriver också artoteksverksamhet i andra Skandinaviska länder. Där kommer
hon fram till att det svåraste för verksamheten är att bryta ned fördomar mot konst. I
Danmark förklarar Bodén är folkbibliotek representerade i en sammanslutning
(ARLIS/Norden) som finns för Nordens bibliotekarier rörande konstverksamhet.
Dessutom finns där ytterligare en sammanslutning bland konstbibliotekarier, syftet för
den har bland annat varit att framhålla konsten i folkbiblioteksverksamheten och
dessutom att få konsten att finnas med i bibliotekslagen.

Bodéns uppsats har också ett kulturpolitiskt perspektiv då hon i statliga offentliga
utredningar studerar hur man där behandlat konst på bibliotek tidsperioden mellan 1949
till 1995. Hon förklarar att där betonas att folkbiblioteken ska tillhandahålla ett brett
medieutbud, likvärdig prioritet ska ges till andra medier än böcker. Verkligheten såg
annorlunda ut konstaterar hon, det är det tryckta ordet som har företräde. Den medietyp
bibliotek ändå satsat stort på är musikens det vill säga cd-skivan vilket beror på dess
format. Det är annorlunda med originalkonst, den är mer svårhanterlig och denna
svårighet har större betydelse för att bibliotek kan behålla artotek än det utgörs av brist
på pengar.

Andra exempel än utlåning av originalkonst och ett bokbestånd vad gäller
konstförmedling är diabildsserier om konst, konstutställningar samt video och cd-rom
om konst. De senaste tre decennierna har konstförmedling på folkbibliotek varit
synonymt med utlån av konst. Andra konstprojekt har få bibliotek provat på.
Exempelvis är cd-rom som konstförmedling en i stort sett helt outnyttjad resurs.11 Anna
Bodéns magisteruppsats ger för mig i mitt arbete en mycket god inblick i och ger en
grund för konstförmedlingsarbete på svenska folkbibliotek. Hon har studerat
folkbibliotek som har eller har haft en artotekverksamhet. Mer ingående undersökningar
avseende övriga folkbiblioteks konstverksamhet berörs inte i hennes studie. Här
kommer således min uppsats in i bilden.

1.2 Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är dels att studera hur och vad som beslutas kring konst på ett bibliotek
i en kommun som inte har tillgång till en specifik konstinstitution, dels att studera
biblioteksbesökarnas attityd och förhållningssätt till konstutbudet i form av både
stafflikonst, konstböcker och annat med anknytning till konst inom bibliotekets
verksamhetsramar.

                                                
11 Bodén 1998.
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Mina resultat angående ovanstående kopplas sedan till i vilken grad de står i relation till
statens kulturpolitiska mål, bibliotekslagens mål och Unescos folkbiblioteksmanifest.
Samtliga dessa dokument är rekommendationer för att säkerställa ett folks möjligheter
och rätt att ta del i kultur och också indirekt vidga demokratisträvanden.

För att uppnå mitt syfte vill jag söka svar på följande frågeställningar:

• Av vem och hur tas beslut som rör konstverksamheten?

På vilka grunder fattas besluten? Är besluten utformade enligt någon strategi?

• Vilket konstintresse har biblioteksbesökarna i förhållande till social bakgrund?

• Hur uppfattar och deltar biblioteksbesökarna i konstutbudet på biblioteket?

• Hur står mina undersökningar/resultat i relation till de ambitioner som uttrycks i
de statliga kulturpolitiska riktlinjerna?

Denna studie görs i en förhoppning att få fram ett resultat som säger något om hur
statliga kulturpolitiska strategier tar sig uttryck när de åberopas i praktiken på lokal nivå
och samtidigt få en bild av hur befolkningen i form av biblioteksbesökare uppfattar och
deltar i en sådan verksamhet beroende på social bakgrund.

1.3 Teoretisk utgångspunkt
I följande kapitel presenteras teorin vilken utgör grund för undersökningens del i
uppsatsen som rör biblioteksbesökarnas konstintresse och deltagande i
konstverksamheten på biblioteket i förhållande till social bakgrund. Genom denna del
av undersökningen får den övergripande kulturpolitiska undersökningen för uppsatsen
en extra dimension som jag anser väl värd att studera då man i statliga kulturpolitiska
utredningar ofta härleder kulturvanor till sociala bakgrunds betingelser.

Jag tillämpar den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier kring kulturvanors
koppling till socioekonomiska faktorer och livsstilar.

Donald Broady, Bourdieus svenske uttolkare förklarar att i svensk kulturpolitisk debatt
ställs ofta de två kulturbegreppen finkultur/elitkultur och antropologisk kultur, med
vidare innebörd, emot varandra. Broady klargör att Bourdieus begrepp utgör ett tredje
kulturbegrepp. Det innebär summan av det som blir när man studerar finkultur/elitkultur
i egenskap av det antropologiska kulturbegreppet. Ett förtydligande citat från Broady:

I den svenska debatten om kulturforskningens problem har man ofta mot
varandra ställt två kulturbegrepp: 1. kulturen i den traditionella meningen av
högkultur, finkultur, elitkultur, och 2. kulturen i bredare antropologisk mening.
Det förstnämnda slaget av kulturbegrepp är inte sällan försett med
värdeladdningar, positiva eller negativa. Det sistnämnda har ofta betraktats som
icke-normativt och mer vetenskapligt. Bourdieus kulturbegrepp utgör en tredje
art. Det tjänar kort sagt till att studera kultur nummer 1 i dess egenskap av kultur
nummer 2. Det avser de verk, praktiker och föreställningar som, i ett land som
Frankrike, de facto utgör en auktoriserad, legitim kultur vars värde tenderar att
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erkännas i alla sociala skikt, även av de människor som är utestängda från
densamma.12

Denna undersökning har detta som angreppssätt: Jag studerar konst (finkulturen) genom
biblioteksbesökarnas skiftande sociala bakgrund (antropologisk kultur).

För att anknyta Bourdieus teorier som är framställda utifrån och förankrade i det franska
samhället, till svenska förhållanden använder jag Statens kulturråds analys från 2002.
Rapporten Den kulturella välfärden, behandlar den svenska befolkningens kulturvanor
med utgångspunkt i undersökningar om levnadsförhållanden.

1.3.1 Bourdieus begreppsvärld
Presentationen av Bourdieus teorier som innefattar en mängd begrepp har jag bland
annat tytt utifrån boken Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap
och den stora epistemologin av Donald Broady som är en av Sveriges och Nordens
främsta Bourdieuuttolkare. Eftersom begreppen inte är helt enkla har jag använt
ytterligare två texter som tolkningsunderlag. Dels är det Lars Seldéns kapitel som
behandlar Bourdieus begreppsapparat i doktorsavhandlingen Kapital och Karriär där
han i sina studier har Bourdieu som utgångspunkt. Dels är det ännu en text av Donald
Broady vilken ingår i boken Kulturens Fält.

Bourdieu har genomfört ett stort antal empiriska studier som han analyserat både
kvantitativt och kvalitativt. Hans teoretiska begreppsvärld har formats och växt fram
efter hand för att avpassa hans sätt att utföra alla sina studier på, begreppen till sin
karaktär har en förmåga att anpassas till nya undersökningssituationer och är på intet
sätt statiska.13 Begreppen är främst lämpade som forskningsredskap. Det är först när de
används i undersökningar som de får sin fulla mening.14

Termen socialt fält är ett abstraherat begrepp, detta kan påstås vara ett föränderligt
område med mer eller mindre tydliga gränser i förhållande till andra. Ta till exempel
konstens fält för att anknyta till uppsatsens ämnesval. Där ingår institutioner såsom
konstmuseer eller konsthögskolor och personer (eller agenter för att använda Bourdieus
begrepp) i form av konstnärer, konstvetare, konstkritiker, konsthandlare etc. Det viktiga
i sammanhanget är att de strider för dem något gemensamt. Fältet är präglat av
hierarkiska positioner och kan sägas med Broadys ord ”ett system av relationer mellan
dispositioner”.15

Bourdieu skiljer mellan olika kapitalformer. Kapital är symboliska och materiella
tillgångar. Han gör en åtskillnad mellan ekonomiskt kapital (materiella tillgångar och
kännedom om ekonomins spelregler) och symboliskt kapital där det är det senare han
främst ägnat sig åt i sin forskning.

Symboliskt kapital definieras av Bourdieu som sådant som erkänns som värdefullt av
sociala grupper i samhället. Det kan vara vilken tillgång som helst förutsatt att den
fungerar som symboliskt kapital i rätt sammanhang där tillgången erkännes som

                                                
12 Broady, Donald 1991.  Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den
historiska epistemologin, s. 224.
13 Seldén, Lars 1999. Kapital och karriär – Informationssökning i forskningens vardagspraktik, s. 84.
14 Broady 1991, s. 167.
15 Broady, Donald 1998.  Kulturens fält, s. 14.
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värdefull. Inom till exempel konstens fält utgör inte en civilingenjörsexamen ett
utbildningskapital men fungerar som symboliskt kapital inom näringslivets fält.

Kulturellt kapital är ett näraliggande men underordnat begrepp till symboliskt kapital.
Kulturellt kapital är den sortens symboliska tillgångar som står i motsättning till vad
man i ”vanlig” snävare mening åsyftar med ekonomiska tillgångar. Kulturellt kapital
kan vara examina, speciella kulturvanor eller sätt att föra eller uttrycka sig på. Kulturellt
kapital har således två existensformer. Den ena, dess förkroppsligade form för
exempelvis den som har ett kultiverat språkbruk. Den andra existensformen som i sin
tur kan indelas i två ytterligare former, är inte förkroppsligad utan kan ackumuleras i
objektiverad form. Det är den institutionaliserade formen, till exempel examina och
titlar och den objektiverade exempelvis bibliotek och konstverk.16 Ett Bourdieuskt citat
om vad kulturellt kapital innebär lyder så här:

[…] den kulturella kompetensen konstitueras inte som kulturellt kapital förrän i
de objektiva relationer som etableras mellan systemet för ekonomisk produktion
och systemet för produktion av producenter (det sistnämnda i sin tur konstituerat
av relationen mellan utbildningssystemet och familjen). Skrivkonsten tillåter att
de nedärvda kulturella resurserna bevaras och ackumuleras i objektiverad form,
och utbildningssystemet förser agenterna med det kunnande och de dispositioner
de behöver för att tillägna sig dessa resurser. Samhällen utan skrivkonst och
utan utbildningssystem kan inte bevara sina kulturella resurser på annat sätt än i
förkroppsligat tillstånd.17

 Beroende på social bakgrund skiljer sig aktörers och gruppers kulturella kapital åt, men
det är inte statiskt, man kan utöka sitt kulturella kapital genom utbildning och
erfarenhet. Även ekonomiskt kapital och socialt kapital, det vill säga människors
förbindelser, släktband eller kontaktnät och social bakgrund är olika för olika människor
och påverkar, enligt Bourdieu, deras tankar och handlingar. Beroende på vilken social
bakgrund människor har är förutsättningarna att tillgodogöra sig nytt kapital olika för
dem.18

Habitus- och kapitalbegreppen är nära knutna till varandra. Habitus är en av det
kulturella kapitalets två existensformer. Det vill säga dess förkroppsligade former såsom
”(‘bildning’, ‘smak’, förmåga att särskilja och värdera musikaliska eller konstnärliga
verk och stilar, språklig kompetens – med ett ord: habitus)”19. Broady förklarar att man
kan tala om den enskilde individens speciella habitus, det innebär att det finns lika
många habitus som människor. Men habitus kan också tillskrivas grupper; till exempel
familjer, klasser eller yrkesgrupper. Individens habitus påverkas starkt av den sociala
bakgrunden, men förändras under livet genom nya erfarenheter. Människor med olika
sociala ursprung har ändå olika möjligheter att få nya erfarenheter att tillägna sig nytt
kulturellt kapital och därmed olika förmåga att förändra sina habitus.20 Att omforma
habitus är inte okomplicerat utan det är en trögrörlig utvecklingsgång.21 Habitus är ett
komplicerat begrepp, för att tydliggöra dess innebörd tänker jag citera Lars Seldén som
jag anser har formulerat det på ett begripligt sätt i sin doktorsavhandling Kapital och
karriär:
                                                
16 Broady 1991, s. 169-171.
17 Broady 1991, s. 172 f.
18 Broady 1991, s. 169 f.
19 Broady 1991, s. 226.
20 Broady 1991, s. 226-227.
21 Broady 1991, s. 231.



11

Habitus är som en ryggsäck som individerna bär med sig. I den stoppas
konsekvenserna av de tidiga upplevelserna samt den upplevelsen av kontakten
med den materialistiska verkligheten. När individen förstår verkligheten
omkring sig är förståelsen determinerad av det som finns i ryggsäcken. Man kan
kalla habitus för en reglerad improvisation. Individen improviserar ett beteende i
en social verklighet men referensramarna för hur improvisationen skall se ut är
bestämda av de dispositioner som individen tillägnat sig genom möten med den
sociala strukturen. Förklaringar som hänvisar till habitus är mer fundamentala
än sådana som hänvisar till medvetna avsikter. Handlingar, tankar, uppfattningar
och värderingar hos individer och grupper uppstår som resultat av mötet mellan
deras habitus och de sociala sammanhangen. Samma beteende kan ha olika
betydelse för olika grupper, medan samma (liknande) habitus kan ge upphov till
stora variationer i beteenden. En habitus både alstras av och bidrar till att
upprätthålla sociala förhållanden, något som riskerar att leda till
cirkelresonemang. Det kan finnas andra grunder än habitus för handlingar. En
medveten och rationell kalkyl kan vara ett sätt, kanske speciellt i krissituationer,
då den omedelbara anpassningen till fältet kan ha satts ur spel.22

För människors habitus har Bourdieu lagt stor vikt vid bakgrunden hos föräldrarna i sina
undersökningar vad bland annat avser ekonomi, utbildning och genomgångna skolor.23

Det som inom forskningstraditioner kallas för klassanalys eller studier av social
stratifiering har Bourdieu en motsvarighet i begreppet det sociala rummet. Det vill säga
sammanställningen av relationer mellan de positioner som innehas av olika sociala
grupper som exempelvis klasser eller yrkesgrupper. I motsvarighet till begreppet
överklassen använder Bourdieu uttrycket den dominerande klassen. Den består av två
”läger”; dels den dominerande ekonomiska falangen där företagsledare har en viktig
roll, dels den dominerande kulturella falangen där universitetslärare, konstnärer och
författare med position ingår.24

Alla Bourdieus begrepp är sammansatta av ett ömsesidigt beroende. Detta utesluter inte
att vart och ett av dem har en självständig existens, vilket är skälet till att jag nöjt mig
med att förklara några utvalda begrepp som är viktiga för denna undersökning.

Min undersökning, som med Bourdieus termer, berör en mycket liten del av konstens
fält. Personerna som ingår i studien tillhör till största delen inte dess produktionsfält
utan tillhör främst (vissa står i stort sett helt utanför) konstfältets konsumtionsfält i form
av biblioteksbesökare.

1.3.2 Statens kulturråds analys av befolkningens kulturvanor
År 2001 gav Statens kulturråd Statistiska centralbyrån i uppdrag att kartlägga den
svenska befolkningens kulturvanor. Rapporten Den kulturella välfärden, elitens
privilegium eller möjlighet för alla? kom ut 2002 och redogör för olika gruppers
kulturvanor och dess kulturvanors utveckling sedan mitten av 1970-talet. SCB har sedan
1975 gjort undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) vilket är de som utgör det
statistiska underlaget för rapporten.25

                                                
22 Seldén 1999, s. 96.
23 Seldén 1999, s. 104.
24 Broady 1998, s. 14.
25 Den kulturella välfärden 2002, s. 7.
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Kulturpolitiken på 1970-talet var inriktad på kulturell välfärd utifrån ett
fördelningspolitiskt perspektiv. Det var meningen att kultur skulle få befolkningen att
må bra. Enligt de kulturpolitiska målen från 1974 skulle kulturpolitiken ‘utformas med
hänsyn till eftersatta gruppers behov’. Enligt de kulturpolitiska målen från 1996 ersattes
detta mål av  ett som syftar till allas ‘möjlighet till delaktighet i kulturlivet’.
”kulturpolitiken syftar alltså till en utjämning av ojämlikheter mellan
befolkningsgrupper. Statistiken mäter bland annat kulturkonsumtion och kulturvanor.
Regeringen föreskriver att statistiken ska särredovisa män och kvinnor. Bostadsort och
regiontillhörighet. Indelningar i statistiken avser också kön, ålder, socioekonomi och
utbildning.” Ambitionen att öka deltagandet i kulturlivet finns även i det europeiska
perspektivet. 26

Man konstaterar i rapporten att redan kända mönster i kulturvanor bekräftas. Det vill
säga att skillnader i kulturvanor fortfarande är stora mellan till exempel kvinnor och
män, arbetare och tjänstemän, storstadsbor och glesbygdsbor. Dessutom konstateras att
vissa gamla mönster börjar brytas som exempelvis sociala klasskillnader, skillnaden
mellan könen och skillnader mellan gamla och unga. Men det finns också i vissa
områden en tendens till att skillnaderna har ökat, speciellt bokläsandet, där kvinnor läser
alltmer än män.27

En stor ökning har skett för biblioteksbesökandet under 1990-talet, kvinnor (64%)
besöker oftare bibliotek än män (54 %). Cirka 60 procent av hela befolkningen besökte
ett bibliotek under 1999.28 Även intresset för att gå på konstutställningar och
konstmuseer har ökat något under perioden. Av kvinnor går 42 procent och av män 35
procent på konstutställning någon gång om året. Andelen av befolkningen som någon
gång besöker konstutställningar eller konstmuseer är 1999, 41 procent.29

1.4 Metod och material
I avsnitt 1.4.1 redogör jag för urvalsprocessen kring valet av bibliotek för
undersökningen.

Valet av att ha två infallsvinklar (som riktar uppmärksamheten både mot dem som
beslutar om och iscensätter konstverksamheten och mot dem som ges möjlighet att ta
del av den) i undersökningen är ett sätt att försöka få en mer nyanserad bild av hur de
statliga kulturpolitiska ambitionerna tar sig ut när de förankras i verkligheten.
Tillvägagångssättet för att vinna kunskap om detta görs på så sätt att jag dels låter två
ansvariga personer för konstverksamheten på biblioteket och i kommunen komma till
tals genom intervjuer. Det är kultur- och fritidnämndens chef och bibliotekschefen.
Dessutom studeras kultur- och fritidsnämnds mötesprotokoll. Metodavsnittet 1.4.2
nedan behandlar den semistrukturerade intervjumetod som används. Intervjufrågorna
återfinns i bilaga 1 sist i uppsatsen.

Biblioteksbesökare får genom enkätsvar ge information om sin uppfattning och sitt
deltagande i bibliotekets konstverksamhet men också visa på sitt intresse och sin

                                                
26 Den kulturella välfärden 2002, s. 13.
27 Den kulturella välfärden 2002, s. 7.
28 Den kulturella välfärden 2002, s. 8 f.
29 Den kulturella välfärden 2002, s. 45.
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uppfattning om konst i allmänhet. Enkätundersökningen som metod presenteras i avsnitt
1.4.3 Enkätens utformning återfinns i bilaga 2.

Ett metodologiskt avsnitt återfinns i avsnitt 3.2.1 Där redogörs för tankarna bakom
enkätfrågorna, jag har valt att placera dem i anslutning till redogörelserna för enkäten i
syftet att underlätta läsningen.

1.4.1 Urval av folkbibliotek
Att ha två infallsvinklar i min studie är enbart i sig självt ett relativt omfattande projekt
för en magisteruppsats omfång. Därför ser jag det som rimligt att undersöka endast ett
bibliotek med tanke på undersökningens tidsbegränsning.  Valet att ha en begränsad
enhet i undersökningen gör att studien kan göras på ett djuplodande plan. Naturligtvis
går det inte att generalisera kring företeelsen utifrån endast ett bibliotek och detta är
heller inte min avsikt.30 Vad studien ger är en uppfattning om hur förhållandena är på
just Flens bibliotek som är objektet för fallundersökningen.

Att Flens huvudbibliotek står i fokus för undersökningen beror först och främst på att
det ligger i en kommun där det inte finns någon ren konstinstitution. Förutom det, beror
det på att jag redan innan kände till Flens bibliotek och att det där finns en mängd
konstverk placerade runtom i bibliotekslokalerna. Att det dessutom ligger inom ett
rimligt avstånd (på fem mil) för mig underlättar naturligtvis att jag kan besöka
biblioteket återkommande gånger i undersökningssyfte.

Beslutet att använda fallstudie som tillvägagångssätt innebär att man tillåts använda
flera metoder för att nå fram till ett resultat beroende på vad som studeras och på vilka
krav undersökningssituationen kräver.31 För att nå fram till ett resultat om hur det
förhåller sig på Flens bibliotek kring konstverksamheten kräver mina uppställda
intentioner att jag använder mig av flera olika metoder som jag redogör för nedan.

