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Abstract: The new Library Act came in force in January 2014, external 

changes such as globalization and information technologies had 

changes the way libraries work and the new law aimed to reflect 

this. The aim of this study is to examine ideas surrounding the 

mission of the public library as it appears in the referral statements 

that three state agencies and three interest organizations gave to 

the ministry publications series Ds 2012:13. The questions this 

thesis examines are: what ideas can be discerned in the respond-

ents' opinion regarding public library's mission? How is the con-

sultation bodies’ way of looking at public library's mission to-

wards the government's approach? In this thesis the empirical ma-

terial has been analyzed using a theoretical model called The four 

spaces – a new model for the public library designed by Casper 

Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen and Dorte Skot-

Hansen. The model consists of four different goals and four differ-

ent spaces and can be used as a basis for discussions about the 

public libraries role in society. The findings show that the state 

agencies and the interest organizations view of the mission of the 

public library is that of a knowledge intermediaries and a conveyer 

of information, of promoting reading and democratic views and 

having children and adolescents as a focus group. In regards to the 

comparison between the government’s ways of looking at the mis-

sion, I found only a few differences. The respondent’s wanted to 

widen the mission compared to the governments view.  
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1. Inledning 
 

 
Mitt biblioteksperspektiv har skiftat genom åren, men fortfarande ser jag just uppgiften 

som bibliotekarie som betydligt större än vad arbetsbeskrivningen ger. Det finns en mer 

fördold uppgift som faktiskt rymmer en etisk dimension om tillgänglighet, öppenhet, de-

mokrati. Ett samhälle byggt på tillgänglighet, kunskap, samtal Och det är nu det blir an-

geläget att fråga vad det egentligen betyder att man lägger ner ett bibliotek.
1
 

 

I en artikel i Helsingborgs Dagblad diskuterar författaren Kristian Lundberg hur folkbibliote-

kets uppdrag innefattar mer än att erbjuda allmänheten en samlig böcker. Han berättar även 

om hur bibliotekets öppna mötesplats påverkade honom som barn och hur samhällets demo-

kratiska värden påverkas när biblioteken hotas av nedläggning. 

 

Nyligen var jag på en seminariedag i Malmö om läsfrämjande projektarbete som Region Skå-

ne anordnat. Efter den senaste PISA - undersökningen
2
 som visade på en markant försämring 

av läsförståelsen bland svenska 15-åriga elever har läsfrämjande varit ett flitigt omdiskuterat 

ämne. Under dagen diskuterades bland annat vad vi som jobbar som bibliotekarier upplevde 

som de viktigaste uppgifterna i vår yrkesutövning. I likhet med Kristian Lundbergs tanke-

gångar kom det upp aspekter som att inspirera, vägleda, uppmuntra, utbilda, tillgängliggöra 

och arbeta för att biblioteket ska vara en demokratisk plats i samhället. Dessa aspekter ses 

traditionellt som en del av folkbibliotekets syfte och uppdrag. Att folkbibliotekets uppdrag är 

komplext och mångfacetterat framgår tydligt, det är omfattande begrepp som diskuteras ovan.  

 

Den 1 januari 2014 trädde den nya bibliotekslagen i kraft. Det hade då gått 17 år sedan den 

första bibliotekslagen (SFS 1996:1596) implementerades och det har hänt mycket inom bibli-

otekssektorn under denna tidsperiod. Den tekniska utvecklingen har avsevärt förändrat förut-

sättningarna för folkbiblioteken och dess verksamhet. Det svenska samhället i sig har föränd-

rats och har bland annat blivit allt mer mångkulturellt. Samtidigt har biblioteken utvecklats 

mot att i vissa fall bli kulturhus. Detta är faktorer som inte bara påverkar hur bibliotekens 

uppdrag och verksamheter bör utformas, dessa faktorer påverkar också hur biblioteken ska 

kunna legitimera sin existens i samhället.  

 

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har uttalat sig i en debattartikel i Svenska Dagbladet 

angående den nya bibliotekslagen. Hon menar att den nya lagstiftningen är ett steg i det kul-

turpolitiska fokuset på litteratur och läsning och att detta i sin tur ligger till grund för männi-

skors möjlighet för att anskaffa sig bildning och upplysning och därigenom kunna delta i 

samhällsdebatten. Vidare resonerar Adelsohn Liljeroth att biblioteken ska vara öppna och 

tillgängliga för alla och att biblioteken därigenom är en viktig del i ett demokratiskt samhäl-

le.
3
  

 

 

  

                                                           
1
 Lundberg, Kristian 2013. Biblioteket & sveket. Helsingborgs Dagsblad, 2013-05-29.  

http://hd.se/kultur/2013/05/29/biblioteket-och-sveket/ 
2
 Skolverket 2014. PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Resultaten 

i koncentrat. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3127 
3
 Adelsohn Liljeroth, Lena 2013. Ny lag ett läslyft för Sverige. Svenska Dagbladet 



2 

 

1.1 Problemformulering 
 

Bibliotekslagen är det främsta styrdokumentet som folkbiblioteken har att arbeta utifrån, men 

också FN – organet Unescos folkbiblioteksmanifest fungerar som rekommendationer för hur 

biblioteken kan utveckla sin verksamhet. I likhet med den svenska bibliotekslagstiftningen 

uttrycks det i manifestet att folkbiblioteket kan utgöra en grund för individers livslånga läran-

de och som en öppen mötesplats för alla människor är folkbiblioteken ett viktigt nav i det de-

mokratiska samhället.
4
  

 

Inom bibliotekssektorn och bland dess olika aktörer diskuteras det flitigt vilken roll och funk-

tion som folkbiblioteken ska ha i samhället. De idéer och normer som framkommer här på-

verkar också hur bibliotekens arbete ser ut och jag anser att aktörerna har en viktig roll att 

spela i utformningen av biblioteksarbetet. Dessa aktörer har också en reell möjlighet att på-

verka hur bibliotekslagstiftningen ska se ut genom att bland annat uttrycka sina idéer och 

åsikter i remissyttrande. Som bibliotekarie på ett folkbibliotek är jag därför särskilt intresserad 

att ta del av hur några av dessa biblioteksaktörer resonerar kring vad som bör vara folkbiblio-

tekets uppdrag och vilka idéer om detta uppdrag som de väljer att lägga fram.  

 

Jag är också intresserad av att undersöka hur dessa aktörer ställer sig till det uppdrag som re-

geringen ålagt folkbiblioteken. Genom att lyfta fram idéer om folkbibliotekets uppdrag hop-

pas jag kunna utröna om det finns ett outtalat spänningsfält mellan hur regeringen å ena sida 

och remissinstanser å andra sidan resonerar kring folkbibliotekets uppdrag. 

 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att belysa de förarbeten som leder fram till den nya biblioteksla-

gen men framförallt att granska hur aktörer inom bibliotekssektorn resonerar kring folkbiblio-

tekets uppdrag men även hur de förhåller sig till det uppdrag som regeringen ålagt folkbiblio-

teken.  

 

Genom att granska tre myndigheter och tre intresseorganisationers remissyttrande till den de-

partementsskrivelse (Ds 2012:13) som ligger till grund för den nya bibliotekslagen hoppas jag 

kunna se vilka idéer om folkbibliotekets uppdrag som dessa aktörer besitter.  

 

 

 

1.3 Frågeställning 
 

För att uppfylla uppsatsens syfte har jag formulerat två övergripande frågeställningar: 

 

 Vilka idéer kan urskiljas i remissinstansernas yttrande gällande folkbibliotekets upp-

drag?  

 Hur skiljer sig remissinstansernas sätt att se på folkbibliotekets uppdrag gentemot re-

geringens synsätt?  

 

 

                                                           
4
 Ibid., s. 9 
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1.4. Problemavgränsningar 
 

Denna uppsats kommer att undersöka folkbibliotekets uppdrag i den departementsskrivelse 

(Ds 2012:13) som ligger till grund för den nya bibliotekslagen. När jag talar om biblioteket i 

uppsatsen är det folkbiblioteket som menas. Därför kommer jag enbart ta upp de paragrafer i 

lagförslaget som berör folkbiblioteket. Jag har alltså valt bort de paragrafer som berör skol-

bibliotek, högskolebibliotek och lånecentraler, men också paragrafer som behandlar samver-

kan och ansvarsfördelning.  

 

Jag kommer i denna uppsats undersöka remissinstansernas svar till departementsskrivelsen. 

Detta författningsförslag skiljer sig på en del punkter från själva bibliotekslagen (SFS 

2013:801), men jag anser att de idéer och åsikter som framkommer i remissvaren är intressan-

ta och värdefulla att granska. Att granska remissinstansernas yttrande ger dock inte en hel-

täckande bild av vad dessa myndigheter och intresseorganisationer anser i olika biblioteksfrå-

gor då fokuset i remissvaren främst ligger i att förhålla sig till det lagförslag som regeringen 

skapat. 

 

Denna uppsats kommer att ta upp bibliotekspolitik och bibliotekslagstiftning men för att av-

gränsa området kommer jag inte gå närmare in på det kulturpolitiska området även om biblio-

tekspolitiken är en självklar del av detta fält.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt redogörs den svenska bibliotekslagstiftningens historia. Vidare tar jag i detta I 

avsnitt upp tidigare forskning som belyser folkbibliotekens uppdrag, roll i samhället och bib-

liotekslagen.  

 

2.1 Svensk bibliotekslagstiftning  
 

Den svenska bibliotekspolitiken handlade länge om att i huvudsak skapa ekonomiska förut-

sättningar för biblioteken. Redan i slutet av 1800-talet fördes det diskussioner i riksdagen gäl-

lande ekonomiskt stöd till biblioteken men det dröjde fram till 1905 innan ett förslag om 

statsbidrag gick igenom. Kommun-, förenings – och församlingsbibliotek kunde då få ett bi-

drag på 75 kr, förutsatt att mottagaren var villig att satsa lika mycket.
5
  

 

År 1909 fick bibliotekspionjären Valfrid Palmgren i uppdrag av ecklesiastikministern att ut-

reda biblioteksväsendet i Sverige. Palmgren hade tidigare studerat den amerikanska biblio-

tekssektorn och blivit inspirerad av landets allmänna bibliotek eller ”public libraries” som var 

tillgängliga för alla medborgare. Palmgrens utredning låg till grund för den biblioteksförfatt-

ning (SFS 1912:229) som 1912 röstades igenom. Statsbidragen höjdes nu till 400 kr och två 

bibliotekskonsulenter tillsattes, vilka hade i uppgift att fungera som rådgivare åt kommunbib-

lioteken. Statsbidraget låg kvar på samma nivå i arton år, fram till 1930 då en ny biblioteks-

författning (SFS 1930:15) gjorde det möjligt att få upp till 10 000 kr i bidrag.
6
 

 

Tiden efter andra världskriget kännetecknades av en stark tillväxt och utveckling i Sverige. 

