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Abstarkt 

 
This study aims to seek how the librarians interpret the democratic mandate and how 

they use this in their profession. Jenny Åström made a similar survey in 2012 

throughout the whole of Sweden and we are considering if the results have changed 

over the recent years.  

Unlike Jenny Åström, who interviewed library staff all over Sweden, we focused on 

only 2 municipalities. We performed qualitative interviews with 6 librarians who are 

working on public libraries. We have applied our result both from the information Jenny 

Åström got on her study and from the model The four spaces, by Skot-Hansen et al. We 

are also discussing difficulties that can occur in working with the democratic mandate. 
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 Inledning 
"There is not such a cradle of democracy on earth as the Free Public Library, this 

republic of letters, where neither rank, office, nor wealth recieves the slightest 

consideration" (Hensley 2001). 
 

I biblioteksdebatterna hör vi ofta orden "demokratiska uppdraget". Vad betyder det 

egentligen? Enligt Sveriges riksdag handlar demokrati om alla människors lika värde, 

samma rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. I Sverige finns 

rättigheterna angivna i vår grundlag och där står det att all offentlig makt utgår från 

folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare (Sveriges Riksdag 2013). Ordet 

demokrati används vanligast när man talar om styrande och politik. Inom 

biblioteksverksamheten finns olika lagar, propositioner, mål och styrdokument att 

förhålla sig till. Som en offentlig verksamhet blir bibliotekets demokratiska uppdrag 

stort. Till att börja med ska biblioteken förhålla sig till de lagar och former som 

presenteras av regeringen, samtidigt finns det riktlinjer och regler som institutionen 

själva bestämmer och förhåller sig till när det gäller det demokratiska uppdraget. Bara 

en del av det arbete som sker på biblioteken handlar om demokratiuppdraget. I 

bibliotekslagen kan man antyda vissa paragrafer som har med demokrati att göra. Enligt 

en undersökning av Svensk biblioteksförening har medborgarna i Sverige stort 

förtroende för biblioteken. Hela 70 % har ganska stort förtroende för biblioteken och 

endast fyra procent har ganska eller mycket litet förtroende (Svensk biblioteksförening 

2012). Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur bibliotekarierna tolkar det 

demokratiska uppdraget och det har vi undersökt genom en intervjustudie. Vi har 

intervjuat sex stycken bibliotekarier från två olika kommuner för att på så vis komma 

fram till ett resultat. Jenny Åström(2012) gjorde för fyra år sedan en liknande 

undersökning över hela Sverige men med olika personal inom biblioteksverksamheten. 

Vi har i den här studien enbart koncentrerat oss på två kommuner och på bara 

bibliotekarier. Vi vill se om resultatet har ändrat sig under dessa år. Vi har även använt 

oss av modellen The four spaces av Skot-Hansen, Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussen(2012) när vi tillämpat den empiriska undersökningen.   

 

1.1 Bakgrund 

Det grundläggande i demokrati är alla människors lika värde samt allas rättigheter. Det 

kan t.ex. handla om allas likhet inför lagen, eller att varje röst i samhället är lika mycket 

värd. Det kan även handla om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet (Sveriges 

Riksdag 2013). Sveriges regering beskriver att de mänskliga rättigheterna är universella 

och gäller för alla oavsett land, kultur och sammanhang. Alla är födda fria och har lika 

värde och samma rättigheter (Sveriges Riksdag 2015). I Sverige finns fyra grundlagar 

som skyddar vår demokrati. Tre utav dem är relevanta för vår studie och kan även 

kopplas ihop med biblioteket. Dessa tre är: 
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1. Regeringsformen är den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Formen 

beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter vi har och hur den 

offentliga makten ska fördelas(SFS 1974:152) 

2. Tryckfrihetsförordningen innebär att du fritt kan ge ut böcker, tidningar samt 

tidskrifter utan att myndigheter granskar den eller censurerar dem(SFS 1949:105) 