1.4.2 Metod avseende den del av undersökningen som rör
beslutsfattande
Mitt syfte tjänar på att införskaffa djuplodande information kring beslutsfattande
fenomen kring konstverksamheten på Flens bibliotek. Därför väljer jag att samla in
material genom intervjuer men också genom att ta del i kultur- och fritidsnämndens
styrelseprotokoll. Martyn Denscombe menar att forskaren måste ställa sig frågande till
om intervjuer är det bästa för den aktuella situationen. Intervju med två nyckelpersoner -
personer som besitter speciella positioner som därför kan dela med sig av privilegierad
information – anser jag är det bästa i detta sammanhang.32 För att få ytterligare
information om verksamheten går jag dessutom igenom kultur- och fritidsnämndens
mötesprotokoll under perioden 2002 till och med juli 2003.

Den del av undersökningen som handlar om beslutsfattande genomförs med muntlig
semistrukturerad intervju som metod. De två nyckelpersoner som intervjuas är, vilka jag
redan nämnt bibliotekschefen och kultur- och fritidschefen. Bibliotekschefen intervjuas
eftersom denna person har det övergripande ansvaret på biblioteket och för att
biblioteket inte har någon annan person som har ett speciellt ansvar för

                                                
30 Denscombe, Martyn 2000. Forskningshandboken, s. 41 f.
31 Denscombe 2002, s. 43.
32 Denscombe 2000, s. 132 f.
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konstverksamheten. Kommunens kultur- och fritidsnämndschef intervjuas för att få en
övergripande bild av hur konstverksamhetsfrågor där behandlas.

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjupersonerna får möjlighet att betona
vissa fenomen mer än andra och att de har möjlighet att följa upp saker som
framkommer under intervjuns gång. Svaren är öppna och den intervjuade har möjlighet
att utveckla sina synpunkter. Det är således ett mer flexibelt och öppet tillvägagångssätt
i jämförelse med strukturerade intervjuer som har en mer kontrollerande karaktär.33 Jag
väljer därför den semistrukturerade intervjuns angreppssätt som jag anser är ett bra
sådant att få fram information om konstverksamheten.

Efter att jag förklarat syftet med min undersökning för bibliotekschefen och kultur- och
fritidsnämndens chef och fått klartecken från dem att de var villiga att ställa upp för
intervjuer sände jag över intervjumanualer till dem för att de skulle få chans att
förbereda sig inför de kommande intervjuerna.

Intervjuernas längd varade cirka 30 minuter vardera och genomfördes med bandspelare
vid båda tillfällena. Intervjumanualerna fick fungera som riktlinje vid intervjuerna men
som semistrukturerade intervjuer innebär, fanns möjlighet för de intervjuade att
utveckla sina egna resonemang kring det uppställda temat.

1.4.3 Metod avseende den del av undersökningen som rör användarna
För att få kunskap om biblioteksbesökarnas konstintresse i allmänhet och om deras
deltagande i och uppfattning om konst/konstverksamheten på Flens bibliotek väljer jag
att göra en enkätundersökning. Att välja enkätundersökning som metod beror på att jag
vill nå ut till en relativt stor grupp biblioteksbesökare i sin mångfald.34 Underlaget blir
mer mångskiftande än om jag exempelvis beslutat mig för intervjun som metod även
här. Enkätresultaten ska användas för att göra jämförande studier mellan olika grupper
vad avser konstintresse. Dessutom ska de användas för att tala om hur stora
procentandelar av de svarande som deltar eller inte i/har eller inte har någon uppfattning
om konstverksamheten på biblioteket. För att komma åt sådan information lämpar sig
en enkätundersökning bra.35

I enkäten anges främst fasta svarsalternativ, det styr naturligtvis svaren i viss mån vilket
innebär en begränsning för undersökningen. Jag får alltså ingen riktigt djupgående
förståelse för biblioteksbesökares intresse, deltagande och uppfattning om konst. Det är
heller inte syftet med undersökningen; jag strävar efter att få en översiktlig bild av hur
biblioteksbesökarnas förhållanden kring konst ter sig.36

Jag väljer att vända mig till besökare på Flens bibliotek, jag har medvetet valt bort att
vända mig till kommuninvånare överlag trots att jag kan se den intressanta aspekten i en
sådan undersökning. En sådan skulle bli alltför omfattande för denna magisteruppsats
ramar.

Jag beslutar att en tiondel av en dags genomsnittliga besökssiffra på Flens bibliotek som
är mellan 300 till 500 personer, får ligga till grund för enkätens urvalsantal. Det är ett
relativt stort urvalsantal som bör ge en överblick över just de svarande

                                                
33 Denscombe 2000, s. 135.
34 Denscombe 2000, s. 107.
35 Trost, Jan 1994. Enkätboken s. 22.
36 Denscombe 2000, s. 122 f.
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biblioteksbesökares förhållande till konst. Jag tryckte upp ett sextiotal enkäter med en
förhoppning om att få tillbaka åtminstone femtio besvarade enkäter. Med facit i handen
blev 56 enkäter besvarade.

För att få någon kontroll på insamlingen av enkäten som har en slumpmässig karaktär
(vem som helst över 18 år får fylla i enkäten) väljer jag att personligen dela ut den till
och samla in den från biblioteksbesökarna.

Utdelandet av enkäten gick till så att jag befann mig på biblioteket och tillfrågade
personer om de ville delta i min enkätundersökning. Jag konfronterade många personer
redan när de kom in i lokalerna om de inte verkade stressade. Vid andra tillfällen tog jag
kontakt med personerna efter att de utfört vad de skulle uträtta, exempelvis lämna
tillbaka böcker, eftersom de då fått ett mer avslappnat uttryck mot när de kom in på
biblioteket. Ibland tillfrågade jag också personer vid andra situationer till exempel när
de gick runt bland hyllorna eller de som satt vid platsen för läsning av tidningar. Vid
samtliga tillfällen var jag noga med att så gott det gick, inte vara påtvingande.

Jag valde att dela ut enkäten en måndag eftersom det enligt bibliotekspersonalen är en
veckodag som generellt sett har höga besökssiffror.

1.5 Avgränsningar och definitioner
Uppsatsen rör inte barnverksamhet på bibliotek trots att där kan finnas verksamheter
som hör till konstområdet.

Flens bibliotek har ett samarbete med en konstförening rörande bibliotekets
galleriverksamhet. Konstföreningens verksamhet står i stort sett utanför undersökningen
i detta arbete. Jag berör den endast i den mån sådana verksamhetsaspekter tas upp i de
två intervjuer som görs med bibliotekschefen och kultur- och fritidsnämndens chef på
Flens bibliotek.

Konst, här avser jag med konst unika verk såsom skulpturer, installationer liksom
videoinstallationer och tavlor; målningar, grafik och teckningar samt foton av
konstnärlig karaktär samt textila verk. Det vill säga det som traditionellt är innebörden
av definitionen bildkonst.37 Ibland innefattar jag i begreppet konst också alla konstarter
som traditionellt ingår i konstbegreppet, det framgår i dessa fall av sammanhanget.

Offentlig konst, med offentlig konst avser jag offentligt inköpt konst, som allmänheten
har tillgång till. I Nationalencyklopedin förklaras att offentlig konst ofta är
”monumentalkonst, och kan ibland karaktäriseras som miljökonst, men även enstaka
tavlor på väggen i ett tjänsterum kan vara offentlig konst. Däremot omtalas vanligen
inte kyrkorummens konst som offentlig konst, och detsamma gäller för väggmåleri”.38

När jag talar om offentlig konst på Flens bibliotek avser jag den offentligt inköpta
konsten som finns placerad i bibliotekslokalerna där allmänheten har full möjlighet att
ta del av den. Det kan vara tavlor och skulpturer. Jag utesluter således den offentliga
konsten som kan förekomma i tjänsterummen hos de anställda på biblioteket.

Kultur, ordet kultur har en mängd olika innebörder. Därför tänker jag använda mig av
samma kulturbegrepp som används inom den statliga kulturpolitiken. I
Kulturutredningen - som tillkommit på uppdrag av regeringen och presenteras i

                                                
37 SOU 1995:84, s. 413.
38 Sandström, Sven 1994. Offentlig konst. I Nationalencyklopedin. Bd 14, s. 397.
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Kulturpolitikens inriktning - förklarar utredarna att de använder begreppet kultur som ett
beskrivande, inte som ett värderande eller normerande begrepp. ”Det innebär t.ex. att all
litteratur faller inom kulturbegreppet, antingen man tycker att den enskilda boken är
intressant eller likgiltig, bra eller dålig. Ett beskrivande kulturbegrepp utesluter
ingalunda att man värderar olika företeelser, t.ex. att man för kvalitetsdiskussioner. Men
värderingarna får göras i andra termer än om företeelserna ska kallas kultur eller inte.”39

De skriver vidare att de med kultur menar ”konstarterna, medierna, bildningssträvanden
och kulturarven.40 De förklarar att de primärt utesluter religion och sport. Deras valda
kulturbegrepp angränsar till det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet vilket inte är
något vetenskapligt entydigt begrepp, de skriver vidare att det inte heller är tänkt att
fylla en sådan funktion.41Ett praktiskt/politiskt fungerande kulturbegrepp måste beröra
både kulturens kommunikativa sidor, processer och materiella uttryck”.42 Dessutom
förklarar man att kulturens betydelse kan beskrivas ur olika perspektiv, dessa perspektiv
är individens, konstens, mediernas, kulturarvens och samhällets.43

1.6 Disposition
Uppsatsen består av fyra delar. Inledningen utgör del ett. Där presenteras uppsatsens
forskningsläge, dess teoretiska utgångspunkt, metod och material samt avgränsningar
och definitioner.

Del två är uppsatsens bakgrund. Där klarläggs kulturpolitiska motiv för konst på
folkbibliotek, redogörs för konst samt för kommuners självstyre, tillsammans utgör de
tre delarna grunden för uppsatsens syfte.

I del tre redogörs och analyseras för de tre undersökningarna för uppsatsen:
konstverksamhetens utformning, biblioteksbesökarnas konstintresse i förhållande till
social bakgrund samt den tredje undersökningen som rör biblioteksbesökarnas
deltagande i och uppfattning om konstutbud på bibliotek.

Del fyra är den sammanfattande diskussionen för uppsatsen.

2 Bakgrund
I följande kapitel ger jag en bakgrundsbild till mitt val av undersökning som är indelad i
avsnitten: kulturpolitik, konst och kommuner. I den kulturpolitiska delen redogörs för
de tre kulturpolitiska dokument som jag tar avstamp i när jag gör bedömningen att
bibliotekens roll i mindre kommuner som inte har konstmuseum eller konsthall borde ha
ett större ansvar för konstförmedling än vad bibliotek har i kommuner där det finns dito.
Dessa dokument är, de kulturpolitiska målen, bibliotekslagen och Unescos
folkbiblioteksmanifest. Dessutom redogörs i den delen för vad utredarna till
Kulturpolitikens inriktning konstaterar om förhållanden angående bildkonst.

Konstavsnittet behandlar tankegångar kring vad som är konst. Jag refererar där till H.W.
Jansons bok Konsten, och Göran Sörboms bok Bildvärldar.

                                                
39 SOU 1995:84, s. 37.
40 SOU 1995:84, s. 13.
41 SOU 1995:84, s. 39.
42 SOU 1995:84, s. 13.
43 SOU 1995:84, s. 13.
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Till sist i detta kapitel återfinns ett avsnitt om kommuner som visar på deras
självstyrande funktion.

2.1 Kulturpolitik
I närmast följande tre underavsnitt ska jag ta upp de tre kulturpolitiska dokument som
fungerar som styrmedel i olika grad för kulturpolitiska insatser. Det är genom tolkningar
av dessa dokument som jag gör antagandet att det i en kommun utan konstmuseum och
konsthall bör ligga ett större ansvar på folkbiblioteket vad gäller konstförmedling än det
gör på kommuner där det finns ett konstmuseum eller en konsthall. Det är de
kulturpolitiska målen, bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest som i tur och
ordning nedan kommer att presenteras.

I det fjärde avsnittet presenteras delar av vad utredarna i Kulturpolitikens inriktning
kommit fram till på bild och formområdet.

2.1.1 De kulturpolitiska målen
År 1974 formulerade riksdag och regering kulturpolitiska mål för att syfta till att få en
mer samlad kulturpolitik. Att staten står för en kulturpolitisk vilja och vilken vilja det är
blev i och med tillkomsten av dessa mål tydligare än tidigare. I Kulturpolitikens
inriktning menar man också att genom fastställandet av dessa mål fick kulturområdet en
större jämlik ställning med andra politiska samhällsområden.44

I utredningen som utgör Kulturpolitikens inriktning har uppgiften varit att ”precisera
statens ansvar för kulturpolitiken och att ge förslag till åtgärder som främjar en positiv
utveckling av kulturen.”45  Man förklarar att staten i första hand bör ”stödja och
stimulera kulturverksamheten, inte reglera den. Staten bör dock vara tydlig i synen på
ansvarsfördelningen. Lagstiftning används när det finns särskilda skäl för en mer
distinkt statlig styrning.”46 Det vill säga att de övergripande kulturpolitiska målen inte är
några reglerande styrmedel.

Det ska vara möjligt att granska, värdera, debattera och förändra kulturpolitiken. Därför
bör kulturpolitiken formuleras tydligt för att stödja det demokratiska kravet. Men också
för att det är större chans att den praktiskt genomförs. ”Viljeriktningen bör anges genom
övergripande mål som har karaktär av mål att sträva mot. De bör spänna över hela
kulturområdet och gälla för den nationella kulturpolitiken.”47

Som styrinstrument är inte de övergripande målen tillräckliga, därför förklarar man att
målen bör kompletteras med resultatorienterade sektorsmål för olika delområden. Man
säger också att utrymme för uppföljning och utvärdering bör bli större. Det som är
viktigt för den kulturella utvecklingen ska uttryckas i målen liksom inbegripa det som är
av stor betydelse för alla medborgare (trots att inte alla använder sig av alla
möjligheter). Målen ska dessutom utgöra en grund för samspel och ansvarsfördelning
framförallt mellan staten, landstingen och kommunerna på kulturområdet.48

                                                
44 SOU 1995:84, s. 67.
45 SOU 1995:84, s. 11.
46 SOU 1995:84, s. 80.
47 SOU 1995:84, s. 79.
48 SOU 1995:84, s. 79.
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De övergripande målen bör därför utformas som mål för en nationell
kulturpolitik och beslutas av riksdagen. De bör gälla även på andra
samhällsområden än kulturområdet och för landsting och kommuner. Därmed
ger de ramen för kulturpolitiken som helhet. Samtidigt jämställs kulturområdet
med en rad andra samhällsområden där riksdagen fastställer nationella mål.49

En praktisk förutsättning för att uppnå uppställda mål är stor frihet i tillvägagångssätt
och metod. Man menar att frågan om ”metoderna i kulturarbetet samt uppföljning och
utvärdering av resultatet av olika insatser behöver ägnas mer uppmärksamhet i
framtiden, särskilt frågorna om hur man fångar in kvalitativa förhållanden och
långsiktiga effekter.”50 Dessutom påpekar man att det är av vikt att reaktioner ges av
dem som angett målen på framgångar och misslyckanden i genomförandet.51 Bland
utgångspunkterna för den framtida kulturpolitiken och till förslaget om nya mål finns
två punkter som är viktiga i detta sammanhang. Det är: 1. att kultur i hög grad är en
fråga om kommunikation och utvecklingsprocesser, och 2. att kultur innebär både
bevarande och förändring. De menar samtidigt att det är viktigt att se frågan om målen
utifrån de fem utgångspunkterna: individens, konstens, mediernas, kulturarvens och
samhällets. Man tar upp aspekter som karaktäriserar ett väl fungerande kulturliv, dessa
är: ”att det finns reella yttrandemöjligheter, konstnärlig dynamik, folkligt engagemang
och ansvar för kulturarven. De vetter i sin tur mot förhållanden som tillgänglighet,
mångfald, inflytande, förnyelse, anknytning till historia och traditioner samt kvalitet”.52

I de fastslagna målen från 1996 (bilaga 3) är det framförallt två av punkterna som jag
anser är av vikt här, det är punkterna: ”verka för allas möjlighet till kulturupplevelse”
och ”eget skapande och motverka kommersialismens negativa verkningar och främja
kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet.” I Kulturpolitikens inriktning där
förslag till dessa målpunkter ges, utvecklar man tankegångarna kring dem. Jag tänker
kortfattat redogöra för de aspekter som rör dessa tankegångar som kan kopplas till min
undersökning.

Om punkten ”Kulturpolitiken ska verka för delaktighet och stimulera eget skapande”
skriver man: ”Kulturinstitutionernas arbete behöver breddas och i högre grad än idag
utgå från ovana deltagares villkor. Institutionerna bör se sig som en resurs för alla
medborgare och ta till vara och spegla deras erfarenheter. Det intresse människor visar
för att engagera sig i och kring institutionernas verksamhet bör också tas tillvara.
Kulturinstitutionerna och de offentliga organen bör komma individerna till mötes på ett
sätt som inte begränsar dem till en roll som konsumenter.”

Den andra punkten jag tycker är viktig att ta upp är: ”Kulturpolitiken ska främja
konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet.” Man menar att kulturpolitiken genom
att stärka konstens förmåga att utveckla och förmedla alla de erfarenheter, kunskaper
och insikter men också att ge befolkningen de upplevelser konsten, är möjlig att ge är
just en uppgift för det offentliga. Den humanistiska människosynen säger man på så vis
kan stärkas. Målet gäller att uppfylla dessa önskningar för både det professionella
konstskapandet såväl som för amatörverksamheten. Inom institutionerna sker det
konstnärliga utvecklingsarbetet ständigt. Institutionernas stöd måste, påpekar man,
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lämna plats för experiment och dessa experiment måste inte i förväg förväntas ge ökade
publikinkomster.53

Vidare under samma målpunkt tar man upp kvalitetstankar kring konst och de
kvalificerade insatser inom bland annat teknik, administration och marknadsföring som
krävs för en fungerande kulturverksamhet. Professionell kvalitet, förklarar man, får vara
det begrepp som täcker in båda dessa fenomen men också verksamheter som inte är
renodlat ”konstnärliga” som exempelvis bibliotek, museer och arkiv. Man poängterar
dessutom att speciellt konstnärlig kvalitet inte är något statiskt. Det vill säga att ofta
bygger nyskapande av konst på att man bryter mot just gamla kvalitetsuppfattningar. En
tredje form av kvalitet som man tar upp gäller den upplevda kvaliteten. Det gäller alltså
att utställningar och liknande ger effekt på besökaren och måste således fungera i mötet
med publiken. ”Formerna för mötet mellan konstnärer och publik och mötet mellan
andra kulturinstitutioner och människorna behöver utvecklas. Samtidigt finns det delar
av kulturverksamheten som inte främst värderas i termer av publikantal och
publikupplevelser.”54

2.1.2 Bibliotekslagen
Enligt Sven Nilsson55 avgjordes den mest segslitna bibliotekspolitiska frågan 1996.
Efter årtionden av diskussioner infördes alltså en svensk bibliotekslag (bilaga 4) som
trädde i kraft 1997.56 I Biblioteksplaner – en idéskrift utgiven av Svensk
Biblioteksförening, förklarar man att Sverige var det sista av de nordiska länderna att
anamma en bibliotekslag. De menar dock att lagen inte blev tillräckligt skarpt utformad
för att värna det svenska biblioteksväsendet. Därför utformade dåvarande Sveriges
Allmänna Biblioteksförening och DIK-förbundet ett förslag till en ny och skarpare
bibliotekslag som överlämnades till Kulturministern 1999. Sedan dess pågår en
granskning och omarbetning av den nuvarande lagen på Kulturdepartementet. Svensk
biblioteksförening anser att de viktigaste krav att få med i den omarbetade lagen är ”ett
kvalitetsmått som knyts till folk- och skolbiblioteken samt att man i varje kommun
upprättar biblioteksplaner”.57

Den mest relevanta punkten i mitt sammanhang utgör paragraf nummer två, jag citerar
delar ur paragrafen: ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information,
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha
tillgång till ett folkbibliotek. […] Varje kommun skall ha folkbibliotek.” (min kursiv.)
Dessutom står det i paragraf nummer sju att kommunerna ”ansvarar för folk- och
skolbiblioteksverksamheten”. Det står således inte något konkret om hur folkbiblioteken
ska förhålla sig till och hur de ska agera kring konstaspekten. Konsten berörs alltså
endast i paragraf två i den vida formuleringen av att folkbiblioteket ska främja intresse
för ”kulturell verksamhet i övrigt”. Men i en av paragraferna, som jag citerade ovan står
också att kommunerna ansvarar för folkbiblioteket.58 Därför beror det på hur varje
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55 Sven Nilsson  är docent i litteraturvetenskap, har givit ut en rad böcker om kultur, medier och
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56 Nilsson, Sven 1999, Kulturens vägar, s. 211.
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kommun tolkar in detta med kulturell verksamhet i övrigt. Frågan är var kommunerna
lägger vikten, vad det är som är viktigt för just en specifik kommuns invånare.

