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Inledning 

Den sjunde mars 2019 överlämnades Demokratins skattkammare – förslag till en 

nationell biblioteksstrategi till kultur- och demokratiministern. Strategin skrevs av 

Kungliga Biblioteket (KB) på uppdrag av regeringen. I uppdraget ingick att belysa 

”bibliotekens roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria åsiktsbildningen 

och förmågan till kritisk analys och källkritik” (KB u.å.). Förhoppningen är därmed 

att strategin ska komma att ligga till grund för ett stärkt och utvecklat biblioteksvä-

sende genom att fungera som en lägesprognos för de kommande tio åren (KB 2019, 

s. 1). Med stort fokus på demokrati och tillgänglighet sätter de ribban högt för vad 

folkbiblioteken bör uppnå.  

Uppdraget som nämnts ovan och som fått stort utrymme i den nationella bibli-

oteksstrategin är frågor som har legat biblioteksväsendet varmt om hjärtat under 

lång tid. Då det redan i 2§ av bibliotekslagen slås fast att ”biblioteksväsendet ska 

verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsför-

medling och fri åsiktsbildning” (SFS 2013:801) är det tydligt att dessa uppdrag an-

ses centrala för all biblioteksverksamhet. Programverksamheten som bedrivs på 

landets folkbibliotek utgör en viktig komponent i arbetet med dessa frågor då de 

möjliggör möten, samtal och utbyte av kunskap. Folkbibliotekens programverk-

samhet nämns indirekt på flera ställen i strategin men en tydligare beskrivning av 

vilken typ av programverksamhet som borde bedrivas finns inte utan detta lämnas 

till de enskilda biblioteken att bestämma.  

I och med programverksamhetens betydelse för arbetet med frågor rörande de-

mokrati och fri åsiktsbildning på biblioteken vore det intressant att undersöka hur 

det demokratifrämjande arbetet tar sig i uttryck i bibliotekens programverksamhet 

och hur denna verksamhet relaterar till bibliotekslagens vaga beskrivning av det 

demokratiska uppdraget, samt de riktlinjer som satts genom förslaget till en nation-

ell biblioteksstrategi. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika kulturpolitiska dokument relaterar 

till varandra och till det demokratifrämjande uppdraget som står fastslaget i biblio-

tekslagen samt hur detta påverkar den dagliga biblioteksverksamheten. För att un-

dersöka detta kommer uppsatsen utgå från följande frågeställningar: 

Vilken syn på demokrati och demokratiskt deltagande återfinns i de kulturpolitiska 

dokumenten? 



 6 

Hur påverkas den demokratifrämjande programverksamheten av de utmaningar, 

mål och fokusområden som tas upp i de kulturpolitiska dokumenten? 

Disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras på följande sätt: 

Inledande del 

Uppsatsens bakgrund lägger grunden till undersökningen genom att sätta in den i 

en historisk kontext. Här redogörs för bibliotekens och demokratins utveckling och 

den nära relation som funnits dem emellan, utvecklandet av bibliotekens program-

verksamhet och bibliotekens roll som bildande institution. 

Bakgrunden följs av tidigare forskning. I forskningsöversikten redogörs för ett 

urval av de publikationer som föregår denna undersökning och som anses vara av 

relevans för uppsatsen. 

I teoriavsnittet presenteras det teoretiska ramverk som uppsatsen förhåller sig 

till och verkar inom. Efter teoriavsnittet redogörs för val av metod, material och 

urval. 

Sist ut i uppsatsens inledande del presenteras definitioner av de mest centrala 

begreppen som kommer användas i undersökningen samt de avgränsningar som 

gjorts. 

Undersökande del 

Uppsatsens undersökande del börjar med en demokratisk lägesrapport som utgår 

ifrån två stora demokratiutredningar, en från år 2000 och en från 2014. Sedan följer 

ett avsnitt som redogör för förslaget till en nationell biblioteksstrategi. 

Det undersökta biblioteket och dess programverksamhet presenteras och följs 

av en tematisk analys. Till sist följer en kort sammanfattning. 

Avslutande del 

Uppsatsens avslutande del består av en slutdiskussion som ämnar knyta ihop under-

sökningen och resultaten. Slutligen ges förslag på framtida forskning. 
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Bakgrund 

De svenska folkbiblioteken växte fram parallellt med landets moderna demokra-

tiska system. Biblioteken och den demokratiska samhällsutvecklingen har därmed 

varit nära sammanlänkande och haft en tydlig koppling till varandra. Denna starka 

koppling till den demokratiska utvecklingen förstärks ytterligare av regeringsfor-

mens första och andra paragraf som slår fast att ”all offentlig makt i Sverige utgår 

från folket” samt att: 

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och 
jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska mot-
verka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 
läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som per-
son. (SFS 1974:152) 

Som en del av det offentliga och med uppdrag att tillgängliggöra information och 

verka för det demokratiska samhällets utveckling är kopplingen mellan bibliotekens 

verksamhet och de ovan nämnda citaten tydlig. Biblioteken har arbetat för och varit 

ett hjälpmedel för att realisera de i grundlagen bestämda rättigheterna i över ett år-

hundrade.  

Valfrid Palmgrens studieresa till Förenta Staterna 1907 blev en katalysator för 

demokratiseringen av det svenska biblioteksväsendet. Efter sin hemkomst skrev 

och publicerade Palmgren sin reseberättelse som år 1909 trycktes i 3000 exemplar 

och spreds snabbt både nationellt och internationellt (Lundgren 2015, s. 114). 

Samma år fick Palmgren som uppdrag att utreda boksamlingarna i Sverige och 

komma med förslag på förändringar i folkbiblioteksväsendet (Lundgren 2015, s. 

137). I denna utredning föreslogs flera åtgärder för att ytterligare demokratisera det 

svenska biblioteksväsendet. Bland annat ville hon se en bättre utbildning för bibli-

otekspersonalen, upprättande av en bibliotekstidskrift och större samarbete biblio-

tek emellan.  

Precis som folkbibliotekens utveckling var nära sammanlänkad med landets 

demokratiska utveckling så spelade biblioteken en viktig roll i den framväxande 

folkbildningstraditionen. Programverksamheten på folkbibliotek har varit i centrum 

sedan 70-talet (Zerpe 2010, s. 5) och har sedan dess blivit en central del av verk-

samheten utöver låneverksamheten. I ett demokratiskt fungerande samhälle är det 

viktigt med involverade invånare och biblioteken har möjlighet att stötta och upp-

muntra samhällsengagemang genom att vara en plattform för demokratifrämjande 

arbete och gratis informationsförsörjning.  

Tillgänglig information och bibliotekens arbete med informationsförsörjning är 

även av högsta relevans i ett samhälle där vi ser en ökande grupp nyhetsundvikare. 
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Enligt demokratiutredningen från 2014 är detta ett resultat av den ökade använd-

ningen av digital teknik vilket resulterat i en ny generation som inte vuxit upp med 

en norm att följa nyheterna (Sverige 2015, s. 245). Nyheter fortsätter dock att vara 

tillgängliga och har idag möjlighet att spridas snabbt via sociala medier med endast 

ett knapptryck. Med de sociala mediernas algoritmer och folks tendenser att följa 

de som förstärker deras åsikter uppstår dock åsiktskorridorer som begränsar mäng-

den och mångfalden i de nyheter och den information som sprids. 

I en tid där partier som vill begränsa demokratin och det fria ordet växer är det 

viktigt att biblioteken står starka och kan förmedla information och arbeta demo-

kratifrämjande. Detta har även påverkat biblioteken vars verksamhet runt om i lan-

det blir allt mer ifrågasatt. Diskussioner och åsikter från allmänheten, föreningar 

och politiker kring vilken verksamhet biblioteken ska och inte ska bedriva flammar 

då upp. Debatter kring innehållet i en verksamhet som ska vara till för alla och som 

finansieras av skattemedel är nyttig till en gräns, men om det får personalen på 

biblioteken att begränsa verksamheten på grund av en rädsla för att bli ifrågasatt så 

blir det problematiskt. Det måste finnas ett förtroende för bibliotekspersonalen och 

deras kompetens att utifrån bibliotekslagen och andra styrdokument planera en all-

sidig verksamhet. 

Ytterligare faktorer som biblioteken måste förhålla sig till är att Sveriges kom-

muner blir allt mer mångkulturella och en stor del av de människor som flytt hit står 

på grund av språkbrist till stor del utanför samhället. Det är därför relevant att se 

hur bibliotekens arbete för att hjälpa dessa människor in i samhället ser ut så att de 

aktivt kan delta på lika villkor. Har biblioteken lyckats anpassa sitt arbete och de 

tjänster och aktiviteter som erbjuds efter invånarnas behov, språkliga som informa-

tiva? 

Biblioteken och biblioteksverksamheten har kommit en lång väg de senaste 

hundra åren och de fortsätter mötas av nya utmaningar. Förslaget till en nationell 

biblioteksstrategi blickar nu tio år framåt för att ytterligare utveckla landets biblio-

teksverksamhet. 
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Forskningsöversikt 

Tidigare forskning 

Den masteruppsats som huvudsakligen legat till grund för denna uppsats skrevs av 

Petter Zerpe år 2010. I sin uppsats undersökte författaren hur folkbibliotekens pro-

gramverksamhet bidrar till en välfungerande demokrati (Zerpe 2010, s. 6). Till 

grund för analysen av bibliotekens programverksamhet låg tre demokratiideal: val-

demokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Utifrån dessa tre ideal inven-

terade Zerpe programverksamheten vid fyra svenska folkbibliotek, Gävle stadsbib-

liotek, Uppsala stadsbibliotek, Sollentuna bibliotek samt Stockholms stadsbiblio-

tek. Han genomförde även intervjuer med de bibliotekarier som arbetade med eller 

ansvarade för programverksamheten vid biblioteken (Zerpe 2010, s. 9). Resultatet 

av undersökningen visade att programverksamheten vid de fyra biblioteken kunde 

anses vara demokratifrämjande inom de ramar som de tre demokratiteorierna satte 

upp (Zerpe 2010, s. 56). Detta skedde bland annat genom att hjälpa nysvenskar hitta 

och förstå relevant samhällsinformation och genom att ge invånarna möjlighet att 

aktivt delta i samhället genom ett nära samarbete med föreningar, studieförbund 

etc. Det gavs även möjlighet att närvara vid politiska debatter och möten med före-

trädare från politiska partier (Zerpe 2010, s. 51ff). 

När Zerpes masteruppsats skrevs verkade biblioteken fortfarande under den 

äldre bibliotekslagen från 1996, och i denna fastställs det inte att biblioteken skall 

arbeta ”för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskaps-

förmedling och fri åsiktsbildning” (SFS 2013:801) som det står i den nya lagen från 

2013. Däremot slogs det fast att biblioteken skulle verka för ”främjande av intresse 

för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning” (SFS 

1996:1596). Trots bristen av ett tydligt demokratifrämjande uppdrag enligt 1996 

års lag verkar det enligt Zerpes resultat som att de undersökta biblioteken ändå be-

drev en programverksamhet som verkade för det demokratiska samhällets utveckl-

ing på flera fronter. Självklart går det att läsa in ett oformulerat demokratiskt upp-

drag även i den äldre lagen i och med kravet på tillgång till information, upplysning 

och utbildning, men då det i dagens lagtext skrivits ut tydligare skulle det vara av 

intresse att se hur detta påverkat verksamheten. Hur har programverksamheten för-

ändrats under de nästan tio år som gått sedan Zerpes uppsats publicerades och hur 

har biblioteken tolkat det nya uppdraget? 

Mellan 2010 och 2012 försökte personalen vid Universiy of Florida Health Sci-

ende Center Library nå ut till samhället runt om dem, engagera fler låntagare och 

bredda bilden av biblioteket. En programserie kring en turnerande medicinsk ut-

ställning skapades och fyra evenemang genomfördes under två år. Enkätundersök-

ningar genomfördes för att få en bättre förståelse för besökarnas demografi, vilka 
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typer av biblioteksevenemang det fanns intresserade av i framtiden och hur dessa 

kunde utformas (Auten et al. 2013, s. 267). Resultatet av evenemangen visade att 

de programaktiviteter som knöts till utställningar eller andra evenemang ökade be-

sökarantalet och påverkade besökarnas bild av biblioteket positivt. Tyngd lades 

även vid vikten av samarbete med lokala organisationer, föreningar och grupper 

utanför biblioteket. 

Casper Hvenegaard Rasmussen vid Köpenhamns universitet har undersökt del-

tagande på bibliotek från ett nordiskt perspektiv. Frågorna som utgicks ifrån var: 

”hur kan delaktighet på folkbibliotek karaktäriseras”, ”varför ska bibliotek bry sig 

om besökarnas delaktighet” och ”vilka olika typer av delaktighet kan identifieras 

på folkbiblioteken” (Hvenegaard Rasmussen 2016, s. 546). Som bakgrund tar för-

fattaren upp demokratiseringen av kulturpolitiken och vikten av aktiva samhälls-

medborgare för att uppnå ett demokratiskt kulturliv. Men även problemen med 

sjunkande siffror för utlån som bibliotek ställs inför i och med utvecklingen och 

utökningen av digitala tjänster. Det blir därmed ännu viktigare att visa bredden av 

biblioteksverksamheten, att den innehåller mer än utlån av fysiskt material. Mo-

dellen kring bibliotekets fyra rum illustrerar detta och visar att delaktighet är en 

central del av verksamheten (Hvenegaard Rasmussen 2016, s. 549).  

När det talas om delaktighet på bibliotek syftas det enligt författaren ofta till 

olika former av digital delaktighet, trots att formerna för delaktighet är många och 

tar sig i uttryck både digitalt och i det fysiska rummet. Resultatet av undersökningen 

visade sex olika former för deltagande på bibliotek: volontärprogram, interaktiva 

skyltningar, workshops, samskapande, verksamhetsutveckling och bokcirklar. Ge-

nom att ges möjligheten att aktivt delta i olika former stärks kopplingen till lokal-

samhället och relationerna mellan människorna som lever och verkar däri. Verk-

samheter som låter en skapa och vara kreativ genom tillgång till skaparverkstäder 

och avancerad digital teknik låter en ta till sig kunskap som annars hade varit svår 

att tillgodogöra sig (Hvenegaard Rasmussen 2016, s. 552). 

Kirstie Nicholson (2017) har i sin bok Innovation in Public Libraries undersökt 

fem innovativa bibliotek för att få en bättre förståelse för hur dessa bibliotek arbetar 

med att utveckla sin verksamhet för att kunna möta sina besökares behov i en värld 

som konstant förändras. Biblioteken som undersöktes var folkbiblioteket i Edmon-

ton, the National Library Board of Singapore, stadsbiblioteket i Stuttgart, folk-

biblioteket i Århus och folkbiblioteket i Chicago. Målet med undersökningen var 

att inspirera andra bibliotek genom att visa upp lyckade projekt och verksamhets-

förändringar (Nicholson 2017, kap. 2)1.  

Studien av biblioteken visade på fem internationella trender. Till att börja med 

såg Nicholson att en ökande inkludering av olika former av maker-spaces, eller 

skaparverkstäder, har blivit allt vanligare på biblioteken. Genom att erbjuda fysiska 

 
1 Boken finns endast som e-bok och saknar sidnumrering, redogör istället för kapitel. 
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och digitala verktyg som besökarna kan använda utan kostnad uppmuntras det livs-

långa lärandet och underlättar möjligheten för besökare att dela med sig av sina 

kunskaper och färdigheter (Nicholson 2017, kap. 3.1). Denna typ av verksamhet 

leder in på nästa trend Nicholson upptäckt: delaktighet.  

Delaktighet återfinns i olika former på bibliotek och nya modeller för biblio-

teksverksamhet skapas för att uppmuntra och göra det lättare för besökarna att ak-

tivt delta. Delaktighet skapar sammanhang och en relation till samhället och män-

niskorna runt om en vilket gör biblioteket till en naturlig mötespunkt. Enligt Nichol-

son kan arbetet med delaktighet på bibliotek delas upp i två delar, den ena använder 

sig av redan etablerade deltagarkulturer för att öka graden av delaktighet i sam-

hället. Den andra delen fokuserar på att skapa nya sammanhang för deltagande som 

kretsar kring biblioteket och där biblioteket endast ingår som en part utav flera 

(Nicholson 2017, kap. 3.2).  

Samverkan mellan bibliotek och olika samhällsaktörer, organisationer och för-

eningar utgör den tredje trenden. Att biblioteken tar in hjälp utifrån är inte ett nytt 

fenomen, men fortsätter att vara en central del för bibliotekens möjlighet att bedriva 

en verksamhet med både bredd och djup. Samverkan låter biblioteken spara pengar 

samtidigt som de får tillgång till ny kunskap, större erfarenhet och möjlighet att nå 

ut och förmedla kunskap till samhällets invånare (Nicholson 2017, kap. 3.3). 