3. Yttrandefrihetsgrundlagen innebär att du har rätt att tycka och säga nästan vad du vill 

i radio, tv samt på webben(SFS1991:1469) 

 

För att få en bild av hur demokratin vuxit fram i den biblioteksverksamhet som finns 

behöver vi gå tillbaka till tiden innan sekelskiftet. Parallellt med bibliotekens framväxt 

växte även rösträtten fram. Redan under 1860 talet debatterades det om kraven på 

allmän rösträtt. Den första motionen som kom från en ledamot om lika politiska 

rättigheter för män och kvinnor lämnades in 1884, men den motionen avslogs av 

riksdagen. Frågan upprepades men utan resultat. Den allmänna rösträtten för män 

genomfördes vid valet till andra kammaren 1909. Karl Staafs regering lade fram den 

första propositionen om rösträtt och valbarhet för kvinnor 1912 men den röstades ner. 

En stark opinionsbildning pågick utanför riksdagen i samband med den kvinnliga 

rösträtten, bland annat genom särskilda föreningar. Resultatet blev en av historiens 

största frågor inom kvinnorörelsen. Riksdagen beslutade 1919 om allmän och lika 

rösträtt för både kvinnor och män. Fem kvinnor tog plats i riksdagen efter valet 1921 

och först då blev riksdagen fullt ut en demokratisk representation för hela det svenska 

folket (Sveriges Riksdag 2015). 

 

Folkskolestadgan som kom 1842 uppmuntrade till biblioteksverksamhet, vilket i sin tur 

ledde till etablerandet utav sockenbiblioteken. Under denna tid utvecklades även 

folkrörelsernas bibliotek som skiljde sig både i syfte och innehåll från 

sockenbiblioteken. Deras uppgift var att fungera som redskap för de studiecirklar som 

kom 1902. I städerna växte arbetarbiblioteken fram som var anknutna till 

fackföreningen och deras litteratur handlade om ekonomi och samhällsfrågor. De fick 

också en viktig betydelse för föreningens strävan efter aktiva och demokratiska 

medborgare (Hansson 2005). Under 1907 for Valfrid Palmgren till USA på en 

studieresa för att studera "public library"-idéerna. De här idéerna tog hon sedan med sig 

tillbaka till Sverige och hennes vision blev att folkbiblioteken skulle sätta barnet, samt 

den enskildes lärande i centrum. Biblioteken skulle vara öppna för alla och 

klasskillnader skulle upphöra vid tröskeln in till det nya biblioteket (ibid s 20). Valfrid 

Palmgren menade att "demokratin kan bara utvecklas om alla är med "(Hansson 2012). 

Barnens gemensamma bildningsgrund var det centrala i budskapet. Hon ville också se 

ett allmänt biblioteksväsende där även de akademiska biblioteken var med i skapandet 

av ett bildat och demokratiskt Sverige (Hansson 2012). De akademiska biblioteken var 

inte på samma linje och biblioteken utvecklades åt olika håll. Folkbiblioteken blev till 

den bildningsinstitution den är förknippad med idag. Nu ser vi dock mer och mer en 

utveckling mot ett inkluderat allmänt biblioteksväsende. År 1915 bildades den Svenska 

Biblioteksföreningen och redan från början har föreningen varit aktiv i flera 

bibliotekspolitiska frågor exempelvis stadsbidraget, lönefrågor och folkbibliotekens 

fackmässiga standard. Efter andra världskriget 1945 fastslog FN (förenta nationerna) sin 
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förklaring för mänskliga rättigheterna. Alla skulle ha rätt till åsikts- och yttrandefrihet 

samt friheten att söka, ta emot och sprida information. De kommande åren byggdes 

biblioteksväsendet ut i Sverige vilket mynnade ut i ett bättre bibliotek samt en ökad 

utbyggnad av folkbildning och utbildning i samhället. Det i sin tur lade grunden för den 

jämlika tillgång till kunskap och information vi har i Sverige idag (Svensk 

biblioteksförening). 

 

En del som vi kommer att beröra, framförallt i vår diskussion, är folkbildningen. 