2.1.3 Unescos folkbiblioteksmanifest

Unescos folkbiblioteksmanifest har formen av deklaration. En deklaration är i
motsats till en konvention inte tvingande. En deklaration är en rekommendation
till medlemsstaterna att verka för en viss utveckling. En konvention skall
undertecknas av resp. medlemsstat och blir därmed också tvingande. Exempel är
FN:s flyktingkonvention och FN:s barnkonvention.59

År 1945 upprättades Unesco som är Förenta nationernas organisation för utbildning,
vetenskap och kultur. Målet med projektet var att man ville främja internationellt
samarbete inom dessa sektorer. Sverige anslöt sig först 1949 efter en viss tvekan och var
därmed bland de senare länderna i Norden att ansluta sig. Under de första årtiondena i
organisationens historia ägnades biblioteksfrågor en stor uppmärksamhet. Ett nära
samarbete utvecklades snart mellan Unesco och den internationella
biblioteksorganisationen IFLA kring biblioteksfrågor.60

Det första folkbiblioteksmanifestet från 1949 hade rubriken ‘The Public Library a
Living Force of Popular Education’ Manifestet publicerades som en affisch och som
folder där det fastslogs att den grundläggande principen var : ‘The public library is a
product of modern democracy and a practical demonstration of democracy´s faith in
universal education as a life-long process.’ Biblioteket beskrevs i manifestet som ett
folkets universitet och som en demokratisk institution för utbildning.61 Efter ca 20 år
(1972) lades en reviderad version fram. I det omarbetade manifestet har
folkbiblioteksbegreppet breddats, fler uppgifter än utbildningens roll som var tydlig i
49-års manifest tillkom i den nya versionen. I de båda versionerna finns en gemensam
grundläggande syn vilken är att folkbiblioteken är ett samhällsansvar. Dessa
manifestversioner skiljer sig också åt med tanke på vem det är man riktar sig till. I 1949
års version riktar man sig till allmänheten och i 1972 års version vänder man sig i första
hand till biblioteksanställda. I den tredje versionen som stod klar 1994, ytterligare ca 20
år senare riktas uppmärksamheten främst till politiker och beslutsfattare. 62

I nuvarande manifest finns tolv punkter som redogör för folkbibliotekets uppgifter.
Dessa punkter har ställts upp utifrån folkbibliotekens huvuduppgifter vilka är att ”verka
för läskunnighet, information, utbildning och kultur”. Dessa uppgifter ska således
bemötas utifrån dessa tolv punkter. Manifestet från 1994 återfinns som bilaga nr …  sist
i uppsatsen. Vidare här tänker jag endast redogöra för de punkter som på ett tydligt sätt
berör ämnet som jag behandlar. Dessa punkter är nummer två, som lyder: ”Stödja såväl
självstudier som formell utbildning på alla nivåer”, punkt nummer tre lyder: ”Erbjuda
möjligheter till kreativitet och personlig utveckling” och till sist nummer sex där det står
att folkbiblioteken ska vara ”öppna för alla konstnärliga uttrycksformer”.63
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Dessa tre kulturpolitiska dokument och vad som uttrycks i dem får alltså stå som motiv
för att konst bör och kan få finnas på bibliotek. Framförallt bibliotek i kommuner utan
konsthall eller konstmuseum

2.1.4 Ytterligare motiv för konst på bibliotek
I de tre ovan nämnda dokument som ligger till grund för att jag anser att bibliotek i
kommuner där det inte finns vare sig konstmuseum eller konsthall borde vila ett större
ansvar för att en levande konstverksamhet i kommuner finns. I detta avsnitt vill jag ge
ytterligare motiv för konst på bibliotek genom att referera delar av Kulturpolitikens
inriktnings avsnitt om bild och form. Hela utredningen syftar bland annat till att
utvärdera tjugo års kulturpolitik, åren rör 1974-1994. Vad de kommit fram till kring
konstverksamheten redogör jag för i det följande.

Jag börjar med att citera de punkter som utredarna konstaterar rört utvecklingen på bild-
och formområdet mellan 1974-1994:

o det allmänna intresset av besök på museer och utställningar, privata
inköp av konst och eget utövande har varit stabilt,

o tillströmningen till gymnasieskolans estetiska linjer och program och
till förberedande konstnärlig utbildning har ökat kraftigt,

o antalet bildkonstnärer har ökat

o konst i den offentliga miljön och i bostadsområden har ökat väsentligt,

o nya verksamhetsfält har kommit till för konstnärlig gestaltning t.ex.
utformningen av vägar och broar,

o antalet konstmuseer och konsthallar har ökat i stora och medelstora
kommuner. En del av dessa drivs i konstföreningsregi.

o arrangerande och förmedlande föreningar har vuxit i omfattning och
betydelse över landet. Merparten är organiserade inom Sveriges
Konstföreningars Riksförbund,

o gallerier, auktionsfirmor och konsthandel har ökat i antal och bidragit
till en stark kommersialisering av marknaden men också ökat intresse
och kunskapsspridning.64

När det gäller innehåll, verksamhetsformer och aktörer förklarar man vidare att bild-
och formområdet uppvisar en stor bredd. Exempel är museer och konsthallar som
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endera har statligt, kommunalt eller regionalt huvudmannaskap samt en stark
föreningsdriven verksamhet som totalt innefattar 2000 i landet. Mässor, konsthandlare
och auktionsfirmor mfl. driver också konstverksamhet. Genom media och
facktidskrifter kan vem som helst följa nyhetsbevakning och egna presentationer om
konst samt vad som sker i konst- och utställningsvärlden. Utredarna fortsätter att
förklara att televisionens bildspråk och tidningars och tidskrifters användning av bild är
dominerande inslag i många människors bildvärld.65 Jag vill dessutom tillägga att
Internetanvändningen idag (sedan 1995) påtagligt har ökat och där är tillbudet av bilder
i stort sett oändligt. Allt detta visar på en mångfald vad avser bildområdets
uttrycksmöjligheter.

Vidare förklarar man att konstbetraktaren mer och mer blir en medskapare eftersom den
moderna konstbilden alltmer framställs mot en högre grad av mångtydighet och
öppenhet. Detta ställer högre krav på åskådaren. Något ständigt närvarande inom
bildkonstområdet som också berör själva definitionen av konst är upplevelsetolkning
och kvalitetsvärdering. Oftast har museer, konsthallar och konstföreningar mål som rör
kvalitet i sina stadgar.66

Utredarna till Kulturpolitikens inriktning menar att viktiga förklaringar till att två
tredjedelar av de yrkesverksamma bildkonstnärerna och konsthantverkarna i Sverige bor
i de tre storstadsområdena är att det finns gynnsamma utställningsmöjligheter och en
kompetent konstpublik. Dessutom finns där också goda utbildningsmöjligheter.67

Man konstaterar också att den konstart som berörts minst av kulturlivets regionalisering
är bildkonsten. Landstingen har inte tagit samma ansvar för bildkonsten som för
exempelvis musik och teater. Vidare förklaras att länsmuseerna utförligt och ofta
speglar äldre hantverk och hantverkstraditioner samt sådant man idag benämner
konsthantverk. Däremot är samlingar och utställningsverksamhet i fråga om bildkonst
mycket skiftande även om de flesta tillfälliga utställningarna i länsmuseerna är
konstutställningar.68

Under tjugoårsperioden 1974-1994 har det tillkommit ett antal konsthallar (drivna i
egen regi eller av föreningar) och några konstmuseer i kommunerna. Utredarna påpekar
vidare om konstverksamhet i kommunerna:

Utanför de större städerna är det dock fortfarande ont om offentliga lokaler där
det går att se utställningar, möta konstnärer i arbete eller ta del av visningar och
annan konstbildande verksamhet. En kommunal konsthall eller ett museum
skulle kunna ses som lika självklar som ett folkbibliotek. Ändå har bara en
knapp tredjedel av kommunerna en egen konsthall eller ett konstmuseum med
fackutbildad personal. Det är bland de små och medelstora kommunerna som
bristerna på utställningsmöjligheter finns. Den stimulans som privata eller
konstnärsägda gallerier kan innebära för konstnärer och publik genom ett
omväxlande utställningsprogram förekommer nästan bara i de större städerna.69

Utredarna förklarar också att statligt kulturstöd fördelas mycket olika mellan olika
konstarter. Bild och formområdets statliga stöd uppgick 1993/94 till 235 miljoner
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kronor i jämförelse med teatern vars stöd var 1 miljard kronor. Statligt stöd får i stort
sett endast Statens konstmuseer som de ansvarar för och länsmuseerna får bidrag.
Konstmuseer i övrigt med några få undantag och konsthallar drivs utan statligt stöd. Till
största delen är det statliga stödet på bild- och formområdet kanaliserat mot
produktionsledet.70

När det gäller teater och musik har landstingen gjort mycket större insatser än när det
gäller bild- och formområdet. En orsak kan vara att staten inte har varit lika pådrivande
för bild- och formområdet som när det gäller teater och musik. Obetydligt har stödet
varit för utställningar av nutidskonst vilket vaken har riktats mot institutioner drivna av
kommun eller landsting.71

Ekonomiskt har bildkonst i kommunal kulturverksamhet en ytterst liten del. I medeltal
utgör 6 % anslag till museer och utställningar av kommunernas totala kulturanslag. Däri
omfattas alla typer av museer och utställningar. Såtillvida betyder det att anslagen till
ren konstverksamhet är mycket mindre, hur mycket det är kan utredarna inte fastställa
då detta inte särredovisas.72

2.2 Konst
Det är få frågor som i så hög grad väcker diskussion men lämnar så få tillfredsställande
svar som frågan ”om vad som är konst” menar H.W. Janson, professor i konsthistoria
vid New Yorks universitet, i boken Konsten. Han försöker ändå ta sig an problemet och
skriver:

Konst är framförallt ett ord – och innebär både företeelsen konst och att konsten
finns. Om inte ordet fanns kunde vi betvivla att konst över huvud taget existerar,
och i själva verket förekommer ordet inte i alla samhällen. Men konst framställs
överallt. Konst är därför ett objekt men inte vilket objekt som helst. Konst är ett
estetiskt objekt. Det är meningen att man skall se på det och uppskatta det för
dess inneboende kvaliteter. 73

Vidare förklarar Janson att alla kanske inte uppfattar all konst som vacker, trots att det
är konst. Han menar att termen estetik som begrepp får duga då det inte, finns något
bättre. Möjligen är frågor om skönhet olösliga, estetiken ingår i filosofin som
filosoferna från Platon till tänkarna idag har engagerat sig i. På 1900-talet har också
estetiken anammats inom psykologin där samma oenighet har rått. Hur kan det förhålla
sig så då alla människor på jorden har samma typ av hjärna och nervsystem och det
därför kan det tyckas att de borde komma till liknande bedömningar. Men, skriver
Janson vidare, det beror på vilken kultur människan lever i eftersom människans smak
och val är extremt beroende av denna kultur. Därför är det så omöjligt att fastställa ett
enhetligt konstbegrepp som kan göra sig gällande överallt. Man måste i så måtto
betrakta konstverken i förhållande till den tid och de villkor de hör hemma i, absoluta
kvaliteter går således inte att bestämma.74

                                                
70 SOU 1995:84, s. 419.
71 SOU 1995:84, s. 419.
72 SOU 1995:84, s. 419.
73 Janson, H.W 1985. Konsten, s. 9.
74 Janson, 1985. s. 9 f.
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Vad är det då som konstföremål och konstbilder har som andra föremål och bilder inte
har? En sådan typ av fråga är enligt Göran Sörbom, professor emeritus i estetik- och
kulturstudier vid universitetet i Uppsala, i boken Bildvärldar, fel ställd. Han förklarar att
det inte finns några yttre egenskaper som alla konstverk har men som inte andra bilder
eller föremål kan ha. Istället utgörs det vi i dag menar är konst av en stor familj av
företeelser, som har ett stort komplicerat fält av likheter och förbindelser med varandra.
Detta har, förklarar Sörbom,rötter till Ludwig Wittgensteins filosofi. Synsättet betonar
kulturell och språklig tradition som förutsättning för nutida ändringar av
konstbegreppet.75 Sörbom förtydligar det i citatet som följer:

Konsten har inte ett väsen i sig som definitionen skall ange utan är ett resultat av
en språklig och kulturell utveckling: det är sammanhanget mellan vad vi
benämner konst, hur vi skapar dessa enskilda företeelser, hur vi använder oss av
dem och vad vi tänker om dem. Därmed är konsten inte sluten och evigt
bestämd till sin karaktär utan öppen och föränderlig.76

Ett konstverk är ett fenomen som har tilldelats en viss status. Innebörden av att ett
föremål eller en företeelse har fått ett visst status medför att vissa saker förväntas av det
och att man bör bete sig på ett visst sätt när man konfronteras med det. Sådana
förväntningar och beteenden kan ritualiseras och formaliseras. Enligt Sörbom kan
förväntningar och beteenden också utvecklas inom olika grupper till en samhörighet
som förenar gruppdeltagarna. Dessa förväntningar och beteenden hos medlemmarna i
gruppen bestämmer vad det är de kan förvänta sig men också hur de ska bete sig utan att
detta kodifieras. Men statustilldelningen hos medlemmarna är bindande på ett eller
annat sätt för de som ingår. Det vill säga att om någon i en sådan typ av grupp kallar
något för konst som de övriga i gruppen lägger en annan benämning på betraktas den
som egendomlig och förs på något sätt ut ur gemenskapen.77

Konsten kan vara föränderlig eftersom konstegenskapen är en statusegenskap menar
Sörbom. Det beror på de sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar människan
har under olika tider och det är detta som bestämmer vad man förväntar sig och hur man
beter sig inför konst.78 Detta resonemang kan tyda på att vad som helst kan vara konst.
Men Sörbom skriver att varken den utövande konstnären eller den som godtar dess verk
som ett konstverk, har fria händer eftersom de är av en tradition. Denna tradition är
visserligen förändringsbar och många anser att det är en skyldighet att bidra till
förändring, men där finns ändå gränser för vad man kan och inte kan göra som vilar på
traditionella förväntningar och beteenden. Detta menar Sörbom är en mycket
komplicerad tradition.

Att veta vad som är konst är således inte något man bara gör spontant utan det bygger
på någon form av tillägnelse. En sådan tillägnelse kan se ut på skilda vis från ett fullt
innerligt deltagande i kulturgemenskapen till att man endast lägger sig till med en ytlig
inlärning av språkvanor som lämpar sig för delaktighet i konstlivet. Sörbom menar att
de flesta nog kan skilja på vad som är konst och vad som inte är det men att det inte är
säkert att de vet varför de gör den åtskillnaden och varför de upplever och uppfattar de
värden konstverken har att ge. Enligt detta synsätt är det inte några givna yttre
egenskaper som skiljer konstbilder och konstföremål från andra bilder och föremål. Det
                                                
75 Sörbom, Göran 1984. Bildvärldar, om bilder och bildkonst, forskning och kulturpolitik, s. 58.
76 Sörbom, 1984, s. 59.
77 Sörbom, 1984, s. 59.
78 Sörbom, 1984, s. 59.
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är istället en lång rad av både yttre och inre förväntningar och beteenden vilka har
formats av en lång tradition som fortfarande idag gör sig gällande.79

För att konstnärliga värden ska kunna bli åtkomliga krävs således intellektuella och
emotionella kunskaper och erfarenheter för att kunna få förståelse för vad det är man
kan förvänta sig av ett konstverk. Det kräver på så sätt att individen i fråga har ett
intresse och en öppenhet inför konstnärliga värden som också kan inhämtas genom att
hela vårt kulturarv genomsyras av en sådan tradition. Det kan ta lång tid att ta till sig
konstens värld, det kan finnas en mängd hinder som står i vägen såsom sociala och
ekonomiska. Därför är det inte ovanligt att ett främlingskap uppstår för människor i
mötet med konsten. Sörbom skriver: ”Man vet att något är värdefullt men det värdefulla
är förborgat; om det helt enkelt inte framträder något av värde för mig i kontakten med
konstverket, vem skall jag då lita till? Mig själv, dvs. det jag erfar när jag står framför
konstverket och det inte säger mig något, eller andra som säger att det är viktigt och
värdefullt? Är det inte kejsarens nya kläder?”80

Janson skriver att ett utmärkande drag för människor i jämförelse med andra djur är att
människan kan skapa konst. Normalt hos alla barn i femårsåldern är att de kan rita
gubbar och således har en estetisk förmåga. Men Janson menar att det inte är så konstigt
att få personer klarar av att behålla sin konstnärlighet in i vuxen ålder. Processen för att
behålla konstnärlighet jämför Janson med ett foster som genomgår alla
utvecklingsstadier i människans historia. Han menar att barn påverkas av rådande smak
och uppfattning i den kultur där barnet växer upp. Barnen måste utveckla egenskaper
som ”koordinering, intellekt, personlighet, föreställning, skapande, estetisk
bedömning”.81 Detta är en känslig process och Janson menar att det därför är lätt att
barnens konstnärliga förmåga kan rubbas av livets skiftningar.82

Janson ställer sig frågan om varför människan skapar konst. En anledning är
förmodligen helt enkelt en lustfylldhet i att smycka och pryda sig själv och sin
omgivning. Men konsten är så mycket mer än utsmyckning. Konsten kan vara fylld av
betydelser trots att de ibland kan vara svåra att uttyda. Konsten har en förmåga att ge
uttryck åt sådant som annars kan vara omöjligt att delge. Janson menar att en konstnär
fortfarande har en roll som en trollkarl som har förmåga at förtrolla och gripa oss
människor. Detta skriver Janson, ”oroar den civiliserade människan som ogärna släpper
den rationella kontrollen”.83

2.3 Kommuner
Den lokala självstyrelsen i Sverige har en lång historisk tradition. Enligt historikern och
tidigare direktören i Svenska Kommunförbundet Gunnar Wetterberg brukar 1862 års
kommunala författningar få stå för den moderna utvecklingen av kommunerna. Han vill
också göra gällande att man skulle kunna tidigarelägga detta årtal med några decennium
eftersom riksdagsbeslutet föregåtts av 20-30 års lokal utveckling innan riksdagen tog de
nya besluten.84

                                                
79 Sörbom, 1984, s. 60.
80 Sörbom, 1984, s. 57 f.
81 Janson, 1985, s. 10.
82 Janson, 1985, s. 10.
83 Janson, 1985, s. 10.
84 Wetterberg, Gunnar 2000. Kommunerna, s. 19.
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I grundlagen (1 kap. 1 § regeringsformen) är den lokala självstyrelsen inskriven. Där
står att ”folkstyrelsen i Sverige förverkligas genom ett representativt och
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse”.85 En viktig förutsättning
för att den lokala självstyrelsen ska kunna genomföras genom medborgarna är den
självständiga åsiktsbildningen med offentlighetsprincipen.86

Enligt samhällsvetaren Camilla Nyberg - i sin bok Kultur och fritid – Krock eller möte?
- har förverkligandet av det svenska välfärdssystemet skett i kommunerna. Från ansvar
som rört grundläggande behov som fattigvård och folkskoleutbildning har det utökats
till att omfatta åtgärder inom många olika områden. Till exempel utvecklat social
service och hälsovård. De frivilliga sektorerna i kommunerna som kultur och fritid har
som ett ytterligare led i välfärdsutvecklingen växt fram utan statlig finansiering eller
direkt styrning. Kultur och fritidssektorerna ingår i de sektorer som inte är reglerade. De
grundar sig på ”den allmänna kompetensen och […] anger att kommuner och landsting
själva får sköta sina angelägenheter. Kommunerna har därmed stort utrymme att inrikta
de kultur- och fritidspolitiska satsningarna utifrån de lokala förutsättningarna och
behoven.”87

Under 1990-talet har det skett stora organisatoriska förändringar inom kommunerna
bland annat vad avser kultur- och fritidssektorerna. Det skedde främst i syfte att åtgärda
den försämrade ekonomin som tilltog under 90-talet men också för att möta krav på
förbättrad kontakt mellan kommuninvånare och de kommunala verksamheterna. Det har
blivit allt vanligare att kultur- och fritidsförvaltningarna i landet slagits samman. Det var
endast 30 kommuner mellan 1963 till 1989 som hade slagit samman kultur och fritid.
Ungefär hälften av kommunerna hade 1995 slagit samman kultur- och
fritidsnämnderna.88

Det finns i stort sett tre organisationstyper som används i svenska kommuner. Det är
den traditionella eller sektoriella, den territoriella och den funktionella varianten. Den
sektoriella nämndstrukturen fungerar som en linjeorganisation med nämnder som
ansvarar för sektorsuppgifterna över hela kommunen. Denna variant är den vanligast
förekommande. Områdesprincipen gäller för den territoriella organisationstypen. Det
vill säga här ligger ansvaret på geografiska delområden som kommundelsnämnder,
stadsdelsnämnder eller områdesstyrelser. Den funktionella organisationen bygger på att
man skiljer en politisk beställarfunktion från förvaltningsorganisationen. Detta för att
syfta till att få en skarpare ansvarsfördelning och ökad effektivitet. Politikernas uppgift
blir att beställa tjänster från externa producenter eller egna utförarenheter.89

3 Resultat
I detta kapitel redogörs först i avsnitt 3.1 för konstverksamhetens utformning som rör
ansvars- och beslutsfrågor kring konstförfarandet på biblioteket. Denna undersökning
baseras på intervjusamtal, dels med kultur- och fritidschefen Berit Robrandt-Ahlberg,
dels med bibliotekschefen Ingrid Sebeniusson samt på kultur- och fritidsförvaltningens
styrelseprotokoll perioden januari 2002 till och med juli 2003.