Den fjärde trenden är bildning, något som alltid varit centralt för biblioteksvä-

sendet. Mer specifikt menas här den typen av bildning och utlärning som biblioteket 

själva erbjuder. Som en öppen, gratis och tillgänglig plats för alla har biblioteken 

en unik möjlighet att lära ut och ge ny kunskap kring olika ämnen till sina besökare. 

För målgruppen barn och unga kan detta till exempel innebära fantasifulla lekar 

som stimulerar och utvecklar deras kognitiva förmågor. För de lite äldre kan bild-

ningstrenden ta sig i uttryck genom att ta fasta vid intressen som spel, serier och 

teckning (Nicholson 2017, kap. 3.4).  

Den sista trenden som Nicholson upptäckte var utvecklingen av bibliotekens 

uppsökande verksamhet. Biblioteken måste tänka utanför ramarna för den fysiska 

byggnaden för att fortsätta vara relevanta och tillgängliga för allmänheten. Denna 

tanke har ökat antalet pop-up bibliotek och bibliotekscyklar som tillåter biblioteks-

personalen att spontant åka ut i samhället för att erbjuda och skylta med bibliotekets 

verksamhet. Till denna trend hör även olika digitala satsningar som utvecklandet av 

bättre webbsidor och ett utökat utbud av e-tjänster (Nicholson 2017, kap. 3.5). 

Lisa Olsson Dahlquists avhandling Folkbildning för delaktighet: En studie om 

bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid utgår från liknande frågeställ-

ningar och funderingar som denna undersökning, nämligen hur det demokratiska 

uppdraget som ligger på biblioteken ska tolkas och hur delaktighet på folkbibliotek 

kan förstås och problematiseras (Olsson Dahlquist 2019, s. 9f). Fokus för under-

sökningen ligger på tre aktiviteter som tagit plats på tre olika folkbibliotek i Sverige. 

Inom ramarna för dessa aktiviteter ingår bland annat digitalt lärande för vuxna, en 
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skapandeverkstad där deltagare får prova på ny teknik och information till nyan-

lända (Olsson Dahlquist 2019, s. 27). En etnografisk studie genomfördes där hon 

medverkade på aktiviteterna, intervjuade personal och deltagare samt gick igenom 

relevanta styrdokument. Resultatet av dessa observationer och undersökningar vi-

sade att politiker och andra beslutsfattare inte alltid har koll på bibliotekets verk-

samhet, utan att det fortfarande från deras håll finns en förlegad uppfattning om att 

biblioteksverksamhet endast innebär utlåning av böcker (Olsson Dahlquist 2019, s. 

161f). Undersökningen visar vikten av det demokratifrämjande arbetet hos perso-

nalen som anser att frågor kring demokrati, delaktighet och lärande är centrala för 

biblioteksverksamheten. Däremot skildrar avhandlingen även de konflikter som 

kan uppstå när gränser ska dras i verksamheten då det demokratifrämjande uppdra-

get som står nerskrivet i bibliotekslagen ger stort utrymme för tolkning. Detta krä-

ver att bibliotekspersonalen är lyhörda för invånarnas behov och önskemål, vilket 

lätt kan bli en utmaning och leda till konflikter om dessa behov och önskemål strider 

mot varandra (Olsson Dahlquist 2019, s. 207f).  

Innan förslaget till en nationell biblioteksstrategi skrevs samlades forsknings-

rapporter in som berörde olika delar av biblioteksverksamheten. Flera av dessa är 

av relevans för min undersökning då de utgör relevant tidigare forskning som visar 

vart bibliotekssverige är på väg och de utmaningar som finns. Redogörelsen för 

dessa har dock placerats under avsnittet Genomgång av kulturpolitiska dokument 

och programblad då de är direkt kopplade till den nationella biblioteksstrategin som 

utgör en viktig del i min undersökning. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna uppsats kommer två teorier användas som grund för undersökningen. Den 

första är demokratiteori, här kommer teorier kring tre demokratiska ideal användas 

för att visa på bredden av vad demokrati kan innebära i ett samhälle, och att det 

finns olika tankar kring hur en på bästa sätt uppnår ett så demokratisk och rättvist 

samhälle som möjligt. De tre idealen kommer sedan ligga till grund vid genom-

gången av de kulturpolitiska dokumenten och programverksamheten. 

Som komplement till teorierna kring demokrati används ett intersektionellt per-

spektiv. Genom att lägga till en teori som behandlar relationerna mellan makt och 

utanförskap kan effekterna av styrdokumentens och programverksamhetens upp-

lägg och tillgänglighet analyseras för att på ett bättre sätt se hur detta kan påverka 

enskilda låntagare och minoritetsgrupper. 

Demokratiteori 

Det finns en mängd olika demokratiska nivåer, både konkreta som mer abstrakta. 

Beroende på den kultur och tradition en person, ett samhälle eller ett land befinner 

sig i kan begreppet demokrati definieras på olika sätt. I Sverige finns tre officiella 

demokratiska nivåer: riksdag och regering (nationell nivå), landsting och regioner 

(regional nivå) samt kommunen (lokal nivå) (Regeringskansliet [u.å.]). Men utöver 

dessa tydliga nivåer vilka reglerar samhällets officiella styre så kan andra, mer in-

officiella nivåer av demokrati förekomma i samhället. Dessa kan ha att göra med 

påverkansmöjligheter, både reella och upplevda. Demokrati existerar även på en 

mindre skala, i hemmet, i skolan och i möjligheten att aktivt delta i lokalsamhället. 

Komplexiteten i begreppet och mängden infallsvinklar kräver därför att begrep-

pet snävas åt för att få plats inom ramen för en masteruppsats. Denna undersökning 

kommer därför ta avstamp i teorierna kring tre demokratiska idealtyper: valdemo-

krati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati (samtalsdemokrati). De tre teo-

rierna kommer användas som verktyg i genomgången av de kulturpolitiska doku-

menten och för att dela in de olika programpunkterna efter deras demokratifräm-

jande aspekter. 

Valdemokrati 

Det valdemokratiska idealet ser medborgarnas valdeltagande som tillräckligt för ett 

demokratiskt samhälle. Genom att regelbundet låta landets invånare ta ställning till 

vilka politiker och partier de vill ska representera befolkningen på de olika sam-

hällsnivåerna upprätthålls det demokratiska folkstyret. Inom det valdemokratiska 

idealet finns det dock två olika modeller som beskriver hur medborgarna bör tänka 
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när de bestämmer sig för vilket parti och vilka politiker de ska ge sin röst, mandat-

modellen och ansvarsmodellen. Mandatmodellen fokuserar på framtiden och att 

väljarna ska utgå ifrån den politik som partierna presenterar för att sedan välja det 

alternativ som de anser är bäst. Ansvarsmodellen har motsatt fokus och hävdar istäl-

let att väljarna bör utvärdera politiken som förts i mandatperioden som precis varit 

för att sedan, genom sitt val, hålla politikerna ansvariga och ställa dem till svars för 

sina handlingar (Bengtsson 2008, s. 51ff). 

Deltagardemokrati 

Till skillnad från valdemokratin vilar deltagardemokratin på grundantagandet att 

endast deltagande i de allmänna valen inte är tillräckligt för ett demokratiskt sam-

hälle. Istället menar detta ideal att folket bör engagera sig i samhällsfrågor vilket 

ökar kunskapen kring det politiska systemet och höjer kvaliteten på demokratin 

(Bengtsson 2008, s. 115). I likhet med valdemokratin återfinns inte deltagardemo-

kratin i sin helhet och utan andra demokratiska influenser i något existerande poli-

tiskt system utan är en idealisering som kan användas för att urskilja önskvärda drag 

i demokratier. Det handlar mer om att komplettera den (i Sverige) rådande repre-

sentativa demokratin med direktdemokratiska idéer och förslag (Gilljam & Her-

mansson 2003, s. 19). I och med detta är deltagardemokratin horisontell och kol-

lektiv då den värdesätter folkets engagemang och deras egen vilja att tillsammans 

förbättra och förvalta det fria samhället som demokratin skapat (Gilljam & Her-

mansson 2003, s. 108).  

Deltagande kan ta sig i uttryck på olika sätt, med olika mål och på olika nivåer. 

Något en dock kan se är att formerna för deltagandet har förändrats över tid. Från 

att folk tidigare engagerat sig i och byggt upp byråkratiska organisationer föredras 

nu nätverk med en mer platt organisationsstruktur. Fokus för engagemangen har 

förskjutits från att främst försöka påverka landets folkvalda politiker genom ett 

långsiktigt deltagande i politiska partier till att agera snabbt på en större global spel-

plan i konstant förändring där det blir mindre och mindre tydligt vem som har mak-

ten (Bengtsson 2008, s. 121f). En central tanke bakom vikten av engagerade sam-

hällsmedborgare är att de folkvalda politikerna inte kan utföra sitt arbete åtskilt från 

folket utan blir konstant påminda om vilka som valde dem och vilka de faktiskt 

arbetar för. Politikerna anser idag att det är viktigt med politiskt deltagande då det 

ses som det mest effektiva sättet att höja valdeltagandet och öka förtroendet för de 

folkvalda representanterna (Gilljam & Hermansson 2003, s. 20). 

Deltagardemokrati kallas ibland även folkrörelsedemokrati och det var just med 

hjälp av folkrörelser som det moderna Sverige byggdes. Vi har således en lång 

historia av denna typ av demokrati i vårt avlånga land där det under lång tid varit 

vanligt att ”vanligt folk” valts till förtroendeuppdrag som givit dem stor kontroll 

över de politiska beslut som fattats (Demokratiutredningen 2000, s. 33). 
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Deliberativ demokrati 

Tanken om denna demokratityp kan till stor del spåras till direktdemokratin 

(Premfors & Roth 2004, s. 279). Deliberativ demokrati, eller samtalsdemokrati, är 

mindre intresserad av människors egna spontana åsikter. Inom denna idealtyp är det 

istället samtalet som står i centrum och att genom samtal, diskussion och argumen-

tation som ställer åsikter mot varandra nå rationella och insiktsfulla slutsatser 

(Bengtsson 2008, s. 60f). Likt deltagardemokratin är det deliberativa idealet kollek-

tivt till sin natur. Genom att skapa en plats där alla kan göra sin röst hörd på ett 

konstruktivt sätt kan viktiga och intressanta frågor tas upp och förslag ges på hur 

dessa kan lösas eller hur en ska gå vidare. Målet med detta demokratiideal är dock 

inte att nå kompromisser där olika åsikter kan samsas, istället är målet att en åsikt 

eller ett förslag vinner och att alla inblandade respekterar detta (ibid). För att den 

deliberativa demokratin ska fungera förutsätts därmed att alla involverade är ärliga 

i sin argumentation och villiga att låta sig motbevisas och acceptera att ens egna 

tankar och argument inte alltid håller.  

Denna demokratiteori har fått mycket kritik. Tanken att alla i ett mångfacetterat 

mångmiljonsamhälle ska komma överens på det sätt som beskrivits ovan har kriti-

serats för att vara orealistisk och ouppnåelig. Teorin utgår även ifrån att alla inblan-

dade har tid, vilja och möjlighet att sätta sig in i alla aktuella politiska frågor 

(Premfors & Roth 2004, s. 283, 301). För att sann deliberativ demokrati ska kunna 

utföras och användas krävs således en mindre grupp, men att välja ut ett mindre 

antal personer som får samtala sinsemellan tills de är överens går emot själva grun-

didén med deliberativ demokrati och således är en fast i ett ”moment 22” (Premfors 

& Roth 2004, s. 286f). Premfors och Roth tar även upp omöjligheten att ignorera 

frågan om makt i de politiska korridorerna, vilket den deliberativa demokratin gör 

i och med sin tanke om maktfri kommunikation där alla respekteras och ges lika 

stor plats (Premfors & Roth 2004, s. 289f).  

Trots kritiken denna teori fått utstå har den ändå en plats i samhället. Delibe-

rativ demokrati i form av debatter och andra sammankomster där samhällsmedbor-

garna får yttra sina åsikter och lyssna till andras är fortfarande ett givande sätt för 

de folkvalda politikerna att höra vad invånarna tycker och tänker kring olika frågor. 

Vidare kan den deliberativa demokratin hjälpa till att motverka strukturella ojäm-

likheter genom att den till sin natur inkluderar alla (Premfors & Roth 2004, s. 306). 

Vilken demokrati har vi? 

Den representativa demokratin vi har i Sverige påminner om men kan inte likställas 

med valdemokrati, då medborgarna har större möjlighet till inflytande än vad som 

ryms inom ramen för detta demokratiideal (Bengtsson 2008, s. 52). En kan istället 

se spår av samtliga idealtyper i vårt samhälle. Undersökningen kommer därför an-

vända dessa tre ideal som grund att stå på i genomgången av bibliotekens program-

verksamhet. 
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Kritiken som riktats mot dessa demokratityper utgår inte sällan från ett större 

perspektiv där frågan som ställs är huruvida dessa typer av demokrati fungerar på 

nationell nivå. I fallet för denna undersökning är inte det relevant, då undersök-

ningen inte önskar skapa ett nytt nationellt demokratiskt system utan endast är in-

tresserad av hur demokratifrämjande verksamhet tar sig i uttryck på folkbibliotek. 

Det intressanta blir då hur dessa demokratityper skulle kunna hjälpa samhällets de-

mokratiska utveckling. 

Det valdemokratiska idealet är uppbyggt på ett sätt som inte kräver mycket från 

allmänheten utöver valdeltagande. Möjligheten att kunna göra ett informerat val 

kräver dock tillgång till information vilket biblioteken erbjuder. Genom biblio-

tekens möjlighet att föra människor samman skapas förutsättningar för både deli-

berativ- och deltagardemokrati. Som tidigare nämnt är den deliberativa demokratins 

akilleshäl att den inte fungerar bland ett stort antal människor då detta omöjliggör 

deltagande på lika villkor och möjligheten att leva upp till de krav idealet satt på 

sig själv (Premfors & Roth 2004, s. 282ff). Den fungerar däremot bättre i mindre 

grupper och borde således vara relevant för biblioteksverksamheten. Tankar kring 

deltagardemokrati kan likt den deliberativa demokratin komma till sin rätt på biblio-

teken. Genom att inte se de allmänna valen som en uppfyllelse av ett fullgott demo-

kratiskt samhälle utan värdesätta allmänhetens aktiva samhällsengagemang kan 

dessa ideal få hjälp från biblioteken. Biblioteken ger möjlighet att mötas och skapa, 

planera och utföra och kan således vara en grund och ett redskap för ett aktivt sam-

hällsengagemang. 

Intersektionalitet 

Det intersektionella perspektivet växte fram ur den feministiska forskningen under 

sent 80-tal/tidigt 90-tal. Det var under tidigt 80-tal som den amerikanska författa-

ren, forskaren och aktivisten bell hooks2 (1981) gav ut boken Ain’t I a Woman där 

hon som en reaktion mot tidigare feministiska förhållningssätt kring kvinnors och 

svartas situation skrev ”This implies […] that all women are White and all Blacks 

are men”. Hon reagerade mot tendensen att behandla frågor kring etnicitet och kön 

som separata entiteter som inte kunde kombineras i en analys. Det saknades således 

en metod för att analysera sambanden mellan olika typer av förtryck, ojämlikheter 

och de system och strukturer som möjliggjorde detta.  

Termen intersektionalitet myntades dock inte förrän 1989 av den amerikanska 

professorn Kimberlé Crenshaw. I sin artikel pekar hon ut, i likhet med hooks, hur 

frågor rörande kvinnor och etnicitet ofta har ansetts vara olika typer av erfarenheter 

som i sin tur kräver olika typer av analys som inte går att kombinera. Hon går sedan 

 
2 bell hooks har själv valt att endast stava sitt namn med gemener. 
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vidare och förklarar hur detta är ett synsätt som endast utgår från majoritetsgrup-

pens erfarenheter och inte förmår ta hänsyn till ett flertal nivåer eller lager av dis-

krimineringsgrunder som minoritetsgrupper ofta utsätts för (Crenshaw 1989, s. 

139). Crenshaw blev senare inbjuden till Geneve för att presentera idén om inter-

sektionalitet under förberedelserna till World Conference Against Racism som 

hölls i Sydafrika 2001. Presentationen gjorde tanken om intersektionalitet mycket 

populär vilket resulterade i en stor spridning av teorin (Yuval-Davis 2006, s. 193f).  

I den bokstavliga svenska översättningen av termen går dock något förlorat. 

Det engelska originalet, intersectionality, syftar till en metafor om en vägkorsning 

(intersection) där en person färdas längs med en huvudväg och tvingas hantera en 

ny form av förtryck varje gång vägen korsar en sidoväg (Crenshaw 1989, s. 149).  

Till att börja med användes intersektionalitet främst inom critical race studies 

(Grabham et al. 2009, s. 1), men till skillnad från tidigare feministisk forskning där 

fokus länge låg på kvinnor i förhållande till män visar det intersektionella perspek-

tivet på hur mångfacetterat det strukturella förtrycket är och att en måste se bortom 

genus för att uppnå jämlikhet. Den grundläggande tanken inom intersektionalismen 

är att makt som tar sig i uttryck i strukturellt förtryck påverkar flera olika aspekter 

av ens liv.  