Historien om den moderna folkbildningen började på 1800-talet när de första 

folkhögskolorna, biblioteken och föreläsarföreningarna startade. Dessa olika 

bildningsrörelser växte parallellt fram och i samarbete med de nya folkrörelserna. 

Folkhögskolorna bildades första gången 1868 medan studieförbunden startades i början 

av 1900-talet. Ett centralt begrepp för folkbildningen är "fritt och frivilligt" och 

skapades 1944 av folkbildningsutredning. Utredningens tonvikt på demokratisk fostran 

hade märkbar betydelse genom framväxten av rörelserna under 1900-talet. Efter andra 

världskriget fortsatte folkbildningen att expandera, men i efterhand har regering och 

riksdag ändrat villkoren för statliga bidrag till folkhögskolor och studieförbund. Den 

sista förändringen som även var den största kom 1991 med en helt ny 

folkbildningsförordning, vilket innebar att folkbildningen blev målstyrd istället för 

regelstyrd (Folkbildningsrådet 2014). En del av syftet med statens stöd till 

folkbildningen är bland annat att stödja verksamheter som i sin tur bidrar till att stärka 

och utveckla demokratin hos medborgarna. Ett annat syfte är att bidra till att jämna ut 

klyftor i samhället genom utbildning (Folkbildningsrådet 2015). År 1997 kom lagen om 

att varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Bibliotekslagen kom till efter en pressad 

ekonomi i kombination med privatiseringar av offentliga verksamheter, vilket i början 

av 90-talet väckte stor debatt. Det pratades bland annat om att avgiftsbelägga 

biblioteksverksamheten. Det förekom även förslag att lägga bibliotek på entreprenad. 

Gratisprincipen lagstadgades i bibliotekslagen och beskrivningar av folkbibliotekets 

uppgifter lades in under §2. I Bibliotekslagen påpekas även att "kommuner och 

landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet" (SFS 

2013:801, §17). Denna plan finns vanligtvis på webben där man kan läsa den i sin 

helhet och varje kommun ska ha en biblioteksplan att utgå från och oftast är det 

folkbiblioteket som har fått det uppdraget. En sammanställning som Kungliga 

Biblioteket har gjort visar på att bara 39 % av de 290 kommunerna i landet har en 

biblioteksplan som är aktuell eller har ett slutdatum som inte är äldre än tre år. 

Mätningen innan gjordes 2013 och då var siffran 34 % (Kungliga Biblioteket 2015). 

När det gäller uppbyggnaden av det svenska biblioteksväsendet under 100 år har Svensk 

biblioteksförening haft en stor betydelse och har det fortfarande när det gäller 

utvecklingen inom biblioteksverksamheterna. De beskriver att biblioteken är som en 

grundsten i den demokratiska utvecklingen, och dess vision beskrivs så här ”Vår vision 

är ett samhälle och en värld där alla kan använda sin demokratiska rättighet att 

utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Och vi tror på bibliotek som ett av samhällets 

bästa svar också på framtidens demokratiska utmaningar”(Svensk biblioteksförening). 
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1.2 Problemformulering 
I de lagar och styrdokument som finns framgår det inte tydligt vad den demokratiska 

rollen för biblioteken egentligen innefattar. Det är lagstadgat att biblioteket ska vara 

gratis och att det ska arbeta för mångfald och jämlikhet, men det framkommer inte hur 

biblioteken ska bära sig åt. Vi tar för givet att bibliotekarierna arbetar utifrån det 

demokratiska uppdraget, så det uppsatsen undersöker närmare är hur bibliotekarierna 

tolkar det demokratiska uppdraget utifrån lagarna som finns. Denna uppsats undersöker 

om det finns några svårigheter med att arbeta utifrån de styrdokument som förmedlar 

det demokratiska uppdraget, och vilka svårigheter det i så fall är. Som skrivet ovan, 

beskriver bibliotekslagen §2 att biblioteket ska tillämpa demokrati bland annat genom 

att "bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning" (SFS: 2013:801) Vi funderar 

över om det så "lätt" att arbeta utifrån det som paragrafen antyder. I och med att vi 

människor tar till oss saker olika, kan även respondenternas svar skilja sig åt. De svaren 

som samlas in kommer att vara det empiriska material som kommer att analyseras. 