                                                
85 Holmberg, Erik; Stjernquist, Nils 1980. Grundlagarna med tillhörande författningar, s. 30.
86 Nyberg, Camilla 1995. Kultur och fritid – Krock eller möte?, s. 16.
87 Nyberg, 1995, s. 17.
88 Nyberg, 1995, s. 13.
89 Nyberg, 1995, s. 18 f.
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I avsnitt 3.2 behandlas biblioteksbesökarnas enkätsvar. Där redogörs och analyseras
svaren parallellt. Avsnittet inleds med en redogörelse för enkätfrågornas bakomliggande
tankegångar. Dessa metodologiska övervägningar kan tyckas höra metodavsnittet till.
Det gör de också. Av läsarvänliga skäl har jag valt att placera dem i avsnittet som
angränsar enkätresultatet.

En avslutande diskussion görs i kapitel 4 av de två undersökningarna.

3.1 Konstverksamhetens utformning
Genom att inleda detta kapitel med att presentera Flens kommun och kultur- och
fritidsnämndens målbeskrivning sätter jag huvudbibliotekets konstverksamhet i fokus så
att en helhetsbild av Flens bibliotek kan tona fram. Något viktigt att tänka på vid fortsatt
läsning är att det är svårt att särskilja på kultur- och fritidsnämndens och bibliotekets
åtaganden då de tillsammans utgör en symbios. Det gäller inte minst
konstverksamheten.

3.1.1 Flens kommun
Flens kommun ligger i Södermanlands län och är till ytan 722 kvadratkilometer. Flen är
en liten järnvägsknut. Västra stambanan (linjen Stockholm – Göteborg) korsas där av
linjen Oxelösund – Eskilstuna. Från Flen tar det 55 minuter med tåg till Stockholm.90

Flens kommun har knappt 17 000 invånare varav ca 7000 bor i staden Flen. I respektive
Malmköping och Hälleforsnäs bor ca 2000 invånare. Övriga invånare bor på
landsbygden eller på någon av de mindre orterna i landsbygdsmiljö.

Efter att Flens kommun i många år varit socialdemokratiskt styrd är den från och med
första januari i år (läs 2003) styrd av en politisk koalition bestående av Moderaterna,
Kristdemokraterna, Centern, Folkpartiet samt det lokala partiet A2000, i dagligt tal går
denna koalition under namnet färgfemman.91 Den politiska organisationen är indelad i
sex förvaltningar där kultur- och fritidsförvaltningen utgör en. Flen har således den
vanligaste sektoriella organisationstypen (se föregående sida).

I Flens kommun finns ett stort antal högteknologiska och tillverkande företag – en del
världsledande inom sina områden. Exempel på stora företag med över 200 anställda är
Danaher Motion Flen AB, De La Rue Cash Systems AB (världsledande inom bland
annat sedelräknare för banker och andra finansinstitut) och GB Glace AB.92 Ett annat
exempel på företag i Flen är HGL Flen som tillverkar produkter inom elektromekanik,
medicin, industri och andra specialområden.93

Från att tidigare varit en utflyttningskommun visar nya siffror på att Flens kommun näst
efter Eskilstuna i Sörmlands län har ökat inflyttningssiffran mest under första halvåret
under 2003.

Kulturella sevärdheter som man tipsar om på kommunens webbplats är Hälleforsnäs
Gjuterimuseum, teknikmuseet i Sparreholms slott. I Malmköping finns tre museer att

                                                
90 Flen 1991. I Nationalencyklopedin. Bd 6, s. 377.
91 Flens kommun: http://www.flen.se/netFlen+Internet/Demokrati/Vanliga+fr%5gor+till+kommunen
92 Företagsfakta: http://www.foretagsfakta.se [2003-08-19]
93 Flens kommun: http://www.flen.se/net/Flen+Internet/N%e4ringsliv [2003-08-19]
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besöka, det är Militärfordonsmuseet, Museet Malmahed och Museispårvägen. I själva
staden Flen finns Thuleparkens hembygdsmuseum.94

3.1.1.1 Kultur och fritidsnämndens mål

På kommunens hemsida kan man läsa kultur- och fritidsnämndens målbeskrivning:

Kultur- och fritidsnämnden i Flen har som mål att stimulera människors
kulturupplevelser och fritidsaktiviteter, stödja föreningsliv, initiera
arrangemang, erbjuda lokaler.

Nämnden ansvarar tex för kommunens simhall, sporthallar, ishallen, ungdoms-
gårdar, fritidsklubbar och bibliotek95

Den nedtecknade mål- och uppdragsbeskrivningen som man kan ta del av i kultur- och
fritidsnämndens sammanträdesprotokoll är mer fylligt beskriven. I stort sett tillämpar
man de statliga kulturpolitiska målen på alla målpunkter. I Flen värnar man dessutom
barnen i dessa sammanhang. Där står: ”Nämnd och förvaltning ska aktivt samverka med
andra nämnder för barns bästa. Flens kommun skall vara känd för att vara en
barnkulturkommun.”96

3.1.1.2 Flens huvudbibliotek

Huvudbiblioteket i Flens kommun ligger mitt i centrala Flen.  I år (2003) firar
biblioteket 20 år i lokalerna som finns i en byggnad som stod klar 1983. Dessa lokaler
ligger i kvarteret Lästen som till stora delar är ett affärscenter.

Under våren 2003 har kommunen ekonomiska svårigheter och i samband med att den
från och med första januari 2003 styrs av den politiska koalition ”färgfemman”,97 har
det kommit förslag om att biblioteket borde flyttas till billigare lokaler. Den 29 augusti i
år (2003) kom beskedet att biblioteket får stanna kvar i befintliga lokaler lagom till
firandet av 20 års jubileet i lokalerna.98

Flens huvudbibliotek besöks dagligen av 400 till 500 personer. Bokbeståndet består av
120 000 böcker varav ca 1047 konstbokstitlar (1105 exemplar) och 5 konsttidskrifter för
den som vill, att ta del av.99 Bibliotekets lokaler inrymmer ett stort utbud av
kommunens offentliga konst att beskåda.

Personalen på biblioteket har en sammansättning på sex och en halv tjänst. Två och tre
fjärdedels tjänst är bibliotekarier övriga är biblioteksassistenter.  Dessa tjänster är
fördelade på sju personer.100

                                                
94 Flens kommun:
http://www.flen.se/net/Flen+Internet/Se+&+G%f6ra/Kultur/Bibliotek/Galleri+Vill%e5ttinge [2003-05-
05]
95 Flens kommun: http://www.flen.se/net/Flen+Internet/Demokrati/N%e4mnder/Kultur-
+och+fritidsn%e4mnd [2003-08-25]
96 Sammanträdesprotokoll kultur- och fritidsnämnden, 2003-03-28, Mål- och uppdragsbeskrivning
97 Flens kommun: http://www.flen.se/netFlen+Internet/Demokrati/Vanliga+fr%5gor+till+kommunen
98 Hjertzell, Per; föreläsning vid firande av bibliotekets 20 årsjubileum 2003-09-01
99 Sebeniusson, Ingrid, mail 2003-05-07, http://www.flen.se
100 Sebeniusson, Ingrid, Intervju 24/4 -03
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Den befintliga biblioteksverksamheten i kommunen ser idag enligt
sammanträdesprotokollet från 2002 ut som följer:

o 1 huvudbibliotek i Flen.

o Filialbibliotek i Bettna, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm.
Utlåningsstationer i Dunker, Mellösa och Årdala.

o Utlåning av böcker, talböcker, tidskrifter, videofilm och barnkassetter.

o Inköp, ämnesbevakning och översyn av bibliotekens media.

o Informationsförmedling ur böcker, tidskrifter, databaser mm.

o Visningar och biblioteksundervisning för barn- och vuxengrupper.

o Utställningar med lokal anknytning i bibliotekslokalerna. [Inte att
förväxla med Galleri Villåttinge]

o Aktiviteter för barn såsom film, teater, utställningar, tävlingar mm.

o ”Boken kommer” service till gamla och handikappade.

o Bokdepositioner till servicehus och ålderdomshem m fl.101

Dessutom erbjuder biblioteket en ”inläsningstjänst” för den som är synskadad eller har
annat läshandikapp.102

Förutom Galleri Villåttinge (se nedan) finns numera också Försäkringskassan i
bibliotekslokalerna.103

3.1.2 Intervjuer om konstverksamheten
De två personer som hjälpsamt ställde upp på intervjuer kring konstförfarandet i Flens
kommun är chefen för kultur- och fritidsnämnden Berit Robrandt-Ahlberg och
bibliotekschefen Ingrid Sebeniusson. I följande avsnitt redogörs för intervjuerna om
konstverksamheten. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1.

                                                
101 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2002-11-26,  Flerårsplan 2004-2005
102 Flens kommun: http://www.flen.se/net/Flen+Internet/Se+&+G%f6ra/Kultur/Bibliotek/ [2003-08-25]
103 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2002-08-05
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Konstverksamheten på biblioteket innefattar i stort sett tre områden på biblioteket.
Dessa är Galleri Villåttinge, den offentliga konsten och konstböcker, konsttidskrifter
och konstvideofilmer. Denna indelning följer jag i den fortsatta redogörelsen av
konstverksamheten.

3.1.2.1 Galleri Villåttinge

I bibliotekslokalerna finns, som jag redan nämnt, Galleri Villåttinge. Namnet Villåttinge
är lite säreget och är ett område i Flenstrakten som har gamla anor, tidigare Villåttinge
härad. ”Ortnamnet (1275 Wilattunge) betyder snarast 'den vilsekomna åttingen
(åttondelen)'. Namnorsaken är då sannolikt att Villåttinge inom det gamla Oppunda
härad varit en åttondel med särskild, mer fristående ställning.”104

Huvudansvaret för galleriet ligger på bibliotekschefen i samarbete med en
konstförening. Villåttinge konstförening får bidrag av kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsatt en konstgrupp. Konstgruppen har till uppgift
att besluta vem och vad som ska ställas ut i galleriet men ansvarar också för vilken
konst som köps in till kommunen. Konstgruppen består av sex personer. Där ingår två
politiker, två tjänstemän (kultur- och fritidsnämndens chef och bibliotekschefen) en
person från Villåttinge konstförening och en konstnär.

Varje år anordnas ett tiotal utställningar i galleriet. Kultur och fritidschefen framhåller
att man lägger vikt vid att vända sig till en bred publik, framförallt under
sommarperioderna. För att nå många människor har man bland annat förlagt läsning av
dagstidningar till galleriet i syfte att locka in den ovane konsttittaren.

De som får ställa ut på Galleri Villåttinge måste uppfylla vissa kriterier. Villåttinge
konstförening är medlem i Sveriges Konstföreningar som är en partipolitiskt obunden
ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.105

Sveriges Konstföreningar delar ut en utställningsersättning, som är ett statligt bidrag, till
yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. För att kunna få del av denna
utställningsersättning måste konstnärer och konsthantverkare uppnå vissa kriterier, som
exempelvis genomgått högre konstutbildning, kunna uppvisa ett visst antal separata
utställningar i galleri eller konsthall eller ha tilldelats något stipendium för sin
konstverksamhet.  De kriterier och villkor som gäller för utställningsersättning regleras
genom överenskommelse mellan Kulturrådet, konstnärernas Riksorganisation (KRO)
och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF).106 Det innebär alltså att
de konstnärer som man väljer att ställa ut i Galleri Villåttinge ska uppfylla de krav som
ställs på dem som får ta del av utställningsersättningen som Sveriges Konstföreningar
ansvarar för.

På frågan om hur man väljer ut utställare som uppfyller kriteriet får jag förklaringen att
man bland annat har ett intresse av är att visa lokala konstnärer. År 1999 fyllde Flen 50
år och man tog i samband med detta tillfälle att visa lokala konstnärer. Ibland tar man
emot utställningar från Riksutställningar.

                                                
104Villåttinge 1996. I Nationalencyklopedin. Bd 19, s. 469.
105 Sveriges konstföreningars riksförbund: http://www.skr.se/organisation/index.html [2003-06-19]
106 Sveriges konstföreningars riksförbund: http://www.skr.se/utstallning/ersattning.html [2003-06-19]
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3.1.2.2 Offentlig konst:

En stor del av kommunens konstinnehav har en gång i tiden kulturnämnden (innan
kultur- och fritid slogs ihop) valt att placera på biblioteket.107 Denna konstsamling är
representativ för modernismens utveckling, bestående av stafflikonst och av
tredimensionell konst. Där finns i stort sett smakprov på alla sorters ismer, från till
exempelvis konkretistiska verk till högexpressiv konst. I samlingarna finns många
sörmländska konstnärer representerade. Bibliotekschefen förklarar att den offentliga
konsten uppskattas mycket av besökare.

En summa av 35 000 kronor per år, är av kultur- och fritidsnämndens budget avsatta för
inköp av offentlig konst. Det brukar räcka till inköp av fem till tio konstverk per år.

De som ansvarar för inköpen av konstverken är personerna i konstgruppen som också
ansvarar för val av utställare i galleriet. Dessa inköp sker oftast i samband med att
någon konstnär ställer ut i Galleri Villåttinge.

Det framgår att mängden konst på biblioteket till stor del beror på en tidigare mycket
intresserad bibliotekschef.

I kommunen har man något som kallas för konstvaggan. Det är konst som får ligga och
vänta på att någon av de kommunanställda som har offentlig konst på sin arbetsplats,
vill ha något av konsten som finns i konstvaggan, eller för att byta ut konst man redan
har. Samma princip gäller för biblioteket, förklarar Robrandt-Ahlberg.

Bibliotekschefen förklarar att guidade visningar ges över den offentliga konsten på
biblioteket för förbokade grupper. Dessa visningar står framförallt konstföreningen för.
Det är vanligt att sådana grupper består av exempelvis komvuxelever. Orsaken till att
det framförallt är konstföreningen som sköter konstvisningar är dels att det inte finns
resurser på biblioteket eller i kultur- och fritidsnämnden för detta. I en förlängning
ligger ändå kultur- och fritidsförvaltningen bakom dessa visningar eftersom de har till
uppgift att i möjligaste mån stötta och ge föreningslivet i Flen ekonomiska bidrag, där
konstföreningen ingår.

På biblioteket finns en konstguide över den offentliga konsten i Flens kommun. Ett
projekt just nu, förklarar bibliotekschefen, är att sortera och få in all kommuninköpt
konst på data. Detta görs främst för att tillgodose försäkringsaspekter men syftar också
till att läggas ut på Internet för allmän tillgänglighet och upplysning om var och vad för
konst det finns i Flens kommun.

3.1.2.3 Konstböcker, konsttidskrifter och konstvideofilmer

På biblioteket består konstboksbeståndet av 1047 titlar (1105 exemplar). Att det finns så
mycket konstböcker tror Ingrid Sebeniusson beror på en tidigare bibliotekschefs stora
konstintresse.

Idag ansvarar vuxenbibliotekarien för inköp av konstböcker och konstvideofilmer samt
för prenumeration av konsttidskrifter. Det finns inte någon anställd som är speciellt
konstansvarig det är biblioteket för litet för förklarar Ingrid Sebeniusson.

                                                
107 Guide över offentlig konst i Flens kommun.
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Jag frågar om man lyssnar på besökarnas efterfrågan då man köper in konstböcker. Det
gör man förklarar hon, man utgår väldigt mycket från BTJ:s sambindningslista.

3.1.3 Analys och diskussion
I korthet kan man säga att de statliga formulerade kulturpolitiska målen, sedda genom
ett ”konstraster” på alla punkter har uppfyllts på Flens bibliotek. Det samma gäller för
Unescos folkbiblioteksmanifest och bibliotekslagen.

Galleri Villåttinges växlande utställningsverksamhet och den permanenta samlingen av
offentlig konst tillsammans med beståndet av konstböcker, konstvideofilmer och
konsttidskrifter utgör konststommen på biblioteket. Denna så kallade konststomme
innebär att målpunkter som att ”främja bildningssträvandena” på konstområdet är
uppfyllt, liksom att ”bevara och bruka kulturarven”. De kulturpolitiska målen verkar
också för att alla ska få möjlighet till ”delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser
samt eget skapande”. Delaktighet i ett konstliv har vi sett är möjligt på Flens bibliotek.
Däremot inte några tydligare tecken på att Flens bibliotek ger möjlighet till eget
skapande på konstområdet. (Då bortser jag från barnverksamheten som står utanför min
undersökning.)

Villåttinge konstförening som samarbetar med biblioteket om galleriet sköter en stor del
av den verksamheten. Beroende på utrymmesskäl i detta arbete innefattar inte min
undersökning någon djupare insyn i deras verksamhet mer än vad som framgår vid
intervjuerna med bibliotekschefen och kultur- och fritidsnämndens chef. Där framgick
att konstföreningen står för guidade visningar av den offentliga konsten men också att
de ordnar konstföreläsningar. Dessa insatser innebär att verksamheten ger ytterligare
belägg för att kommunen och biblioteket uppnår ett bildningssträvande men också ett
bevarande och brukande av kulturarven. Däremot tycks inte konstföreningen heller i
någon större utsträckning möta målpunkten som verkar för ”eget skapande” annat än
indirekt.

Målpunkten som bland annat verkar för att ”främja kulturell mångfald” har möjlighet att
uppfyllas delvis i utställningsverksamheten i galleriet samt i de utställningar som ges i
bibliotekslokalerna med lokal anknytning liksom tillgängligheten av konsttidskrifter och
konstböcker samt konstvideofilmer. Att verka för ”konstnärlig förnyelse och kvalitet”
finns möjlighet till bland annat i galleriverksamheten, vi har sett att utställarna i galleriet
måste tillgodose vissa kriterier som motsvarar en sorts kvalitetsbedömning för att få
ställa ut. Jag har inte fördjupat mig i de enskilda utställningarna i galleriet men av vad
som framkommit finns där möjlighet att tillgodose konstnärlig förnyelse.

Redogörelsen ovan som rört de kulturpolitiska målen visar många tecken på att Flens
bibliotek uppfyller målformuleringarna som ju är rekommendationer. Därigenom
uppfylls också bibliotekslagens paragraf, som är ”till främjande för läsning och
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt
skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek”. Likaså infrias i stort de punkter
jag tidigare tagit upp angående Unescos folkbiblioteksmanifest. Dessa punkter säger att
folkbibliotek skall verka för ”information, utbildning och kultur” men också ”stödja
såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer” och ”erbjuda möjligheter till
kreativitet och personlig utveckling” samt att folkbiblioteket ska vara ”öppna för alla
konstnärliga uttrycksformer”.
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Genom konstverksamheten på biblioteket erbjuds befolkningen en rad möjligheter i
konstsammanhang. Dock visar det sig att det som görs från rent biblioteks och kultur-
och fritidsnämnds håll mest verkar för att förvalta det man redan har inom
konstområdet. Man har inte några direkta strategier för hur man på olika sätt ska kunna
få ett mer aktivt konstliv eller hur man ska nå ut till befolkningen. Utredarna till
Kulturpolitikens inriktning menar att kulturinstitutionernas arbete behöver ”breddas och
i högre grad än idag [1995] utgå från ovana deltagares villkor. […] Kulturinstitutionerna
och de offentliga organen bör komma individerna till mötes på ett sätt som inte
begränsar dem till en roll som konsumenter.”108 Kultur och fritidsnämndens chef
förklarar att man genom initiativet att placera tidningsläsningsplatserna i galleriet har
gjort en invit till den ovana konsttittaren. Det är ett litet försök men frågan är om det har
någon större verkan om det inte följs upp på flera plan. Dessutom har denna tillämpning
fått kritik från traktens konstnärshåll som tycker att konsten ska kunna få ha en egen
plats just för konstens egen skull. Valet av platsen för tidningsläsningens vara eller icke
vara i galleriet gav i samband med detta, för ett antal år sedan, upphov till debatt i
lokaltidningen.109

Mer inriktade på aktiviteter till besökarna kring konstevenmang, är Villåttinge
konstförening vilket framgår av intervjuerna med bibliotekschefen och kultur- och
fritidsnämndens chef. Konstföreningen håller i guidade visningar som framförallt ges
till förbokade grupper. De anordnar då och då dessutom konstföreläsningsserier.