Intersektionalismen är optimistisk till reformer och representation, genom att 

analysera hur ojämlikheter tillkommer och produceras på olika nivåer och lyfta 

fram dem i ljuset är tanken att dessa strukturer kan motverkas (Grabham et al. 2009, 

s. 2). Med det sagt räcker det dock inte att ha ett system som behandlar alla lika och 

inte ser till människors olikheter. Idén om likabehandling är en tanke som enligt ett 

intersektionellt perspektiv kan göra mer skada än nytta då det inte raderar det struk-

turella förtrycket utan endast osynliggör det (Grabham et al. 2009, s. 273; Romero 

2018, s. 59). För att komma till rätta med ojämlikheter krävs därför att dessa lyfts 

upp till ytan och synliggörs. Ett intersektionellt perspektiv hjälper oss därmed att 

förstå maktutövning och förtryck på ett mer holistiskt sätt och ger samtidigt en mo-

dell för hur allt detta hänger ihop. 

Intersektionalism är ett bra verktyg för att synliggöra och förstå sambanden 

mellan olika typer av strukturellt förtryck. Syftet med att lägga till ett intersektion-

ellt perspektiv på denna undersökning är dock inte att föra en diskussion kring stora 

strukturella problem som rasism och diskriminering av minoritetsgrupper. Istället 

är målet att använda den intersektionella teorin som ett sätt att lägga vikt vid att det 

finns flera olika faktorer som påverkar människors möjlighet att vara aktiva sam-

hällsmedborgare på lika villkor. Detta är av stor vikt då biblioteken enligt lag ska 

vara tillgängliga för alla samt arbeta för att främja demokratin. I §4, §5 och §8 i 

bibliotekslagen slås fast att några utvalda grupper i samhället kräver extra uppmärk-

samhet vilket kan anses vara i linje med det intersektionella tänkandet. Dessa grup-

per är personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, användare 
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med annat modersmål än svenska samt (på folkbibliotek) barn och ungdomar (SFS 

2013:801). 
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Metod och material 

Fallstudie 

För att kunna genomföra en undersökning som har möjlighet att både svara på frå-

geställningarna samt genomföras inom ramarna för en masteruppsats kommer en 

fallstudie att genomföras. I detta avsnitt kommer jag redogöra för mina metodval 

och hur jag valt att analysera materialet.  

Utgångspunkten i planeringen av fallstudien ligger i två verk som behandlar 

metoden, den första heter Fallstudien som forskningsmetod och är skriven av Sha-

ran B Merriam 1994. Merriam ger där vägledning i processens delar gällande in-

samling, analys och behandlar olika forskningsetiska frågor. Det andra verket Fall-

studier av Tommy Jensen och Johan Sandström från 2016 beskriver fallstudiens 

utveckling, nuvarande praxis samt ger förslag på hur en fallstudie kan genomföras. 

Jensen och Sandström skriver att fallstudier är lämpliga när studien är aktuell, 

då detta utesluter en historisk studie (Jensen & Sandström 2016, s. 50f). Merriam 

menar att fallstudien som metod passar när forskaren är mer intresserad av proces-

ser än resultat, när målet är att upptäcka istället för att bevisa och när en vill nå en 

djupare kunskap i hur olika parter tolkar en situation (Merriam 1994, s. 9). Nämnda 

exempel på tillfällen då en fallstudie lämpar sig passar in på denna studie. Under-

sökningen behandlar ett aktuellt och relevant ämne som vid tidpunkten för genom-

förandet diskuteras på flera samhällsnivåer. Likaså är denna uppsats intresserad av 

relationerna mellan de kulturpolitiska dokumenten och de olika processer där 

idéerna om ett aktivt demokratiskt samhälle tar sig i uttryck, snarare än att bevisa 

att verksamheten förhåller sig på ett specifikt sätt. Genom att undersöka hur de kul-

turpolitiska dokumenten förhåller sig till varandra och hur detta tar sig i uttryck i 

den faktiska verksamheten på bibliotek kommer en även oundvikligen in på frågan 

kring hur de olika parterna tolkar det demokratifrämjande uppdraget. 

Enfallsstudie 

En fallstudie kan med fördel innehålla flera olika fall. Med fler fall kan en större 

mängd data samlas in vilket kan ge en ökad förståelse för ämnet en undersöker. För 

denna undersökning skulle en inkludering av flera fall innebära en djupare insyn i 

hur programverksamheten ser ut på olika folkbibliotek. Allt för många fall skulle 

däremot kunna göra analysen svåröverskådlig och Jensen och Sundström menar att 

det generella konsensus som finns kring att ett högre antal fall är bättre än ett mindre 

antal fall slutar vid fyra stycken (Jensen & Sandström 2016, s. 51f). Även om fyra 

fall togs med i undersökningen skulle det vara svårt om inte omöjligt att säga något 

om programverksamheten i landet i stort. Den varierande storleken på folkbiblio-
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tekens ekonomi, kompetens och styre är alla anledningar som gör det svårt att ge-

neralisera utifrån några få fall. Det är inte heller uppsatsens syfte att jämföra pro-

gramverksamheten på ett flertal bibliotek utan att se hur programverksamheten och 

de dokument som styr planeringen av denna förhåller sig till varandra och till teorier 

kring demokratiskt deltagande.  

En enfallsstudie kommer därmed användas för denna undersökning. För att 

välja ut ett fall gjordes ett målinriktat urval, vilket är en form av icke-sannolikhets-

urval. Ett målinriktat urval lämpar sig när forskaren vet vad hen önskar upptäcka, 

få insikt i, eller förstå, vilket är fallet med denna undersökning. Ett alternativ till 

detta är ett ändamålsinriktat urval. Med det menas att ett antal kriterier sätts upp 

vilka de utvalda fallen måste uppfylla för att få tas med i undersökningen (Merriam 

1994, s. 61). Denna urvalsmetod valdes bort i och med att det enda kriteriet för 

urval hade varit att folkbiblioteket hade någon form av planerad programverksam-

het, vilket de flesta om inte alla folkbibliotek har och bedriver om än i olika grad. 

Avgränsning av fallet 

Merriam skriver att det som skiljer fallundersökningar från andra typer av under-

sökningar är valet att inrikta sig på ett exempel. Enheten som analyseras kan exem-

pelvis vara en individ, en grupp, en institution eller en händelse, men det viktiga i 

valet av analysenhet är att veta vad en vill kunna säga något om när undersökningen 

är klar. Vidare skriver hon att en innan valet av fall måste komma fram till ett forsk-

ningsproblem (Merriam 1994, s. 55, 58). Problemformuleringen i denna undersök-

ning har sin grund i syftet, det vill säga hur olika kulturpolitiska dokument relaterar 

till varandra och till det demokratifrämjande uppdraget som står fastslaget i biblio-

tekslagen samt hur detta påverkar den dagliga biblioteksverksamheten. Med denna 

grund tar sig problemformuleringen i uttryck i forskningsfrågorna: 

Vilken syn på demokrati och demokratiskt deltagande återfinns i de kulturpolitiska 

dokumenten? 

Hur påverkas den demokratifrämjande programverksamheten av de utmaningar, 

mål och fokusområden som tas upp i de kulturpolitiska dokumenten? 

Genomförande 

Fokus för denna fallstudie är Stadsbiblioteket Göteborg, avgränsat till deras pro-

gramverksamhet. Verksamheten står i undersökningen som ett exempel på hur ett 

folkbibliotek i Sverige har valt att utforma sin programverksamhet utifrån de rikt-

linjer som finns. Analysen av detta fall och de kulturpolitiska dokument som valts 

ut ämnar svara på forskningsfrågorna och med detta är förhoppningen att kunna 

bringa klarhet i uppsatsens syfte. 

Innan själva analysen av programverksamhetens innehåll kommer programbla-

den gås igenom och alla unika programpunkter tas ut för att få en bättre överblick 
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av vad och hur mycket som erbjuds. Sedan kommer de programpunkter som anses 

vara demokratifrämjande väljas ut och det är dessa programpunkter som kommer 

redogöras för i analysdelen av denna uppsats. I urvalsprocessen av programpunkter 

som anses vara demokratifrämjande utgår jag från de teorier kring demokrati som 

redogjorts för i teoriavsnittet: valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemo-

krati. Analysen kommer sedan fokusera på hur de utvalda punkternas innehåll och 

utformning förhåller sig till de kulturpolitiska dokumenten. 

Nackdelar och begränsningar  

Med denna typ av fallstudie 

Programverksamheten skulle ha kunnat studeras på plats genom observationer av 

aktiviteterna och intervjuer av besökare och arrangörer. En sådan studie hade bidra-

git till en bättre inblick i hur programverksamheten utfördes, hur välbesökta de var 

och hur personalen tänkte när de planerade verksamheten. Tidsramarna för uppsat-

sen och den praktiska problematiken i att närvara på alla relevanta programpunkter 

på Stadsbiblioteket Göteborg under 2018 omöjliggjorde dock en sådan studie. 

Det Merriam i sin bok nämner som ett av ”problemen” med fallstudien som 

metod är att forskaren är den som primärt samlar in och analyserar materialet. Med 

detta kommer vissa fördelar, men det innebär också att forskaren till stor del endast 

har sin egen förmåga och erfarenhet att utgå ifrån (Merriam 1944, s. 47). 

Med dokument som enda informationskälla  

När en arbetar med skrivna dokument är det alltid viktigt att vara källkritisk. Vem 

är upphovsperson och vad har denne för bakgrund? Varför skrevs dokumentet och 

till vilken målgrupp riktar den sig? Ger dokumentet en heltäckande överblick eller 

kan viktiga delar ha uteslutits?  

Programverksamheten kommer undersökas och analyseras genom att studera 

programbladen som är skrivna av personalen på biblioteket där verksamheten tar 

plats. Studien utgår således endast från skrivna dokument av olika karaktär och 

upphov. Ett av argumenten som tas upp till nackdel för att använda dokument i en 

fallstudie är att många dokument inte framställts i ett forskningssyfte. Så är också 

fallet för de dokument i denna undersökning som reglerar verksamheten, det vill 

säga bibliotekslagen, biblioteksplanen och programbladen. Dessa är dock fram-

tagna av politiker och tjänstemän vars ansvar det är att se till att biblioteksverksam-

heten följer de riktlinjer som finns i bibliotekslagen vilken i sin tur garanterar sam-

hällsmedborgarna den rätt till information och möjlighet att yttra sig som är fastsla-

gen i Sveriges grundlag. De övriga kulturpolitiska dokumenten som inkluderats i 

denna undersökning är till stor del baserade på forskning, som specifikt togs fram 

som underlag till dessa. En kan därmed gå tillbaka till denna forskning för att se 

vad som valts ut eller valts bort i slutprodukten. Detta har delvis gjorts i denna 
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undersökning då Den femte statsmakten och Migration och språklig mångfald, två 

av forskningsantologierna som togs fram i arbetet att utforma en nationell biblio-

teksstrategi har inkluderats i denna uppsats. 

Material 

Bibliotekslagen 

Bibliotekslagen är den text som alla andra kulturpolitiska dokument gällande bibli-

oteksverksamhet måste utgå ifrån och rätta sig efter vilket gör den till ett centralt 

dokument för denna undersökning.  

Kulturpolitiska dokument 

Följande kulturpolitiska dokument har inkluderats i denna studie för att de direkt 

eller indirekt påverkar bibliotekens verksamhet. Demokratiutredningarna redogör 

för det demokratiska läget i landet vilket påverkar biblioteksverksamheten vars 

uppgift det är att arbeta demokratifrämjande. Sekretariatet för en nationell biblio-

teksstrategi fick i uppgift att ta fram ett förslag på en strategi för utvecklandet av 

biblioteksväsendet de närmsta tio åren. De förslag som presenterades i strategin 

påverkar alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige och är därmed relevant för 

studien. Biblioteksplanens relevans för undersökningen är även den central då den 

reglerar hela verksamheten på Stadsbiblioteket Göteborg. 

Demokratiutredningar 

För att få en överblick av det demokratiska läget vi befinner oss i, vart vi är på väg 

och vilka utmaningar som finns kommer demokratiutredningarna från år 2000 samt 

2014 att användas.  

Nationell biblioteksstrategis utredningar, förslag och remissvar 

2015 fick KB i uppdrag av regeringen att inventera det allmänna biblioteksväsendet 

och komma fram med en nationell biblioteksstrategi för att utveckla samverkan och 

kvalitén i det allmänna biblioteksväsendet (KB u.å.). Strategin och en del av den 

forskning som låg till grund för denna har därför tagits med i undersökningen då 

den sätter ribban för kommande biblioteksverksamhet. Göteborgs stads remissvar 

angående strategin har tagits med då det visar vart de positionerar sig i förhållande 

till strategin. 

Biblioteksplan 

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner, landsting och regioner upprätta en bibli-

oteksplan. Dessa planer reglerar verksamheten för den allmänna biblioteksverk-
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samheten, det vill säga all verksamhet som är offentligt finansierad. Med de poli-

tiskt antagna biblioteksplanerna som grund skapar de enskilda biblioteksverksam-

heterna egna verksamhetsplaner som beskriver de mål och visioner som biblioteket 

ämnar arbeta mot. 

Programblad  

Vår- och höstprogrambladen från Stadsbiblioteket Göteborg utgör en central del för 

denna studie. Det är endast aktiviteterna som återfinns i dessa programblad som 

kommer tas med i undersökningen. Möjligheten att fler evenemang tog plats på 

biblioteket under 2018 finns, det händer att aktiviteter planeras i sista minuten och 

likaså att programpunkter som varit planerade sedan långt i förväg av olika anled-

ningar ställs in. Det kan därför hända att något missats i genomgången av program-

verksamheten, men då det analyserade materialet spänner över ett helt år anses pro-

grambladen ge en tillräckligt bra bild av verksamheten. 

Urval 

Varför Stadsbiblioteket Göteborg? 

Stadsbiblioteket Göteborg valdes ut för att det är huvudbiblioteket i landets näst 

största stad vilket ger dem goda möjligheter att bedriva en omfattande program-

verksamhet med ett brett fokus. Detta gjorde biblioteket till en bra kandidat för 

denna undersökning då det fanns gott om aktiviteter att utgå ifrån. Valet av år gjor-

des dels för att det är det senaste året där programblad finns tillgängliga för hela 

kalenderåret och därmed mest aktuellt, och dels för att det var valår. 

Varför endast programblad? 

Då hela bibliotekets verksamhet hade varit allt för omfattande och fragmenterad för 

undersökningen valdes programverksamheten ut. Just denna del av biblioteksverk-

samheten valdes ut då den bjuder in till och ibland förutsätter deltagande från besö-

karnas sida. Verksamheten är även utformad för besökarna som har möjlighet att 

komma med förslag på aktiviteter som bör genomföras. 
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Definitioner och avgränsningar 

Då bibliotekens demokratifrämjande arbete kan ta sig många olika uttryck har jag 

begränsat mig till att endast undersöka programverksamheten på svenska folk-

bibliotek. Vidare kommer undersökningen endast fokusera på programverksam-

heten vid Stadsbiblioteket Göteborg under 2018. Orden medborgare, invånare, be-

sökare, användare och folket används synonymt beroende på kontext. 

Vad räknas som en programpunkt? 

Med programpunkt menas de i förväg planerade aktiviteter som tar plats i biblio-

tekens lokaler utöver den vardagliga verksamheten. Alternativt aktiviteter som är 

planerade av biblioteken men tar plats utanför de fysiska lokalerna, exempelvis ut-

flykter med bokbussar/cyklar. Undersökningen kommer utgå från de aktiviteter 

som beskrivs i bibliotekens egna programblad. Då det skiljer sig åt i vad en kallar 

verksamheten kommer orden program, arrangemang, aktiviteter och evenemang 

användas synonymt.  

Vad räknas som en demokratifrämjande programpunkt? 

Att välja ut vad som kan och vad som inte kan anses vara en demokratifrämjande 

programpunkt är inte alltid det lättaste då begreppet demokrati kan innefatta så 

mycket. Denna uppsats har utgått från de tre demokratiteorierna (eller idealen) val-

demokrati, samtalsdemokrati och deltagardemokrati och jag kommer därmed utgå 

från dessa i genomgången av det empiriska materialet. I vissa fall är detta en lätt 

uppgift då det handlar om arrangemang som uppenbart handlar om aktuella poli-

tiska frågor, information och paneldebatter inför de allmänna valen. Men även ak-

tiviteter och föreläsningar kring aktuella samhällsfrågor/förändringar, handledning 

som på olika sätt hjälper besökarna att bli mer aktiva och deltagande samhällsmed-

borgare räknas som demokratifrämjande programpunkter. 