1949 presenterades ett nytt betänkande om de svenska biblioteken i SOU 1949:28. Detta var 

ett ambitiöst betänkande som konstaterade att folkbiblioteken hade tre uppdrag gentemot 

medborgarna: ”ett demokratiskt uppdrag, ett utbildningsuppdrag och ett förströelseupp-

drag”.
7
 Vidare fanns viljan att skapa bättre samordning mellan folkbiblioteken genom att 

stärka de sedan tidigare inrättade centralbiblioteken (senare länsbiblioteken) och att ersätta 

statbidragen med en viss summa per kommuninvånare. Merparten av dessa förslag genomför-

des dock inte.
8
  

 

1952 års kommunreform, då antalet kommuner mer än halverades, skapade alltmer resurs-

starka kommuner och bibliotekssektorn kunde expandera. 1965 fattade riksdagen ett beslut 

om en kommunal skatteutjämning för att ge kommunerna mer jämlika ekonomiska förhållan-

den och tog samma år ett beslut om att statsbidragen till biblioteken skulle upphöra. Staten 

skulle fortsättningsvis betala ut särskilda punktbidrag men det var kommunerna som hade 

huvudansvaret för folkbiblioteken. Beslutet om att slopa statsbidragen skapade debatt inom 

bibliotekssektorn och röster höjdes för att införa en bibliotekslag, men förslaget tillbakavisa-

des. Diskussionen om en bibliotekslag fortsatte under 70-talet och togs även upp i 1974 års 

litteraturutredning (SOU 1974:5). Utredningen visade på att det fanns skillnader i biblioteks-

standarden mellan de olika kommunerna men genom ytterligare kommunsammanslagningar 

fanns det nu bibliotek i alla Sveriges kommuner och utredningen avvisade en bibliotekslag 

med motiveringen att den därför var onödig.
9
  

 

                                                           
5
 Thomas, Barbro 2009. Bibliotekslagstiftning – perspektiv och exempel, s. 24  

6
 Frenander, Anders (red) 2012. Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under 100 år, s 35 

7
 Ibid., s 42 

8
 Ibid., s 43f 

9
 Häggström, Lotten och Renberg, Ulla 1998. Vägen till en bibliotekslag i Sverige, s.11ff  
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1990-talet innebar ett allt mer kärvt ekonomiskt klimat och det var oroligt inom bibliotekssek-

torn. Många filialer lades ned, bokbussar som drogs in och anslagen till bokinköp minskades 

när kommunerna gjorde budgetnedskärningar.
10

 I vågen av besparingarna fanns det på sina 

håll kommuner som ifrågasatte principen om avgiftsfria boklån.
11

 Behovet av en bibliotekslag 

som kunde trygga folkbibliotekens framtid uttalades återigen. Diskussionen om en biblioteks-

lag hade fortgått inom sektorn under 80-talet, men nu hade Socialdemokraterna ändrat stånd-

punkt i frågan (partiet var tidigare emot en bibliotekslag). 1993 initierade den folkpartistiske 

kulturministern Birgit Friggebo en utredning som skulle utvärdera de mål, krav och utma-

ningar som kulturpolitiken stod inför. Innan utredning hann färdigställas blev det ett reger-

ingsskifte och den nya kulturministern Margot Wahlström från Socialdemokraterna lade till 

ett tilläggsdirektiv som öppnade upp för att utreda frågan om en bibliotekslag.
12

  

 

1995 var utredningen (SOU 1995:84/1995:85) färdig och den fann bland annat att de bespa-

ringar som biblioteken hade varit tvungna att göra under början 90-talet hade lett fram till att 

principen om avgiftsfria boklån nu var hotad, samt att anslagen till bokinköp hade minskat. 

Det kommunala självstyre, som tidigare ofta använts som argument mot en bibliotekslag, var 

nu inte ett hinder i sig för lagstiftningen så länge man gjorde noga och försiktiga avvägningar 

för att inte inkräkta på kommunernas rätt att bestämma över driften av biblioteken.
13

  

 

Av de 130 remissinstanser som uttalade sig om lagförslaget var de flesta positivt inställda till 

förslaget. 1996 lade regeringen fram propositionen för omröstning i riksdagen och med 183 

röster mot 137 klubbades den första svenska bibliotekslagen igenom. Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för medan de borgliga partierna Moderaterna, Folkpar-

tiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna samt en röst från Miljöpartiet röstade mot. Biblio-

tekslagen (SFS 1996:1596) trädde i kraft den förste januari 1997.
14

 För att inte inkräkta på det 

kommunala självstyret blev lagen utformad som en ramlag i vilken regeringen skapade över-

gripande riktlinjer för biblioteksväsendet. Lagen innehöll tio paragrafer och den andra para-

grafen beskriver folkbibliotekets uppdrag:  

 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och ut-

bildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folk-

bibliotek. 

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla med-

borgare. 

Varje kommun skall ha folkbibliotek.
15

 

 

Vidare tog lagen upp att det skulle vara avgiftsfritt att låna litteratur, att ett länsbibliotek bör 

finnas i varje län, att kommunerna ansvarade för folk – och skolbibliotek samt att barn, ung-

domar, personer med funktionshinder och invandrare var grupper som biblioteken särskilt 

skulle prioritera.
16

  

 

Bibliotekslagen genomgick tre ändringar. 2004 infördes bestämmelsen om att kommunerna 

och landstingen skulle skriva biblioteksplaner för folkbibliotekens verksamhet.
17

 Biblioteks-

                                                           
10

 Frenander (red) 2012, s 71f 
11

 Häggström och Renberg 1998, s.37f 
12

 Thomas 2009, s.38 
13

 Frenander (red) 2012, s 73f 
14

 Thomas 2009, s.43 
15

 SFS 1996:1596 
16

 Ibid.,  
17

 Thomas 2009, s.50 
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planerna skulle vara ett steg i ledet för att skapa bättre samverkan, samsyn och utvecklingen 

inom bibliotekssektorn.
18

 2010 blev det lagstadgat att alla elever i grund – och gymnasiesko-

lan ska ha tillgång till ett skolbibliotek och samtidigt flyttades denna bestämmelse från biblio-

tekslagen till skollagen. 2012 görs ytterligare en förändring i bibliotekslagen då regeringen 

flyttar över hela ansvaret för högskolebiblioteken till staten. Tidigare hade landstingen ansvar 

för de högskolebiblioteken med landstingskommunalt huvudmannaskap.
19

  

 

2009 tilldelar regeringen Kungliga Biblioteket (KB) ett utökat nationellt samverkansuppdrag. 

KB skall nu ansvara för vissa frågor som rör läns – och folkbiblioteken samt samordning av 

biblioteksväsendet.
20

  

 

Den borgliga regeringen meddelade i 2008 års budgetproposition att man avsåg att utvärdera 

bibliotekslagen under mandatperioden och syftet var att stärka och säkerställa bibliotekens 

roll för framtidens samhälle.
21

 Uppdraget att utvärdera och revidera lagen gavs till biblioteks-

konsulten Inger Eide-Jensen. Hon konstaterar i sin utredning att samhället har genomgått en 

hel del förändringar sedan bibliotekslagens tillkomst. Den informationstekniska utvecklingen 

har öppnat upp för en ökad tillgång till biblioteken även utöver de fysiska öppettiderna. Sam-

tidigt har bibliotekens användare fått nya medievanor och detta påverkar bibliotekens arbets-

sätt. Vidare påpekar Eide-Jensen att Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt land sedan 

1996 och det bör återspeglas i en ny bibliotekslag.
 22

  

 

De förändringar som Eide-Jensen lägger fram bygger på att den nya bibliotekslagen förblir en 

ramlag men att lagtexten kompletteras med skrivelser som tar upp bibliotekets roll i det de-

mokratiska samhället, ett tydligare barn – och användarperspektiv, att bibliotekslagen bör 

vara neutral i sitt förhållande till teknik och media och för att biblioteken skall kunna säker-

ställa mångfald bland sitt bestånd bör lagtexten ta upp ett kvalitetsperspektiv. Det läsfrämjan-

de uppdraget för folkbibliotek bör stå kvar och framhävas.
23

 

 

När kulturdepartementets förslag Ds 2012:13 Ny bibliotekslag var färdigt i maj 2012 valde 

man att behålla stora delar av Eide-Jensens förslag om än omformulerade. Dock fanns det inte 

med någon formulering kring bibliotekets roll i ett demokratiskt samhälle i. Däremot återfinns 

ett tydligare användarperspektiv, en tydligare ansvarsfördelning mellan de olika bibliotekshu-

vudmännen, att avgiftsfriheten för litteratur nu också ska innefatta e-böcker, att regeringens 

utsedda myndighet har ansvar för nationell överblick och samverkan för de biblioteksplaner 

som kommunerna och landstingen har antagit.
24

 

 

Efter att remissinstanserna och Lagrådet lämnat sina yttranden om förslaget lämnar regeringen 

i april 2013 fram sin slutliga proposition 2012/13:147 Ny bibliotekslag till riksdagen. Lagför-

slaget har omformulerats och kompletterats efter viss kritik från remissinstanserna och Lagrå-

det, bland annat har bibliotekens verkan för ett demokratiskt samhälle återinförts i lagtexten.
25

 

Den 24 oktober 2013 röstas lagen igenom, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpar-

tiet lägger gemensamt in två reservationer under röstningen, dels yrkar partierna på att det i 

                                                           
18

 Ds 2003:66, s. 8  
19

 SFS 1996:1596 
20

 SOU 2009:16, s. 68f 
21

 Prop. 2007/08:01, s 63  
22

 Eide-Jensen, Inger 2010. Bibliotekslag SFS nr 1996:1596, 2004:1261. Utvärdering och förslag till revidering., 

s. 15-26 
23

 Ibid., s. 45ff 
24

 Ds 2012:13, s. 7ff 
25

 Prop. 2012/13:147, s. 13  
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lagen bör stå att biblioteken skall ha utbildad personal
26

 och även att lagtexten bör innehålla 

en skärpt formulering kring en samlad nationell biblioteksstrategi
27

. Dessa reservationer rös-

tades ned och riksdagen valde att rösta igenom den proposition som regeringen lagt fram.  

 

 

 

2.2 Tidigare forskning 
 

Det finns mycket forskning kring folkbibliotekets roll i det demokratiska samhället, folkbibli-

oteket som mötesplats och folkbibliotekets rum. Även inom det bibliotekspolitiska fältet finns 

det åtskilligt skrivet, ofta har denna forskning en bredare kulturpolitisk inriktning. Forskning-

en om själva bibliotekslagen är däremot mer begränsad. Jag har här valt att ta upp främst 

forskning kring den svenska bibliotekslagen, men för att även visa på hur forskningen kring 

folkbibliotekets uppdrag och roller kan se ut har jag valt att ta upp två forskares resonemang 

kring detta område.  

 

I boken Det siviliserte informasjonssamfunn. Folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en 

digital tid från 2001, diskuterar Ragnar Andreas Audunson, professor i biblioteks – och in-

formationsvetenskap i Oslo, om biblioteket och bibliotekarierna behövs när användarna nu-

mera kan få tag på information via internet. Audunson menar att folkbiblioteket hade ett upp-

drag som var sammankopplat med upplysning – och kunskapsförmedlig men att detta uppdrag 

har förändrats.
28

 Audunson använder en modell av Marianne Andersson och Dorte Skot-

Hansens som behandlar folkbibliotekets olika roller som grund för undersökningen. Han tar 

upp hur bibliotekarierna, politikerna och användarna ser på folkbibliotekets uppdrag. Dessa 

tre grupper är alla eniga om att folkbibliotekets viktigaste uppdrag är att ge elever stöd i deras 

utbildning och ge möjligheter för ett livslångt lärande. Folkbibliotekets uppgift som förmedla-

re av informationstekniska tjänster började under undersökningens gång att slå rot hos politi-

kerna och användarna.
29

 De tre grupperna blev också tillfrågade vad de tyckte var den vikti-

gaste uppgiften för folkbiblioteken. Användarna menar att folkbiblioteket ska erbjuda konkret 

problemlösning, tätt följt av kunskapsförmedlig, politikerna anser att folkbibliotekets roll som 

kunskapsförmedlare är den viktigast medan bibliotekarierna anser att främjandet av demokrati 

och jämlikhet är det vikigaste i uppdraget.
30

 Även om Audunsons forskning belyser de norska 

folkbibliotekens uppdrag finns här klara paralleller att dra till de svenska folkbiblioteken och 

deras uppdrag, då den nordiska biblioteksutvecklingen är snarlik. 