Av både bibliotekschefen och kultur- och fritidsnämndens chef framgick att varken
biblioteket eller kultur och fritid har några större ekonomiska eller tidsmässiga resurser
för att verka för ett aktivt konstliv på biblioteket. Bibliotekschefen nämnde att hon
gärna överlät sitt ansvar till någon annan vad gäller galleriverksamheten då övrigt
biblioteksarbete är stort nog i sig. Att ansvaret för galleriverksamheten ligger på
bibliotekschefen menar hon är en reminiscens från en tidigare bibliotekschefs uppdrag.
Som bibliotekets verksamhet ser ut idag ligger främst strategier och satsningar på
barnverksamheten vilket har framgått dels av intervjuerna och dels av de protokoll jag
gått igenom. Kultur och fritidsnämndens chef förklarade att de ekonomiska resurserna
av kultur- och fritidsnämndens budget som går till konstverksamhet är de redan nämnda
35 000 kronorna som är avsedda för inköp av stafflikonst. Detta är ingen stor summa
men säkert ett relativt vanligt belopp i jämförelse med övriga kommuner i landet. Under
20 % av alla kommuner hade år 1995 anslag som översteg 80 000 kronor.110

Ekonomiskt sett i hela landet har bildkonst i kommunal verksamhet en ytterst liten del. I
medeltal utgör 6 % anslag till museer och utställningar av kommunernas totala
kulturanslag. Däri omfattas alla museer och utställningar. Såtillvida betyder det att
anslagen till ren konstverksamhet är mycket mindre, hur mycket det är kan inte
fastställas då detta inte särredovisas.111 Förutom inköp av stafflikonst stödjer kultur- och
fritidsnämnden föreningslivet ekonomiskt i kommunen därigenom får också Villåttinge
konstförening ekonomiska bidrag.

Utredarna i Kulturpolitikens inriktning framhäver vikten av det ”goda” konstsamtalet,
de skriver:

                                                
108 SOU 1995:84, s. 87.
109 Uddin, Tomas ”Kulturkrock i biblioteket” Eskilstuna kuriren 1999-03-13.
110 SOU 1995:84, s. 431.
111 SOU 1995:84, s. 419.
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Samtalet om konst, antingen det sker mellan enskilda personer eller i form av
utställningsanvisningar, som artiklar eller recensioner eller på annat sätt, kan
verka både stimulerande och avskräckande beroende på mellan vilka det förs
och hur det förs. Konstnärer, konsthantverkare, konstvetare, folkbildare,
journalister och andra med förmåga att föra det ‘goda’ konstsamtalet är
ovärderliga när det gäller att väcka och vidga intresset för bild och form.112

Sådana samtal möjliggörs bland annat i galleriverksamheten och görs förmodligen
också under föreläsningsserierna och under de guidade visningarna. Detta samtal borde
också vara av stor vikt vid konstgruppens sammansättning som har ett stort ansvar
eftersom det är de som avgör vem som ställer ut i galleriet men också bedömer vad som
köps in till kommunens konstsamling. Idag utgörs den av sex personer; två politiker, två
tjänstemän (bibliotekschefen och kultur- och fritidsnämndens chef), en person från
konstföreningen och en konstnär. Bakgrunden hos personen från konstföreningen har
jag ingen kunskap om men vad jag förstår räcker det att på något sätt ha ett
konstintresse för att ingå i en konstförening. Möjligen skulle det tillföra något positivt
för konsten om fler personer med bakgrund av det slag utredarna menade var så viktigt
för att det ”goda” konstsamtalet ska kunna äga rum.

När biblioteket för tjugo år sedan flyttade in i nuvarande lokaler hade dåvarande
kulturnämndschef en vilja och ambition att biblioteket skulle komma att fungera som ett
kulturhus. På många sätt kom det också att göra det och bland annat hade just konsten
ett stort utrymme på biblioteket.113 Vid återkommande tillfällen under intervjuerna med
bibliotekschefen och kultur- och fritidsnämndens chef nämndes den tidigare
bibliotekschefen Per Hjertzells stora intresse för konst, de nämnde också förre
kulturnämndschefen, före kultur- och fritidsnämndernas sammanslagning, Åke Berglövs
dito intresse som förklaring till bibliotekets stora konstsamling och konstboksbestånd.
En annan förklaring till den minskade satsningen på konsten menar somliga bero på
kultur- och fritidssektorernas sammanslagningar som skedde i så många kommuner i
början på 90-talet till följd av landets försämrade ekonomi. I Katrineholms-Kuriren den
25 augusti 2003 skriver konstrecensent Olle Bergquist generellt om fenomenet:

Inte ens i Norrköping håller man sig med en ren kulturnämnd utan med en
‘kultur- och fritidsnämnd’ vilket ju låter som ett skämt – litet kultur skadar
aldrig men dylikt får man syssla med på fritid. Det är inget skämt och sådana
kompositioner dräller det av i riket såvida de inte heter kultur- och
åldringsnämnd eller kultur- och krutnämnd som i en grannkommun och följden
är att sagda nämnder har svårt att rekrytera tungt kulturansvarigt folk –
fritidsfolket med flera icke direkt kulturanknutna är flest och tyngst och får mer
som de vill än de kulturella. Detta är ett riksproblem.114

Samhällsvetaren Camilla Nyberg har genomfört en undersökning (1995) på initiativ av
Svenska Kommunförbundet som gäller kultur- och fritidsnämndernas
sammanslagningar. Hon har kommit fram till att ”fler anser att kultursektorn vunnit på
sammanslagningen, både ekonomiskt, i status och i verksamhet”. Nu har det gått ett
antal år sedan denna undersökning gjordes dock går uppfattningarna isär.

                                                
112 SOU 1995:84, s. 414.
113 Hjertzell, Per; föreläsning vid firande av bibliotekets 20 årsjubileum 2003-09-01.
114 Bergquist, Olle, Katrineholms-Kuriren, 2003-08-25, s. 12.
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3.2 Biblioteksbesökarnas enkätsvar
Detta kapitel redogör för biblioteksbesökarnas enkätsvar. Avsnitt 3.2.1 rör tankarna
bakom enkätfrågorna. Avsnittet därefter 3.2.2 redogör för svarsfrekvensen av enkäten
och de första fyra enkätfrågorna. I 3.2.3 behandlas biblioteksbesökarnas konstintresse i
förhållande till social bakgrund. Till sist i 3.2.4 är det biblioteksbesökarnas deltagande i
och uppfattning om konstutbud på bibliotek som kommer i fokus.

3.2.1 Tankar bakom enkätfrågorna
Enkäten inleds med fyra personfrågor. Dessa frågor syftar till att få grepp om
informanternas sociala bakgrund för att koppla till Bourdieus teorier och den svenska
kulturstatistiken.  Jag har uteslutit frågor som rör de tillfrågades föräldrars bakgrund
trots att sådana faktorer enligt Bourdieus teorier har betydelse.

Fråga fem rör informanternas konstintresse i allmänhet. Fråga sex till och med fjorton
samt sexton rör informanternas deltagande och uppfattning om konstutbudet på Flens
bibliotek. Fråga nummer femton rör informanternas uppfattning om kombinationen
konst och bibliotek i allmänhet.

Fråga 1-4:

Enkätens första fyra frågor berör de svarandes sociala bakgrund. Detta i ett syfte att
försöka koppla samman svaren med Bourdieus teorier och svensk kulturstatistik genom
Den kulturella välfärden. Genom att kombinera de blivande svaren på dessa frågor med
enkätfrågor som tas upp nedan kan en djupare förståelse och jämförelser göras med
Bourdieus teorier och svensk kulturstatistik. I fråga ett uppmanas informanten att uppge
könstillhörighet. Könsfördelning kan ge en intressant synvinkel i undersökningen
eftersom man i Den kulturella välfärden undersöker skillnader mellan kvinnor och mäns
kulturvanor och –intresse, trots att detta inte är en genusundersökning.  Likaså är
åldersfördelningen av intresse för konstintresset som tas upp i fråga två. Fråga tre är en
fråga om de svarandes utbildningsnivå. Där finns tre alternativ. Det är grundskola, (eller
motsvarande), gymnasieskola (eller motsvarande) och högskola/universitet där man
också kan fylla i år eftersom man i övrig kulturstatistik brukar göra åtskillnad mellan de
som har högskole- eller universitetsutbildning på upp till tre år och de som har utbildat
sig längre än tre år på en högre utbildning. Enligt Statens kulturråd i boken Kulturpolitik
i praktiken har utbildningsnivån ett betydande inflytande över människors
kulturvanor.115  I sysselsättningsfrågan, nr fem, särredovisas informanternas
sysselsättningar. De är uppdelade i studerande, pensionär, arbetslös, arbetare,
tjänsteman, egen företagare, jordbrukare och konstnär. I Den kulturella välfärden gör
man denna uppdelning undantaget jordbrukare och konstnär. Jag har dessa kategorier
med eftersom jag misstänkte att det möjligen skulle finnas gott om jordbrukare i
Flenstrakten. Däri gjorde jag en missbedömning eftersom inte någon fyllde i detta
svarsalternativ. Konstärskategorin är med eftersom undersökningen rör konst och därför
är det intressant att särredovisa just denna grupp.

Fråga 5:

                                                
115 Kulturpolitik i praktiken:statliga kulturinsatser en översikt 1997. s. 21.
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Fråga fem syftar till att ge en bild av i vilken mån informanterna är intresserade av
konst. De kan här välja mellan olika intressegrader i en ordning där det första uttrycker
mest intresse och det sista svarsalternativet betyder att den svarande inte har något
intresse för konst. De olika svarsalternativen är: mycket intresserad, intresserad, lite
intresserad och ointresserad. Denna fråga syftar till att i kombination med frågorna ett
till och med fyra kunna få svar på vem det är som har och vem som inte har något
intresse för konst.

Fråga 6-8:

De tre frågorna sex till och med åtta ställs för att få kunskap om hur informanternas
deltagande ser ut när det gäller hur ofta de lånar konstböcker och konstvideofilmer samt
läser i konsttidskrifter. Man kan välja mellan fyra svarsalternativ på respektive fråga.
Alternativen är ”minst en gång i veckan”, ”minst en gång i månaden”, ”enstaka tillfällen
per år” och ”aldrig”.

Fråga 9:

För att få kunskap om besökarnas uppfattning om konstutbudet på Flens bibliotek frågar
jag vad de svarande anser om utbudet av konstböcker, konstvideofilmer och
konsttidskrifter. Där har informanterna möjlighet att välja mellan ”för litet”, ”lagom”,
”för stort” och ”vet ej” att svara på för var och en av de olika medietyperna.

Fråga 10-13:

Frågorna elva till och med fjorton berör frågor om offentlig konst på Flens bibliotek för
att få kunskap om hur man ställer sig till den offentliga konsten. Dels rent kulturpolitiskt
och dels för att få en bild av deltagandet i konstutbudet på just Flens bibliotek. Dessa
frågor har svarsalternativen ”ja” och ”nej”. Fråga tio och tretton har dessutom
svarsalternativet ”vet ej”.

Fråga 14:

Frågan om hur ofta informanterna besöker konstgalleriet för att titta på konsten ställs
med syftet att få vetskap om deltagandet i utbud på biblioteket. Anledningen till att jag
kursiverar ”titta på konsten” i frågan beror på att tidningsläsningsställen på biblioteket
är placerade i galleriet och att man därför kan befinna sig i galleriet av helt andra skäl än
konstintresse. Här kan man välja på svarsalternativen ”c:a …. ggr/år”, ”enstaka tillfälle”
och ”aldrig”.

Fråga 15-16:

De två sista enkätfrågorna är ställda för att koppla svaren samman med kulturpolitiska
aspekter. Frågorna är: ”Tycker du att det ligger i bibliotekens uppgift att förmedla
konst?” och ”Tycker du att du får det utbud av konst på Flens bibliotek man kan
förvänta sig av ett bibliotek?”. Båda frågorna har svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”vet
ej”. Den sista frågan har också alternativet ”i stort sett”.
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3.2.2 Resultat och analys av enkäten
På vissa frågor svarar inte alla informanter. I de fall baseras procentfördelningen på de
som svarat.

3.2.2.1 Svarsfrekvens

Av 61 enkäter som delades ut blev 56 besvarade. Svarsfrekvensen blev följaktligen 92
procent. Att svarssiffran blev så pass hög beror förmodligen på att människor i
allmänhet är välvilliga och hjälpsamma när någon ber om deras tjänst. Fem enkäter,
trots allt förblev obesvarade det vill säga att jag aldrig fick tillbaka dem.

3.2.2.2 Vem besöker biblioteket?

Svarspersonernas sammansättning i min undersökning skedde slumpvis beroende på
vem som besökte biblioteket just den dag som jag delade ut enkäten. Men också
beroende på vem som jag valde att tillfråga om en medverkan. Därför inleder jag här
med att säga något om de personer som ingår i undersökningen vilket baserar sig på
enkätfrågorna ett till och med fråga fyra.

Fråga 1. Kvinna/Man:

Av biblioteksbesökarna som deltar i min undersökning blev fördelningen 62 % kvinnor
och 38 % män. Att det skiljer sig så kan bero på att kvinnor i allmänhet oftare besöker
bibliotek än vad män gör, vilket framkommer i Den kulturella välfärden, Elitens
privilegium eller möjlighet för alla?116 Samtliga personer som deltar i
enkätundersökningen svarar på den här frågan.

Fråga 2. Ålder:

En av de kvinnliga enkätbesvararna svarar inte på frågan om ålder. Enligt min
bedömning får hon ingå i gruppen med 45-64 åringar.

Fördelningen är följande: 20 % ingår i 18-29 årsgruppen, 23 % i 30-44 gruppen, 30 % i
45-64 årsgruppen,  20 % i 65-74 gruppen och 7 % ingår i gruppen med 75-84 åringarna.

Fråga 3. Utbildning:

Högskole- och universitetsalternativet är utformad så att den svarande kunde fylla i
antal studerade år. Detta i ett syfte att dela in högskole- och universitetsstudiesvarande
personer efter deras antal studieår. I statistikundersökningar har skillnader visat sig i
kulturellt intresse mellan de personer som har färre än tre års högskoleutbildning och de
som har tre eller fler års dito utbildning. Eftersom endast en av de svarande med
högskole- eller universitetsutbildning har sådan utbildning på färre än tre år bortser jag
från att göra en sådan indelning i det fortsatta arbetet.

                                                
116 Den kulturella välfärden, s.  8 f.
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Deltagarnas procentfördelning baserad på utbildning är: grundskoleutbildning 32 %,
gymnasieutbildning 46 % och högskole- eller universitetsutbildning 21 %.

Fråga 4. Sysselsättning:

En person valde att fylla i två svarsalternativ. Personen fyllde i ”arbetslös” och
”tjänsteman”, jag har beslutat att personen får ingå i kategorin ”arbetslös”, eftersom jag
förmodar att personen vid svarstillfället var arbetslös. I enkäten har jag åtta olika
svarsalternativ, dessa är; studerande, pensionär, arbetslös, arbetare, tjänsteman, egen
företagare, konstnär och jordbrukare. Trots att endast en svarsperson är konstnär
redogör jag ändå för denna kategori. Däremot kommer jag i det fortsatta arbetet att
bortse från alternativet ”jordbrukare” då inte någon av besvararna fyllde i detta
alternativ.
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Fördelningen av de svarande utifrån sysselsättning förhåller sig enligt tabellen ovan.
Främst är det pensionärsgruppen, där ingår 30 %. Av dem som svarar är 29 % arbetare.
De andra sysselsättningsgrupperna är relativt jämnt fördelade. Bland de arbetslösa
återfinns 12 %, tjänstemän och egna företagare har vardera respektive 11 % som svarar,
de studerande omfattar 7 % och konstnärskategorin 2 %.

3.2.3 Konstintresse med social bakgrund som förklaring
I detta avsnitt undersöks och analyseras informanternas konstintresse utifrån sociala
bakgrundsfaktorer. Undersökningen är tänkt som underlag för resonemang längre fram i
uppsatsen där biblioteksbesökarnas uppfattning och deltagande i konstverksamhet knyts
samman med hur Flens biblioteks konstverksamhet ser ut i förhållande till de statliga
riktlinjerna i ämnet.

Det finns som jag nämnt hinder som orsakar människors mer eller mindre deltagande i
kulturliv. Det kan vara geografiska avstånd, familjeförhållanden, kostnader,
funktionshinder, psykologiska aspekter, annat intresse eller ren tidsbrist som gör att man
inte deltar. I denna undersökning studerar jag ett begränsat antal bakgrundsfaktorer som
i svensk kulturstatistik anses starkt sammanbundna med deltagandet i ett kulturliv. Det
är kön, ålder, utbildning och sysselsättning.
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Jag har redan i teoriavsnittet 1.3.1 redogjort för Pierre Bourdieus teoretiska
nyckelbegrepp som jag här kommer att tillämpa i studiet av biblioteksbesökarnas
konstintresse som jag kopplar samman med Statens kulturråds kulturstatistik från 2002
som klarläggs i rapporten Den kulturella välfärden. Denna redovisas för i avsnitt 1.3.2.

Först redogörs för konstintresset utifrån den totala fördelningen bland de svarande,
därefter utifrån intressegrad i kombination med bakgrundsfaktorerna med ovan nämnda
ordningsföljd.

I avsnitt 3.2.3.4 avslutas denna undersökningsdel i en avslutande diskussion.

Fråga 5. Är du intresserad av konst?

På den här frågan svarade alla personer som ingår i undersökningen.

Diagram nr 2.
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Bland svarspersonerna finns ett tydligt konstintresse, hela 91 % uppger att de har någon
form av intresse. Det är en hög siffra men det framkommer inte om det innebär ett aktivt
intresse. I landet i stort har intresset att gå på konstutställningar ökat under 90-talet.117

Dessutom framgår det av slutbetänkandet Kulturpolitikens inriktning att konstområdets
bredd i landet har ökat under tjugoårsperioden 1974- 1994. Som exempel kan nämnas
att grundläggande konstutbildningar ökat kraftigt. Konst i den offentliga miljön har ökat
väsentligt, konstmuseer, konsthallar likaså gallerier samt auktionsfirmor och
konsthandel.118

Kön:

Diagram nr 3.

                                                
117 Den kulturella välfärden, s. 45.
118 SOU 1995:84, s. 413.
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Av undersökningen framgår tydligt att kvinnor är mer konstintresserade än män. Slår
man samman de två högre intressegraderna utkristalliserar sig procentfördelningen extra
tydligt, den blir: 66 procent kvinnor och 38 procent män har större grad konstintresse. I
Den kulturella välfärdens statistik särredovisas som jag redan nämnt kön. Där visar det
sig att 42 procent av kvinnorna men 35 procent av männen som ingår i undersökningen,
besöker en konstutställning någon gång per år.119 Eget utövande av någon form av
bildkonst på fritiden sysslar 11 % av männen någon gång under år 1999 och dubbelt så
hög andel bland kvinnorna gör det.120

Bourdieus teorier syftar inte primärt till att analysera bakgrunden kön/genus. Därför har
jag genom andra källor sökt svar på frågan om varför konstintresset i så stor grad skiljer
sig åt mellan könen.

Att fler kvinnor än män är konstintresserade idag anser jag kan få en förklaring i
tankegångarna som följer. Inledningen för dessa tankegångar hänvisas till docent och
forskarlektor vid institutionen för konst- och musikvetenskap vid Lunds universitet
Anna Lena Lindbergs resonemang om konstlivets påverkan av modernitetens framväxt.
I korthet: I och med att konstnärskapet professionaliserades som en produkt av
moderniseringens framväxt och kvinnor dessutom uteslöts från konstakademien,
förklarar Lindberg, förde detta med sig att ”konst förknippades med verksamhet i
offentligheten, vilken maskuliniserades, medan amatörskap förbands med privatlivet, dit
kvinnor hänvisades”.121

Eftersom kvinnor uppenbarligen främst har ägnat sig åt amatörskap för att utveckla ett
konstintresse baserat på eget utövande varit större för kvinnor. De har därför inte i
samma utsträckning som män haft några prestationskrav att förhålla sig till.

Om kvinnors amatörskap kan härledas till moderniseringens framväxt kan också en
annan påföljd av kvinnans moderna framväxt påtalas. Litteraturvetaren Nina Björk
skriver i Sireners sång – tankar kring modernitet och kön när hon hänvisar till Ian Watt
som menar att 1700-talets medel- och överklass kvinnor varken kunde ”dela sina mäns
arbeten eller deras fritidssysselsättningar. I och med att de var utestängda från såväl
politik, handel och statlig administration som från nöjen i form av jakt och alkohol, blev
                                                
119 Den kulturella välfärden, s. 45.
120 Den kulturella välfärden, s. 73.
121 Lindberg, Anna Lena (red.) 2002. Den maskulina mystiken – Konst, kön och modernitet, s. 11 f.
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dessa kvinnor sittande i hemmen med ledig tid över – en tid som de enligt Watt ägnade
åt att ‘sluka böcker’”.122 Jag menar att dessa kvinnor likväl som att läsa romaner fick tid
att ägna åt eget konstutövande.