Gällande den läsfrämjande programverksamheten så har dessa tagits med som 

demokratifrämjande punkter om de varit riktade till barn och/eller ungdomar. Detta 

för att läsning är centralt för möjligheten att ta till sig information, vilket i sin tur är 

centralt för möjligheten att bli en aktiv samhällsmedborgare och för vår demokrati 

i stort. Hit räknas även den programverksamhet som ger stöd för inlärning av 

svenska. 
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Tillgänglighet 

Demokrati och tillgänglighet är två koncept som är nära sammanlänkade. För att ett 

bibliotek ska kunna erbjuda sina tjänster till alla invånare och anpassa sin verksam-

het efter de mångfacetterade behov som finns hos användarna bör ett brett tillgäng-

lighetsperspektiv vara en central del av verksamhetsplaneringen. Men definitionen 

av begreppet och vad en inkluderar inom dessa ramar varierar beroende på kontex-

ten i vilken den används.  

I Nationalencyklopedin nämns fysisk rörlighet och geografisk närhet, öppetti-

der samt tillträdesregler som faktorer som påverkar tillgängligheten (NE u.å.). 

Punkterna är alla relevanta i en bibliotekskontext men i denna uppsats kommer en 

bredare definition av tillgänglighet användas. För att få mer nyanserad bild av hur 

tillgänglig bibliotekets programverksamhet är kommer även språkliga aspekter tas 

i beaktande. Används ett språk som användarna kan ta till sig? Genomförs program-

punkterna på de olika språk som talas av användarna? Finns det översättningar, tol-

kar eller andra hjälpmedel som hjälper användarna att ta till sig information? Finns 

programbladet översatt och går det att lyssna på informationen? Denna aspekt tas 

även upp i förslaget till en nationell biblioteksstrategi (KB 2019, s. 6). 
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Genomgång av kulturpolitiska dokument och 
programblad 

I denna del av uppsatsen kommer själva undersökningen redogöras för. Inlednings-

vis kommer en sammanställning av det demokratiska utgångsläget, det vill säga 

vart samhället som biblioteket verkar inom befinner sig. Detta följs utav en genom-

gång av den nationella biblioteksstrategin som ger en överblick över vart det 

svenska biblioteksväsendet befinner sig, vilka områden i biblioteksverksamheten 

som bör utvecklas och satsas på samt vilka utmaningar biblioteken står inför. Sist 

redogörs för Stadsbiblioteket Göteborgs biblioteksplan och programverksamhet.  

Efter att ha redogjort för det demokratiska läget, den nationella biblioteksstra-

tegins förslag och gått igenom programverksamheten på Stadsbiblioteket Göteborg 

kommer resultaten diskuteras med utgångspunkt i de teorier som valts ut för under-

sökningen. 

Demokratisk lägesrapport 

Ett flertal utredningar om Sveriges demokratiska läge har gjorts. Nedan följer en 

kort sammanfattning av demokratiutredningarna från år 2000 respektive 2014. Då 

utredningen från 2014 är den mest aktuella kommer störst vikt att läggas vid denna. 

Demokratiutredningen 2000 – En uthållig demokrati 

1997 sjösattes denna demokratiutredning på uppdrag av regeringen för att under-

söka de problem, förutsättningar och möjligheter som 2000-talet skulle komma att 

bära med sig för Sveriges demokratiska styre (Demokratiutredningen 2000, s. 3). 

Resultatet av utredningen kan sammanfattas i fem punkter. 

Till att börja med ansåg utredningen att den demokratiska medvetenheten be-

hövde stärkas. Tillsammans med denna ståndpunkt lyfte utredningen den långa 

traditionen av folkbildning som finns i Sverige samt det offentliga rummets roll i 

utbildning och livslångt lärande, utöver skolan. Utredningen önskade se fler offent-

liga rum där samhällsmedborgarna ges möjlighet att mötas i politiska samtal. I sam-

band med detta nämns biblioteken och deras viktiga roll som demokratifrämjande 

institution och fysiska rum vilka ger möjlighet till möte och samtal. Den nya digitala 

tekniken ställer utredningen sig positivt till genom dess möjlighet att publicera och 

tillgängliggöra offentliga handlingar (Demokratiutredningen 2000, s. 241f). 

Punkt två behandlar deltagande och här lyfts bristen på politisk jämlikhet fram. 

Kvinnor, ungdomar, långtidsarbetslösa, funktionshindrade och invandrare lyfts upp 
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som de grupper som i olika grad står utanför den politiska och demokratiskt delakt-

iga sfären. För att öka deltagandet föreslår utredningen några ibland motsägelsefulla 

metoder. Dels förespråkar den en deltagardemokrati med deliberativa drag, dels 

önskar den se en blandning av direkt och indirekt demokrati. Med det menas en 

demokrati vars befolkning är delaktiga i landets utveckling och där detta deltagande 

utökas och upprätthålls genom inslag av direkt kontakt med de folkvalda besluts-

fattarna. Förhoppningen med detta förslag är att få samhällsmedborgarna att inse 

och känna att de har inflytande och att deras röst blir hörd vilket är en förutsättning 

för ett ökat politiskt och demokratiskt deltagande (Demokratiutredningen 2000, s. 

243ff). Utredningen tar upp användandet av IT i utvecklingen av en aktiv deltagar-

demokrati, där internetbaserad röstning ses som en potentiell framtid. 

Som ett ytterligare steg i ledet att öka det demokratiska deltagandet önskade 

utredningen även se ett ökat självstyre för kommunerna och skilda valdagar för de 

allmänna valen. Argumenten som används är att politiken, och det demokratiska 

deltagandet i form av röstning blir mer påtagligt om tidpunkterna för de olika valen 

delas upp. Vidare menas att detta skulle tydliggöra för invånarna på vilken nivå de 

olika politiska frågorna hör hemma. Invånarna förmodas även engagera sig till en 

högre grad om de ser och känner av konkreta förändringar i sitt närområde vilket 

skulle förtydligas genom att skilja de kommunala valen från landstings- och riks-

dagsvalen (Demokratiutredningen 2000, s. 246). För att motverka utanförskapet 

gällande den demokratiska delaktigheten vill utredningen se fler resurscentrum i 

områden där antalet demokratiskt passiva invånare är högt (Demokratiutredningen 

2000, s. 248). 

I den fjärde punkten pekar utredningen på vikten av ett förtydligande gällande 

olika myndigheters och organs uppgifter för att göra det enklare för invånarna att 

både få en överblick över vem som är ansvarig för vad, samt att kunna kräva rättelse 

om något hanterats felaktigt (Demokratiutredningen 2000, s. 249f). 

Till sist lyfter demokratiutredningen vikten av att, på ett oberoende och opar-

tiskt sätt, kunna granska de folkvalda politikerna. Den slår vakt vid forskningens 

oberoende och en fortsatt mångvetenskaplig demokratiforskning (Demokratiutred-

ningen 2000, s. 251f). 

Sammanfattningsvis lägger utredningen stor vikt vid samhällsmedborgarnas 

möjlighet till delaktighet för att behålla och utveckla det demokratiska samhället. 

Åtgärder för att underlätta ett aktivt deltagande och ge en ökad förståelse för hur 

landet styrs på olika nivåer presenteras. Genom att utveckla folkbildningstradit-

ionen och använda biblioteken för att skapa möjlighet till möten och samtal kan 

medvetenheten kring landets demokrati öka, och en uppdelning och utspridning av 

valdagarna anses vara ett sätt att öka den demokratiska delaktigheten. I utredningen 

märks tydligt en stor tilltro till den då relativt nya digitala tekniken och en förhopp-

ning att denna kan bli ett centralt redskap för att ytterligare utveckla demokratin. 
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2014 års demokratiutredning – Låt fler forma framtiden 

Ett och ett halvt decennium senare var det dags för en ny demokratiutredning. Målet 

var denna gång att stärka samhällsmedborgarnas inflytande och känsla av delaktig-

het i beslutsfattandet under mellanvalsperioderna. Syftet med utredningen var där-

med att utarbeta ett förslag på hur detta skulle kunna uppnås (Sverige 2016, s. 27). 

Till skillnad från år 2000s demokratiutredning som utfördes av en parlamentarisk 

kommitté, något de fick kritik för, tog de till sig av förslaget gällande utredningens 

organisering som lades fram i den tidigare utredningen. Den nya utredningen skrevs 

därför under ledning av en parlamentarisk referensgrupp tillsammans med experter 

från ett flertal föreningar, organisationer, universitet samt offentligt anställda på 

olika nivåer (Sverige 2016, s. 3).  

Den nya utredningen konstaterar i likhet med utredningen från 2000 att trenden 

med sjunkande deltagande i traditionella folkrörelser alltjämt fortsätter. Däremot 

menar den att det politiska engagemanget trots allt är högt men att det tagit nya 

former (Sverige 2016, s. 28). Utredningen önskar därför att det fanns en bättre möj-

lighet för samhällsmedborgarna att göra sin röst hörd genom andra kanaler än end-

ast genom de politiska partierna (Sverige 2016, s. 33). Samtidigt önskar den se en 

omorganisering av partiernas struktur. Med detta menas inte att utredningen önskar 

att partierna tittade tillbaka på den roll och organisering de tidigare haft, men den 

ställer sig negativt till professionaliseringen av partierna. Detta med hänvisning till 

att partierna genom att anställa idéutvecklare som inte nödvändigtvis har erfarenhet 

av vare sig förtroendeuppdrag eller politiskt beslutsfattande skapar en större klyfta 

mellan partierna och väljarnas vardag (Sverige 2016, s. 32). 

I det politiska engagemanget speglas även de sociala och ekonomiska klyftorna 

i landet. En tydlig trend visar att det främst är socioekonomiskt starka personer som 

engagerar sig politiskt i partier och föreningar. Samma trend gäller för gruppen ny-

hetsundvikare, en grupp som till majoriteten utgörs av socioekonomiskt svaga in-

vånare (Sverige 2016, s. 28f). Utöver detta noterade utredningen en fysisk segrege-

ring av de demokratiskt aktiva och demokratiskt passiva (Sverige 2016, s. 29). Det 

har således skapats en situation där en stor del av landets samhällsmedborgare var-

ken engagerar sig i samhällets utveckling eller tar del av information angående hur 

denna utveckling ser ut. 

De utmaningar vi som samhälle står inför utöver dess styre, exempelvis klimat-

förändringar och ett ökat krav på digital kompetens kan bidra till ökade klyftor som 

skapar en högre tröskel för de socioekonomiskt svagaste att ta sig över för att kunna 

delta i samhället på lika villkor. Det finns även en risk att dessa utmaningar resul-

terar i en ökad ojämlikhet och utanförskap som kommer kräva svåra beslut gällande 

olika typer av resursfördelning från både de folkvalda politikerna och samhället i 

stort (Sverige 2016, s. 29f). 

Utredningen tar upp vikten av social representativitet för att stärka demokratins 

legitimitet. Här lyfts specifikt bristen på representation av kvinnor, unga, äldre och 
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utrikes födda inom våra tre politiska nivåer upp. Förslaget som ges som åtgärd till 

detta problem är att de politiska partierna ska samordna sina nomineringsprocesser 

så att representationen mellan män och kvinnor blir likvärdig (Sverige 2016, s. 35f). 

Någon åtgärd för att öka representationen av de övriga grupperna som av utred-

ningen tagits upp som underrepresenterade nämns inte. 

Sammanfattning 

Av de båda demokratiutredningarna kan vi tydligt se att den demokratiska organi-

sationen och dess förhållningsramar är under konstant förändring. Även invånarnas 

sätt att engagera sig och vara delaktiga i vår demokrati förändras och utvecklas. 

Detta ställer i sin tur krav på att våra olika samhällsorgan hänger med i utvecklingen 

för att på bästa sätt kunna tillgodose invånarnas behov och ta tillvara på viljan att 

engagera sig i kommunens, regionens, och landets utveckling. 

De båda demokratiutredningarna framhåller vikten av aktiva och delaktiga 

samhällsmedborgare. Trots ett ökat valdeltagande och ett starkare förtroende för 

våra partier och beslutsfattande organ uttrycker 2014 års utredning fortfarande ett 

behov av ett ökat deltagande från invånarnas sida. Som denna utredning påpekar 

och som tidigare nämnts räcker det inte att engagemanget överlag ökar om engage-

manget i fråga förblir ojämnt fördelat både befolkningsmässigt och geografiskt. De 

frågor som drivs och de beslut som tas riskerar då att vinklas utefter de mer socio-

ekonomiskt starkas intressen och behov på bekostnad av de svagare vilket är en 

demokratisk utmaning för samhället (Sverige 2016, s. 29). 

Båda demokratiutredningarna behandlar frågan om bristen på demokratiskt del-

tagande bland landets invånare och en kan tycka att tiden dem mellan borde ha varit 

tillräckligt för att resultera i någon större förändring. Men det är svårt att engagera 

människor, och ännu svårare är det att engagera människor som inte själva inser hur 

ett eventuellt engagemang skulle kunna göra någon skillnad, och därmed finns det 

inte heller något intresse. Engagemanget måste komma från samhällsmedborgarna 

själva och kan inte påtvingas. Däremot går det att uppmuntra till engagemang och 

biblioteken har här en möjlighet att erbjuda både fysiska lokaler och inspiration för 

invånarna att hitta eller ge möjlighet till utlopp för sitt engagemang. Folkbiblioteken 

har även en möjlighet att med sina enhetsbibliotek fungera som de resurscentrum 

som utredningen från år 2000 efterfrågade.  

År 2000s demokratiutredning lyfter rollen som den digitala tekniken har möj-

ligheten att spela i ett engagerat demokratiskt samhälle, något som har utvecklats 

och fått ett stort utrymme sedan dess. Men sedan de snart två decennierna sedan 

denna utredning gavs ut har inställningen till den digitala tekniken förändrats, vilket 

i sig inte är förvånansvärt. Efter flera år av digital utveckling har den ivriga, för-

hoppningsfulla och ibland naiva inställning till de digitala möjligheterna tonats ned. 

Samtidigt som tekniken har och fortsätter att skapa nya arenor för möten, gemen-
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skap och samhällsdebatt så återfinns här, precis som i den fysiska världen, utanför-

skap, otillgänglighet och segregation. Här har biblioteken genom digidel-projektet 

aktivt arbetat för att tillgängliggöra digitala tjänster och minska tröskeln för digital 

delaktighet. Denna typ av verksamhet återfinns än idag på många av landets biblio-

tek. Utöver verksamhet som denna kan bibliotek ytterligare underlätta använd-

ningen av digital teknik genom att erbjuda tillgång till de hård- och mjukvaror som 

gemene man inte har tillgång till. 

Båda utredningarna har identifierat problem och kommit med tydliga förslag 

till förändring som skulle gynna demokratin genom att sänka tröskeln för landets 

invånare att vara delaktiga och påverka det politiska beslutsfattandet. Så hur kan 

biblioteken hjälpa till? Hur bör deras demokratifrämjande arbete utformas för att ha 

möjlighet att stötta utvecklingen av Sveriges demokrati? 

Nationell biblioteksstrategi 

Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi är den första 

av sitt slag i Sverige och är ett resultat av en omfattande inventering av biblioteks-

sektorn. Som ett led i arbetet med strategin skrevs 14 rapporter som fokuserade på 

och fördjupade sig i olika områden av biblioteksverksamheten. Med utgångpunkt i 

dessa rapporter kommer de följande avsnitten redogöra för tre teman av relevans 

för denna undersökning: demografisk förändring, tillgänglighet och det demokra-

tiska samhällets utveckling. Dessa följs av ett avsnitt gällande de olika satsningar 

och eventuella förändringar den nationella biblioteksstrategin ser som nödvändiga 

i relation till temana.  

Demografisk förändring 

Ett problem flera av landets mindre kommuner tampas med är en åldrande befolk-

ning. Ungdomar flyttar dit skolorna och möjlighet till högre utbildning finns och få 

av dessa flyttar tillbaka till hemkommunerna som inte har möjlighet att erbjuda 

samma arbets- och karriärmöjligheter som större tätorter och storstäder (Holmström 

& Jacobsson 2017, s. 133). En minskande befolkning innebär att kommunerna 

tvingas dra ner på medborgarservice och att verksamhet kan komma att läggas ner. 

Samtidigt är dessa små kommuner enligt lag tvungna att erbjuda samma service till 

sina invånare som större och mer resursrika kommuner. För att klara av detta krävs 

kreativitet och samarbeten, biblioteken står ofta kvar som det enda tillgängliga of-

fentliga rummet vilket kommer med ett stort ansvar, samtidigt som den egna bibli-

oteksverksamheten påverkas av avbefolkningen. Hur biblioteken löser detta skiljer 

sig kommunerna emellan då verksamheten regleras på lokal kommunal nivå och 

inte av staten (Holmström & Jacobsson 2017, s. 135), men detta utesluter inte att 

biblioteken i landet kan hjälpa varandra kring olika frågor.  



 31 

Den demografiska förändringen påverkas ytterligare av människor från andra 

länder som av olika anledningar bosätter sig i landet. 2015 var ett rekordår gällande 

antalet inkomna asylansökningar med 162 877 stycken (Migrationsverket u.å.). Då 

antalet asylsökande var så stort spreds de ut på alla landets kommuner och som ett 

direkt resultat av detta ökade befolkningen i 271 av 290 kommuner under 2016. 