 

Joacim Hansson diskuterar folkbibliotekets samhällsroll och identitetsutveckling i boken Fol-

kets bibliotek? Texter i urval 1994-2012. Han argumenterar att folkbiblioteket har fått en allt 

mer komplex roll att spela eftersom man inte längre ser på folkbiblioteken som rena kulturin-

stitutioner eller informationscentraler. Hansson använder också Andersson och Skot-Hansens 

modell för att diskutera folkbibliotekets roll. I denna modell har folkbiblioteket blivit uppdelat 

i fyra olika roller: kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. 

Hansson förespråkar ett ”lokalt biblioteksarbete”
31

 som handlar om att folkbiblioteken ska 

erbjuda olika aktiviteter och verksamheter anpassat efter medborgarnas behov och härigenom 

                                                           
26

 Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU2 Ny bibliotekslag, s. 32  
27

 Ibid., s 41ff 
28

 Audunson, Ragnar Andreas & Windfeld Lund, Niels, (red) 2001. Det siviliserte informasjonssamfunn. Folke-

bibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid, s. 206f 
29

 Ibid., s. 213 
30

 Ibid., s. 216f 
31

 Hansson, Joacim 2012, Folkets bibliotek? Texter i urval 1994-2012, s. 53 
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kan folkbiblioteken hitta sin plats i kunskapssamhället. Samtidigt efterfrågas ett framtida 

folkbibliotek som är öppet för det otvungna kunskapssökandet hos dess användare och som 

bjuder in till möten och demokratiska samtal.
32

 Hansson menar att folkbibliotekets främsta 

uppdrag är genom att främja bildning och läsning bildra till ”kunniga, språkligt starka med-

borgare som kan ta aktiv del i samhällsutvecklingen.”
33

 

 

Antologin Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år innehåller åtta ka-

pitel som redogör för den svenska folkbibliotekspolitiken utifrån olika perspektiv. Jag har i 

första hand använt mig av de kapitel som Anders Frenander, professor på Bibliotekshögsko-

lan i Borås, har skrivit. Frenander diskuterar statens relation till folkbiblioteket och framväx-

ten av den svenska bibliotekslagstiftningen. Han presenterar den historiska kontexten genom 

de samhälliga förändringarna i Sverige under 1900-talet och sammankopplar dessa med hur 

bibliotekspolitiken har utvecklats. Statens engagemang i folkbiblioteken har varierat men un-

der hela folkbibliotekets existens har staten ansett att institutionen har en hög legitimitet.
34

 

Frenander konstaterar att den statliga folkbibliotekspolitiken har under de senaste 100 åren 

bestått av ”en relativt osammanhängande serie av beslut, åtgärder och insatser”
35

 men att sta-

ten blivit alltmer aktiv i hänseende till folkbibliotekets utveckling.  

 

Martin Hansson har i sin magisteruppsats Mytbildningen kring bibliotekslagen. En diskurs-

analys av bibliotekspropaganda och folkbibliotekets relation till politisk makt och lagstiftning 

granskat hur diskursen kring bibliotekslagen (SFS 1996:1596) har sett ut och hur det politiska 

språket hos biblioteksföreträdarna har kommit till uttryck. Hansson följer debatten innan och 

efter bibliotekslagens tillkomst och kommer fram till att det finns ett ”vi – mot – de” tänkande 

i relationen mellan bibliotekarierna och politikerna och att politikerna ofta framställs som 

dåligt insatta och okunniga
36

. Bibliotekslagen beskrivs ofta av politikerna som en lag av stort 

symbolvärde. Ur biblioteksföreträdarnas synvinkel ses bibliotekslagen både som ett positivt 

tecken på ett stärkt bibliotek och som en besvikelse över politikernas ovilja att stifta lagen 

under lång tid.
37

 När bibliotekslagen väl trätt i kraft mottogs den många gånger i negativa 

ordalag och Hansson menar att kritikerna skriver ned lagen, tömmer den på dess innehåll och 

att lagen framställs som synnerligen svag och innehållslös. Det uttryck som främst används 

inom diskursen för att beskriva bibliotekslagen är ”tandlös” och Hansson anser att detta är ett 

uttryck för den svaga maktposition som folkbiblioteken själv upplever gentemot politikerna.
38

 

Att bibliotekslagen är en ramlag har framställts ur en negativ synvinkel men Hansson påpekar 

att lagen trots detta har rättslig kraft men han ser även problem med hur lagen faktiskt har 

efterföljts.
39

 I diskursen framträder åsikterna att om en ny bibliotekslag ska anses som stark 

måste den bringa positiv tillväxt inom bibliotekssektorn.
40

  

 

Satu Qvarnströms Talet om lagen. En diskursanalys av diskussionen om bibliotekslagen 1990-

2003 är en magisteruppsats som i likhet med Martins Hanssons gör en diskursanalys av dels 

politiska texter som berör bibliotekslagen (SFS 1996:1596) och även artiklar om biblioteksla-

gen som förkommer i tidskrifter från intresseorganisationer som rör bibliotek och författare. 

                                                           
32

 Ibid., s. 65f 
33

 Ibid., s. 171  
34

 Frenander (red) 2012, s. 82 
35

 Ibid., s. 88 
36

 Hansson, Martin 2013. Mytbildningen kring bibliotekslagen: En diskursanalys av bibliotekspropaganda och 

folkbibliotekets relation till politisk makt och lagstiftning, s. 36f 
37

 Ibid., s. 43 
38

 Ibid., s 51ff 
39

 Ibid., s. 67f  
40

 Ibid., s. 71 
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Qvarnström konstaterar att i det offentliga material som hon har undersökt finns det fem olika 

diskurser om bibliotekslagen: en demokrati-, folkbildnings-, kvalitets-, kulturell och en mark-

nadsliberal diskurs.
41

 Samtidigt finns det i det senare materialet en mera praktisk syn på bibli-

oteksverksamheten som saknas i de offentliga dokumenten. Qvarnström menar att detta troli-

gen hänger samman med att de artikelförfattarna ofta är aktiva inom professionen.
42

  

 

Lotten Häggström och Ulla Renberg har i sin omfattande och faktaspäckade magisteruppsats 

Vägen till en bibliotekslag i Sverige beskrivit de bakomliggande orsaker som påverkade till-

komsten av den första bibliotekslagen (SFS 1996:1596). I uppsatsen går Häggström och Ren-

berg igenom olika politiska ställningstagande och beslut som rör biblioteken, från de allra 

första i början av 1900-talet fram tills de att bibliotekslagen trädde i kraft 1997. De har även 

granskat var olika organisationer, bland annat Svenska Folkbibliotekarieförbundet, DIK, 

Svenska Allmänna Biblioteksförningen, Sveriges Författarförbund och Svenska Kommunför-

bundet har stått i frågan om bibliotekslag.
43

 

 

 

 

  

                                                           
41

 Qvarnström, Satu (2004). Talet om lagen. En diskursanalys av diskussionen om bibliotekslagen 1990-2003, s. 

46 
42

 Ibid., s. 66 
43

 Häggström, Lotten och Renberg, Ulla 1998.  
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3. Teori 
 

I The four spaces – a new model for the public library presenterar de danska bibliotek – och 

kulturpolitiska forskarna Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen och Dorte Skot-

Hansen en modell som de utformat för de nordiska folkbiblioteken. Modellen kan användas 

som ett ramverk för diskussion om folkbibliotekets rum och roll i det demokratiska samhället, 

dess uppdrag och legitimitet. Den kan även användas som grund för skapande av verksam-

hetsplaner, som ett verktyg för att skapa nya bibliotekslokaler och för att förändra och utfor-

ma nya rum eller utrymmen på folkbiblioteket både fysiska och digitala.
44

  

 

 

 

 
 

 
Figur 1. Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2012, s. 589 

 

 

The four spaces – modellen bygger på Skot-Hansens och Marianne Andersson modell om 

folkbibliotekets roll som kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt 

centrum.
45

 Denna modell utvecklades i mitten på 90-talet och de förändringar som skett i 

samhället över de senaste 20 åren, så som den informationstekniska utvecklingen, globalise-

ring och ett allt mer mångkulturellt samhälle har förändrat folkbibliotekets roller, samtidigt 

som det har skapat nya vanor och behov hos bibliotekets användare. Dessa förändringar har 

påverkat utformningen av den nya modellen, som tar upp fyra övergripande mål för biblio-

teksverksamheterna, dessa kan också ses som sammanfattningar av folkbibliotekets uppdrag: 

[mina kursiveringar]  

 

 

                                                           
44

 Hvenegaard Rasmussen, Casper, Jochumsen, Henrik, & Skot-Hansen, Dorte (2012). The four spaces – a new 

model for the public library. New Library World, 113(11/12), s.594f 
45

 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994), Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling. 
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 Experience: handlar om användarnas upplevelse och erfarenheter.  

 

 Involvement: handlar om användarnas delaktighet men även engagemang.  

 

 Empowerment: är ett begrepp som det inte finns en direkt motsvarighet på svenska, det 

som kommer närmast är egenmakt, att en person eller grupp har makt över och tillåts 

delta i sin egen utveckling. Här handlar det om användarnas egenmakt.  

 

 Innovation: handlar främst om förnyelse men även problemlösning och att hitta nya 

uttryckssätt, både för användarna, men även för bibliotekets verksamhet.  

 

Med målen experience och involvement kan folkbiblioteket och dess verksamhet stödja indi-

vider i deras utveckling och engagemang i ett alltmer komplext samhälle. Empowerment 

handlar om att folkbiblioteket kan vara med och utveckla självständiga och handlingskraftiga 

medborgare. Innovation handlar om att kunna utveckla nya problemlösningar och möjligheter 

att se nya koncept. De två första målen ser främst till individens personliga utveckling och de 

två sista målen utgår från stärkta individer och vars agerande driver samhällets utveckling 

framåt.
46

  

 

För att uppfylla och förverkliga de fyra målen kan folkbiblioteket skapa fyra olika, och till 

viss del överlappande rum/platser/förhållningssätt. Jochumsen et al. talar om spaces [min kur-

sivering] och de menar att detta begrepp inte bara handlar om den fysiska platsen utan berör 

även biblioteksrummet som ett vidare begrepp där man bland annat kan räkna in det digitala 

rummet. De fyra rummen är [min översättning]:  

 

 Inspiration space (rum för inspiration) 

 Learning space (rum för lärande) 

 Meeting space (rum för möten) 

 Performative space (rum för framträdanden) 

 

Inspiration space [mina kursiveringar] stödjer målen experience och innovation och handlar 

om att folkbiblioteken bör skapa rum och tillfällen för dess användare att bli inspirerade och 

kunna tillgodose sig nya möjligheter för att skapa meningsfulla upplevelser. Jochumsen et al. 

menar att samhället har utvecklats allt mer mot ett upplevelsesamhälle och en upplevelseeko-

nomi. Detta innebär att människor utvecklar sin identitet i större utsträckning utifrån sina upp-

levelser och även utifrån konsumtion av kultur; man drivs framåt i jakt på nya identitetsska-

pande upplevelser. Möjligheter att ge sina användare tillfällen för nya utvecklande idéer hand-

lar även om att folkbiblioteken ska förbli relevanta och för att dessa skall kunna konkurera 

med andra kulturinstitutioner.
47

 

 

Learning space stödjer målen experience och empowerment. Folkbiblioteken har alltid haft 

ett bildande uppdrag och har varit och är fortfarande en plats som erbjuder gratis information 

och kunskap, där både barn och vuxna kan upptäcka och utvecklas. Folkbibliotekens rum för 

lärande skapar möjligheter för användarna att själv välja hur de vill delta och rummet kan 

användas på olika sätt av olika grupper av användare. Genom att skapa rum för barn och unga 

                                                           
46

 Ibid., s. 588-589 
47

 Ibid., s. 588f 
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som är mer interaktiva, lekfulla och ger upphov till experimentlust kan lärandet bli en upple-

velse i sig självt.
48

  

 

Meeting space stödjer målen empowerment och involvement. Folkbiblioteken är ett rum för 

möte och en plats som är kravlös, öppen för alla och kan leda till möten mellan personer som 

inte känner varandra och samtidigt vara en plats för organiserade möten och diskussioner. Att 

kunna erbjuda sina användare olika typer av plattformar för dessa möten är en viktig del av 

folkbibliotekets mål. Rummen för möten kan vara i det fysiska biblioteket men likaväl vara en 

del av det digitala biblioteket där möten kan ske via till exempel bloggar eller sociala medier. 