Björk belyser den moderna kvinnan som en modernitet som handlar om konsumtion och
drömmar, i förhållande till den modernitet som traditionellt tillskrivs det allmänna men
som Björk menar är den manliga nämligen produktion och materialism. Under 1800-
talet växte varuhusen fram och shopping menar Björk blev en kvinnas aktivitet. Denna
aktivitet skilde sig på en viktig punkt från kvinnans dittillsvarande aktiviteter: ”den ägde
rum utanför hemmets trygga väggar, på annan plats än kvinnans sedvanliga. Kvinnan
‘gick ut’ och handlade, och erfor därmed rent fysiskt en ny frihet. I varuhusen kunde
hon tillbringa hela dagar: där fanns terum, bibliotek och efter sekelskiftet även ett slags
daghem där kvinnlig personal tog hand om de små. Samtidigt presenterade sig
varuhuset som ett andra hem. Där blandades det privata och det offentliga samman.”123

Vidare påtalar Björk att varuhusen inte var de enda att erbjuda människor ett nytt
”konsumtionens medborgarskap”. De som också bidrog till det var de stora
världsutställningar som hölls på flera platser i Europa under senare hälften av 1800-
talet. År 1900 kulminerade utställningarna i Paris, 50 miljoner människor kom för att
beskåda allt från automobiler till haute couture förklarar Björk.124 Hon skriver vidare
”På världsutställningarna, liksom i varuhusen, blandades kommers med nöje och
ekonomisk verklighet med fantasi.”125

Den kvinnliga moderniteten som jag ovan försökt ge en beskrivning belyses i syfte att
ge en förklaring till den moderna kvinnans deltagande i konstens fält, för att tala med
Bourdieus terminologi. Kvinnan har under långa tider varit marginaliserad till
konstfältets konsumtionsfält i det offentliga rummet eller till amatörism inom den
privata sfären. Konsthistorien har fram till idag i stora drag varit manlig.126 Därför tror
jag att kvinnors habitus som Bourdieu menar kan tillskrivas grupper, har konstruerats i
samband med en tradition där kvinnor givits ett speciellt sätt och utrymme att intressera
sig för konst.

Utställningar var en av få offentliga platser dit kvinnor välkomnades. Att det är fler
kvinnor än män som är konstintresserade idag vill jag söka förklaring på genom
Bourdieu som menar att människors habitus ofta är trögrörlig. Kanske extra trögrörligt
när det gäller skillnader i manligt och kvinnligt beteende. Yvonne Hirdman, historie-
och genusforskare talar om genuskontrakt och vikten av ett isärhållande, hon menar i
stora drag att skillnader i kvinnligt och manligt beteende alltjämt upprätthålls och
ständigt reproduceras om än genuskontrakten kan se olika ut beroende på tid och
samhällstyp.127

Ålder:

Diagram nr 4.

                                                
122 Björk, Nina 1999.  Sireners sång – tankar kring modernitet och kön s. 113 f.
123 Björk 1999, s. 70 f.
124 Björk 1999, s. 67.
125 Björk 1999, s. 68.
126 Lindberg 2002, Studentlitteratur s.
127 Hirdman, Yvonne 2001. Genus – om det stabilas föränderliga former, s.
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Åldersvariabeln frambringar väsentliga skillnader. Personer över 45 år är mest
konstintresserade.

29 procent i åldersgruppen 45-64 valde alternativet ”mycket intresserad”. Slår man
dessutom samman ”mycket intresserad” med ”intresserad” blir procentsiffran 82.

I den äldsta åldersgruppen, 75-84, är alla personer konstintresserade i någon grad. 75
procent är ”mycket intresserad” eller ”intresserad”.

I åldersgruppen 65-74 är konstintresset stort men inte lika stort som i de två nämnda
grupperna. 56 procent har valt de två högre intressegradsalternativen.

De två yngre åldersgrupperna har färre procent svarande i de två alternativen med högre
intressegrad. 18-29 åringarna 9 procent ”mycket intresserad” och 27 procent
”intresserad”.

Bland 30-44 åringarna finns ingen som svarat ”mycket intresserad”. 31 procent har
svarat ”intresserad”.

I Den kulturella välfärden redogörs för konstutställningsbesök utifrån variabeln ålder i
samband med kön. Där framkommer det att skillnaderna mellan yngre och äldre inte är
så stor i avseende att gå på konstutställning som i min undersökning, åtminstone inte
bland kvinnorna. På frågan om man gått på konstmuseum eller konsthall minst en gång
under året 1998-99 svarade: Kvinnor 20-29 år ca 36 %, 30-44 år ca 38 %, 45-64 ca 49
%, 65-74 år ca 40 % och 75-84 år ca 30 %. Män 20-29 år ca 29 %, 30-44 år ca 33 %,
45-64 år ca 40 %, 65- 74 år ca 40 % och 75-84 år 28 %.128 Att gå på konstutställning
säger något om ett konstintresse men man kan ju ha intresse av konst trots att man inte
besöker en konstutställning. Den äldsta åldersgruppen för både kvinnor och män har fått
en betydligt lägre procentsiffra vilket kan orsakas av att de personer med högre ålder har
svårare att ta sig till olika platser. Det behöver inte betyda att de är mindre
konstintresserade än andra.

Ska man söka svar på vad åldersskillnader har för betydelse för konstintresse tror jag
man får börja med att hänvisa till Sörbom som menar att det kan ta tid att ta till sig
konstens värld. Han förklarar att det bland annat kan finnas sociala eller ekonomiska
hinder som står i vägen.129 Dessutom vill jag lyfta fram att den som har mycket fritid
har större möjlighet att tillgodose ett intresse som kanske inte har fått utrymme tidigare

                                                
128 Den kulturella välfärden, s. 45.
129 Sörbom, 1984, s. 57 f.
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på grund av ren tidsbrist. I Den kulturella välfärden menar man att andelen aktiva
pensionärer ökar därför att de är friskare och mindre slitna än förr.130

I de två yngsta åldersgrupperna har störst procent, 54 i vardera gruppen, valt ”lite
intresserad”. 27 respektive 31 procent har valt alternativet ”intresserad”. Det innebär att
de har en öppenhet inför konsten och jag inbillar mig att finns det en öppenhet kan
också ett intresse, om det så är latent, utvecklas och bli större om det får tid och
stimulans.

Att konstintresset är så stort i 45-64 åldersgruppen kan kopplas samman med
statistikansvarig vid Kulturrådet Sten Månssons påpekanden om att den generation som
föddes på 1940-talet fick en bättre utbildning. Utbildningssystemet blev utbyggt, t.ex.
kommunal vuxenutbildning och akademiska studier blev möjliga för fler personer. Detta
menar han är förklaringar till varför dagens medelålders är mer kulturaktiva än vad
medelåldersgenerationer var tidigare.131 Dessa tankegångar säger också därför något om
varför intressegraden sjunker något i åldersgruppen 65-74.

Att koppla in formell utbildning som orsaksbeskrivelse för konstintresse i relation till
ålder visar på att det inte är helt enkelt att skilja ut en orsaksvariabel från en annan.
Bourdieu skriver att när man just analyserar variabel för variabel, vilket är ett vanligt
arbetssätt, ”utsätter man sig därför för risken att tillskriva en av variablerna – kön, ålder
etc – effekter som i själva verket beror på alla variabler sammantagna”.132

Man får ändå anser jag tillskriva variabeln ålder ett speciellt orsakssammanhang utan att
veta något om andra sociala och ekonomisk bakgrunder. Nämligen att mognad som har
med personlig utveckling i alla avseenden att göra kan bidra till öppenhet inför många
olika saker vilket också gör att förståelsen för fenomenet också bidrar till ett ökat
intresse. Sörboms tankar om att det kan ta tid att ta till sig konstens värld hänger snarlikt
samman med Bourdieus innebörd av begreppet habitus trögrörlighet. Det innebär att en
person som under livets gång tillskansar sig kulturellt kapital följaktligen också kan
förändra sin habitus.

Utbildning:

Utbildning eller examina som en person besitter kan enligt Bourdieu i vissa
sammanhang innebära ett kulturellt kapital. Ett sådant kapital ingår i den ena av det
kulturella kapitalets existensformer. Det är den institutionaliserade formen som kan
ackumuleras i objektiverad form. Men det som främst gör sig gällande för personers
konstintresse måste vara vad utbildningstiden ”gjorde” med den andra av det kulturella
kapitalets existensformer nämligen dess förkroppsligade form, det vill säga personens
habitus. Det jag menar är att personer som utbildar sig upplever, lär och tillägnar sig
kunskap på ”djupet”, man kanske skulle kunna säga tillgodogöra sig något själsligt som
gör att deras habitus påverkas.

Vi vet inget om undersökningspersonernas ämnesinriktning i tillskansad utbildning som
eventuellt skulle kunna ge en förklaring till varför personen har eller inte har ett
konstintresse. Utredarna till Kulturpolitikens inriktning menar att den starkaste

                                                
130 SOU 1995:84, s. 148.
131 Månsson, Sten, (2002), ”Förändrade kulturvanor skapar nya behov” Kultur & Politik 4/2002, Statens
Kulturråd: http://kur.se/kur_mall.asp?version=5873&maincat=&catid= [2003-05-05]
132 Bourdieu, Kultursociologiska texter Pierre 1993,  s. 257.
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bakgrundsfaktorn för intresset för konst ligger i utbildningsnivån oavsett
utbildningsinriktning.133 Bourdieu menar också att sambandet mellan utbildning,
beroende på utbildningens längd och deltagande i kulturlivet har avsevärd betydelse.
Det är förmodligen logiskt, då statliga kulturella initiativ och det statliga
utbildningssystemet ingår i samma kulturella kontext som gör att man fokuserar och
värdesätter och delaktiggör samma eller liknande premisser.

Diagram nr 5.
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Konstintresset baserat på utbildning visar i undersökningen att de med
gymnasieutbildning har störst konstintresse följt av de med högskole- eller
universitetsutbildning. Detta resultat är intressant och strider mot den svenska
kulturstatistiken som tydligt visar att de med eftergymnasiala studier är mer kulturellt
aktiva vad gäller konstutställningsbesök och biblioteksbesök. En reservation för
undersökningen måste dock göras. Det är 21 % av de svarande som uppgivit att de har
högskole- eller universitetsutbildning, det är mindre än hälften av de personer som
uppgivit att de har gymnasieutbildning (46 %).

Under 90-talet kunde man iaktta en stor uppgång jämfört med tidigare statistiskt
material angående besök på konstutställningar för dem med förgymnasial och
gymnasial utbildning. Det motsatta gäller för de med eftergymnasial utbildning, deras
besöksfrekvens har visat på minskning under 90-talet. Trots detta är skillnaden
fortfarande stor vad avser konstutställningsbesök. Under 1999 gick ca 25 % med
förgymnasial utbildning, ca 32 % med gymnasial utbildning och 60 % med
eftergymnasial utbildning på konstutställning någon gång under de senaste 12
månaderna.134 Personer med grundskoleutbildning som har ett lägre konstintresse, i min
undersökning, följer dock både svensk kulturstatistik och Bourdieus teser kring
deltagande och intresse.

Om man lägger ihop de två alternativen ”mycket intresserad” och ”intresserad” blir
procentfördelningen mellan de tre olika grupperna följande: Gymnasieskoleutbildade
har då 65 procent, högskole-/universitetsutbildade har 58 procent och
grundskoleutbildade har 39 procent. I den uppdelningen har både gymnasie- och

                                                
133 SOU 1995:84, s. 147.
134 Den kulturella välfärden, s. 46, 50.
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högskole-/universitetsutbildade grupperna mer än hälften av sina svarspersoner i den
högre uppdelningen av intressegrad av konst. Bland de grundskoleutbildade har alltså
fler än hälften, 61 procent delgivit att de återfinns på skalan av mindre konstintresse.

Sysselsättning:

Liksom en utbildning eller en examina kan en titel enligt Bourdieu innebära ett
kulturellt kapital. Eller det motsatta.

Diagram nr 6
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Konstintresse i relation med sysselsättning som social bakgrundsfaktor följer i denna
undersökning i stort sett kulturstatistik i övrigt utom i ett avseende. Det gäller
tjänstemännen. Enligt Den kulturella välfärden är skillnaden stor mellan arbetare och
tjänstemän som besökt en konstutställning eller ett konstmuseum under ett års tid
(1998-1999). Cirka 21 procent av arbetarna och ca 68 procent av tjänstemännen hade
under en sådan period besökt ett konstutställning.135 I undersökningen i Flen har
grupperna arbetslösa, arbetare och tjänstemän alla tre flest procent i de två lägre
intressegradsalternativen. De arbetslösa har 57 %, arbetarna 63 % och tjänstemännen
har 60 %.

En liten utveckling har skett åt ett utjämningshåll enligt den svenska kulturstatistiken
vilket också denna undersökning kan visa på. Bland arbetarna har besökssiffran ökat
något men istället minskat lite för tjänstemännen under 90-talet.136 I denna
undersökning är det trots allt 12 % av arbetarna som är mycket intresserade av konst.
Inte någon bland tjänstemännen har uppgett att de är mycket intresserade.

De sysselsättningsgrupper som är mest konstintresserade och har valt svarsalternativet
”mycket intresserad” är pensionärerna 29 %, de egna företagarna 17 %, och
konstnärskategorin 100 %. I konstnärsgruppen ingår endast en person och att en
konstnär är konstintresserad är ju inte märkligt därför är procentsiffran helt logisk.

Pensionärsgruppen som sysselsättningsvariabel hänger nära samman med
åldersvariabeln. Detsamma gäller för studerandegruppen. Den kan kopplas samman till

                                                
135 Den kulturella välfärden, s. 46.
136 Den kulturella välfärden, s. 46.
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de två lägre åldersgrupperna då det är sannolikt att det främst är personer ur dessa
åldersklasser som studerar.

3.2.3.1 Sammanfattande diskussion

Som vi har sett har följaktligen social bakgrund också bland informanterna i Flen
betydelse för konstintresse. I den här studien har jag tittat på de fyra
bakgrundsfaktorerna kön, ålder, utbildning och sysselsättning som är vanligt att man
hänvisar och gör undersökningar kring vid statliga utredningar.

Naturligtvis påverkas människor av många andra sociala faktorer som till exempel om
man bor på landet eller inne i en stad, i lägenhet eller i villa, om man är ensamt syskon
eller uppväxt i storfamilj etc. etc. Det kan vara riskabelt att låta en bakgrundsfaktor få
utgöra en persons konstintresse som orsakssammanhang. Det påpekar också Bourdieu
då han säger att effekter som tillskrivs en variabel i verkligheten beror på många olika
variabler tillsammans.137 Denna undersökning kan omöjligtvis gå in på att studera alla
eventuella orsakssammanhang i synnerhet eftersom jag här endast är ute efter att i stora
drag undersöka sociala bakgrundsbetingelser i samspel med konstintresse för att i
slutänden koppla till förhållanden i konstverksamheten på Flens bibliotek.

I undersökningen framkommer inte om personernas konstintresse är aktivt eller passivt.
Om de utövar konstnärliga aktiviteter själva eller om man deltar i ”konsumerande”
konstsammanhang, tex läser konstböcker eller går på konstutställningar.

Totalt sett framgår att hela 91 procent är konstintresserad i någon grad. Detta ger ett
starkt belägg för att man för en statlig kulturpolitik som därigenom med statliga medel
stöder landets konstliv.

Min undersökning visar att kön som bakgrund har betydelse, att kvinnor i allmänhet är
mer konstintresserade än män något också den statliga kulturstatistiken. Den kulturella
välfärden klarlägger att kvinnor oftare än män går på konstutställningar men också att
kvinnor utövar någon slags bildkonst på fritiden i större grad än män.

Ålder har betydelse för konstintressegrad. Äldre personer har ett högre konstintresse än
yngre personer. Många yngre uppger att de har ett litet konstintresse vilket innebär att
de har en öppenhet inför konst och därför eventuellt med tiden kan utveckla ett
intensivare intresse.

Betydelse för konstintresse har också människors utbildning och sysselsättning i min
undersökning. Några anmärkningsvärda resultat har kommit fram både vad avser
utbildnings- och sysselsättningsbakgrund. Det är större andel med gymnasial utbildning
som har högre grad konstintresse än vad de med högskole- eller universitetsutbildning
har. De med grundskoleutbildning har också större andel ”mycket intresserade” än de
med högskole- eller universitetsutbildning.

Tjänstemännen i min undersökning har inte uppgivit att de är ”mycket intresserade” av
konst medan det både i arbetar- och arbetslösgruppen finns personer med sådan grad på
intresse. I den kulturella välfärden visar besöksiffror för konstutställningar på att de ökat
för arbetare men minskat för tjänstemän, men siffrorna är ändå fortfarande högre för
tjänstemän. När det gäller eget utövande av bildkonst på fritiden visar Den kulturella
välfärden på att mellan 1990-1991 och 1999 att arbetarna oftare gör det någon gång
1999 än den tidigare perioden och tvärtom gäller för tjänstemännen. Det innebär att
                                                
137 Bourdieu 1993, s. 257.
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arbetarna oftare 1999 sysslar med bildkonst på fritiden än vad tjänstemännen gör. Detta
är också en omsvängning mot hur förhållandena såg ut 1990-1991.138

Orsaken till att det sker omsvängningar vad avser sysselsättnings- och
utbildningsbakgrund i deltagande och utövande av konstintresse kan kanske vara en
följd av statliga initiativ som sedan 70-talet i mångt och mycket gått in för att bredda
innebörden av kultur men också inriktats på att nå ut till en bredare befolkningskrets.

Sven Nilsson menar att delaktigheten har vidgats och fördjupats. Kulturpolitiken har
haft en strävan att skapa ett rikt kulturliv i hela landet. För att åstadkomma detta har den
kulturpolitiska inriktningen verkat och arbetat inom fyra områden. Dessa är
regionalisering, det vill säga kultur i hela landet, konstnärlig och kulturell mångfald,
vidgat deltagande och levande kulturmiljö.139 Han menar att det inte är helt enkelt att
”isolera och bedöma den roll som kulturpolitiken som sådan spelat.
Samhällsutvecklingen, medierna och teknikutvecklingen samt höjd utbildningsnivå har
sannolikt haft störst betydelse för förändringarna”. Men han förnekar inte att
kulturpolitiken haft betydelse, han skriver:

Erfarenheterna av framgångsrika exempel och lyckade projekt sprids. Men de
samlade strategiernas tid är sedan länge förbi. Det beror delvis på de
motsägelsefulla fluktuationerna inom kulturens egna institutioner (till exempel
växlingen mellan mer utåtriktat och mer inåtriktat arbete), delvis på
förhållanden i omvärlden till exempel förändringar i värderingar och livsstilar,
mediernas och populärkulturens utbud, konkurrensen från andra livsområden
och så vidare). Konsten har sin egen logik, och kulturpolitiken kan inte styra
den. Det är långt mellan tex. 1960-talets ‘levande verkstad’ och 1990-talets ofta
cerebrala och exklusiva (i ordets alla betydelser) installationskonst.140

I Kulturpolitikens inriktning skriver man just att ”[s]ambanden mellan kulturvanor och
levnadsförhållanden innebär att en ökad delaktighet på kulturområdet inte kan uppnås
enbart genom kulturpolitiska insatser.” Det är mycket viktigt i en förändringsstrategi att
det råder en väl fungerande samverkan mellan kulturpolitiken och politik inom andra
samhällsområden. Kanske främst med det sociala området skriver utredarna.141

Bakgrundsfaktorer som hinder eller möjlighet för deltagande i konstlivet ställer stora
krav på kulturpolitiska strävanden och på hur de tolkas och vad som görs på lokalplan i
praktiken.

3.2.4 Deltagande och uppfattning rörande konstutbud på bibliotek
I följande avsnitt redogörs för och analyseras svaren på enkätfrågorna sex till och med
fjorton samt sexton som berör konstutbudet på Flens bibliotek. Fråga femton tas också
upp här, vilken rör konst på bibliotek i allmänhet.

Frågorna i detta avsnitt är ställda för att få grepp om hur kulturpolitiska satsningar, från
att vara statliga önskningar via en kommuns verkställande och till sist hur människor
deltar i och uppfattar en sådan verksamhet. Efter resultatredovisningen av frågorna
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avslutas avsnittet med en sammanfattning som ger underlag för resonemang i den för
uppsatsen avslutande diskussionen i kapitel 4.

Frågorna 6-8. Hur ofta lånar/läser du konstböcker, konstvideofilmer, konsttidskrifter
på/i Flens bibliotek?