Den tydliga befolkningstrenden som går att se gällande förflyttning av invånare in 

till de större tätorterna på bekostnad av de mindre kommunerna går dock även att 

se bland de flyktingar som kommit till Sverige. En rapport från SCB angående flyk-

tingars flyttmönster visar att ett stort antal flyktingar som placerades ut i kommuner 

runt om i landet hade flyttat till större kommuner inom fem år (SCB 2016, s. 105). 

Detta är inte en för Sverige unik trend utan en som går att se globalt. Det innebär 

att de mindre kommunerna förlorar en stor del av sina nya invånare vilket kombi-

nerat med ett födelseunderskott i hälften av alla kommuner ökar avbefolkningstren-

den (Holmström & Jacobsson 2017, s. 133). 

Förslaget till en nationell biblioteksstrategi nämner under avsnittet gemensam 

infrastruktur att satsningar på den regionala biblioteksverksamheten bör göras för 

att garantera en likvärdig biblioteksverksamhet till alla samhällsmedborgare oavsett 

geografisk placering och befolkningsmängd (KB 2019, s. 28). 

Tillgänglighet 

I 5§ av bibliotekslagen fastställs att ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 

ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som 

har annat modersmål än svenska” (SFS: 2013:801). Som en del i förarbetet mot 

den nationella biblioteksstrategin skrevs därför rapporten Migration och språklig 

mångfald. Rapporten redogör för och lyfter fram initiativ med förhoppningen att 

dessa sprids över landet. Den pekar även ut områden där verksamheten måste ut-

vecklas och stärkas. Rapporten anser att det finns bra och relevant biblioteksverk-

samhet gällande språklig mångfald och arbete med att inkludera dessa målgrupper. 

Däremot vill den se en utökning och mer samverkan kring detta arbete för att göra 

det långsiktigt och hållbart då kvalitén skiljer sig över landet (KB 2017, s. 4).  

Rapporten visar att personer med utländskt medborgarskap använder sig av 

biblioteken i större utsträckning än personer med svenskt medborgarskap (KB 

2017, s. 22). För att kunna utföra mångspråksarbete på ett så kvalitativt och omfat-

tande sätt som möjligt krävs dock mångspråkig personal, något som även tas upp i 

rapporten Den femte statsmakten. Där nämns att många av de asylsökande som 

kommit till Sverige och använder sig av biblioteken önskar att det fanns någon 

bland personalen som talade deras språk (Rojas 2017, s. 154). 

Tillgänglighet behandlas genomgående i förslaget till en nationell biblioteks-

strategi, men med skiftande fokus. I avsnittet samhällets öppna rum som är det av-

snitt som kommer närmast programverksamheten ligger fokus främst på digitala 

verktyg och bibliotekens arbete med att motarbeta det digitala utanförskapet. Detta 



 32 

är ett viktigt arbete ur ett socio-ekonomiskt perspektiv i ett land vars it-politiska 

mål är att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Att enbart 

fokusera på den digitala klyftan är dock lite snävt då det finns många fler tillgäng-

lighetsaspekter än så när det kommer till biblioteket som samhällets öppna rum och 

de aktiviteter och evenemang som tar plats däri. Andra tillgänglighetsaspekter som 

funktionsrätt, fokus på nationella minoriteter, mångspråk och service till nyanlända 

tas bland annat upp i strategins demokratiavsnitt. Samtidigt som upprepningar kan 

anses överflödiga är det viktigt att tillgänglighet genomsyrar hela bibliotekets verk-

samhet. 

Det demokratiska samhällets utveckling & Agenda 2030 

I september 2015 antogs Agenda 2030 i FN av alla medlemsstater. Agendan kan 

ses som en förlängning av milleniemålen och är en handlingsplan för hållbar ut-

veckling med 17 globala mål som ska vara uppfyllda år 2030. Då uppfyllandet av 

dessa mål främjar både demokratin och mänskliga rättigheter vore det intressant att 

se hur biblioteken kan arbeta mot uppfyllandet av dessa mål. Målen och dess utma-

ningar tas upp av Karolina Andersdotter i rapporten Den femte statsmakten där de 

17 punkterna kopplas till biblioteksväsendet och dess verksamhet. Målen för 

Agenda 2030 är: 

Mål 1: Ingen fattigdom 

Mål 2: Ingen hunger 

Mål 3: Hälsa och välbefinnande 

Mål 4: God utbildning för alla 

Mål 5: Jämställdhet 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 

Mål 7: Hållbar energi för alla 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Mål 13–15: Klimatförändringar, hav och land 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap 

(Andersdotter 2017, s. 91–104) 
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Arbetet med att uppfylla dessa mål klassas som demokratifrämjande då det ger fler 

människor möjlighet att leva och verka på samma villkor och ökar möjligheten för 

människor att aktivt delta i sina samhällen på olika nivåer. Relevansgraden för må-

len i en svensk kontext varierar men i Karolina Andersdotters sammanfattning av 

de 17 målen tar hon upp vad de kan komma att innebära för de svenska bibliotekens 

verksamhet. Stort fokus för bibliotekens roll i uppfyllandet av flertalet mål ligger 

på att erbjuda fri tillgång till information och kunskap samt att vara en öppen och 

tillgänglig plats där människor kan mötas. Gällande det första målet tas bibliotekens 

roll i att minska utanförskapet upp. Detta relateras till de senaste årens flykting-

strömmar och hur biblioteken anpassat sig utefter de nya invånarnas behov. Aktivi-

teter/informationstillfällen som hjälper användare att starta företag, skriva CV och 

söka jobb digitalt är exempel på hur biblioteken kan hjälpa till att både minska ut-

anförskapet, öka jämställdheten och möjliggöra ekonomisk tillväxt (Andersdotter 

2017, s. 92, 97f). På en del bibliotek har även en låne- och/eller fixarkultur vuxit 

fram där användare kan lära sig att själva bygga och laga sina ägodelar istället för 

att köpa nya. Utlåning av verktyg och sport- och fritidsutrustning blir allt vanligare 

vilket möjliggör en mer hållbar livsstil samtidigt som det minskar användarnas ut-

gifter (Andersdotter 2017, s. 98, 101f). Verksamheter som dessa ökar möjligheten 

att delta i samhället och anses därför vara demokratifrämjande. 

Det höga förtroendet som finns för biblioteken gör dem till en ideal samarbets-

partner i spridningen av information. Andersdotter nämner specifikt bibliotekarier-

nas viktiga roll som informationsspecialister i den digitala vardagen. Vi lever i en 

värld där mängden tillgänglig information ökar i en snabbare takt än de flesta kan 

greppa. Där vem som helst kan sprida sin egen agenda utan några som helst krav 

på att det som återges är korrekt eller att det tydliggörs vad som är personliga åsikter 

och vad som är fakta. Det stora havet av information som utgör den digitala världen 

blir grumligt och svårnavigerat vilket ställer krav på reflekterande och kritiskt 

granskande samhällsmedborgare. Detta ökar behovet av utbildade informationsspe-

cialister. Bibliotekarier kan ge folket de verktyg som behövs för att navigera i detta 

oändliga hav av information och upptäcka och identifiera sådant som falska nyheter 

och åsiktskorridorer vilket är en förutsättning för att kunna delta i samhällets demo-

kratiska processer (Andersdotter 2017, s. 104f). Andersdotter sammanfattar biblio-

tekens viktiga roll på följande sätt:  

Ett starkt och tillgängligt biblioteksväsende är ett effektivt medel för att skapa 
jämlikhet mellan olika samhällsklasser. Biblioteken är en grogrund för med-
borgarens samhälleliga engagemang, vilket bidrar till det demokratiska sam-
hället i stort” (Andersdotter 2017, s. 105). 

 

I det demokratiska samhällets utveckling går det inte att bortse från den digitala 

utvecklingen. Utöver Agenda 2030 vars mål biblioteksverksamheten kan bidra till 

att uppfylla har IFLA i en rapport från 2016 förutspått fem utvecklingstrender. 
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Trenderna har stort fokus på digitalisering, ny teknik och internets ökade inflytande 

i människors liv (Andersdotter 2017, s. 106).  

Den första trenden menar att den nya tekniken både kan komma att vidga och 

begränsa tillgången till information. Kunskap kring hur en använder digitala tjäns-

ter och möjlighet till uppkoppling är centrala delar för att kunna ta del av den in-

formation som erbjuds digitalt. Arbetet med att minska den digitala klyftan måste 

därför fortsätta för att kunna ge alla invånare likvärdig tillgång till information.  

Den andra trenden gäller nätbaserade utbildningar som förutspås både demo-

kratisera och undergräva det globala lärandet (Andersdotter 2017, s. 108). Möjlig-

heten till ett livslångt lärande ökar och tillgängliggörs, men samtidigt är det viktig 

att vara kritisk till den information en får fram. Sökmotorernas resultat påverkas av 

algoritmer som användaren kanske inte känner till och de privata företag som ligger 

bakom sökmotorerna drivs till skillnad från biblioteken i vinstdrivande syfte. 

Bibliotekens arbete med källkritik och information kring åsiktskorridorer blir i och 

med detta allt viktigare.  

Trend tre behandlar digital personlig integritet, dataskydd och att gränserna för 

dessa kan komma att dras om (Andersdotter 2017, s. 110). Biblioteken har en trad-

ition av att inte spara information kring lånehistorik om sina låntagare. E-tjänsterna 

som erbjuds via biblioteken problematiserar dock detta då de köps in från en tredje 

part som inte nödvändigtvis delar bibliotekens strikta regler kring låntagarnas per-

sonliga integritet. Kartläggning av personers beteenden och rörelsemönster via ap-

plikationer på mobiler och datorer är en del av samma problematik vilket ger biblio-

teken ännu en utmaning i att förmedla denna information och lära sina besökare hur 

de kan ta kontroll över sina digitala liv.  

Den fjärde trenden gäller de hyperkopplade samhällenas möjlighet att lyssna på 

och stärka nya röster och grupper (Andersdotter 2017, s. 113). På internet precis 

som i den fysiska verkligheten skapas samhällen med egna intressen och special-

kunskaper. Möjligheterna som det digitala för med sig innebär att dessa grupper 

och individuella röster har möjlighet att sprida information och kunskap via exem-

pelvis användarskapade uppslagsverk som Wikipedia. Vikten av källkritisk gransk-

ning av information blir återigen ett viktigt arbete för bibliotekarier, men dessa har 

även möjlighet att själva hjälpa till att faktagranska och lägga in källhänvisningar. 

Det globala initiativet #1lib1ref syftar till att göra just detta, att alla bibliotekarier 

lägger in en referens var för att öka trovärdigheten i användarskapade texter (An-

dersdotter 2017, s. 115). Plattformar som Wikipedia möjliggör ett sätt att stärka 

olika typer av minoritetsgrupper som ges större möjlighet att ta plats i dessa typer 

av uppslagsverk än de mer traditionella.  

Den femte och sista trenden som förutspåtts av IFLA tror att den nya tekniken 

kommer förändra den globala informationsekonomin. Med det menas att nya digi-

tala verktyg och lösningar förändrar hur saker produceras. Andersdotter menar att 
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de svenska biblioteken har omfamnat denna trend genom inkluderingen av skapar-

verkstäder vilka erbjuder innovativa möjligheter till skapande och delning av kun-

skap besökare emellan (Andersdotter 2017, s. 115f). 

Sammanfattningsvis har biblioteken stor möjlighet att påverka och vara en 

nyckelspelare i samhällets utveckling. Genom att tillhandahålla information och 

undervisa i källkritik ger de sina besökare möjligheten att fatta informerade och 

övervägda beslut i olika aspekter av sina liv. Men digitaliseringens möjligheter 

kommer med en problematik där biblioteken kommer behöva arbeta ännu mer med 

att lära ut hur de olika aktörerna på internet bedriver sin verksamhet, vilka bakom-

liggande intressen som kan finnas och hur en kan värna om sin personliga integritet 

i en digital värld.  

Digitaliseringens möjligheter skapar möjlighet till ett utökat deltagande på 

biblioteken i deltagardemokratins tecken som enligt Gilljam och Hermansson 

(2003) är kollektiv och horisontell till sin natur. Genom att skapa en plats där biblio-

tekets besökare kan mötas, samtala och lära av varandra stärks relationerna bland 

samhällsmedborgarna, och genom det, lokalsamhället. 

Satsningar och reformer 

Baserat på de rapporter som skrevs som underlag utformades förslaget till en nat-

ionell biblioteksstrategi. Förslaget har ett mål: demokrati. För att komma dit har de 

en vision: ett bibliotek för alla. Strategin är uppdelad utefter sju teman där det första 

är just demokrati. Avsnittet tar upp frågor kring tillgänglighet, bibliotekens neutra-

litet, lögner och propaganda, integritet och sekretess, integration och inkludering, 

nationella minoriteter och urfolk, funktionsrätt och barns rättigheter. Detta sam-

manfattas i nio konkreta punkter:  

Möjligheten för samerna och de nationella minoriteterna att utveckla sitt språk och 

sin kultur ska främjas. 

Utgivningen på minoritetsspråken ska göras tillgänglig för alla genom digitali-

sering. 

Nationellt stöd bör ges till den mångspråkiga verksamheten för att motverka ojäm-

likhet. 

Rykten, falska nyheter och propaganda kan vid kris eller krig mötas av ett biblio-

teksväsende som har en viktig roll för en oberoende informationsförmedling 

som en del av civilförsvaret. 

Ett tydligare uppdrag för MTM för att stödja universella lösningar för deras tjänster. 

Biblioteken måste äga och ha egen kontroll över persondata som rör biblioteksan-

vändning. 
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Biblioteket ska vara en välkomnande, trygg och inspirerande plats för barn där de 

möts med respekt och där deras frågor och förslag beaktas. 

Statistik och andra uppföljningsmetoder för att se om prioriteringar för barn och 

unga har någon effekt måste utvecklas. 

Möjligheten att anställa mångspråkig personal bör förstärkas genom statliga stödin-

satser.  

 

Att demokrati går hand i hand med tillgänglighet märks tydligt i dessa punkter då 

de fokuserar på att se till så att så många som möjligt ska kunna ta del av det biblio-

teken har att erbjuda oavsett språkkunskaper eller funktionshinder.  

Programverksamheten nämns inte i strategin som just programverksamhet, men 

behandlas i avsnittet samhällets öppna rum. Biblioteken beskrivs här som en viktig 

del i samhällets centrum dit alla är välkomna och får möjlighet att mötas och umgås 

i olika former. Arrangemang som väcker inspiration och lägger en grund för samtal 

och lärande tas upp som en viktig del av biblioteksverksamheten. Vikt läggs även 

vid bibliotekens samverkan med övriga samhället då detta anses vara en viktig 

grund för delaktighet. Denna tanke överensstämmer med Bengtsson (2008) som 

lyfter fram samhällsmedborgarnas engagemang för olika samhällsfrågor som en 

viktig del av deltagardemokratin. De konkreta slutsatserna i detta avsnitt är att fler 

invånare ska kunna använda biblioteket, att de aktiviteter som erbjuds ska vara 

kopplade till kärnuppdraget litteratur- och kunskapsförmedling, att barn måste låtas 

ta plats i biblioteksrummet, att de digitala klyftorna måste minska, samarbetena med 

lokalsamhället öka samt att bibliotekspersonalen kontinuerligt bör erbjudas kompe-

tensutveckling (KB 2019, s. 12). 

Utveckling, samordning och samverkan är ledorden i den nationella biblioteks-

strategins rekommendation gällande mångspråksverksamhet (Holmström & 

Jacobsson 2017, s. 132; KB 2017, s. 56). För att kunna skapa en verksamhet som 

står stadigt över tid och behåller sin kvalité oavsett geografisk placering föreslås en 

nationell samordning av medieförsörjning så att mångspråkig litteratur får en ökad 

tillgänglighet som är geografiskt oberoende. De vill även se en utredning av hur 

Internationella bibliotekets roll i denna samordning skulle kunna se ut och hur de 

med sin specialkompetens kan bistå landets bibliotek på bästa sätt (KB 2017, s. 57).  

Som en bilaga till strategin har sex strategiska reformer infogats. Dessa är kopp-

lade till det extra anslag för stärkta bibliotek som regeringen har beslutat att betala 

ut mellan 2018–2020. Reformerna är: stärkta skolbibliotek, stärkta bibliotek för 

nationella minoriteter och urfolk, stärkt mångspråkig verksamhet, stärkta nationella 

digitala bibliotekstjänster, stärkt nationell biblioteksmyndighet och stärkt nationell 

struktur för kompetensutveckling inom biblioteksväsendet (KB 2019, s. 32). 

I relation till de tre demokratiidealen har förslaget till en nationell biblioteks-

strategi ett tydligt deltagardemokratiskt fokus. Detta märks speciellt i avsnittet sam-

hällets öppna rum där strategin vill att biblioteken ska utveckla sin verksamhet så 
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att fler besökare ska ges möjlighet att vara delaktiga på biblioteken och att samar-

betet med lokalsamhället ska utvecklas. Satsningarna som föreslås för att minska 

de digitala klyftorna i samhället är ytterligare ett steg i att möjliggöra demokratisk 

delaktighet då det förser bibliotekets besökare med den kunskap och hårdvara som 

behövs för att aktivt kunna delta i de internetbaserade samhällen som skapats.  