Jochumsen et al. tar upp Ragnar Audunsons föreställning om biblioteket som en plats för låg-

intensiva möten, där personer med olika åldrar, etnicitet och sociala bakgrunder kan mötas 

och samtala. Artikelförfattarna tar även upp den amerikanske sociologen Ray Olderburg som 

menar att öppna mötesplatser är en viktig del av ett vitalt och demokratiskt samhälle.
49

  

 

Performative space stödjer målen involvement och innovation och är ett rum för framträden 

men även för skapande och utförande. Folkbiblioteken kan genom att tillhandahålla lokaler, 

redskap och medier ge användarna möjlighet att möta kultur men också att vara delaktiga och 

kreativa. Genom att upplåta biblioteksrummet till utställningar, olika evenemang, och kultu-

rellt skapande kan biblioteket bli något mer än bara en samling böcker.
50

  

 

Jag kommer i denna uppsats använda teorin som en utgångspunkt för granskningen av remiss-

instansernas svar. Att modellen är aktuell och utformad efter de nordiska biblioteken ger den 

en god relevans att ligga som en grund i min undersökning. Framförallt kommer jag att an-

vänd teorins första del som tar upp den fyra målen i min undersökning. De fyra rum-

men/förhållningssätten som Jochumsen et al. diskuterar kommer jag inte använda i undersök-

ningen men det är ändå av betydelse att redogöra dessa då de visar på hur de fyra målen kan 

möjliggöras i praktiken. 

 

 

 

 

  

                                                           
48

 Ibid., s. 591-592 
49

 Ibid., s. 592 
50

 Ibid., s. 593  
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4. Metod 
 

I denna uppsats kommer jag att granska de idéer som finns i politiska texter som rör den nya 

bibliotekslagen. I metodboken Textens mening och makt definierar statsvetarna Göran Berg-

ström och Kristina Boréus begreppet idé ”som en tankekonstruktion som till skillnad från de 

flyktigare intrycken eller attityderna utmärks av en viss stabilitet och kontinuitet.”
51

 De menar 

vidare att dessa tankegångar kan beröra hur man väljer att värdera vissa händelser eller hur 

man bör handla i vissa anseenden.
52

  

 

Som metod för att analysera remissinstansernas yttrande har jag valt idéanalysen. Enligt stats-

vetaren Ludvig Beckman handlar idéanalysen om att vetenskapligt granska politiska idéer. 

Han menar vidare att det finns olika inriktningar inom idéanalysen och det är främst fråge-

ställningen och syftet med undersökningen som styr vilken inriktning som man använder.
53

 

Jag avser använda en beskrivande idéanalys som metod för att analysera mitt material. ”Upp-

giften som den beskrivande idéanalysen tar sig an kan dels vara att genom sin analytiska läs-

ning säga något om textens budskap som inte säger sig själv.”
54

 Min avsikt är att söka efter 

idéer om folkbibliotekets uppdrag i de remissvar som myndigheterna och intresseorganisatio-

ner har skrivit. Genom att lyfta fram dessa idéer hoppas jag kunna utröna om det finns ett out-

talat spänningsfält mellan hur regeringen å ena sida och remissinstanser å andra sidan resone-

rar kring folkbibliotekets uppdrag. 

 

Det finns olika angreppssätt att ta sig an en idéanalytisk undersökning. Man kan utgå från en 

aktörscentrerad studie eller från en idécentrerad studie. Vid en aktörscentrerad undersökning 

ligger fokuset på aktören bakom idéerna. Beckman menar att denna typ av undersökning kan 

visa upp en fylligare bild av problemet. I en idécentrerad undersökning står argumenten och 

idéerna i centrum för analysen.
55

 I den här undersökningen kommer jag använda mig av båda 

angreppssätten. Det idécentrerade angreppssättet är primärt i denna undersökning, då mitt 

fokus ligger på att undersöka vad som sägs om folkbibliotekets uppdrag. Det aktörscentrerade 

angreppssättet hamnar sekundärt men går inte att utesluta helt ur analysen, då jag anser att det 

finns en relevans i att urskilja vem som säger vad. 

 

Beckman påpekar även om hur man inom den beskrivande idéanalysen kan utöka den infor-

mation som en undersökning kan framföra genom att utveckla jämförelsepunkter. I min un-

dersökning har jag två jämförelsepunkter, dels vill jag se och jämföra hur de olika aktörerna, 

regeringen och remissinstanserna, resonerar kring folkbibliotekets uppdrag, vidare vill jag 

även jämföra dessa idéer med de som Jochumsen et al. lägger fram i sin modell The four spa-

ces. 

 

Bergström och Boréus visar på olika tolkningsstrategier för att angripa en text. Den avsändar-

orienterade strategin utgår från vad avsändaren hade för uppsåt med texten när hen produce-

rade den. Vid tolkningen av den utvalda texten måste det tas med i beräkningen hur språket 

används och vilken argumentation som textförfattaren utrycker. Som uttolkare bör du också 

ha en kontextkännedom som fungerar som en ram för att kunna fastställa en skälig tolkning. I 

sammanhanget bör även hermeneutiken, läran om tolkning nämnas. Här talas det om vikten 

                                                           
51

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2012. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text 

och diskursanalys, s. 140 
52

 Ibid., s 140  
53

 Beckman, Ludvig (2007). Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s 11 
54

 Ibid., s. 49 
55

 Ibid., s. 17ff 
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av att inse förförståelsens betydelse när man tolkar en text.
56

 Jag besitter vissa förkunskaper 

som berör detta ämne och detta kan påverka hur jag tolkar mitt material. Beckman talar om 

”glasögon” genom vilka man ser sitt material, med andra ord är man oundvikligt påverkad av 

exempelvis ens värderingar, kön, ens yrkeserfarenhet och kultur.
57

 Det är viktigt att ha detta i 

åtanke vid granskning och tolkning och framförallt reflektera över hur detta kan influera ens 

undersökning.  

 

För att en undersökning skall anses vara av god validitet ska de analysmetoder man valt att 

använda faktiskt kunna besvara frågeställningen på ett rimligt sätt. Vidare bör man även ta 

hänsyn till reliabilitetsaspekten som handlar om att vara grundlig i sitt val av tolkningsstrategi 

och generellt noggrann i sin undersökning.
58

 Mitt val av den beskrivande analysmetoden, med 

idéfokus primärt och aktörsfokus sekundärt och en tolkningsstrategi som utgår från avsända-

ren känns skälig i förhållande till min frågeställning. Samtidigt är jag medveten om att detta är 

en undersökning som kunde ha genomförts med hjälp av andra analysmetoder, exempelvis 

hade argumentationsanalys med en prövning av de argument som regeringen och remissin-

stanserna lägger fram kunnat vara relevant.  

 

 

 

4.1 Analysverktyg 
 

Inom idéanalysen finns det två olika analysverktyg som vanligtvis används: idealtyper och 

dimensioner. Idealtyper används som ett instrument för att tydliggöra och frilägga vissa ren-

odlade och väsentliga idéer.
59

 Enligt Bergström och Boréus används dessa som ett raster eller 

mönster som läggs över texten och gör det möjligt för att sorterar in informationen under de 

renodlade idéerna.
60

 Det andra analysverktyget är dimensioner som är mera allmänt hållna 

kategorier och som kan ses som aspekter av påstående i en viss fråga. För att dimensionerna 

ska fungera som analysverktyg bör de vara uttömmande för att fånga in aspekterna av frågan. 

När man använder dimensioner som analysverktyg finns det en risk att dimensionerna kan bli 

vaga eller för breda, de bör vara ömsesidigt uteslutande. Detta innebär att två olika dimensio-

ner inte ska beskriva samma sak för att fånga in aspekterna av det man vill undersöka.
61

  

 

Jag har valt att använda mig av dimensioner som analysverktyg i min undersökning. Genom 

det mera allmänt hållna och öppna sättet som man formulerar dimensionerna kan jag bättre 

fånga in de frågor som jag vill undersöka. Mina dimensioner är knutna till mitt teoriavsnitt 

och The four spaces – modellen och de fyra övergripande målen som tar upp folkbibliotekets 

uppdrag:  

 

 Experience upplevelse 

 Involvement delaktighet 

 Empowerment egenmakt 

 Innovation förnyelse  

 

 

                                                           
56
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58
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60
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61
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Dessa fyra mål ser jag som aspekter av folkbibliotekets uppdrag med fokus på användarper-

spektivet. Genom att granska hur remissinstanserna resonerar och formulerar sig i de olika 

pargraferna som tar upp folkbibliotekets uppdrag, hoppas jag kunna utläsa om dessa tanke-

gångar syns i remissinstansernas yttrande. Tar remissinstanser upp användarnas delaktighet på 

något sätt? Diskuteras förnyelse inom biblioteksverksamheten? Finns det ett resonemang om 

kulturupplevelser i något av yttrandena? Syns något resonemang kring bibliotekets använda-

res möjlighet till att utöva egenmakt? Under granskningen av det empiriska materialet kom-

mer jag att utgå ifrån frågor som dessa för att på så vis applicera dimensionerna på remissin-

stansernas yttrande.  

 

I The four spaces – modellen diskuterar Jochumsen et al. hur de senaste 20 årens omvärlds-

förändringar ställer nya krav på folkbiblioteket och dess verksamhet. Modellen tar upp aspek-

ter för hur folkbiblioteket kan behålla sin relevans och sin legitimitet i samhället och framför-

allt gentemot deras användare. Dessa tankegångar kommer också upp både i Inger Eide-

Jensens utredning och även i departementsskrivelsen (Ds 2012:13). Jag har valt att behålla de 

engelska uttrycken när jag diskuterar målen i analysen.  

 

Modellen har en förankring i den dagliga biblioteksverksamheten. Det lagförslag som presen-

teras i Ds 2012:13 har inte samma förankring, då detta är en ramlag som ser till de övergri-

pande målen. Dock finns det tydliga uppdrag i lagförslaget som folkbiblioteket ska rätta sig 

efter. Modellen är aktuell och har det nordiska folkbibliotekets verksamhet som utgångspunkt, 

något som gör den relevant att använda i detta sammanhang.  

 

Mitt tillvägagångssätt kommer bestå av att djupläsa det empiriska materialet ett flertalt gånger 

för att kartlägga de idéer som eventuellt framkommer däri. Jag kommer läsa materialet i hel-

het för att få ett större grepp om vad remissinstanserna anser om lagförslaget i stort för att 

sedan fokusera på de pargrafer som tar upp folkbibliotekets uppdrag.  