Jag har slagit ihop frågorna sex till och med åtta som handlar om hur ofta informanterna
lånar konstböcker och konstvideofilmer respektive läser i konsttidskrifterna på
biblioteket. Därför har jag valt att redogöra för dessa frågor i samma diagram då också
en jämförelse mellan de olika medietyperna enklare kan göras.

Diagram nr 7.

Hur  of ta  lånar  du konstböcker /filmer,  läser  i  
konsttidskr ifte rna  på  F lens bibl iotek?
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En person svarar inte på frågorna sju respektive åtta.

Trots att hela 91 % av svarspersonerna uppger att de är konstintresserade i någon grad
är det inte lika många som utnyttjar bibliotekets utbud vad gäller konstböcker,
konsttidskrifter och konstvideofilmer. I detta sammanhang tyder det på att konstintresset
hos en stor procent av informanterna är passivt. Det vanligaste svaret oavsett media är
”aldrig” på dessa tre frågor. Fördelningen mellan medierna skiljer sig dock åt. Det är
vanligare att man lånar konstböcker och läser i konsttidskrifter än att man lånar
videofilmer om konst. Extremt få procent gäller utlåning av videofilmer. Detta kan
relateras till att utbudet av konstvideofilmer är litet på biblioteket, vilket 7 % av
informanterna också konstaterade när de svarade att det just är för litet.

Trots allt uppenbarar sig ett aktivt intresse genom att 36 % av informanterna lånar
konstböcker, 29 % läser i konsttidskrifterna och 11 % lånar konstfilmer vid enstaka
tillfällen. Inte någon av de svarande lånar konstvideofilmer minst en gång i veckan eller
minst en gång i månaden. Däremot finns det informanter som lånar konstböcker både
minst en gång i månaden, 2 %, och minst en gång i veckan, 4 %. När det gäller att läsa i
konsttidskrifter är det 7 % av de svarande som gör det minst en gång per månad och 2
% minst en gång i veckan.
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Fråga 9. Vad anser du om Flens biblioteks utbud vad gäller följande medier?

Konstböcker:

Två personer svarar inte på frågan. Vet ej alternativet får flest svar, 65 %, på frågan om
konstboksutbudet på Flens bibliotek. Helt nöjda är 30 % som anser att det är ”lagom”
stort. Det finns också de som anser att utbudet av konstböcker är ”för litet”, 4 %, medan
2 % tycker att utbudet är ”för stort”.

Konstvideofilmer:

Två personer svarar inte på frågan. Hela 85 % av respondenterna har ingen uppfattning
om utbudet av konstvideofilmer på biblioteket och valde därmed ”vet ej” förslaget. ”För
litet” och ”lagom” är det 7 % vardera som svarar. Alternativet ”för stort” fylldes inte i
av någon.

Konsttidskrifter:

Tre personer svarar inte på frågan. Av de svarande har 74 % ingen uppfattning om
bibliotekets utbud av konsttidskrifter och har valt alternativet ”vet ej”. Ungefär en
fjärdedel eller 26 %, anser att utbudet är ”lagom” stort. De två övriga alternativen, ”för
litet” och ”för stort” fyllde inte någon i.

På frågan om vad informanterna anser om utbudet av de tre medietyperna konstböcker,
konsttidskrifter och konstvideofilmer har de flesta svarat ”vet ej” oavsett media. Denna
fråga bekräftar ovanstående frågor; sex, sju och åtta som också gäller dessa medietyper.
Det vill säga att en stor del av de svarande inte har någon kunskap om hur detta utbud
ser ut. I förhållande till att 91 % uppger att de har ett konstintresse är det relativt få
procent som har en uppfattning om utbudet av just dessa medier.

Det finns hur som helst en uppfattning om denna typ av konstutbud hos informanterna.
Vissa skillnader mellan de olika medierna visar sig dock liksom det gjorde på frågorna
sex sju och åtta. Av svarspersonerna är det 36 % som har en uppfattning om
konstboksbeståndet, liksom 26 % av informanterna har om konsttidskriftutbudet och 14
% om konstvideofilmsutbudet.

I jämförelse med frågorna ovan är det således 36 % som lånar konstböcker och lika
många procent som har en uppfattning om dessa böcker. 26 % har en uppfattning om
konsttidskriftsutbudet men 29 % läser i dem. Det tyder på att de som svarar ”vet ej”
läser i konsttidskrifterna men inte har någon uppfattning om hela utbudet och behöver
alltså inte betyda att dessa informanter är ointresserade. En större procentandel, 14 %,
har en uppfattning om konstvideofilmsutbudet än de 11 % som någon gång lånar
konstvideofilmer.

Fråga 10. Har du tänkt på att det finns konstverk placerade runtom i biblioteket?
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Väldigt många, 86 %, svarar ja och tyder på att konsten syns och finns med i folks
medvetande.

Fråga 11. Det finns en skrift som presenterar den offentliga konsten som finns placerad
runtom i biblioteket, har du tagit del av den?

En person svarar inte på frågan. De allra flesta, 78 % av de svarande, har inte tagit del
av guiden. I detta avseende ser konstintresset ut att vara relativt passivt hos
svarspersonerna. Det är 22 % av respondenterna som svarat ja på frågan.

Fråga 12. Har du någon gång gått runt och tittat  konstverken som finns i biblioteket?

På den här frågan är det två personer som inte svarar. Totalt sett är det 67 % som har
gått runt och tittat på den offentliga konsten och 33 % har inte gjort det. Här visar sig ett
relativt aktivt intresse för den offentliga konsten på biblioteket.

Fråga 13. Tycker du att det är bra att det finns offentlig bild- och formkonst placerad
runtom på biblioteket?

Två personer svarar inte på frågan. Så många som 93 % anser att det är bra att det finns
konstverk i biblioteksmiljön och sju procent är osäkra på vad de tycker, inte någon
använder svarsalternativet ”nej”. Det ser jag som ett tecken på att konst behövs och
påverkar människor positivt i något avseende. Detta resultat kan utgöra belägg för att
kulturpolitiska insatser görs trots att inte alla människor i samhället aktivt tar del av
dessa insatser.

Fråga 14. Hur ofta besöker du konstgalleriet i biblioteket för att titta på konsten?

Två personer svarar inte på frågan. Många informanter, över 70 % uppger att de någon
gång besöker konstgalleriet, 52 % av dessa personer svarar vid ”enstaka tillfällen”, 11
% svarar ca 10-14 gånger per år, 4 % svarade ca 25 gånger respektive ofta. De som
”aldrig” besöker konstgalleriet av de svarande är 28 %. Här visar sig att konstintresset
inte bara är passivt utan också verkställs i praktiken på Flens bibliotek eftersom de
flesta, 73 %, någon gång besöker konstgalleriet i syfte att titta på konsten.

Fråga 15. Tycker du att det ligger i bibliotekens uppgift att förmedla konst?

De flesta, 73 % tycker att det ligger i bibliotekens uppgift att förmedla konst, 25 % vet
inte vad de anser och 2 % tycker inte att det hör till bibliotekens uppgift. Detta resultat
stöder de belägg (som jag tidigare redogjort för) som talar för att konstverksamheter bör
och kan finnas på bibliotek.
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Fråga 16. Tycker du att du får det utbud av konst på Flens bibliotek man kan förvänta
sig av ett bibliotek?

De flesta, 46 % svarar i ”i stort sett”, 25 % svarar ”ja” och 29 % svarar ”vet ej”. Det är
inte någon av svarspersonerna som svarar ”nej”.

Många, 29 %, är helt nöjda med konstutbudet på Flens bibliotek och det finns som jag
påtalat ett stort utbud av både konstböcker och offentlig konst samt galleriverksamhet
på biblioteket. Trots detta svarar en större procentandel, 46 %, informanter ”i stort sett”.
En rimlig tolkning av detta kan vara att dessa informanter anser att något saknas eller
möjligen svarar de så för att de inte har någon riktigt klar uppfattning om svaret.

3.2.4.1 Sammanfattning av resultat

Det finns skillnader i deltagandet mellan de olika konstutbuden på biblioteket. Cirka 70
% har gått runt och tittat på den offentliga konsten och lika många har någon gång
besökt konstgalleriet. Procentandelarna är betydligt lägre för dem som någon gång lånar
konstböcker, 42 %, konstvideofilmer 11 %, och läser i konsttidskrifterna 38 % på
biblioteket. Det är som jag kan se det naturligt att det förhåller sig så. Konstverken är
genom sin placering mer lättillgängliga, dessutom fungerar en bild mer direkt på
upplevelsen än en bok eller en tidskrift gör som man i princip måste ta sig till hyllan för
att få tillgång till. Detta kräver en mer aktiv handling och man bör förmodligen som
användare i det avseendet vara inriktad på en större fördjupningsaspekt.

Så många som 93 % av svarspersonerna uppfattar konstverken som finns placerade
runtom på Flens bibliotek som något bra och positivt. Denna höga procentsiffra hos
biblioteksbesökarna tycker jag är ett ypperligt belägg för att det svenska politiska
systemet kan få se ut som det gör på kulturpolitikens område. Där har man ju genom
majoritetsbeslut kommit fram till att kultur är en allmän nyttighet som hela
befolkningen därför får vara med att subventionera genom skattemedel.

Det är inte alls lika många som har någon uppfattning om utbudet av konstböcker (36
%), konstvideofilmer, (14 %) och konsttidskrifterna (26 %) på biblioteket. Resultatet
måste hänvisas till samma resonemang jag nämnde ovan. Av de 36 % som har en
uppfattning om konstboksutbudet är drygt 80 % nöjda och anser att utbudet är lagom
stort. Alla (26 %) som har en uppfattning om konsttidskriftsutbudet är nöjda med det.
Mindre nöjda är de som har en uppfattning om konstvideofilmerna. Hälften av dessa 14
% anser att utbudet är för litet den andra hälften är nöjda. Sammantaget får jag
konstatera att de av svarspersonerna som har en uppfattning om dessa tre konstmediers
bestånd är relativt nöjda.

Det är som jag tidigare visat på ett flertal kulturpolitiska skrifter som talar för att
konstverksamhet ska och bör finnas på bibliotek. Till exempel skriver man i
idékatalogen för kulturutvecklingen i Sörmland att biblioteken på många håll redan har
”rollen som kulturhus med en betydande bredd i verksamheten”.142 Den uppfattningen
har en stor del av biblioteksbesökarna i undersökningen, åtminstone vad avser
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konstsektorn, 73 % anser att det ligger i bibliotekens uppgift att förmedla konst. Men
det är färre, 25 % av besökarna som är helt nöjda med det totala konstutbudet på Flens
bibliotek. Tillsammans med de 46 % som anser att de ”i stort sett” är nöjda får man
ändå säga att biblioteket lyckats relativt bra med sin konstverksamhet. Men att så pass
många som 46 % valde svarsalternativet ”i stort sett” i stället för ”lagom” innebär trots
allt en reservation. Dessa informanter förmodar jag anser att det skulle kunna göras mer
på området. Eller så är det ett uttryck för en osäkerhet om vad de anser och har av någon
anledning i så fall inte valt ”vet ej” alternativet.

4 Avslutande diskussion
Det är nu dags att avsluta min undersökning. I brist på konsthall/konstmuseum har det
visat sig att Flens kommun genom sitt bibliotek tillgodoser sina invånare med
konstupplevelser. Dessa upplevelser erbjuds både genom möjlighet att besöka galleriet,
ta del i den offentliga konsten i biblioteket samt genom det rika utbud av konstlitteratur
och också videofilmer i ämnet.

Trots denna form av existerande och fungerande konstverksamhet har undersökningen
visat att det inte finns några direkta målinriktade strategier för området. Man förvaltar
fint det man redan förfogar över men har inga större ambitioner att till exempel vända
sig till ovana besökare eller att möjliggöra ett aktivt deltagande för dessa. Mitt
enkätresultat visar i stort positiva reaktioner på bibliotekets konstsatsningar, men visar
också på en reservation.

I de statliga rekommendationerna betonas vikten av att kulturinstitutionernas arbete
behöver breddas och i större omfattning också utgå från ovana deltagares villkor. I dessa
yttringar ligger en invit till att också arbeta med pedagogiska medel. Enligt dessa
riktlinjer finns också en strävan att ”komma individerna till mötes på ett sätt som inte
begränsar dem till en roll som konsumenter”.143 Ambitionen är lovvärd och ger
biblioteket som kulturinstitution ett stort ansvar bland annat poängterar man att
fackutbildad personal är nödvändig när det gäller att väcka och vidga intresset för
konst.144

I undersökningen har det kommit fram att biblioteksbesökarna helt klart har ett intresse
för konst och att de dessutom har en uppfattning om och deltar i konstverksamheten.
Det har visat sig att deltagande och intresse är olika beroende på medietyp, men också
beroende på deras sociala bakgrund. Cirka 70 % har besökt konstgalleriet och lika
många har tagit del i den offentliga konsten. Det är inte lika många, cirka 40 %, som
någon gång lånat konstböcker och läst i konsttidskrifterna. Hur besökarna uppfattar
dessa olika medietyper skiljer sig åt på liknande sätt. Det är 93 % som uppfattar de
offentliga konstverken på biblioteket som något bra och positivt. Det är inte alls lika
många som har en uppfattning om utbudet av konstböcker, konstvideofilmer och
konsttidskrifter. Av dem som ändå har en uppfattning om just dessa medier, är i stort
sett de flesta nöjda förutom över konstvideofilmsutbudet. Att skillnaderna i deltagandet
mellan de olika medietyperna är så stor beror rimligtvis på att en bild eller skulptur
fungerar mer direkt på upplevelsen än en bok, tidskrift eller videofilm.
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Konstintresse har visat sig stå i relation till besökarnas sociala bakgrund.
Bakgrundsfaktorerna kön och ålder hos biblioteksbesökarna i Flen, stämmer väl överens
med kulturstatistik för landet i stort: Kvinnor har ett större intresse än män. Äldre har
generellt ett starkare konstintresse än yngre och personer i 45- 64 år har påvisat ett
påfallande intresse.

Utbildning och sysselsättning visar samband till konstintresset. I undersökningen är det
en större andel personer med gymnasial utbildning som har högre grad kostintresse än
de som har högskole- eller universitetsutbildning. Resultatet skiljer sig mot den statliga
kulturstatistiken även om vissa tecken tyder på förskjutningar i läget. Där framgår att
personer med högre utbildning oftare deltar i kulturella aktiviteter totalt sett men också
vad avser besök på konstutställningar. Kanske kan min undersökning ge fel signal då
antalet personer med högskoleutbildning inte var så stort.

I Den kulturella välfärden visar besökssiffror för konstutställningar på att de ökat för
arbetare men minskat för tjänstemän men siffrorna är fortfarande högre för tjänstemän. I
denna undersökning har inte någon tjänsteman uppgivit sig som mycket
konstintresserad. Både arbetare och arbetslösa uppger att de var mycket intresserade av
konst. I Den kulturella välfärden framgår också att en omsvängning skett 1999 mot
1990-1991 i eget utövande av bildkonst på fritiden, arbetare är mer aktiva därvidlag än
tjänstemän.

Kulturpolitiken har en strävan att skapa ett rikt kulturliv i hela landet. Deltagandet i
landet kring kulturaktiviteter har ökat sedan 70-talet då de första kulturpolitiska målen
utformades som just ett led i en strävan att skapa ett rikt kulturliv i hela landet och
dessutom vidga deltagandet i detsamma. I Kulturpolitikens inriktning skriver utredarna
att ökad delaktighet på kulturområdet inte kan uppnås enbart genom kulturpolitiska
insatser. Detta är säkert sant men jag tror att det skulle kunna göras mer på ett
kulturpolitiskt plan i Flens kommun och liknande kommuner för att få en mer aktiv
konstverksamhet genom att utnyttja de resurser man redan har utan allt för storslagna
och kostbara strategier. I Flens kommuns kultur- och fritidsnämnds
förvaltningsberättelse för nämndernas redovisning inför framtiden, tar de upp att
initiativrikedom och nya infallsvinklar krävs för att med lagd budget hitta möjligheter
till utveckling och förnyelse. Man har också en vilja att kommuninvånarna ska ha
tillgång till ett brett kulturliv.145 Dessutom finns en vision, strategi och idékatalog för
kulturutvecklingen i Sörmland från 2002 som ska ”ge inspiration och ligga till grund för
konkreta tillämpningar på både lokal och regional nivå”146. Idéprogrammet är ett
resultat av ett samarbete mellan bland annat alla kommuner i länet. I ledningsgruppen
ingår således två personer också från Flens kommun. I avsnittet för strategier
förespråkar man att ”skapa och utveckla lokala och regionala kulturvärldar inom
kulturlivets alla områden (min kursivering)”147.

Samtidigt är det kanske svårt av olika skäl att få en levande konstverksamhet att fungera
om det inte finns något större engagemang. Anna Bodén tar upp detta och menar också
att det dessutom ”kan ta tid och kosta pengar, beroende på vilken ambitionsnivå och
kunskap det enskilda biblioteket har. Idag är framtidsvisionerna för konstförmedling på

                                                
145 Sammanträdesprotokoll, kultur- och fritidsnämnden 2003-03-08.
146 Den skapande regionen – Vision, strategi och idékatalog för kulturutvecklingen i Sörmland 2002. s. 4.
147 Den skapande regionen 2002, s. 39.



54

bibliotek vaga. En debatt har saknats sedan tjugo år och en av anledningarna är kanske
att det inte finns något forum som kan tillvarata de enskilda bibliotekens intressen.”148

För att en verksamhet ska tas på allvar och fungera i praktiken är det av vikt att upprätta
mål som är möjliga att följa upp och stämma av. På flera håll, bland annat i
Kulturpolitikens inriktning och Sveriges Allmänna Biblioteksförening och DIK-
förbundets förslag om en reviderad bibliotekslag framhålls vikten av att mål bör ställas
upp som med jämna mellanrum följs upp och förankras på politisk nivå för att målen på
ett tydligare sätt ska få praktisk förankring.149 I Flens kommun har man ambitionen att
bli känd för att vara en barnens kommun. Bibliotekschefens nyupprättade biblioteksplan
rörande barnverksamheten fick inget gehör högre upp i politikerleden. Troligt är då, att
det kan bli extra svårt att få uppbackning från samma håll kring en biblioteksplan
rörande en vidgad konstverksamhet.

Som jag påtalade inledningsvis har konsten som fenomen ett brett spektra av
möjligheter dessutom kan dessa appellera till förankringar i en mer levande
konstverksamhet. Konstens speciella karaktär och mångfald som mänsklig yttring,
tilltal, möjlighet skulle kunna riktas till en mycket större målgrupp än dagens. Min
undersökning har visat ett betydligt intresse inför konsten i Flens bibliotek bland
besökarna. Detta intresse anser jag, inte bara är en möjlighet för enskilda besökare att
för egen del utvidga sitt intresse, men också för biblioteket som kulturinstitution och för
personalen som tilldelas nya och spännande arbetsuppgifter i form av evenemang,
utställningar, seminarier kring bilden, konsten som fenomen.

I Kulturens vägar skriver Sven Nilsson:

I kulturen finns alltid en motsättning mellan det lätta, snabba och rörliga
utforskandet och det långsamma och mödosamma vårdandet av traditioner och
minnen. I kulturens institutioner möts dessa motstridiga tidsperspektiv och utgör
där själva jordmånen för skapandet. Dessa spänningar finns inte minst i
minnesinstitutioner som bibliotek och museer. För att överleva i nuet och bevara
sin legitimitet som offentligt finansierade institutioner måste de utvecklas till
moderna, flexibla kunskapsföretag. För att överleva på lång sikt måste de betona
de mycket långa tidsperspektiven och ansvaret för kulturarvet. Berättelserna,
bilderna, musiken, teatern och dansen har följt människorna genom årtusendena
i oavbrutna traditioner. Genom läsning, tolkning och gestaltning ger de tillgång
till våra samlade erfarenheter.150

Om sådana satsningar skulle genomföras skulle förmodligen fler personer delta i
konstlivet och kulturlivet generellt. Bourdieu hävdar att det är möjligt att förändra
beteende vanor, vilket också statlig kulturstatistik visat på, trots att människors habitus
är trögrörligt. Initiativen skulle medföra att fler personer kan komma att ingå i konstens
fält, både inom dess konsumtionsfält som produktionsfält.