Det deliberativa demokratiidealet går här in i deltagardemokratin, genom att 

aktivt delta sker även en viss grad av samtalande. Alla kriterier för en deliberativ 

demokrati uppfylls inte, och syftet med att ta med detta ideal i undersökningen var 

inte att se huruvida en perfekt deliberativ demokrati återfanns i de kulturpolitiska 

dokumenten eller programverksamheten. Däremot skapas det på biblioteken möj-

lighet till möten och kommunikation kring varierande ämnen. Både Bengtsson 2008 

och Premfors och Roth (2004) framhåller ett aktivt samhällsengagemang som grun-

den för det deltagardemokratiska och det deliberativa demokratiidealet. På så vis 

går de två idealen in i varandra. 

Göteborgs stads kommentarer 

Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi låg ute på 

remiss fram till den 25e oktober 2019. Ett av remissvaren som kom in skrevs av 

Göteborgs stad. De välkomnar förslaget och går i sitt svar igenom del för del i för-

slaget och lyfter upp hur de arbetar med de olika frågor och områden som nämns. 

Svaret fokuserar främst på folkbibliotekens roll och innehåller exempel från den 

egna verksamheten. De tar bland annat upp bibliotekens arbete med att öka jämlik-

heten och tillgängligheten till bibliotekens rum och utbud genom integrering i Li-

bris och utvecklandet av en biblioteksapp för stadsbiblioteket. De beskriver biblio-

teken som ”en arena där samtal och kommunikation bidrar till att förstärka tillit 

och utveckla demokratiska förhållningssätt” (Göteborgs Stad 2019).  

Kommentarerna som lämnats angående de förslag som nämnts fokuserar på 

möjligheten för folkbiblioteken att utveckla den demokratifrämjande verksam-

heten. Bibliotekens ojämlika tillgång till resurser tas upp och Göteborgs stad vill 

därför se en ökad nationell samverkan vilket är i linje med förslaget till en nationell 

biblioteksstrategi. De tar i likhet med strategin upp behovet av kompetensutveckl-

ing för bibliotekets personal inom relevanta ämnen för att på bästa sätt kunna möta 

de behov som besökarna har, både dag och i framtiden. Men även för att på ett bättre 

sätt kunna garantera alla samhällsinvånares likvärdiga tillgång till allt det som 

biblioteket kan erbjuda oavsett vart i landet en bor. Utöver nationell samordning 

trycker de på vikten av samarbeten mellan biblioteken och lokalsamhällets organi-

sationer, föreningar studieförbund etc. då de menar att dessa är en förutsättning för 

att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. 
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Stadsbiblioteket Göteborg  

Biblioteksplanen 

Den aktuella biblioteksplanen för Göteborgs stad antogs den 13 juni 2013 och gäller 

fram till 2021. Värt att påpeka är att biblioteksplanen antogs innan den nya biblio-

tekslagen utfärdades den 31 oktober 2013 men reviderades utifrån förslaget till den 

nya lagen. 

Planen redogör inledningsvis för de internationella riktlinjer som påverkar bib-

lioteksverksamheten. Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rät-

tigheterna tas upp och behandlar var och ens rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Där-

efter redogörs för UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, mål för skolbibliotek, FN:s 

barnkonvention, den svenska bibliotekslagen samt skollagen. 

Planen fortsätter med att presentera en vision för kommunens bibliotek: ”Folk-

biblioteken – en självklarhet för Göteborgarna: Tillgängligt – Relevant – Öppet” 

(Göteborgs stad 2013, s. 9). Denna tar sig i uttryck i följande verksamhetsidé: 

Folkbiblioteken i Göteborg ska vara mötesplatser som utifrån göteborgarnas 
behov tillhandahåller media, information och IT-teknik. Biblioteken ska med 
professionell handledning och relevanta arrangemang möjliggöra läsning och 
språkutveckling, upplevelser och lärande, kreativitet och eget skapande samt 
ge lust och motivation. (Göteborgs stad 2013, s. 9) 

 

Till verksamhetsidén har sju målbilder upprättats som en del i arbetet att förverkliga 

visionen. Den första målbilden behandlar bibliotekets varierande innehåll. Genom 

att erbjuda stor variation i bibliotekens utbud är förhoppningen att biblioteken för-

blir relevanta. Under denna målbild ligger ett fokus på den verksamhet som drivs 

utöver utlåning av medier. Målet är att biblioteken ska vara en plats för olika kul-

turupplevelser och program, från poesiuppläsning till relevanta föreläsningar som 

användarna kan delta, samtala och reflektera kring (Göteborgs stad 2013, s. 10). 

 Planens andra målbild tar upp bibliotekens demokratiska roll och vikten av att 

möjliggöra ett aktivt deltagande. Detta ämnar de genomföra genom att erbjuda ett 

inbjudande bibliotek med låga trösklar som ser användarnas olika behov, vare sig 

det handlar om informations- och kunskapsnivå eller språkliga behov och matchar 

dessa. I prioriteringen av vilka användargrupper som ska tilldelas extra fokus utgår 

de anställda från bibliotekslagen. Bibliotekets användare ska enligt denna målbild 

inkluderas i planeringen av verksamheten och inköp av media. 

De tredje, fjärde och sjätte målbilderna fokuserar på olika tillgänglighetsa-

spekter och hur biblioteken konstant måste se framåt för att ha möjlighet att erbjuda 

både relevant information och medietyper, digital delaktighet samt se till att dessa 

är åtkomliga så ofta som möjligt genom generösa öppettider och anpassade lokaler. 
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Målbild nummer fem prioriterar olika former av delaktighet. Genom biblio-

teken vill de skapa en modern delaktighetskultur där användarna utsätts för upple-

velser som leder till ny kunskap och där de både kan uttrycka sig själva och dela 

berättelser och kreativa skapelser med andra. 

Den sista målbilden fokuserar på bibliotekens medarbetare, vikten av ett bra 

arbetsklimat och kompetensutveckling. Det står även att den kunskap som inhämtas 

ska vara baserad på aktuell forskning i de fall detta anses vara relevant. 

Demokrati 

Det märks tydligt att det demokratiska uppdrag som återfinns i lagen genomsyrar 

biblioteksplanen. Målbilderna två och fem lyfter upp vikten av att möjliggöra ett 

aktivt deltagande på biblioteken. Målbild nummer ett vill att biblioteket ska skapa 

förutsättningar för besökarna att mötas, samtala och reflektera kring aktuella frågor. 

Det är tydligt att biblioteksplanen ser vikten av aktiva samhällsmedborgare i en 

fungerande demokrati och bibliotekens möjlighet att skapa en grund för detta enga-

gemang. I likhet med både deltagardemokratin och den deliberativa demokratin ska 

bibliotekets verksamhet enligt biblioteksplanen inte vara utformad på ett sätt där 

biblioteket ger och besökarna tar emot utan alla som kommer till biblioteket ska ges 

möjlighet att själva dela med sig av den kunskap och de idéer de har till andra och 

utveckla verksamheten tillsammans med bibliotekspersonalen. 

Tillgänglighet 

För att möjliggöra ett aktivt samhällsengagemang och deltagande krävs att biblio-

teken och den verksamhet som planeras är tillgänglig. Planens andra målbild be-

handlar just detta och slår fast att bibliotekets personal måste se och matcha de be-

hov som finns för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett så inkluderande sätt 

som möjligt. 

Programverksamhet 

Programpunkterna antas genomföras på svenska och utan möjlighet till olika hjälp-

medel så som teckenspråkstolk om inget annat anges. Återkommande aktiviteter 

räknas som en programpunkt i sammanställningen av det totala antalet program-

punkter.  

2018 års programverksamhet vid Stadsbiblioteket Göteborg är uppdelat i två 

programblad, ett för vårens aktiviteter och ett för höstens. Programbladen är skrivna 

på svenska och uppdelade i tre delar: vuxen, ungdom och barn. Totalt består årets 

programaktiviteter av 262 programpunkter. Utav dessa är 66 aktiviteter återkom-

mande vilket innebär att en och samma aktivitet äger rum vid två eller fler tillfällen. 

En del programpunkter genomförs även med samma innehåll på olika språk där 

varje språk givits ett flertal tillfällen. I dessa fall räknas varje språk aktiviteten ges 
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på som en unik programpunkt då de riktar sig till olika grupper. Biblioteket reser-

verar sig för att förändringar i schemat kan uppstå och att aktiviteter kan läggas till 

och tas bort med kort varsel. Denna uppsats utgår dock endast från informationen 

som återfinns i de två officiella programbladen som gavs ut av biblioteket. 

Vuxen 

Val 2018 

Det som sticker ut först i vårens programblad gällande den programverksamhet som 

riktar sig till vuxna är en riksdagsdebatt inför de allmänna valen hösten 2018. Denna 

marknadsförs på programbladets framsida och består av ledamöter från de åtta riks-

dagspartierna. Det erbjuds även möjlighet för årets förstagångsväljare att komma 

till biblioteket och ställa frågor till politiker (Wahlbom 2018a, s. 35). 

Sport och politik 

I samband med de stora sporthändelserna som tog plats under 2018, däribland de 

olympiska spelen i Sydkorea och herrarnas världsmästerskap i fotboll i Ryssland 

återfinns i programbladet ett uppslag med rubriken ”sport och politik”. Inom detta 

tema ingår sju programpunkter: 

Idrott och politik, hänger det ihop? 

Sport, teknik och jämlikhet 

Matchfixning ett hot mot idrotten 

Sport och supporterkulturen 

Kristina Paltén 184 mils löpning genom Iran 

Sport och inkludering 

Sport och motivation 

 

I programbladets egen beskrivning av temat och de punkter som planerats in är det 

förhållandet mellan sport och politik i både nutid och dåtid som är av intresse. De 

vill även skapa utrymme och möjlighet att diskutera jämlikhet och inkludering i 

relation till den supporterkultur som återfinns kring flera sporter (Wahlbom 2018a, 

s. 32).  

Handledning, drop-in och vägledning 

Biblioteket erbjuder olika former av stöd och handledning. En del av denna verk-

samhet är centrerad kring digital teknik och är öppen för alla. För de som vill lära 

sig mer om digital teknik erbjuds undervisningstillfällen i programmering kallat 

Digitalt skapande (Wahlbom 2018b, s. 13). Utöver dessa tillfällen har de specifika 
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tillfällen för seniorer som vill komma igång med olika digitala hjälpmedel som da-

torer, surfplattor och molntjänster (Wahlbom 2018a, s. 37). 

För de som är i processen att lära sig svenska erbjuds språkträffar och läxhjälp 

(Wahlbom 2018a, s. 51). Utöver detta finns det möjlighet att få hjälp med att skriva 

ett CV tillsammans med arbetsförmedlingen, en aktivitet som även ges på arabiska 

och persiska (Wahlbom 2018b, s. 31). 

För de som är intresserade av att veta mer kring hur det går till att starta och 

driva ett företag i Sverige ges flera tillfällen på olika språk där rådgivare från både 

företagsvärlden och statliga myndigheter så som skatteverket närvarar. Det ges även 

hjälp och stöd till föreningar där fokus ligger på stipendiesökning och projektstöd 

(Wahlbom 2018a, s. 39ff).  

Europa Direkt 

På Stadsbiblioteket Göteborg finns ett av de 16 svenska kontoren för Europa Direkt, 

EU-kommissionens informationsnätverk (Wahlbom 2018a, s. 41; Wahlbom 2018b, 

s. 19). De arrangerar en rad europarelaterade aktiviteter på biblioteket:  

Arbeta i Europa 

Döden på Medelhavet 

Minska matsvinnet 

Kulturlivet och friheten i Europa 

Sol, vind och vatten – förnybar energi 

Mellan valen 

 

Programpunkterna tar upp teman som är aktuella både i Sverige och i Europa. De 

bjuder in till föredrag som ger deltagarna en fördjupad kunskap inom aktuella frågor 

och ger möjlighet till deltagande för att diskutera ämnena. 

Dyslexidagarna  

Biblioteket samarbetade med Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen och 

Föräldraföreningen för Dyslektiska barn för att under tre dagar kunna erbjuda 

dyslexidagarna. Under dessa dagar erbjöds föreläsningar från specialpedagoger, 

möjlighet för besökarna att träffa andra personer med samma diagnos, representan-

ter från föreningarna och genomgång av Legimus (Wahlbom 2018b, s. 14f). 

Tema 1968 

Temat består av tre tillfällen där historiska revolutioner och stora samhällsföränd-

ringar får stå i centrum och presenteras av professorer i sociologi, historia och stats-

vetenskap (Wahlbom 2018b, s. 9). 
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Ett hum om 

Tillsammans med humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet anordnas 

denna föreläsningsserie. Under denna series tre tillfällen diskuteras hur språket kan 

användas för att skapa medkänsla eller dehumanisera, vad företag har för ansvar i 

frågor kring miljö och samhälle samt ett boksamtal kring en bok som utmanar na-

turvetenskapliga förklaringar till människolivets existentiella villkor (Wahlbom 

2018b, s. 10). 

Den nya staden 

En programserie som arrangeras tillsammans med stadsbyggnadskontoret för att 

informera om de olika byggnads- och utvecklingsprojekt som planerats i staden. 

Under fyra tillfällen får allmänheten möjlighet att lyssna och ställa frågor till de 

personer som på olika sätt är ansvariga för eller planerat stadsutvecklingsprojekten 

(Wahlbom 2018b, s. 23).  

Samtidskonst och politik 

Tillsammans med Göteborgs Konsthall anordnas fyra tillfällen för samhällsmed-

borgarna att komma och delta i föreläsningar om hur mänskliga rättigheter och 

andra politiska frågor skildras i den samtida konsten (Wahlbom 2018b, s. 54). 

Föreläsningar, prat och utställningar  

Utöver de temadagar och serier som nämnts arrangerades en rad föreläsningar, ut-

ställningar och samtal med personer som bjöds in för att prata kring olika teman. 

I kroppen buret. Konstnären och kroppsaktivisten Stina Wollter pratar om vägen 

från maktlöshet till motstånd, konsten och livet som instagramaktivist (Wahl-

bom 2018a, s. 42f). Programmet teckenspråkstolkas. 

The glass room experience och Data detox bar. En utställning som ämnar hjälpa 

besökarna att bli medvetna om sina digitala liv och få kontroll över vilken in-

formation som finns och delas om en på sociala medier och i appar (Wahlbom 

2018b, s. 8, 11). 

Vårdstölden, samtal kring landets sjukvård och hur det kollektivt ägda påverkas av 

det privat ägda (Wahlbom 2018b, s. 9). 

Visst kan man dansa efter Auschwitz. Ett författarsamtal kring boken med samma 

titel där Göteborgs judiska historia lyfts fram och hur judiska flyktingar fick en 

nystart i staden efter andra världskriget (Wahlbom 2018b, s. 12). 

Hedersvåld och tystnad. Samtal med fyra författare kring hur frågor om hedersre-

laterat våld behandlas i media (Wahlbom 2018b, s. 12). 
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Arkitekturpolicyn, Tillsammans bygger vi staden. Vid ett tillfälle presenterar Göte-

borgs stadsarkitekt stadens arkitekturpolicy och hur den framtida staden plane-

ras. Några veckor senare bjuds allmänheten in till ett samtal i samarbete med 

stadsbyggnadskontoret där de ges möjligheten att vara delaktiga i utvecklandet 

av staden (Wahlbom 2018b, s. 12). Programmen teckenspråkstolkas. 

Romsk kulturfestival. Festivalen pågick under en dag men programmet för festiva-

len publicerades inte i programbladet (Wahlbom 2018b, s. 12). 

Politisk poesifestival. Festivalen pågick under en dag och anordnades i samarbete 

med Möte Kambodja-Sverige. Programmet för festivalen publicerades inte i 

programbladet (Wahlbom 2018b, s. 37). 

Fängslade författares dag. Festivalen pågick under en dag och anordnades i samar-

bete med Svenska PENs Göteborgsavdelning och Författarcentrum Väst 

(Wahlbom 2018b, s. 37).  

Potatisskallarna och de onåbara. Ett författarsamtal kring två böcker. Den ena be-

handlar frågan ”hur blir man svensk”, om att växa upp som andra och tredje 

generationens invandrare och känslan av att inte passa in. Den andra boken 

handlar om en dokumentärfilmare från Syrien som söker asyl i Göteborg och 

bär på berättelser om förbjuden kärlek från gaylivet i Kairo, Istanbul och Da-

maskus (Wahlbom 2018b, s. 37). 

Idévärlden – Utställning av satirtecknaren Max Gustafson. Bilderna av de stora frå-

gorna som tecknades för tv-programmet Idévärlden ställs ut på biblioteket. Ut-

ställningen avslutas med samtalet ”om populism” (Wahlbom 2018b, s. 52). 

Om populism. Ett samtal kring boken Populistiska manifestet tillsammans med för-

fattare och journalister (Wahlbom 2018b, s. 11). 