 

 

 

4.2 Material 
 

Kulturdepartementet skickade ut Ds 2012:13 Ny bibliotekslag till 118 remissinstanser. Efter-

som detta är en kandidatuppsats finns det varken utrymme eller tid att göra en mera djupgå-

ende analys av alla dessa svar och ett urval måste därför göras. De aktörer vars remissvar som 

jag valt att granska är tre myndigheter: Kungliga Biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten 

för tillgängliga medier, samt tre intresseorganisationer: DIK, Svensk biblioteksförening och 

Sveriges Länsbibliotekarier. Jag har medvetet valt bort remissvar från kommuner och lands-

ting även om deras yttrande hade kunnat vara nog så intressanta och tillfört ytterligare en di-

mension i undersökningen, men tids – och utrymmesbrist har som sagt fått begränsa urvalet.  

 

I min yrkesroll kommer jag i kontakt med dessa sex remissinstansers arbeten och har därför 

ett intresse av att fördjupa mig i deras idéer, detta ligger bakom mitt val av att granska just 

deras remissyttrande. Med detta sagt har jag en viss övergripande förkunskap kring dessa ak-

törer men min förhoppning är att mina förkunskaper inte har färgat min analys av detta mate-

rial.  

 

Det empiriska materialet för min undersökning utgörs av främst officiella politiska dokument 

som finns att tillgå på regeringens respektive riksdagens hemsidor. Att ha ett reflekterande 

och källkritisk förhållningssätt till sitt material är viktigt för att kunna genomgöra en relevant 
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undersökning. Bergström och Boréus talar om värdet av att kunna bedöma trovärdigheten hos 

en källa genom att bland annat ifrågasätta vem avsändaren av texten är och i vilket syfte tex-

ten skrevs.
62

 Mitt material har tydliga avsändare i form av regeringen, kulturdepartementet 

och de olika remissinstanserna och det finns ett klart syfte med texterna.  

 

 

 

  

                                                           
62
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5. Presentation av Departementsskrivelsen 2012:13 Ny bibliotekslag 
 

I detta avsnitt presenteras de paragrafer som berör folkbibliotekets uppdrag i departements-

skrivelsen Ds 2012:13. Total är det sex paragrafer som beskriver folkbibliotekens uppdrag. 

Jag har valt bort de paragrafer som nämner folkbiblioteken men som inte tar upp dess upp-

drag.  

 

 
2 § Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska också främja infor-

mation, upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska 

finnas tillgänglig för alla.
63

 

 

Lagförslagets 2 § tar upp bibliotekens syfte och ändamål och som huvuduppdrag ska bibliote-

ket arbeta läsfrämjande och tillgängligöra litteratur till sina användare. Vidare framgår det i 

departementsskrivelsen att biblioteken har en viktig roll att spela i ett demokratiskt samhälle 

genom att erbjuda fri och öppen tillgång till information för alla. Regeringen har valt bort 

begreppet folkbibliotek till förmån för biblioteksservice som man menar är en bredare defini-

tion av biblioteksverksamheten, som utöver folkbiblioteken även kan innefatta uppsökande 

verksamhet av olika slag.
64

 

 
5 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 

anpassade till kommuninvånarnas behov. Folkbibliotekens utbud av litteratur, medier och 

tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Folkbiblioteken ska särskilt främja an-

vändningen av informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande.
65

 

 

Den 5 § i lagförslaget utvecklar specifikt folkbibliotekets uppdrag och verksamhet. Regering-

en definierar folkbibliotek som den biblioteksservices som kommunerna tillhandahåller och 

folkbiblioteken ska vara anpassade efter kommuninvånarnas behov. I departementsskrivelsen 

vill regeringen inte specificera tydligare vad ett folkbibliotek är eftersom man anser att det 

finns en konsensus kring vad som menas med begreppet folkbibliotek. Vidare utvecklar reger-

ingen att kommunernas förutsättningar är olika och kommuninvånarnas behov skiftar och 

därmed kan biblioteksverksamheten se olika ut. Regeringen påpekar att det ”centrala är att 

biblioteket ger invånarna tillgång till önskvärd service.”
66

 Genom att lagstadga om att folkbib-

liotekets utbud av litteratur, medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet vill 

man från regeringens sida öka bredden och mångfalden i folkbibliotekets hela utbud och 

verksamheter. Detta innebär också att folkbiblioteket ska göra aktiva urval vid inköp och att 

detta urval inte ska ”innebära inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller religiösa ut-

gångspunkter.”
67

 Folkbiblioteket åläggs att verkar för att öka kunskapen kring hur användarna 

på bästa sätt kan nyttja informationsteknik för att utveckla sin digitala kompetens. Bestäm-

melserna i lagförslaget bör vara formneutrala då informationstekniken kan användas på 

många olika sätt inom biblioteksverksamheten.
68
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6 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främ-

ja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda littera-

tur anpassad till deras behov.
69

 

 

§ 6–8 berör de grupper som folkbiblioteket ska prioritera. I den 6 § framkommer det att barn 

och ungdomar är en av de grupper som folkbiblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet. Det-

ta genom att framförallt lyfta fram litteratur, oavsett publiceringsform och arbeta för att främ-

jande barn och ungas läsande och deras språkutveckling. Lagförslaget tillåter dock en öppen-

het gentemot folkbibliotekets verksamhet, då dessa kan anpassa de medier som bäst fungerar 

för att stimulera barn och unga i deras läsutveckling, även om litteraturen har en särställning 

kan alltså andra medier och tjänster användas. Departementsskrivelsen tar också upp att det är 

viktigt för folkbiblioteket att vara lyhörd för de önskemål som barn och unga har, detta som 

ett led i att göra den nya bibliotekslagen bättre anpassad till bibliotekens användare.
70

 

 
7 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsätt-

ning, bland annat genom att erbjuda litteratur anpassad till deras behov.
71

 

 

Den 7 § tar upp att folkbiblioteket ska prioritera personer med funktionsnedsättningar. Även 

här bör folkbiblioteket vara lyhörd på inför gruppens önskemål och anpassa sin verksamhet 

och sina tjänster därefter. Folkbiblioteket ska erbjuda sina användare hjälpmedel för att de ska 

kunna tillgängligöra sig litteratur och kultur.
72

  

 
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och 

personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur 

på 

1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska.
73

 

 

I den 8 § tas det upp att de nationella minoriteterna i Sverige (judar, romer, samer, sverigefin-

nar och tornedalingar) samt personer med annat modersmål än svenska ska uppmärksammas 

av folkbiblioteket. Genom att bland annat tillgängligöra litteratur på de nationella minoritets-

språken blir folkbiblioteket delaktiga i arbetet att uppmärksamma och vitalisera språken och 

minoriteterna. I folkbibliotekets uppdrag ingår även att erbjuda litteratur till personer med 

annat modersmål än svenska. Regeringen har valt att inte använda begreppet invandrare om 

denna grupp då man anser att formulering ”personer med annat modersmål än svenska” ger en 

bredare bild och bättre visar på det arbete som folkbiblioteket bör utföra.
74

 

 
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till 

litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform. 

Trots första stycket får folkbiblioteken ta ut: 

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och 

2. avgift för de fall låntagare inte lämnar tillbaka det som de har lånat.
75
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Den 9 § visar på att det i folkbibliotekets uppdrag ingår att avgiftsfritt låna ut eller tillgänglig-

göra litteratur till användarna. I departementsskrivelsen framkommer det att regeringen anser 

att principen som säger att folkbiblioteket ska låna ut litteratur avgiftsfritt är den mest grund-

läggande bestämmelsen i lagen. De senare årens tekniska utveckling har öppnat upp för nya 

publiceringsformer för litteratur, exempelvis e-böcker. Regeringen anser därför att den nya 

bibliotekslagen ska vara teknikneutral och att användarna i fortsättning ska få tillgång till lit-

teratur gratis.
76
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6. Analys  
 

I detta avsnitt kommer jag att först kortfattat presentera remissinstanserna, därefter följer en 

analyserande del där de kommentarer och idéer som tas upp i remissyttrandena gås igenom. 

Jag börjar med myndigheternas remissyttrande för att sedan gå igenom intresseorganisatio-

nerna. I analysen beskriver jag om målsättningarna från The four spaces – modellen syns i 

remissinstansernas yttrande.  

 

 

6.1 Kungliga Biblioteket  
 

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och en myndighet under Utbildnings-

departementet. KB ansvarar för insamling av alla publikationer som ges ut i Sverige och har 

även i uppdrag att samordna det nationella biblioteksväsendet.
77

 

 

 

6.1.1 Analys av remissyttrande från Kungliga Biblioteket  
 

Kungliga bibliotekets remissyttrande är det längsta av de granskade och myndigheten går 

noggrant igenom alla paragrafer. Generellt ställer sig KB positiva till den nya bibliotekslagen 

men anser att det finns punkter som behöver utvecklas och tar upp användarperspektivet som 

man anser borde ha en mera framträdande roll. KB anser att bestämmelserna i lagförlaget på 

många plan utgår från folkbiblioteket och ser inte till hela biblioteksväsendet. Detta framgår 

tydligt i KB:s ställningstagande till den andra paragrafen, där myndigheten framhåller att det 

läs – och litteraturfrämjande uppdraget främst berör folk – och skolbiblioteken men de övriga 

delarna av biblioteksväsendet inte har denna inriktning utan arbetar istället med kunskapsför-

medling.  

 

Enligt KB är de grundläggande målen och uppdraget för biblioteksverksamheten att garantera 

och stödja medborgarnas fria åsiktsbildning och tillgängliggörandet av kunskap, information 

och kultur. KB går till viss del emot regeringens uppmärksammande av litteratur – och läs-

främjandet och ifrågasätter om detta ska vara folkbibliotekets huvuduppdrag, myndigheten 

menar att sett till den konsensus om folkbibliotekets historiska uppdrag framgår en roll ”som 

kunskapsförmedlare i demokratiprocessen.”
78

 KB har valt att utgå till stor del från Unescos 

folkbiblioteksmanifest och deras resonemang kring folkbiblioteks uppdrag. Dock anser KB att 

uppdraget som läsfrämjare fortfarande är viktigt, särskilt med hänsyn till den försämrade läs-

förmågan inom vissa grupper. Utifrån KB:s resonemang kring folkbibliotekets uppdrag där 

folkbiblioteket får en kunskaps –, informations – och kulturförmedlande roll kan man hitta 

spår av The four spaces – modellens mål involvement då folkbiblioteket arbetar för att göra 

det möjligt för sina användare att vara delaktiga i den demokratiska processen genom att för-

medla kunskap och information. Samtidigt kan den kulturförmedlande aspekten av uppdraget 

ge möjligheter för användarna att skapa upplevelser och därmed syns målet experience.  

 

KB är överlag positivt inställd till den 5 § som uttrycker att folkbibliotekets medier ska präg-

las av kvalitet och allsidighet. KB resonerar kring både bibliotekets verksamhet och ett an-

vändarperspektiv och menar att kvalitetsperspektivet kan fungerar som en vägledning för 

både folkbiblioteket och dess användare. Dock finns önskan om att tillföra begreppet neutrali-
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tet i förhållande till folkbibliotekets utbud. Neutraliteten innebär här att utbudet av medier inte 

ska styras av ideologiska eller religiösa skäl och återigen har KB utgått från formuleringar 

som finns i folkbiblioteksmanifestet. Vidare anser KB att den tekniska utvecklingen har gett 

folkbiblioteket en allt viktigare uppgift och funktion som stödjare av allmänhetens digitala 

kompetens. De digitala tjänsterna kan användas som en del av den fria åsiktsbildningen då 

information och kultur nu också finns att tillgå via internet och andra elektroniska medier. 