5 Sammanfattning
Enligt statliga kulturpolitiska riktlinjer sägs att tillgänglighet till konstupplevelser skall
vara lika för alla medborgare oavsett var i landet man bor. I cirka åttio kommuner i
Sverige finns ett konstmuseum eller en konsthall med regelbunden konstverksamhet. I

                                                
148 Bodén 1998, s. 53.
149 SOU 1995:84, s. 79. Biblioteksplaner – en idéskrift, s. 12.
150 Nilsson, Sven 1999. Kulturens vägar, s. 484.
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landet finns totalt 290 kommuner. Detta innebär att det i mer än två tredjedelar av
landets kommuner inte finns någon specifik konstinstitution. Därmed är konst-
tillgängligheten för medborgarna i landet inte särskilt jämlik. Eftersom folkbibliotekens
existens i kommunerna i stort sett är säkrad genom bibliotekslagen har jag en
föreställning om att det på folkbibliotek i sådana kommuner som inte har någon ren
konstinstitution bör vila ett större ansvar vad gäller dess konstverksamhet. Syftet med
uppsatsen är därför dels att studera hur och vad som beslutas kring konst på ett bibliotek
i en kommun som inte har tillgång till en ren konstinstitution, dels att studera
biblioteksbesökarnas inställning till konstutbudet som erhålls på biblioteket. Resultatet
av dessa studier kopplas därefter till i vilken grad de står i relation till statens
kulturpolitiska mål, bibliotekslagens mål och Unescos folkbiblioteksmanifest. Dessa tre
dokument är rekommendationer som syftar till att säkerställa ett folks möjligheter och
rätt att ta del i kultur och också indirekt vidga demokratisträvandena. För att nå syftet
ställer jag följande frågeställningar:

• Av vem och hur tas beslut som rör konstverksamheten? På vilka grunder fattas
besluten? Är besluten utformade enligt någon strategi?

• Vilket konstintresse har biblioteksbesökarna i förhållande till social bakgrund?
• Hur uppfattar och deltar biblioteksbesökarna i konstutbudet på biblioteket?
• Hur står mina undersökningar/resultat i relation till de ambitioner som uttrycks i

de statliga kulturpolitiska riktlinjerna?

Undersökningen görs med en önskan om att få fram ett resultat som säger något om hur
statliga kulturpolitiska strategier tar sig uttryck när de åberopas i praktiken på lokal nivå
och samtidigt få en bild av hur befolkningen slutligen uppfattar och deltar i sådan
verksamhet beroende på social bakgrund.

För undersökningens del som rör biblioteksbesökarnas konstintresse och deltagande i
konstverksamheten på biblioteket i förhållande till social bakgrund tar avstamp i den
franske sociologen Pierre Bourdieus teorier kring kulturvanors koppling till
socioekonomiska faktorer och livsstilar. Eftersom Bourdieus teorier är framställda
utifrån och förankrade i det franska samhället använder jag också svenska Statens
kulturråds analys Den kulturella välfärden från 2002 för att anknyta till svenska
förhållanden. Analysen behandlar den svenska befolkningens kulturvanor med
utgångspunkt i undersökningar om levnadsförhållanden.

Jag har valt att ha två infallsvinklar (som riktar uppmärksamheten både mot dem som
beslutar om och iscensätter konstverksamheten och mot dem som ges möjlighet att ta
del av den) i undersökningen för att försöka få en mer nyanserad bild av hur de statliga
kulturpolitiska ambitionerna tar sig ut när de förankras i verkligheten.
Tillvägagångssättet för att vinna kunskap om detta görs genom att låta två ansvariga
personer – kultur- och fritidsnämndens chef och bibliotekschefen – för
konstverksamheten på biblioteket och i kommunen komma till tals genom
semistrukturerade intervjuer. Dessutom studeras kultur- och fritidsnämndens
mötesprotokoll. I en enkätundersökning får biblioteksbesökare besvara frågor som ger
information om biblioteksbesökarnas konstintresse i allmänhet och uppfattning och
deltagande i bibliotekets konstverksamhet.

Bakgrundskapitlet i uppsatsen ger en bakgrundsbild till mitt val av undersökning. Det
innefattar avsnitten kulturpolitik, konst och kommuner. I den kulturpolitiska delen
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redogörs för tre kulturpolitiska dokument som jag tar avstamp i när jag gör
bedömningen att bibliotekens roll i mindre kommuner som inte har någon specifik
konstinstitution borde ha ett större ansvar för konstförmedling än vad bibliotek har i
kommuner där det finns sådana. Dokumenten är ; de kulturpolitiska målen,
bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest. Dessutom redogörs i samma
avsnitt för ytterligare motiv för konst som refereras från den statliga utredningen
Kulturpolitikens inriktning från 1995.

Konstavsnittet behandlar tankegångar kring vad som är konst och kommunavsnittet
visar främst på kommuners självstyrande tradition och funktion.

I resultatkapitlet redogörs för konstverksamhetens utformning som rör ansvars- och
beslutsfrågor kring konstförfarandet på Flens bibliotek. Denna undersökning baseras på
intervjusamtal med kultur- och fritidsnämndens chef Berit Robrandt- Ahlberg och med
Ingrid Sebeniusson samt på kultur- och fritidsnämndens styrelseprotokoll perioden från
och med januari 2002 till och med juli 2003. I kapitlet redogörs också för
biblioteksbesökarnas enkätsvar som rör dels deras konstintresse i allmänhet i
förhållande till social bakgrund, dels deltagande och uppfattning om konstutbudet på
Flens bibliotek.

Resultatet av undersökningarna frambringade svar på de inledningsvis uppställda
frågeställningar som ställts för att uppnå uppsatsens syfte. Avslutningsvis ställer jag åter
upp dessa frågeställningar som i tur och ordning sammanfattningsvis besvaras:

• Av vem och hur tas beslut som rör konstverksamheten? På vilka grunder fattas
besluten? Är besluten utformade enligt någon strategi?

På Flens bibliotek och i kommunen har man inte någon nedtecknad
konstverksamhetsstrategi. På biblioteket finns inte någon person som speciellt ansvarar
för konstverksamheten, det ligger implicit i bibliotekschefens uppgifter. Inköp av
konstlitteratur och andra konstmedier görs av vuxenbibliotekarien. Huvudansvaret för
konstgalleriet, Galleri Villåttinges verksamhet ligger på bibliotekschefen i samarbete
med Villåttinge konstförening. Vem som får ställa ut beslutas av en konstgrupp på sex
personer som kultur- och fritidsförvaltningen har tillsatt. Konstgruppen består av två
tjänstemän, (kultur- och fritidsnämndens chef och bibliotekschefen,) två politiker, en
person från konstgruppen samt en konstnär. Den offentliga konsten på biblioteket köps
in av dem som sköter inköpen av offentlig konst till kommunen i allmänhet. Ansvaret
för detta har den nyss nämnda konstgruppen.

• Vilket konstintresse har biblioteksbesökarna i förhållande till social bakgrund?

Bland biblioteksbesökarna i undersökningen visar att kön har betydelse för
konstintressets grad, kvinnorna visar på högre grad av konstintresse i jämförelse med
männen. Undersökningen stämmer väl överens med statlig kulturstatistik i
sammanhanget.
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Ålder har betydelse för konstintressegrad. Äldre personer har ett högre konstintresse än
yngre personer. Många yngre personer uppger att de har ett litet konstintresse vilket
innebär att de har en öppenhet inför konst och därför eventuellt med tiden kan utveckla
ett intensivare intresse.

I undersökningen visar också att svarspersonernas utbildning och sysselsättning har
betydelse för konstintressegrad. Några anmärkningsvärda resultat har kommit fram både
vad avser utbildnings- och sysselsättnings bakgrund. Det är större andel med gymnasial
utbildning som har högre grad konstintresse än vad de med högskole- eller
universitetsutbildning har. De med grundskoleutbildning har också större andel ”mycket
intresserade” än de med högskole- eller universitetsutbildning.

Tjänstemännen i min undersökning har inte uppgivit att de är ”mycket intresserade” av
konst medan det både i arbetar- och arbetslösgruppen finns personer med sådan grad på
intresse. I statlig kulturstatistik visar besöksiffror för konstutställningar på att de ökat
för arbetare men minskat för tjänstemän, men siffrorna är ändå fortfarande högre för
tjänstemän. Detta är också en omsvängning mot hur förhållandena såg ut 1990-1991.

Orsaken till att det sker omsvängningar vad avser sysselsättnings- och
utbildningsbakgrund i deltagande och utövande av konstintresse kan kanske vara en
följd av statliga initiativ som sedan 70-talet i mångt och mycket gått in för att bredda
innebörden av kultur men också inriktats på att nå ut till en bredare befolkningskrets.

• Hur uppfattar och deltar biblioteksbesökarna i konstutbudet på biblioteket?

Den offentliga konsten som finns placerad på biblioteket uppfattar 93 % av de svarande
biblioteksbesökarna som något bra och positivt. Det är inte lika många som har en
uppfattning om konstböcker (36 %), konstvideofilmer (14 %) och konsttidskrifterna på
biblioteket (26 %). Sammantaget får jag konstatera att de flesta av svarspersonerna som
har en uppfattning om dessa sista tre konstmediers bestånd i stort sett är nöjda med det.

Det finns också skillnader i deltagandet mellan de olika konstutbuden på biblioteket.
Cirka 70 % har gått runt och tittat på den offentliga konsten och lika många har någon
gång besökt konstgalleriet. Procentandelarna är betydligt lägre för dem som någon gång
lånar konstböcker 42 %, konstvideofilmer 11 %, och läser i konsttidskrifterna 38 % på
biblioteket.

Att skillnaden i uppfattning om och deltagande i konstutbudet beroende på mediets typ
är som jag ser det naturligt. Ett konstverk genom sin placering mer lättillgängliga,
dessutom fungerar en bild mer direkt på upplevelsen än en bok eller en tidskrift gör som
man i regel måste ta sig till hyllan för att få tillgång till. Detta kräver en aktiv handlig
och man bör förmodligen som användare i det avseendet vara inriktad på en större
fördjupningsaspekt.

• Hur står mina undersökningar/resultat i relation till de ambitioner som uttrycks i
de statliga kulturpolitiska riktlinjerna?
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I stort sett kan man säga att de statliga formulerade kulturpolitiska målen, Unescos
folkbiblioteksmanifest och bibliotekslagen på de flesta punkter är uppfyllda på Flens
bibliotek sedda genom ett ”konstraster”.

Utställningsverksamheten i Galleri Villåttinge och den permanenta samlingen av
offentlig konst tillsammans med beståndet av konstböcker, konstvideofilmer och
konsttidskrifter utgör konststommen på biblioteket. Denna konststomme innebär att
flera av de statliga riktlinjerna är uppfyllda: På konstområdet främjas
bildningssträvandena och man bevarar och brukar kulturarven. Dessutom får många
människor möjlighet till delaktighet i kulturlivet och kulturupplevelser genom
bibliotekets försorg. Dessutom har det framkommit att biblioteket kan ha möjlighet att
verka för konstnärlig förnyelse och kvalitet.

I de statliga riktlinjerna förespråkas att alla ska ha möjlighet till eget skapande. Denna
punkt uppfyller inte biblioteket nämnvärt, vilket framgår av undersökningen.  Dessutom
påtalas vikten av att utgå från de ovana kulturdeltagarnas villkor, vilket gjorts i mindre
utsträckning på biblioteket.

Genom konstverksamheten på biblioteket erbjuds befolkningen en rad möjligheter i
konstsammanhang. Dock visar det sig att det som görs från rent biblioteks och kultur-
och fritidsnämndes håll mest verkar för att förvalta det man redan har inom
konstområdet. Man har inte några direkta strategier för hur man på olika sätt ska kunna
få ett mer aktivt konstliv eller hur man ska nå ut till en bredare del av befolkningen.
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Diagramförteckning

Diagram nr 1: Fördelning av sysselsättning                                                               s. 37

Diagram nr 2: Konstintresse                                                                                        s. 38

Diagram nr 3: Konstintresset baserat på kön                                                              s. 39

Diagram nr 4: Konstintresset baserat på ålder                                                            s. 41

Diagram nr 5: Konstintresset baserat på utbildning                                                    s. 43

Diagram nr 6: Konstintresset baserat på sysselsättning                                              s. 44

Diagram nr 7: Hur ofta lånar du konstböcker/filmer, läser i konsttidskrifterna på

Flens bibliotek?                                                                                                           s. 47
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        Bilaga 1

Intervjufrågor

Kultur- och fritidsnämndens chef:

o Har ni i kommunen någon konstverksamhetsstrategi (bildkonst)?
o Hur stor del av kultur- och fritidsnämndens budget går i så fall till

konstverksamhet?
o På kulturdepartementet ligger förslag som ses över om att ändringar bör ske i

bibliotekslagen. Ett av förslagen gäller att man anser att biblioteken ska ha
biblioteksplaner som ska förankras politiskt i kommunen. Meningen är att dessa
planer också ska följas upp någon gång per år. På flera bibliotek förekommer
redan sådana biblioteksplaner. Har ni sådana eller något liknande samarbete med
biblioteket?

o Om ni har något liknande samarbete förekommer har ni några riktlinjer som
gäller konstverksamhet?

o Har ni i så fall någon budget avsatt för detta ändamål?
o Vad jag förstår har ni tillsammans med biblioteket ansvar för Galleri Villåttinge.

Vem är det som ansvarar för vem som ska få ställa ut? Vad ställs ut?
o Det finns en mängd offentlig konst på biblioteket som tillhör kommunen. Vem

beslutar vad som ska köpas in, har man någon strategi kring detta? Har ni några
tankar om att man ska bygga ut den offentliga konsten på biblioteket? Eller
slutar man köpa in konst när väggarna är ”fulla”? Eller köper man in och byter
ut konstverken ibland? Vad köps in, typ av konst?

Intervjufrågor till bibliotekschefen:

o Har ni biblioteksplaner?
o Finns  någon speciell strategi för konst?
o Samarbete med kultur- och fritidschefen?
o Finns speciell budget avsedd för konst?
o Hur går konstboksinköp till?
o Val av konsttidskrifter, konstvideofilmer, konstevenemang?
o Offentlig konst på biblioteket: vem beslutar vad som köps in och vad som ska

placeras på biblioteket?
o Har du någon uppfattning om besökarnas konstintresse?



64

         Bilaga 2

Enkät

Undersökning av konstintresset bland vuxna besökare på Flens
bibliotek

Denna undersökning har utformats av undertecknad, Ulla Larsson, som studerar vid
Bibliotekshögskolan i Borås. Den utgör underlag för ett examensarbete om bildkonst på
bibliotek. Med bildkonst avses här såväl unika verk, tavlor och skulpturer, som litteratur
och film som handlar om bildkonst och bildkonstnärer. För att få en bakgrund till det
biblioteksanknutna konstintresset förekommer några frågor som rör ditt konstintresse
som sådant. Du uppger inte ditt namn och det kommer inte på något sätt att gå att
identifiera just dina vanor och åsikter. Jag är tacksam om du vill ägna en stund åt min
undersökning.

Ulla
Larsson

1. Kvinna [  ]

    Man [  ]

2. Ålder:………………

3. Utbildning:

grundskola (eller motsvarande) [  ]
gymnasieskola (eller motsvarande) [  ]
högskola/universitet, antal år:…………………

4. Sysselsättning:

studerande [  ]  tjänsteman [  ]
pensionär [  ] egen företagare [  ]
arbetslös [  ] jordbrukare [  ]
arbetslös [  ] konstnär [  ]
arbetare [  ]
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5. Är du intresserad av konst?

Mycket intresserad       [  ]
intresserad      [  ]
lite intresserad  [  ]
ointresserad [  ]

6. Hur ofta lånar du konstböcker på Flens bibliotek?

minst 1 gång i veckan [  ]
minst 1 gång i månaden [  ]
enstaka tillfällen per år [  ]
aldrig [  ]

7. Hur ofta lånar du konstfilmer på Flens bibliotek?

minst 1 gång i veckan [  ]
minst 1 gång i månaden [  ]
enstaka tillfällen per år [  ]
aldrig [  ]

8. Hur ofta läser du i konsttidskrifterna på Flens bibliotek?

minst 1 gång i veckan [  ]
minst 1 gång i månaden [  ]
enstaka tillfällen per år [  ]
aldrig [  ]

9. Vad anser du om Flens biblioteks utbud gällande följande medier?

konstböcker: konstvideofilmer: konsttidskrifter:
för litet     [  ] för litet     [  ] för litet     [  ]
lagom  [  ] lagom    [  ] lagom stort   [  ]
för stort       [  ] för stort       [  ] för stort       [  ]
vet ej         [  ] vet ej [  ] vet ej [  ]

10. Har du tänkt på att det finns konstverk (bilder och skulpturer) placerade runtom i
biblioteket?

ja        [  ]
nej      [  ]
vet ej  [  ]
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11. Det finns en skrift (guide) som presenterar den offentliga konsten som finns
runtom i biblioteket, har du tagit del av den?

ja        [  ]
nej      [  ]

12. Har du någon gång gått runt och tittat på konstverken (bilder och skulpturer) som
finns i biblioteket? (Ej de som hänger i galleriet)

ja        [  ]

nej      [  ]

13. Tycker du att det är bra att det finns offentlig bild- och formkonst placerad
runtom på biblioteket?

ja        [  ]

nej      [  ]
vet ej [  ]

14. Hur ofta besöker du konstgalleriet i biblioteket för att titta på konsten?

c:a ………. ggr/år
enstaka tillfälle [  ]
aldrig [  ]

15. Tycker du att det ligger i bibliotekens uppgift att förmedla konst?

ja   [  ]
nej   [  ]
vet ej   [  ]

16. Tycker du att du får det utbud av konst på Flens bibliotek man kan förvänta
sig av ett bibliotek?

ja   [  ]
i stort sett [  ]
nej   [  ]
vet ej   [  ]

Tack för din medverkan!
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Bilaga 3

De kulturpolitiska målen 1996

Enligt riksdagsbeslutet hösten 1996 ska de sju kulturpolitiska målen vara att

- värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den

- verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till
kulturupplevelser samt till eget skapande

- främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom
motverka kommersialismens negativa verkningar

- ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i
samhället

- bevara och bruka kulturarvet

- främja bildningssträvanden

- främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.
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Bilaga 4

Bibliotekslag

Svensk författningssamling 1996:1596

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

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

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.
Bestämmelsen hindrar inte för att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra
liknande tjänster. Inte heller hindrar den att avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar
tillbaka det som de har lånat.

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.
Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra
regionala biblioteksuppgifter.
För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material
för utbildningen.

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de
områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom
högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för
länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap.
Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet
som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten.

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare
och andra minoriteter bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former
särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

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

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade
bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folk- och skolbibliotekens förfogande
samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna
en god biblioteksservice.
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Bilaga 5

Unescos folkbiblioteksmanifest 1994

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom
välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet.
Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad
tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.

Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande
och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället.

Unesco uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande kraft för främjandet av utbildning, kultur och
information och som en viktig drivkraft i en strävan efter fred och andlig utveckling.

Unesco uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och aktivt medverka i en utveckling av folkbiblioteksväsendet.

Folkbiblioteket
Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och information tillgängliga för sina användare.

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall
kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med
olika handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården.

Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga
medier, förmedlade genom modern teknologi såväl som traditionell material. Kvalitet samt anpassning till lokala förutsättningar och
behov skall tjäna som grundläggande princip. Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också tjäna som
minne för mänsklig strävan och fantasi.

Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur
och inte heller för kommersiella påtryckningar.

Folkbibliotekets uppgifter

Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur bland annat genom att:

1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder
2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer
3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling
4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet
5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om vetenskaplig forskning och utveckling
6. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer
7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald
8. Stödja muntlig berättartradition
9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation
10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, för organisationerna och för olika

intressegrupper
11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning
12.  Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov ta initiativ till sådan verksamhet.

Lagstiftning, finansiering och samverkan

Folkbibliotekens tjänster skall i princip vara avgiftsfria. Folkbiblioteken är ett samhällsansvar. De bör därför ha stöd i en särskild
lagstiftning och bekostas av allmänna medel. Folkbiblioteken bör ses som ett viktigt led i en långsiktig strategi för kultur,
informationsspridning, utbildning och ökad läskunnighet.

För att säkerställa och främja en nationell samordning och samverkan inom biblioteksplanering fastställa en nationell
bibliotekspolitik. Denna bör grundas på en samsyn och en gemensam standardnivå.

Nätverket inom folkbiblioteksområdet bör utformas med hänsyn till strukturen inom hela det allmänna biblioteksväsendet.

Ledning och förvaltning

Ett behandlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt fastställer mål, prioriteringar och utbud av tjänster.
Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv organisation och skötas på ett fackmässigt sätt.

Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt med berörda intressenter; exempelvis
olika användargrupper och yrkeskategorier.

Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lokalerna
är anpassade för läsning och studier, försedda med lämpig teknisk utrustning och ha tillräckligt öppethållande för att passa
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användarna. Detta innebär också att biblioteket genom uppsökande verksamhet skall erbjuda sina tjänster också till dem som inte
själva kan komma till biblioteket.

Bibliotekets tjänster skall anpassas till lokala behov.

Bibliotekarien skall aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser. Grundutbildning och fortbildning för bibliotekarier är en
förutsättning för en fullgod kvalitet på bibliotekets tjänster.

För att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster bör det upprättas program för uppsökande verksamhet och för
användarutbildning.

Att förverkliga manifestet

Beslutsfattare på alla nivåer, liksom hela biblioteksvärlden uppmanas härmed att verka för att de principer som formulerats i detta
manifest omsätts i handling.

Manifestet är utformat i samarbete med International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).