Konstens och kulturens roll i stadsutvecklingen. En återkommande programpunkt 

där kulturförvaltningen genom samtal, föreställningar, praktiskt byggande och 

workshops bjuder in allmänheten till samtal kring konstens och kulturens roll i 

stadsutvecklingen (Wahlbom 2018b, s. 52). 

Drone vision. I samarbete med Drone vision: krig, övervakning, protest bjuds all-

mänheten in till ett samtal kring effekterna av drönarteknologi inom politiskt 

motstånd och krigsföring (Wahlbom 2018b, s. 53). 

Filmvisning Ex Libris. En dokumentärfilm om New Yorks stadsbibliotek och dess 

roll i samhället (Wahlbom 2018b, s. 9). 
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Ungdom 

Rap änglar och sparvar. Två ensamkommande flyktingar från Afghanistan skildrar 

sina erfarenheter genom olika medium och berättar om sina liv (Wahlbom 

2018b, s. 62). 

Filmklubb. Vid tre tillfällen under våren erbjuds filmvisningar kring teman som 

identitetsskapande, vänskap, kärlek och död (Wahlbom 2018a, s. 58). 

Bokcirkel. I bokcirkeln för unga ingår ett tillfälle på våren och tre tillfällen på hös-

ten. Varje tillfälle fokuserar på en titel (Wahlbom 2018a, s. 55; Wahlbom 

2018b, s. 61). 

Läxhjälp. För studerande på högstadiet, gymnasiet och Komvux arrangeras läxhjälp 

varje vecka där unga får hjälp av lärarstudenter och representanter från matte-

centrum (Wahlbom 2018a, s. 62; Wahlbom 2018b, s. 68). 

Kreativt skapande 

Skrivarcirkel. Under fyra tillfällen på våren erbjuds en skrivarcirkel. Varje tillfälle 

fokuserar på ett specifikt tema eller uttryck (Wahlbom 2018a, s. 59). 

Digitalt skapande. En aktivitet för alla över åtta år. Under två tillfällen får delta-

garna kunskap om datorns olika delar och enklare programmering (Wahlbom 

2018a, s. 62). 

Musikproduktion. Workshop för den som vill lära sig skapa egen musik (Wahlbom 

2018b, s. 66). 

Gör en skräckfilm. Filmpedagoger besöker biblioteket och handleder filmprodukt-

ion och redigering (Wahlbom 2018b, s. 66) 

Barn 

Separatistiska träffar för barn mellan 11–13 som identifierar sig som tjej eller trans-

person anordnas där deltagarna får möjlighet att prata fritt med varandra kring sina 

liv (Wahlbom 2018a, s. 71). 

Läsfrämjande aktiviteter 

Stadsbibliotekets bokhjältar. Bokklubben för barn mellan 10–12 år (Wahlbom 

2018a, s. 70; Wahlbom 2018b, s. 74). 

Miiniklubben3. Bokklubben för barn mellan 4–7 år med fokus på sagor (Wahlbom 

2018a, s. 71). 

 
3 Miiniklubben stavas medvetet med dubbla i:n. 
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Sagolik söndag. Återkommande sagostunder, uppdelat i olika åldersgrupper (Wahl-

bom 2018a, s. 72). 

Sagor på olika språk. Varje lördag ges en sagostund med mångspråksinriktning, 

totalt erbjuds sagostunder på 6 språk utöver svenska samt svenskt teckenspråk 

(Wahlbom 2018a, s. 77; Wahlbom 2018b, s. 80). 

Queersaga. Vid två tillfällen under hösten ges sagostunder med queertema (Wahl-

bom 2018b, s. 80). 

Kultur och kreativt skapande 

Pysselklubben. Bok- och pysselstund tillsammans med bibliotekarier och mediape-

dagoger (Wahlbom 2018a, s. 71; Wahlbom 2018b, s. 75). 

Passalens musikgrupp. En musikgrupp för alla som hålls av Passalen, en förening 

med fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsvariationer (Wahl-

bom 2018a, s. 77; Wahlbom 2018b, s. 76). 

Lika olika. Samtal och frågestund kring funktionsvariationer (Wahlbom 2018a, s. 

76). 

Digitalt skapande. 

Demokrati 

Det tydliga demokratifokus som återfinns både i Göteborgs stads biblioteksplan och 

i deras remissvar till den nationella biblioteksstrategin märks tydligt i deras pro-

gramverksamhet.  

Extra tydligt är demokratifokuset bland verksamheten för vuxna. Där återfinns 

spår av alla tre demokratiideal. Vidare framkommer det tydligt att bibliotekets pro-

gramansvariga har haft aktuella händelser och evenemang i åtanke i planeringen av 

verksamhetsåret vilket är i linje med biblioteksplanen. Den största politiska händel-

sen av intresse för samhället 2018 var de allmänna valen. Inför dessa bjöd Stads-

biblioteket Göteborg in till både partidebatt och tillfälle för invånarna att träffa par-

tirepresentanter. Programverksamheten för både barn och vuxna uppmärksammade 

även de stora sportevenemangen med en politisk tvist och bjöd in till samtal och 

diskussion kring aktuella ämnen som jämställdhet och inkludering. 

Ungdomsverksamhetens fokus låg på kreativa aktiviteter där deltagarna gavs 

möjlighet att skapa, både enskilt och tillsammans. Möjlighet gavs att genomföra 

egna idéer och planerade aktiviteter tillsammans med biblioteket och samarbets-

partners vilket ökar aktivt deltagande och spridning av kunskap (Wahlbom 2018a, 

s. 57). Verksamheten lägger på så vis en grund för aktivt och fortsatt deltagande 
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samtidigt som det ger besökarna nya kunskaper som är användbara i ett aktivt sam-

hällsengagemang. 

Fokus för barnverksamheten låg i enlighet med bibliotekslagen på läsfrämjande 

aktiviteter. Genom bokcirklar och sagostunder får de lyssna, samtala och reflektera 

kring de teman som litteraturen tar upp. Barnverksamheten skapar även utrymme 

för kreativt skapande tillsammans med andra. 

Demokratinivåer 

Demokratin ska genomsyra hela samhället. Bibliotekens arbete för att främja de-

mokratin riktar sig därmed mot flera samhällsnivåer. På en nationell nivå återfinns 

bibliotekens programverksamhet som är kopplad till de allmänna valen. Genom pa-

nelsamtal och möten med politiker får besökarna möjlighet att lyssna till och prata 

med sina politiska företrädare. Detta hjälper dem göra ett informerat beslut när de 

röstar vilket är en central del i det valdemokratiska idealet (Bengtsson 2008, s. 51ff). 

Programpunkterna som riktar sig till förstagångsväljare hör också hit och är en vik-

tig del i att få unga samhällsmedborgare att göra sin demokratiska ”plikt” genom 

att rösta. 

På en lägre nivå, i detta fall en lokal nivå som fokuserar på Göteborgs stad 

erbjuds genom programverksamheten flera möjligheter att aktivt delta i samhället. 

Stadsutvecklingsprojekt bjuder in till samtal kring stadens utveckling där besökarna 

får ta del av information och dela med sig av sina åsikter. Att biblioteket som en 

öppen och tillgänglig plats erbjuder dessa tillfällen är ett sätt att motverka klyftan 

mellan aktiva och icke aktiva samhällsmedborgare som tas upp som ett stort pro-

blem i 2014 års demokratiutredning. Program som informerar hur en startar företag 

och föreningar hör också till denna nivå då det hjälper besökarna att utveckla sitt 

samhälleliga engagemang i enlighet med det deltagardemokratiska idealet som 

nämns av Bengtsson (2008) samt Gilljam och Hermansson (2003). Skaparverkstä-

dernas möjlighet till innovation och utveckling bidrar ytterligare till ett deltagarde-

mokratiskt förhållningssätt. Dessa främjar inte bara den personliga utvecklingen, 

lärande och delning av kunskap utan kan vara ett sätt att utveckla nya affärsidéer. 

Vikten av skaparverkstäder och andra möjligheter att skapa tillsammans nämns 

även av Andersdotter (2017) i Den femte statsmakten relaterat till mål åtta i Agenda 

2030. 

Det demokratiska läget 

Som ett land bland många i världen påverkas Sveriges demokratiska läge av globala 

händelser. Hur detta har påverkat och fortsätter att påverka biblioteken har kommit 

att synas väldigt väl genom de senaste årens flyktingströmmar. Dessa har haft stor 

påverkan på biblioteken som behövt anpassa sin verksamhet efter ett stort antal nya 

samhällsmedborgare med bristande kunskaper i svenska och hur samhället är orga-

niserat. Globala utvecklingsmål som tagits fram för att skapa en bättre värld för alla 
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världens människor påverkar biblioteken ytterligare. Några av dessa som tagits upp 

i denna uppsats är Agenda 2030 och IFLAs fem trender angående det digitala sam-

hällets möjligheter och utmaningar. Det är tydligt att det viktiga arbetet kring ut-

bildning i källkritik måste fortsätta och utvecklas. Speciellt viktigt blir undervis-

ningen av källkritik relaterat till den ökande mängden digital information och des-

information så att samhällets invånare kan möta morgondagens digitala verklighet 

med en ökad förståelse. Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och för att 

bibliotekspersonalen ska ha möjlighet att erbjuda denna service krävs att de hålls 

uppdaterade i hur denna utveckling tar sig i uttryck. Förslaget till en nationell bib-

lioteksstrategi föreslog därför kontinuerlig digital kompetensutveckling (KB 2019, 

s. 12). För att ge besökarna en bättre förståelse för hur information behandlas och 

sprids på internet utfördes programpunkterna The glass room experience och Data 

detox bar. Evenemangen skapades för att göra besökarna uppmärksamma på sitt 

digitala fotavtryck och mängden personlig information som finns tillgänglig på in-

ternet. Dessa utställningar kan relateras till IFLAs tredje trend angående digital per-

sonlig integritet. 

De fem trenderna inom biblioteksverksamhet som Nicholson (2017) upptäckte 

i sin undersökning speglas både i förslaget till en nationell biblioteksstrategi, Göte-

borgs stads biblioteksplan och Stadsbiblioteket Göteborgs programverksamhet. 

Trenderna visar liksom de kulturpolitiska dokumenten på en deltagardemokratisk 

grund som värdesätter besökarnas möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och 

bidra till samhällets utveckling. Vikten av samarbetspartners nämns både i biblio-

teksstrategin, biblioteksplanen och syns tydligt i programverksamheten som till stor 

del är ett resultat av samverkan mellan biblioteket, myndigheter, organisationer och 

föreningar. Bildningstrenden, att biblioteken erbjuder sina besökare möjligheten att 

bredda och fördjupa sin kompetens inom olika områden tar sig bland annat i uttryck 

genom digidel-verksamheten, läxhjälp, CV-workshops och informationstillfällen i 

hur en startar ett företag eller bildar en förening. 

Det lagstadgade demokratifrämjande uppdraget ger stort utrymme för tolk-

ningsutrymme och gränsdragningar på olika nivåer. Arbetet för att främja en demo-

kratisk utveckling är ett arbete i konstant förändring och utveckling. Det kan därför 

vara svårt att tillgodose alla de behov och viljor som finns hos bibliotekets besökare. 

Det är därför viktigt att fortlöpande föra en dialog kring vad som menas med en 

demokratifrämjande verksamhet så att bibliotekspersonalen och alla inblandade i 

planeringen av verksamheten jobbar mot samma mål (Olsson Dahlquist 2019, s. 

207ff). 

Tillgänglighet och inkludering 

Vid en första anblick ser Stadsbiblioteket Göteborg ut att ha en omfattande pro-

gramverksamhet, med två programblad på drygt hundra sidor var som täcker in 



 48 

årets evenemang. Omfattande är verksamheten även i antalet programpunkter och i 

variationen av de teman och ämnen som inkluderats. 

Programbladet för barnverksamheten informerar redan på förstasidan att det 

finns möjlighet till teckenspråkstolkning av programpunkterna vid behov. Liknande 

information finns inte i delarna för vuxen- och ungdomsprogrammen, där det istäl-

let markeras med en symbol föreställande två händer om en programpunkt tecken-

språkstolkas eller ej. Som ung och vuxen besökare med nedsatt hörsel minskar an-

talet tillgängliga programpunkter därmed drastiskt. 

Tillgänglighet och inkludering är i sig själva teman som tas upp för samtal och 

reflektion i programverksamheten. Exempel på sådana punkter är programserierna 

sport och politik och dyslexidagarna. Utöver dessa finns det flera aktiviteter för 

barn och unga som fokuserar på att skapa en medvetenhet och förståelse för män-

niskors olikheter. Däribland de separatistiska träffarna för barn som identifierar sig 

som flicka och/eller transperson, queersaga för barn, musik med tillsammans med 

en förening för personer med funktionsvariationer och samtal med ensamkom-

mande flyktingar. Utöver dessa är sagostunder på finska, engelska, kinesiska, por-

tugisiska, arabiska, somaliska, lätt svenska och teckenspråk inkluderade i verksam-

heten. 

Den mångspråkiga programverksamheten för vuxna fokuserar på att öka besö-

karnas möjligheter till sysselsättning genom information om hur en startar företag, 

skriver ett CV, språkträffar och läxhjälp. Dessa aktiviteter är en viktig del av verk-

samheten, speciellt i tider då många nysvenskar och asylsökande inte kan ta del av 

den information och de kurser som redan finns tillgängliga på svenska. Men här tar 

den mångspråkiga programverksamheten slut, och samtidigt som vikten att kunna 

söka jobb och lära sig ett lands officiella språk inte bör förminskas så har dessa 

samhällsmedborgare samma rätt till biblioteket som de vars språkkunskaper i 

svenska är tillräckligt bra för att kunna ta del av de övriga programpunkterna som 

erbjuds. Mångspråk har en självklar plats på biblioteken, speciellt inom litteraturen 

vilket kan ledas tillbaka till §5 i bibliotekslagen som lägger vikt vid just förmedling 

av mångspråkslitteratur till de med annat modersmål än svenska (SFS 2013:801). 

Att svenska är överrepresenterat på ett svenskt bibliotek är inte på något sätt förvå-

nande eller konstigt, men om biblioteken ska kunna vara till för alla och ge alla 

besökare samma eller liknande möjlighet att ta till sig av det som erbjuds, så borde 

programverksamheten göras mer tillgänglig genom att erbjuda fler program på 

andra språk än svenska. 

Mot bakgrund av rapporten Migration och språklig mångfald som visar att per-

soner med utländskt medborgarskap använder biblioteken i högre grad än de med 

svenskt medborgarskap blir det ännu mer relevant att erbjuda en mångspråkig pro-

gramverksamhet. Enligt rapporten finns det i de flesta biblioteksplaner inskrivet att 

personer med annat modersmål än svenska är en prioriterad grupp då detta är fast-

slaget i bibliotekslagen, men att planerna ofta inte är mer specifika än så. Detta 
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gäller för biblioteksplanen för Göteborgs stad, med tillägget att arbetet med de pri-

oriterade målgrupperna kan prioriteras ytterligare efter lokala förhållanden. 

Program på mångspråk relaterade till de allmänna valen erbjöds inte, trots att 

det finns många nysvenskar och utländska personer med rösträtt. Biblioteket som 

deltagande, utbildande och informerande institution skulle exempelvis kunna er-

bjuda mångspråkiga programtillfällen som går igenom hur Sveriges demokratiska 

system fungerar, hur de allmänna valen går till och vilka av dessa en har rätt att 

delta i utan medborgarskap. Biblioteksplanen nämner dock att arbetet med att skapa 

en verksamhet som passar alla och samtidigt kunna möta de individuella behov som 

finns hos besökarna är en utmanande ekvation (Göteborgs stad 2013, s. 10, 15).  

Hur medvetna de planeringsansvariga är om bristen av mångspråk i program-

verksamheten går endast att spekulera i vilket denna uppsats inte tänker göra. Där-

emot består programtidningens redaktion endast av personer med västerländska, 

svenskklingande namn. Enligt ett intersektionellt perspektiv reproduceras ojämlik-

heter på alla nivåer av människors liv, i hemmet såväl som på samhälls- och statlig 

nivå (Grabham et al. 2009, s. 3). För den som inte tillhör en grupp som exkluderas 

eller osynliggörs kan det vara svårt att sätta sig in i hur otillgänglig en händelse som 

en programpunkt kan vara. Av den anledningen är representation en viktig faktor, 

speciellt när det som planeras eller utförs är tänkt att serva alla samhällsmedborgare. 

För den som har möjlighet att tillgodogöra sig majoriteten av de planerade aktivi-

teterna är det därför viktigt att inse vilka privilegier som möjliggör detta. Den teck-

enspråkstolkning av programmen som erbjuds är minimal, och då det inte framgår 

via programbladen vilket teckenspråk som används utgår undersökningen från att 

det är svenskt teckenspråk som menas. En besökare som inte har möjlighet att ta till 

sig svenskt teckenspråk eller det egna talade språket ges därmed minimal möjlighet 

att kunna ta del av verksamheten.  