Sett utifrån The four spaces – modellen är det framförallt är det målet innovation som kom-

mer fram denna argumentation. Samtidigt arbetar folkbiblioteket för att ge allmänheten möj-

lighet att utveckla sin digitala kompetens detta kan ses i relation till målet empowerment men 

också involvement.  

 

KB stödjer lagförslaget att folkbiblioteket ska prioriterar barn och unga, men man anser att 

uppdraget att erbjuda litteratur ska ses ur ett vidgat perspektiv där olika medier och tjänster 

tillgängliggörs. Man påpekar att det är viktigt att folkbiblioteket fortsätter att utveckla dessa 

tjänster till barn och unga då läsningen fått konkurens av nya medier. Här uttrycker KB vikten 

av förnyelse av arbetssätten och detta kan kopplas till målet innovation, här handlar det om 

förnyelse för själva biblioteksverksamheten likaväl som för användaren. I övrigt vill KB inte 

att folkbiblioteket ska prioriterar särskilda grupper utan man anser att folkbiblioteket bör var 

till för alla.  

 

Den 9 § behandlar avgiftsfriheten gällande litteratur oavsett publiceringsform och här anser 

KB att detta ska gälla för alla bibliotek inom biblioteksväsendet, inte bara folkbiblioteket. KB 

uttrycker att det är viktigt att bestämmelserna ska ”innefatta samtliga textbärande medier”
79

 

men ser att kan finns problematiska regleringar gällande biblioteksersättningen som inte inne-

fattar e-böcker. Detta skulle kunna begränsa bibliotekens förmedling av icke tryckt material 

och bibliotekens uppdrag som kunskapsförmedlare, spridare av kultur och som möjliggörare 

av den fria åsiktsbildningen skulle kunna försvagas avsevärt. KB menar att om bibliotekser-

sättningen skulle vidgas och gälla andra medier utöver tryckta material, exempelvis arkivma-

terial (i form av ljud och bild), skulle dessa kunna göras tillgängliga för förmedling via biblio-

teket. Här finns en tydlig önska om att skapa förnyelse i det material som biblioteket kan för-

medla, detta kopplar jag ihop med målet innovation.  

 

 

 

6.2. Kulturrådet  
 

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet med uppdrag att utifrån de kulturpo-

litiska målen verka för främjandet av olika kulturella verksamheter, detta sker bland annat 

genom finansiella stöd.
80

 

 

 

6.2.1. Analys av remissyttrande från Kulturrådet 
 

Kulturrådets remissyttrande är skrivet i samråd med KB och där finns en del överensstämmel-

ser. Kulturrådet anser att samhällsförändringar och teknikutvecklingen har skapat behov av en 

ny bibliotekslag. I 2 § väljer Kulturrådet att förankra sina idéer om bibliotekets uppdrag i 

Unescos folkbiblioteksmanifest och menar att förmedlandet av kunskap, information och kul-

tur tillsammans med främjandet av fri åsiktsbildning är den främsta delen av biblioteksväsen-
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dets uppdrag. Myndigheten säger sig saknar en koppling till demokratiuppdraget och vill för-

binda detta till den praktiska och kulturella verksamheten och även koppla ihop detta till bib-

liotekets utbud av olika medier. Här har Kulturrådet förlagt en bred syn på det demokratiska 

uppdraget så det blir synligt genom hela biblioteksverksamheten.  

 

Kulturrådet anser att litteratur – och läsfrämjandet är en viktig del av folkbibliotekets upp-

drag. Men myndigheten kommer, i den 5 §, tillbaka till folkbibliotekets roll som kunskaps-

förmedlare och att denna roll behövs i arbetet för att minska digitala klyftor. Kulturrådet ut-

vecklar sitt resonemang kring folkbiblioteket uppdrag:  

 
Folkbibliotekens uppdrag överensstämmer väl med de nationella kulturpolitiska målen; 

de har en central funktion i den kultur och det kulturliv som ska vara en dynamisk, utma-

nande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. De kan ge fri tillgång till bild-

ning, lärande, läsande och andra kulturella yttringar. För att vara en sådan kraft för demo-

kratin krävs att folkbiblioteken är både fysiska och virtuella mötesplatser med hög grad 

av tillgänglighet.
81

  

 

I citatet ovan och framförallt i den första meningen finns det kopplingar till målet experience. 

Denna syn på folkbibliotekets uppdrag ger användarna möjligheter att skapa nya upplevelser 

och erfarenheter då Kulturrådet här anlägger ett vidgat uppdrag och ser folkbiblioteket som ett 

kulturellt nav i samhället. Här kan det finnas rum för lärande och bildning, men som också 

kan upplåtas för möten och upplevelser. Den sista meningen i citatet kopplar an till målet in-

volvement, ett folkbibliotek som skapar möjligheter till användardelaktighet. Kulturrådet på-

pekar i sitt yttrande hur viktigt det är att användarperspektivet får en framträdande roll i lag-

stiftningen och man vill att folkbiblioteket ska kunna föra en dialog med användarna, kom-

munikationen ska vara ett medel för användarna att få sina behov säkerställda. Dessa tanke-

gångar kopplar an till målet involvement. Detta mål syns också tydligt i resonemanget om 

barn och unga som en prioriterad grupp, Kulturrådet anser att folkbiblioteket har ”ett särskilt 

ansvar att iaktta barns och ungas perspektiv […]
82

. I de övriga paragraferna som relaterar till 

prioriterade grupper ställer sig Kulturrådet positiva till det som regeringen uttrycker i depar-

tementsskrivelsen. 

 

Kulturrådet anser också att departementsskrivelsens formulering i den 5 § kring informations-

teknikens nyttjande är för snäv, att tekniken kan användas och anpassas på så många olika 

sätt. Här finns tydliga drag av målsättningen innovation i Kulturrådet resonemang. Detta 

överensstämmer väl med Jochumsen et al. idéer kring förnyelse när man genom denna formu-

lering öppnar upp för nya möjligheter både för biblioteket men också för användarna att an-

vända teknik.  

 

 

 

6.3. Talboks – och punktskriftsbiblioteket  
 

Talboks – och punktskriftsbiblioteket (TPB) är en myndighet under Kulturdepartementet som 

arbetar med bland annat produktion av punkskrifts – och talböcker som tillgängliggörs för 

personer med läsnedsättning. Myndigheten bytte namn vid årsskiftet 2012/2013 till Myndig-
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heten för tillgängliga medier (MTM). I remissvaret går de fortfarande under TPB och jag 

kommer därför använda mig av detta namn.
83

  

 

 

6.3.1. Analys av remissyttrande från Talboks – och punktskriftsbiblioteket 
 

TPB:s remissyttrande är det mest kortfattade av de granskade och myndigheten är positivt 

inställd till författningsförslaget. Man lyfter i positiva ordalag fram departementsskrivelsens 

formuleringar kring läsningens betydelse, att alla ska ha tillgång till biblioteksservice och de 

prioriterade grupper. Men man betonar att lagförslaget är otydligt då det kan verka som om 

det bara är folkbiblioteket som ska prioriterar personer med funktionshinder. I övrigt tar TPB 

inte upp bibliotekets ändamålsbeskrivning. 

 

Man stödjer regeringens förslag i 5-6 § och även i den 9 § om avgiftsfriheten. TPB utvecklar 

sig kortfattat gällande den 7 § om personer men funktionsnedsättning och man menar att den-

na grupp, som är myndighetens främsta målgrupp, ”behöver förutom anpassade litteratur ock-

så anpassade tekniska hjälpmedel på biblioteken.”
84

 TPB går alltså helt på regeringens linje 

om vad folkbibliotekets uppdrag bör vara och innefatta och här finns det inte direkt några 

kopplingar till The four spaces – modellen och dess målsättning i de idéer man lägger fram i 

yttrandet.  

 

 

 

6.4. DIK 
 

DIK är ett partipolitiskt obundet fackförbund med inriktning på professionerna inom kultur 

och kommunikation. DIK har ca 22 000 medlemmar. Fackförbundet beskriver sig som en 

opinionsbildande intresseorganisation som driver frågor som berör medlemmarnas olika yr-

kesområden.
85

 DIK står för dokumentation, information och kultur.  

 

 

6.4.1. Analys av remissyttrande från DIK 
 

I sitt remissyttrande ställer sig DIK bakom stora delar av lagförslaget men väljer också att 

presenterar ett eget förslag på hur de anser att lagen bör vara utformad. Dock är DIK kritiska 

till den tidpunkt som regeringen valt för utskicket av lagförslaget på remiss. DIK anser att det 

hade varit klokt att invänta Litteraturutredningens färdigställande
86

 och att regeringen hade 

kunnat använda denna utredning som grund för den nya bibliotekslagen.  

 

I DIK:s förslag väljer man att bortse från begreppet ”allmänna biblioteksväsendet” och väljer 

att istället använda begreppet ”det nationella bibliotekssystemet”
87

, här gör DIK en tydlig in-

delning av de verksamheter som ingår under statens, regionens och kommunernas ansvarsom-

råden. DIK anser att detta begrepp bättre täcker den samordningen av biblioteksväsendet som 

lagens försöker rama in.  

 

                                                           
83

 Myndighet för tillgängliga av medier 2014. http://web.mtm.se/om-oss/ 
84

 Talboks – och punktskriftsbiblioteket 2012. Yttrande: Ny bibliotekslag (Ds 2012:13), s. 3 
85

 DIK 2013. http://www.dik.se/om-dik/  
86

 Litteraturutredningen Läsandet kultur SOU 2012:65 blev utgiven den 27 september 2012.  
87

 DIK 2012. Yttrande över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13), s. 2 



24 

 

DIK är positiva till hur departementsskrivelsen i den 2 § beskriver bibliotekets uppdrag men i 

likhet med KB och Kulturrådet vill man se en tydligare koppling till bibliotekets roll i det 

demokratiska samhället. Man nämner också att biblioteket kan ”bidra till livslångt lärande, 

självständiga ställningstagande och fördjupad demokrati.”
88

 Att DIK väljer att använda be-

greppet ”självständiga ställningstagande” tyder på att man anser att biblioteket kan spela en 

stor roll i människors liv och att ett bibliotek kan vara en plattform i ett demokratiskt samhäl-

le. I detta resonemang finns tydliga spår av målet empowerment.  

 

DIK väljer att sammanföra ändamålsparagrafen med pargrafen om prioriterade grupper. Man 

anser att det är angeläget för alla delarna av det nationella bibliotekssystemet att ägna särskild 

uppmärksamhet åt dessa grupper. Vidare tas det upp att man ser fördelen med ett kvalitets-

krav på verksamheten. Man vill också att användandet av informationsteknik inte bara ska 

utgå från kunskapsinhämtning och lärande utan ska även täcka in kultur och kommunikation. 

I dessa tankgångar kan man se både möjligheter för att ge användarna upplevelser – alltså 

målet experience men även utrymme för förnyelser i hur biblioteken kan använda teknik och 

här syns målet innovation.  

 

Folkbiblioteket omnämns under två paragrafer, DIK tar här inte upp ett specifikt syfte utan 

poängterar bara att varje kommun ska ha ett folkbibliotek, detta ska vara anpassat efter kom-

muninvånarnas behov och att folkbiblioteket ska tillhandahålla medier gratis. Folkbibliotek 

ingår i det nationella bibliotekssystemet och det uppdrag som åläggs biblioteken där gäller 

också folkbiblioteket.  

 

DIK gör en tänkvärd reflektion över att man önskar tillför ett kompetenskrav i lagförslaget. 