Enligt Olsson Dahlquist (2019) är det inte en självklarhet att politiker har koll 

på bredden av vad biblioteksverksamhet innebär. Att politiker beslutar om biblio-

teksplaner kan därmed bli problematiskt om deras uppfattning av biblioteksverk-

samheten är begränsad. Om biblioteken inte kan nå sin fulla potential på grund av 

politikers okunskap blir nationell samverkan allt viktigare vilket har föreslagits i 

förslaget till en nationell biblioteksstrategi. Genom samarbete biblioteken emellan 

kan landets invånare erbjudas en mer likvärdig biblioteksverksamhet. 

Programverksamheten och nationell biblioteksstrategi 

Sammanfattningsvis speglar programverksamheten vid Stadsbiblioteket Göteborg 

innehållet i förslaget till en nationell biblioteksstrategi. Strategins deltagardemokra-

tiska fokus går igen i programverksamheten som bjuder in till deltagande genom 

skaparverkstäder, digidel-verksamhet, möten med olika grenar av stadsförvalt-

ningen, bokcirklar, politiska debatter och möjligheten att komma och prata med de 
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lokala politikerna. Men verksamheten visar även på brister som strategin genom 

sina förslag vill förhindra. 

Förslaget till en nationell biblioteksstrategi framhåller vikten av mångspråk på 

bibliotek och föreslår ett ökat statligt stöd till biblioteken för att anställa mångsprå-

kig personal. De önskar även se ett ökat stöd till den mångspråkiga verksamheten. 

Båda dessa utvecklingsförslag skulle gynna Stadsbiblioteket Göteborg. Trots att 

programbladen inte säger något om de anställdas språkkunskaper kan en bredare 

språkkompetens utöka möjligheten att bedriva mångspråkig programverksamhet. 

Programverksamheten erbjuder flera möjligheter att fördjupa sin kunskap i an-

vändningen av internet och digitala verktyg. Digital kompetensutveckling för bib-

liotekspersonalen som nämns i strategin behövs därmed för att möjliggöra handled-

ning och utbildning i morgondagens digitala verktyg och plattformar. 

Sammanfattning av analys 

Den demokratifrämjande programverksamheten bär till störst del spår av deltagar- 

och samtalsdemokrati. Då valdemokratin anser att ett samhälle är en fullgod demo-

krati om medborgarna ges möjlighet att rösta på de representanter de vill ska ges 

politisk makt att styra är det inte förvånande att detta demokratiideal inte tar upp en 

så stor del av programverksamheten. Som tidigare nämnt går de deltagardemokra-

tiska och deliberativa idealen lätt in i varandra i biblioteksverksamheten och det kan 

vara svårt att avgöra vart gränsen går mellan deltagande och samtalande då det är 

svårt att delta utan att samtala och vice versa. Det deltagardemokratiska idealet ut-

går från att samhället i stort gynnas av aktiva samhällsmedborgare som deltar i de 

processer som pågår. Det deliberativa idealet utgår istället från att beslut kan tas 

och problem lösas genom att samtala kring de relevanta ämnena tills konsensus har 

uppnåtts. De samtal som sker på biblioteken genom programverksamheten är kopp-

lade till aktiviteter som författarsamtal och möten med politiker, organisationer och 

föreningar. Även om aktiviteterna uppmuntrar besökarna att framföra sina åsikter 

och tillåter att en diskussion kan föras kring dessa finns en maktordning som inte 

går att förbise. Denna maktordning hindrar den deliberativa demokratin att nå sin 

fulla potential. För att motverka detta skulle programverksamhet med en mer hori-

sontell struktur kunna planeras. 

Då det inte finns några detaljerade riktlinjer för vad en biblioteksplan ska inne-

hålla kan planerna se olika ut både till innehåll och utformning. Göteborgs stad har 

en ambitiös biblioteksplan som speglar de mål och krav som ställs utifrån lagen. 

Planen går ut stort och sätter direkt in sin verksamhet i ett större globalt perspektiv. 

Trots att omvärldsanalysrapporten Den femte statsmakten gavs ut flera år efter att 

Göteborgs stad utformande sin biblioteksplan är en stor del av planen i linje med 

den verksamhet som biblioteken bör bedriva enligt rapporten. Målbilderna som tas 

upp är till stor del även i linje med förslaget till den nationella biblioteksstrategin 
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och demokratiutredningarnas fokus på delaktighet och användningen av biblioteket 

som mötesplats, tillgång till information och lärande.  

Programverksamheten omnämns inte specifikt i biblioteksplanen. Det framgår 

däremot att programverksamhet ska drivas, att det är en viktig del av verksamheten 

och att den ska möta de behov som finns i samhället. Detta är en utmaning och ett 

arbete som alltid kan och bör utvecklas och förbättras. Programverksamheten får 

inte så stort utrymme i förslaget till en nationell biblioteksstrategi där verksamheten 

ej heller omnämns som just programverksamhet, men ett flertal av de satsningar 

strategin vill se påverkar och kan ta sig i uttryck i denna typ av verksamhet. Det 

demokratifrämjande uppdraget genomsyrar nämligen hela biblioteksverksamheten. 

Unikt för programverksamheten är den mångfacetterade möjligheten till aktivt del-

tagande som kräver ytterligare arbete med tillgänglighetsfrågor för att möjliggöra 

inkludering av så många användare som möjligt. 

Resultatet av genomgången av programverksamheten bör inte ses som en ge-

neralisering av hur programverksamhet bedrivs i landet, men samtidigt kan det ge 

en bild av hur programverksamheten kan se ut vid ett större svenskt folkbibliotek. 

Att den nationella samverkan och samordningen som finns mellan landets bibliotek 

behöver utvecklas och stärkas märks tydligt både från KBs håll genom den nation-

ella biblioteksstrategins förslag och i Göteborgs stads remissvar. Det finns en klar 

medvetenhet kring folkbibliotekens skiftande möjligheter och resurser och konsen-

sus kring att detta måste motverkas för att kunna erbjuda alla samhällsmedborgare 

en likvärdig biblioteksverksamhet. 
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Slutdiskussion 

Med denna uppsats försökte följande frågor besvaras: Vilken syn på demokrati och 

demokratiskt deltagande återfinns i de kulturpolitiska dokumenten? Samt hur på-

verkas den demokratifrämjande programverksamheten av de utmaningar, mål och 

fokusområden som tas upp i de kulturpolitiska dokumenten? 

Efter att ha gått igenom kulturpolitiska dokument som behandlar bibliotekets 

verksamhet kan det konstateras att de har en liknande bild av vad bibliotekens de-

mokratiska uppdrag innebär. De har ett deltagardemokratiskt perspektiv på demo-

krati och anser att biblioteket ska vara en plats där alla människor kan mötas och 

lära av varandra och där besökarna ges möjlighet att påverka samhället de lever i. 

Bibliotekets verksamhet och bestånd ska vara tillgängligt för alla oavsett språkliga 

begränsningar eller funktionshinder. Detta är ambitiösa mål som i praktiken kan 

vara svåra att helt leva upp till. Brist på mångspråkig personal, tillgång till tolkar 

och relevant kompetensutveckling innebär att programverksamheten inte har möj-

lighet att ge alla samma möjlighet till deltagande. Verksamhetens fokus sätts till 

stor del av biblioteksplanen som är antagen av kommunen. Det är därför viktigt att 

politikerna som beslutar om dessa planer sätter sig in i biblioteksverksamheten och 

de uppdrag och utmaningar som ställts på dem via dokument som Demokratins 

skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi. 

En strategi för framtiden 

I och med att denna uppsats endast undersökte programverksamheten på ett folk-

bibliotek i Sverige är det svårt att dra generella slutsatser som får stå för alla folk-

biblioteks programverksamhet. Med det sagt så kan denna undersökning inte an-

vändas för att ge en bild av hur programverksamheten ser ut och bedrivs i andra 

kommuner. Alla bibliotek i landet har sina egna förutsättningar, ekonomi och so-

cioekonomiska förhållanden i verksamhetsområdet som ger dem unika förutsätt-

ningar.  

Stadsbiblioteket Göteborg har en bred och omfattande programverksamhet. 

Den är mångsidig och riktar sig till flera olika målgrupper. Den speglar bilden av 

vad det demokratifrämjande arbetet innebär som återfinns i deras biblioteksplan och 

i Göteborgs stads remissvar till den nationella biblioteksstrategin. De sätter ett bra 

exempel för andra folkbibliotek samtidigt som en bör komma ihåg att Stadsbiblio-

tek Göteborg är en del av Göteborgs folkbibliotek som utgör det näst största bibli-

otekssystemet i Sverige. Med detta kommer resurser och möjligheter som inte alla 

kommuners folkbibliotek har. Samtidigt märks det tydligt att detta är ett bibliotek 

vars organisation är villig att både ta ansvar och utvecklas. Att Göteborgs stads 
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remissvar uttrycker en vilja och argumenterar för att ta nationellt ansvar för utveckl-

ingen av biblioteksverksamhet för barn och unga stärks ytterligare bilden av att 

detta är ett bibliotek som strävar efter att konstant utveckla både sin egen verksam-

het och verksamheten inom bibliotekssektorn i stort.  

Förslaget till en nationell biblioteksstrategi är omfattande och sätter fingret på 

flera viktiga utvecklingsområden. Genom att lägga tyngd vid ökad nationell sam-

ordning försöker strategin skapa förutsättningar för att motverka ojämlikheten som 

finns bland landets bibliotek. Den sätter även in de svenska biblioteken i ett större 

sammanhang genom att inkludera målen från Agenda 2030 och IFLAs utvecklings-

trenders konsekvenser och möjligheter för biblioteksväsendet. Förslaget att göra 

biblioteken till en del av totalförsvaret för att motverka spridning av desinformation 

i krissituationer eller i händelse av krig är intressant. Att falsk information sprids 

av både länder och enskilda personer för att manipulera politiska beslut är ett reellt 

problem som tydligt har märkts och diskuterats efter de senaste årens politiska val 

både i Sverige och internationellt. Den snabba spridningen av information på inter-

net genom sociala medier kan ytterligare göra det svårt att avgöra vad som är sant. 

Hur bibliotekens demokratifrämjande arbete eventuellt kommer att påverkas i hän-

delse av krig om de ingår i totalförsvaret vore dock intressant att diskutera. 

Aktuella samhällsdebatter 

Demokrati och demokratisk utveckling är aktuella samhällsfrågor och i skrivande 

stund pågår debatter i bibliotekssverige som inte kan utelämnas i denna uppsats. 

Under det senaste året har tre folkbibliotek blivit måltavlor för debatter av varie-

rande karaktär men med det demokratiska uppdraget som gemensam nämnare.  

Hornstulls bibliotek i Stockholm anordnade hösten 2018 en paneldiskussion 

om demokrati där en medlem från Nordisk ungdom bjöds in att delta. Personen 

beskrevs dock inte som medlem i en våldsbejakande vit makt-grupp utan endast 

som en fritänkande journalist och författare. Detta skapade utöver en stor samhälls-

debatt även en intern debatt bibliotekarier emellan. Frågan om gränsdragning dis-

kuterades, hur mycket inkludering klarar vår demokrati av och bör det öppna biblio-

teket verkligen bjuda in alla olika åsikter till debatt? Ordförande för Svensk biblio-

teksförening Johanna Hansson skrev i Biblioteksbladet att det inte är bibliotekens 

uppdrag att skydda mot åsikter. Samtidigt förstår hon att det är svårt att navigera 

runt rätten till fri åsiktsbildning å ena sidan och att å andra sidan säkra ett demokra-

tiskt förhållningssätt (Hansson 2019). Fackförbundet DIKs ordförande Anna Tro-

berg svarade på inlägget och menade att gränsen för vilka personer ett bibliotek 

bjuder in måste gå vid våldsbejakande extremister. Hon menar att biblioteken redan 

är mästare på att erbjuda allsidig litteratur och information innehållande alla tänk-

bara åsikter men att det är en helt annan sak att bjuda in en medlem från Nordisk 

ungdom till ett panelsamtal. Troberg trycker på vikten av att kunna känna sig trygg 
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i biblioteksrummet och att denna trygghet försvinner när medlemmar från en vålds-

bejakande organisation bjuds in (Troberg 2019). 

I Sölvesborg ville det nya samstyret med Sverigedemokraterna i spetsen att kul-

tur- och bibliotekschefen skulle göra ändringar i planen för att spegla deras politik. 

Bland annat önskade de lägga sig på en miniminivå gällande inköp av mångspråks-

litteratur. De motsatte sig även 2§ i bibliotekslagen som tydligt beskriver att de 

offentligt finansierade biblioteken ska arbeta för det demokratiska samhällets ut-

veckling. Då chefen vägrade ändra i biblioteksplanen utan menade att politikerna 

själva fick genomföra de föreslagna ändringarna om de stod för dessa gjordes en 

överenskommelse att chefen skulle köpas ut. Chefen gick med på detta då hon inte 

kände att det var möjligt för henne att jobba kvar och bedriva verksamhet i enlighet 

med en lag vars gränser det politiska styret vill utmana (Clemens 2019a). 

Biblioteket i Täby hade under hösten 2019 planerat in ett författarsamtal med 

fokus på normkritik. Sverigedemokraterna försökte då stoppa evenemanget genom 

en skrivelse där de menar att normkritik är ett politiskt begrepp som de vänder sig 

mot (Gelin 2019). I en artikel i Biblioteksbladet nämner bibliotekschefen i Täby att 

detta agerande är problematiskt på flera sätt och att det inte är politikernas roll att 

gå in och försöka detaljstyra biblioteksverksamheten på detta sätt (Clemens 2019b). 

Dessa debatter illustrerar det Göteborgs stad skrev in i sin biblioteksplan angå-

ende hur svårt det kan vara att möta allas behov, speciellt då dessa ibland står i 

motsats till varandra. Det visar även hur politiker genom biblioteksplanen kan styra 

innehållet i biblioteksverksamheten utefter deras egna politiska övertygelser och på 

så sätt gå emot principen om kultur på armlängds avstånd. 

Skulle programverksamheten gynnas av ett förtydligande av 

lagen? 

På armlängds avstånd 

Principen om armlängds avstånd innebär att den offentligt finansierade kulturen 

inte ska detaljstyras utav politiker utan att innehållet ska utformas av de sakkunniga 

inom ämnet. I detta fall innebär principen om armlängds avstånd att biblioteksper-

sonalen har rätt att planera sin verksamhet utefter de lagar och styrdokument som 

finns tillgängliga utan att denna riskerar att inskränkas ytterligare av politiker. Hur 

långt detta avstånd bör vara är inte alltid tydligt, men om biblioteken hindras från 

att bedriva den verksamhet som de enligt bibliotekslagen är ålagda att bedriva så är 

avståndet för kort.  

Händelserna i Sölvesborg och Täby är aktuella och relevanta exempel på 

gånger då principen om armlängds avstånd inte efterlevts. En snara har dragits åt 

runt biblioteken och försökt hindra dem från att bedriva en mångsidig verksamhet 

som de ska enligt lag är skyldiga att bedriva. I tider då politiska idéströmmar vill 
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begränsa demokratin och bredden av biblioteksverksamheten som kommer därutav 

är det viktigt att vara tydlig med vad bibliotekens uppdrag är och vad som ingår 

däri. På så sätt kan ett öppet bibliotek för alla garanteras och inte endast för majo-

ritetssamhället eller de som skriker högst. 

Bibliotekslagen 

Bibliotekslagens 2§ tar upp ändamålet med biblioteksverksamheten. Den är stor 

och övergripande vilket ger biblioteken en flexibilitet att själva utforma sin verk-

samhet efter de egna förutsättningarna. Men demokrati är ett brett begrepp som kan 

tolkas på och arbetas med på ett flertal sätt. En lag ska inte detaljstyra utan det ska 

finnas utrymme för tolkning, men som lagen ser ut idag så står det ingenting om 

programverksamhet. Att lägga till detta kan anses vara detaljnivå och opassande att 

reglera i bibliotekslagen, men samtidigt är det tydligt att det finns väldigt starka 

åsikter i samhället gällande vad som bör och inte bör få inkluderas i bibliotekens 

programverksamhet. Ett förtydligande i bibliotekslagen skulle ge biblioteksperso-

nalen en stabilare grund att stå på i planeringen av programverksamheten samt nå-

got att falla tillbaka på när debatter oundvikligen blossar upp. I en tid då politiker 

allt oftare försöker gå in och detaljstyra bibliotekens verksamhet skulle ett förtydli-

gande av lagen samtidigt kunna agera som en tydligare kompass gällande vilka 

gränser som inte kan korsas. 

Framtida forskning 

Ramarna för denna uppsats begränsade kraftigt omfånget på undersökningen. Det 

vore därför intressant att se en mer omfattande undersökning och analys av pro-

gramverksamheten vid Sveriges folkbibliotek. Detta skulle ge en tydligare bild av 

hur det demokratifrämjande uppdraget tolkas av olika bibliotek samt hur verksam-

heten skiljer sig åt kommunerna emellan. 
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