Här resonerar fackförbundet att biblioteket har fått en allt viktigare roll att spela i kunskaps-

samhället. Biblioteket uppmärksammas allt oftare i strategier över hur man kan stärka indivi-

der genom att erbjuda tillfällen för livslångt lärande och ge styrka till den lokala samhällsut-

vecklingen, men att det krävs kompetent personal för att genomdriva detta. Dessa tankegångar 

överensstämmer väl med The four spaces – modellen om hur folkbiblioteket genom att erbju-

da individer möjligheter till information, kunskap och bildning också kan skapa ett starkare 

samhälle.  

 

 

 

6.5. Svensk Biblioteksförening 
 

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden intresseorganisation som arbe-

tar för alla typer av bibliotek. Föreningen bedriver lobbying och deltar i debatt om biblioteks-

frågor.
89

 Svensk Biblioteksförening har sitt ursprung i Sveriges Allmänna Biblioteksförening 

som grundades 1915 och Svenska Bibliotekariesamfundet som grundades 1921. Dessa två 

föreningar gick samman år 2000 och bildade då Svensk Biblioteksförening.
90

  

 

 

6.5.1. Analys av remissyttrande från Svensk Biblioteksförening 
 

Svensk Biblioteksförenings remissyttrande förhåller sig kritsikt till hur regeringen har formu-

lerat sig i lagförslaget och i likhet med DIK har man valt att skriva ett eget lagförslag. Svensk 
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Biblioteksförening går noggrant igenom departementsskrivelsens förslag och har många syn-

punkter. Man håller med om att lagen bör vara en ramlag och att det är viktigt att lyfta fram 

läsning och litteratur men man är kritisk till användandet av termen biblioteksservice och att 

lagförslaget inte tar upp att bibliotek behöver bemannas av kompetent personal. 

 

Gällande bibliotekets ändamålsbeskrivning anser Svenska Biblioteksförening att det inte bör 

eller kan ingå i alla biblioteks uppdrag att främja litteratur och läsning. Man anser att denna 

beskrivning verkar begränsande för bibliotekets roll och ”ger uteslutande institutionens per-

spektiv och tar inte tillräcklig hänsyn till människors användning.”
91

 Även Svensk Biblioteks-

förening använder sig av Unescos folkbiblioteksmanifest i formuleringen av deras lagförslag 

och i likhet med DIK önskar man se att biblioteket kan bidra till att användarna kan göra 

självständiga ställningstagande och delta i utvecklingen av demokratin genom att ”ge tillgång 

till kunskap, tankar, kultur och information”.
92

 Också här finns tankegångar som förekommer 

hos Jochumsen et al. om att biblioteken kan medverka till individuell utveckling och här syns 

målet empowerment. Vidare anser Svensk Biblioteksförening att kvalitetsaspekten som finns 

med i regeringens förslag är bra men utbudet på biblioteket bör även vara aktuellt och fritt 

från censur.  

 

Gällande den 5 § menar Svensk Biblioteksförening att folkbiblioteket ska vara till för alla inte 

bara för kommuninvånarna som det uttrycks i departementsskrivelsen och folkbiblioteket ska 

därför anpassas till det lokala behovet. I det förslag om folkbibliotekets uppdrag som Svensk 

Biblioteksförening lägger fram har man valt att utgå från Unescos tolv punkter över folkbibli-

otekets uppgifter. Dessa punkter tar bland annat upp att folkbibliotek ska stärka barns läsande, 

stödja självstudier, erbjuda möjligheter för kreativitet, främja kultur och ge tillgång till sam-

hällsinformation. Punkterna hänger tätt ihop med hur Jochumsen et al. resonera i The four 

spaces – modellen och här syns tydligt alla de fyra målen men också idéer om de fyra ”rum-

men”. Svensk Biblioteksföreningen har tydliga önskemål om ett vidgat uppdrag för folkbibli-

oteket.  

 

I det förslag som Svensk Biblioteksförening presenterar ligger bestämmelserna kring barn och 

unga som prioriterade grupp under folkbiblioteksparagrafen då man anser att det ingår främst 

i folkbibliotekets uppdrag att ägna denna grupp särskild uppmärksamhet. Man anser att upp-

dragen att främja läsning borde kompletteras med ett uppdrag att erbjuda denna grupp andra 

medier utöver litteratur men också andra tjänster som är anpassade efter gruppens behov och 

förutsättningar. Här finns spår av målet innovation. Intresseorganisationen vill också att folk-

bibliotek ska arbetat för att stärka barn och ungas kunskapsutveckling, kulturella – och sociala 

kapacitet. Detta resonemang ger folkbibliotek ett större uppdrag gentemot barn och unga och 

idéerna här går mot målet experience. Svensk Biblioteksförening anser att de övriga grupper-

na, som i departementsskrivelsen betecknas som prioriterade, borde ägnas särskild uppmärk-

samhet av hela biblioteksväsendet och att dessa ska inte enbart erbjudas litteratur utan även 

andra tjänster och medier. Man har också valt att lägga till en grupp i kategorin: personer som 

är skriv – och läsovana.  

 

Departementsskrivelsens formuleringar kring avgiftsfria lån på folkbiblioteket ställer sig 

Svensk Biblioteksförening positiva till men inflikar att de gärna ser benämningen medier 

istället för litteratur. Detta för att skapa större möjligheter för användarna som inte enbart blir 

begränsade till litteratur. Svensk Biblioteksförening anlägger ett väldigt uttalat användarper-
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spektiv på folkbibliotekets uppdrag. Man vill särskilt främja tillgången till olika tjänster och 

till olika typer av medier.  

 

 

 

6.6. Svenska Länsbibliotekarier 
 

Sveriges Länsbibliotekarier (SLB) är en ideell förening vars medlemmar består av biblioteka-

rier från läns – och regionbiblioteken. Föreningen arbetar för att främja biblioteksutveckling 

genom bland annat olika samarbeten och har som vision att ”Sverige ska vara en ledande bib-

lioteksnation.”
93

  

 

 

6.6.1. Analys av remissyttrande från Svenska Länsbibliotekarier 
 

Svenska Länsbibliotekarier ställer sig tämligen kritiska till lagförslaget i departementsskrivel-

sen. Man menar att det finns motsägelser och svaga partier i texten och man ställer sig frå-

gande till hur regeringen tycks blanda ihop vissa begrepp. Dock anser SLB att regeringens 

ambition om att lyfta fram användarperspektivet och teknikneutraliteten är positiva aspekter.  

 

SLB menar att den 2 § har drag av att vara en folkbiblioteksparagraf och har önskemål om att 

se tydligare formuleringar. Man menar att det litteratur – och läsfrämjande uppdrag som pre-

senteras i paragrafen, förminskar bibliotekens faktiska uppdrag som bör vara att: ”främja ytt-

randefrihet, fri åsiktsbildning, fritt kunskapsutbyte och demokrati genom att främja läsning 

och tillgång till litteratur.”
94

. Den syn på bibliotekets uppdrag, som SLB anlägger möjliggör 

för individer att delta i ett demokratiskt samhälle, här kan man läsa in målsättningen involve-

ment. Men också målet empowerment kan ses i dessa tankegångar då biblioteket lägger en 

tydlig fokus på kunskapsförmedling, yttrandefrihet och fri åsiktsbildning skapar det tillfällen 

för individer att utveckla sin egenmakt.  

 

SLB är kritiska till hur den 5 § framställer folkbibliotekets uppdrag och roll. Här anser man 

att pargrafens formulering om att folkbiblioteken ska vara anpassade efter enbart kommunin-

vånarnas behov krockar med hur regeringen i den 2 § skriver att biblioteksservicen ska finnas 

till för alla. SLB menar att det inte är till folkbibliotekets fördel att regeringen undgår att defi-

nierar vad ett folkbibliotek är genom att påstå att det finns en konsensus kring begreppet. SLB 

anser att detta skapar en stagnering när man borde eftersträva utveckling inom verksamheten. 

SLB menar även att fackutbildad personal behövs för att kunna erbjuda användarna allsidig-

het och kvalitet. Slutligen vill SLB se en bredare definition av hur användarna ska kunna nytt-

ja informationsteknik genom att lägga till läsning, utöver kunskapsinhämtning och lärande, 

som regeringen föreslår i paragraftexten.  

 

Gällande folkbibliotekets prioriterade grupper har SLB bara tagit upp § 8 och anser här att 

sättet som departementsskrivelsen resonerar kring personer med annat modermål än svenska 

inte står i relation till folkbibliotekets syfte i frågan. SLB menar att folkbiblioteket bör anpas-

sa medier, tjänster och upplevelser utifrån de språk som folk talar och om detta är individens 

modersmål eller inte bör inte spela någon roll. I detta resonemang finns spår av målet experi-

ence, SLB anser att det är viktigt att alla ska kunna uppleva folkbiblioteket utifrån sina egna 
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förutsättningar. Samtidigt går det att se målsättningen innovation i denna argumentation – det 

förutsätter att folkbiblioteket har förmåga att skapa förnyelse i sättet man arbetat mot denna 

grupp.  

 

Slutligen anser SLB att alla former av medier på folkbiblioteket ska tillhandhållas avgiftsfritt. 

Dock vill man inte jämföra e-boken med den tryckta litteraturen då man ser e-boken snarare 

är en tjänst som biblioteken köper in än litteratur. SLB för här ett resonemang om att det är 

positivt av regeringen att anlägga ett teknikneutralt förhållningsätt till litteraturen men efter-

frågar ett vidgat textbegrepp som bland annat innefattar en muntligt berättarkultur. Med detta 

vidgade synsätt på textbegreppet bör det inte bara vara litteratur som ska tillhandhållas gratis. 

Återigen kommer målsättningen innovation in, SLB har önskemål om att folkbiblioteken ska 

utveckla nya eller snarare annorlunda sätt att se på text och detta kan kräva förnyade arbetssätt 

för verksamheten.  
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7. Diskussion och slutsatser  
 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera analysen av remissvaren men också föra en diskussion 

med utgångspunkt från uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet har varit att undersöka 

vilka idéer om folkbibliotekets uppdrag som sex remissinstanser lägger fram i sina remissytt-

randen och hur dessa skiljer sig från hur regeringen resonerar kring folkbibliotekets uppdrag i 

det lagförslag om en ny bibliotekslag som läggs fram i Ds 2012:13. Vidare kommer jag att 

diskutera hur remissvaren förhåller sig till den teori som Jochumsen et al. har utvecklat. 

 

 

7.1. Vilka idéer kan urskiljas i remissinstansernas yttrande gällande folkbiblio-
tekets uppdrag?  
 

I de remissyttrande som jag har granskat uttalas relativt överensstämmande åsikter och idéer 

över vad som bör vara folkbibliotekets uppdrag. Dock framkom en viss problematik i och 

med det faktum att regeringen valt att i 2 § anlägga en övergripande ändamålsbeskrivning 

som är formulerad så att den kan tyckas gälla alla bibliotek inte bara folkbiblioteken. Detta 

gör att det blir i vissa fall svårt att renodla vad som är folkbibliotekets uppdrag och istället 

framkommer idéer om vad bör vara hela biblioteksväsendets uppdrag. Men eftersom folkbib-

lioteken är den största gruppen
95

 inom biblioteksväsendet är det givetvis relevant att räkna in 

folkbiblioteken i ändamålsbeskrivningen.  

 

Det är framförallt tre aspekter av uppdraget som kommer fram i remissinstansernas yttrande: 

biblioteket som förmedlare av kunskap men även som förmedlare av information och upplys-

ning. Dessa tankegångar kommer fram i alla remissvar och anses vara bibliotekets huvudupp-

drag. Ofta kopplas det kunskapsfrämjande uppdrag ihop med en demokratiaspekt. Remissin-

stanserna, förutom TPB, uttrycker alla idéer om att biblioteket har en viktig roll att spela i ett 

demokratiskt samhälle och att detta är ett så pass viktigt perspektiv att det bör vara med i den 

nya bibliotekslagens ändamålsbeskrivning. Två idéer som också tas upp i remissvaren och 

som är tätt sammankopplade med demokratiaspekten är bibliotekens uppdrag som möjliggö-

rare för fri åsiktsbildning och som främjare av yttrandefrihet.  

 

I remissvaren diskuteras också en kulturell aspekt på bibliotekets uppdrag och instanserna har 

lite olika utgångspunkter för denna aspekt. Enligt Sveriges Länsbibliotekarie ska biblioteket 

arbeta för kulturell utveckling för individen, medan Sveriges Biblioteksförening och KB anser 

att biblioteket ska ge tillgång till kultur, DIK tycker att biblioteket bör främja kulturell verk-

samhet och Kulturrådet anser att biblioteket ska vara en central del av kulturen och kulturli-

vet. Kulturrådet har valt att utgå från de kulturpolitiska målen och är den remissinstans som 

mest tar upp den kulturella aspekten av biblioteksverksamheten.  

 

Många av remissinstanserna har påpekat att det läs – och litteraturfrämjade uppdrag som re-

geringen framhåller som bibliotekets huvuduppdrag i departementsskrivelsen bör främst gälla 

folkbiblioteket och inte hela biblioteksväsendet. Remissinstanserna är också överens om när 

det kommer till just folkbibliotekets uppdrag är litteratur – och läsfrämjandet en väldigt viktig 

aspekt. Vidare ingår det i folkbibliotekets uppdrag att främja informationsteknik för inhämt-

ning av kunskap och lärande. Remissinstanserna framlägger här idéer om att detta uppdrag är 

allt för begränsat och bör också innehålla främjade av kultur.  
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Att ägna särskild uppmärksamhet åt de prioriterade grupperna är en del av folkbibliotekets 

uppdrag. Att barn och unga ska vara en av dessa grupper ifrågasätter ingen av remissinstan-

serna och just denna grupp nämns också ofta i samband med läsfrämjandet. När det kommer 

till de andra prioriterade grupperna diskuterades det bland remissinstanserna om det bara är 

folkbiblioteket som ska ägna dessa grupper särskild uppmärksamhet eller om alla biblioteken 

inom biblioteksväsendet ska göra det. Dessutom tas det upp idéer av vissa remissinstanser att 

biblioteket borde vara till för alla, oavsett kön, ålder, religion, språk istället för att prioritera 

en grupp framför en annan.  

 

Ingen av remissinstanser ifrågasätter att det ska vara gratis att låna litteratur oavsett publice-

ringsform på folkbiblioteket. Däremot läggs det fram idéer om att utöka gratisprincipen så den 

gäller alla medier och tjänster som folkbiblioteket har att erbjuda. Ifrågasättningen av gratis-

principen som var en av anledning att den första bibliotekslagen kom till på 1990-talet och 

denna princip har fortfarande ett cementerat stöd.  

 

En ny formulering som tas upp i departementsskrivelsen är att folkbibliotekets utbud av tjäns-

ter och medier ska vara präglat av kvalitet och allsidighet. Dessa idéer ställer sig remissin-

stanserna positiva till men det läggs också fram idéer om att folkbibliotekets utbud också bör 

vara neutralt och inte utsättas för någon form av censur. Idéer hänger ihop med den tidigare 

nämnda demokratiaspekten av folkbibliotekets uppdrag. För att folkbiblioteket ska kunna spe-

la en viktig roll i ett demokratiskt samhälle krävs det att deras utbud inte har blivit påverkat av 

någon form av censur och att det visar upp en allsidighet. 

 

De idéer som remissinstanserna lägger fram i sina yttranden kan knappats beskrivas som radi-

kala. Vid en jämförelse mellan de olika remissvaren återkommer ofta samma idéer om vad 

folkbibliotekets uppdrag ska vara. Jag anser att det inte handlar om olika idéer utan snarare är 

det olika nyanser eller infallsvinklar som skiljer dessa idéer åt. Remissinstanserna har alla 

olika utgångspunkter beroende på om det är myndighet eller intresseorganisation, de jobbar 

utifrån olika uppdrag och då uppstår vissa skillnader. Detta kommer fram exempelvis i KB:s 

remissyttrande där man väljer att diskutera och kommentera alla delar av lagförslaget, samma 

utgångspunkt har Svensk Biblioteksförening. Dessa två remissinstanser, en myndighet och en 

intresseorganisation, arbetar mot hela biblioteksväsendet och detta syns i remissvaren. Medan 

en myndighet så som TPB har ett snävare uppdrag och målgrupp och detta speglar sig i deras 

yttrande.  

 

Ingen av remissinstanserna argumenterar mot att det är läsfrämjandet som är en viktig del av 

folkbibliotekets uppdrag, det som däremot diskuteras är huruvida läsfrämjandet ska vara hu-

vuduppdraget. Man definierar inte heller några begrepp i remissvaren eller i departements-

skrivelsen, exempelvis är kultur ett stort begrepp och kan innebära mycket. Dock finns det 

fördelar med att låta kultur vara odefinierat då kan folkbiblioteket fylla i vad de anser passar. 

Bibliotekslagen är ju också en ramlag som inte ger utrymme till sådana bestämmelser. Vidare 

är det kommunernas uppgift att utveckla biblioteksverksamheten. Kanske är folkbibliotekets 

uppdrag så vedertagna att man inte diskuterar dessa mera djupgående i remissvaren? Kanske 

är ett remissyttrande inte heller platsen för att föra denna typ av diskussion? De flesta av re-

missinstanserna har utgått från Unescos folkbiblioteksmanifest och det uppdrag som denna 

organisation anser att folkbiblioteken bör ha.  
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7.2. Hur skiljer sig remissinstansernas sätt att se på folkbibliotekets uppdrag 
gentemot regeringens synsätt?  
 

I analysen framkommer det att skillnaderna mellan hur remissinstanserna och regeringen re-

sonerar inte är särskilt stora. En av dessa skillnader är demokratiaspekten som remissinstan-

serna tar upp. Regeringen har valt att utelämna en formulering kring bibliotekets roll i det 

demokratiska samhället i själva lagförslaget, dock diskuteras denna aspekt i departements-

skrivelsen. Här nämns också yttrandefriheten samt bibliotekets uppdrag att möjliggöra fri 

åsiktsbildning. Vilket tyder på att regeringen ändå erkänner att biblioteket är viktigt för de-

mokratiprocessen.  

 

En av de större skillnaderna som framkommer vid jämförelsen är synen på litteratur – och 

läsfrämjade insatser från bibliotekets sida. Remissinstanserna anser generellt att detta bör vara 

ett uppdrag för folkbiblioteket medan regeringen anser att detta är ett grundläggande uppdrag 

som berör hela biblioteksväsendet. Kan detta yrkande från regeringens sida – att lyfta fram 

läsningen vara ett resultat av den minskade läsförståelsen bland barn och unga?  

 

Vissa av remissinstanserna uttrycker i sina yttrande önskemål om en bredare syn på vad som 

kan ingå i bibliotekets uppdrag som främjare av informationsteknik. Regeringen lägger fokus 

på kunskapsinhämtning och lärande medan remissinstanserna gärna ser att dessa tjänster ock-

så kan brukas till en kulturellt betingad verksamhet. Kanske en önskan om att kunna erbjud 

både nytta och nöje.  

 

En markant skillnad mellan regeringen och remissinstanserna är synen på utbildad personal. 

DIK, Kulturrådet och Sveriges Länsbibliotekarier tar upp behovet av kompetent personal sär-

skilt i förhållande till folkbibliotekets uppdrag att erbjuda sina användare utbud som präglas 

av kvalitet. Även Svensk biblioteksförening vill se att hela biblioteksväsendet har personal 

som är kompetent och behörig. Regeringen nämner inte alls personalfrågan i departements-

skrivelsen.  

 

Generellt kan jag konstatera att remissinstanserna är positiva till att ett nytt lagförslag läggs 

fram. Men det framgår också att intresseorganisationerna kommer med mer kritik mot det 

lagförlags som regeringen formulerat. Myndigheterna har en mindre kritisk ton i sina yttran-

den även om dessa också kommer med uppslag på hur lagförslaget bör ändras.  

 

 

 

7.3. The four spaces – modellen och folkbibliotekens uppdrag  
 

Min utgångspunkt för uppsatsen har varit att undersöka idéer kring folkbibliotekets uppdrag, 

jag har utgått från att det faktiskt finns idéer att granska och det finns en risk att man under 

granskningen gång läser in mer i materialet än vad som finns där. I relation till The four spa-

ces – modellen och de mål som tas upp där (som också har fått agera som dimensioner i denna 

undersökning), finns det i vissa fall tydligt överensstämmande tankegångar i remissinstanser-

nas yttrande och i andra fall är det snarare antydningar till dessa mål som syns i remissyttran-

dena. Under analysens gång har teorin emellanåt känts något forcerad på materialet.  

 

The four spaces - modellen är en väldigt bred och öppen modell, den har många användnings-

områden. Detta har sina för – och nackdelar när den används i en analys av detta slaget. För-

delen är att den är just så öppen och anpassningsbar, nackdelen är att de begrepp som tas upp 
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som målsättningar kan ses som för breda och är inte tillräckligt precisa för att ge en tydligare 

analys. Jag anser att jag har hittat modellens målsättningar och de tankegångar som Jochum-

sen et al. presenterar vid analysen av remissinstansernas yttrande, men kanske inte i den ut-

sträckning som jag hade förhoppningar om.  

 

Målsättningen empowerment har funnits i ganska liten utsträckning i remissvaren. Detta kan 

bero på att jag anser att begreppet i sig ligger nära målet involvement/delaktighet att jag har 

valt att tolka in idéerna i remissvaren under detta mål istället. Detta har skapat vissa problem 

med den ömsesidiga uteslutenheten som Beckman tar upp. Det kan även vara så att detta be-

grepp inte tas upp i samma utsträckning som de andra målen. Empowerment syns främst i 

samband med folkbibliotekets uppdrag som möjliggöraren av fri åsiktsbildning och individu-

ella ställningstagande. Målet involvement kopplar jag samman med folkbibliotekets uppdrag 

som möjliggörare för delaktighet genom kunskapsbyten, möten och bildning bland annat i 

form av digital kompetens.  

 

Målsättningen experience synliggjordes tydligast genom idéer om folkbiblioteket som kultur-

förmedlare och möjliggörare för kulturella yttringar. Det sista målet innovation är det som jag 

har sett tydligast i remissinstansernas yttrande. Jag har kopplat ihop detta mål med idéer om 

hur folkbiblioteket kan förnya sig och sin verksamhet genom att använd informationstekniken 

och andra tjänster.  

 

 

 

8. Fortsatt forskning  
 

Då det granskade materialet i denna undersökning är tämligen begränsat skulle det kunna vara 

av intresse att granska fler remissinstansers yttranden. Då det är kommunerna som styr över 

den dagliga biblioteksverksamheten skulle det vara av särskilt intresse att se hur man resone-

rar kring folkbibliotekets uppdrag inom den kommunala sektorn.  

 

Vidare hade det varit av intresse att göra en undersökning hur remissinstanserna formulerade 

sig i sina remissvar till den förra bibliotekslagen (SFS 1996:1596) och jämföra dessa yttrande 

med de som remissinstanserna lade fram till den nya bibliotekslagen.  
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