 

1.3 Syfte                                                                                                    

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bibliotekarierna tolkar det demokratiska 

uppdraget och hur de tillämpar detta i sin yrkesroll. Vi vet att Jenny Åström gjorde en 

liknande uppsats dock på mastersnivå, men det var för fyra år sedan. Vi vill undersöka 

om arbetet med uppdraget har ändrats under dessa år. Vi vill också undersöka om det 

kan förhålla sig på ett annat sätt när vi enbart koncentrerar oss på två kommuner och 

enbart bibliotekarier.                                                                                                               

1.4 Frågeställning 
Hur ser bibliotekarierna på det demokratiska uppdraget?                                                      

Hur arbetar bibliotekarierna med det demokratiska uppdraget? 

1.5 Avgränsning 

Forskningsöversikten angående det demokratiska uppdraget hade i mån av mer tid 

kunnat utvecklats mer. Vi har inte gjort analysen på skolbibliotek, universitetsbibliotek 

eller sjukhusbibliotek. Vi har inte använt oss av mer än två olika kommuner när vi 

efterfrågade bibliotekarier för intervjustudien. Vi använde oss inte heller av andra 

personalgrupper inom biblioteken såsom chefer, biblioteksassistenter med flera. När det 

gäller antalet intervjuer så använde vi oss av sex stycken och inte fler. 

 

2.Tidigare forskning 
I en artikel av Ragnar Audunson diskuterades mötesplatser på folkbiblioteken. I artikeln 

står det att folkbiblioteken fungerar bra men att det saknas empirisk forskning samt 

insamlad data i vilken utsträckning biblioteken används för? när det gäller mötesplatser 

eller vilka typer av möten som äger rum där. Det togs då fram ett mätinstrument som 

kunde mäta på vilka/vilket sätt mötena sker på de offentliga biblioteken. När det gäller 

effekterna av folkbibliotek där främjandet är i fokus finns det relativt mycket forskning 
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(Aabo 2005 Debono, 2002 och Kerslake och Kinnel, 1998). Under de senaste fem till 

tio åren har det skett en betydande ökning när det gäller intresset för offentliga bibliotek 

samt dess potential som mötesplats, både inom forskning men också inom praktiken. 

Leckie och Hopkins (2002) studerade huvudbiblioteken i Vancouver och Toronto som 

mötesplatser och upptäckte att 30 % av användarna kom till biblioteket tillsammans 

medan 70 % kom ensamma. Detta konstaterades motsägelsefullt i en annan studie som 

gjordes av Fisher et al. (Buschman och Leckie2007), som undersökte huvudbibliotek i 

Seattle. Där betraktades och användes biblioteket som en social plats och användarna 

betonade vikten av den sociala kvalitén de fick genom att besöka biblioteket. I den 

staden kom 25 % i sällskap med andra under tiden som datainsamlingen pågick och 

50% kommer till biblioteket tillsammans med andra när det handlar om sociala orsaker. 

Evjen och Audunson (2009) studerade uppfattningen om bibliotek via intervjuer och 

fann då att biblioteket som mötesplats var svåröverskådligt. För att löften inom 

mångkulturism ska uppfattas positivt är det nödvändigt att bygga broar i form av arenor 

där människor blir exponerade för andra värderingar och intressen än vad de själva är 

vana vid. Det är det som kallas lågintensiva mötesplatser. Motsatsen till det är 

högintensiva som innefattar samma intressen t.ex. körsång, sportklubbar och de sker 

oftast frivilligt. Författarna togs fram ett mätinstrument som inkluderade frågor som på 

så vis mätte användandet utav bibliotek som mötesplats. Undersökningen ägde rum 

2006 i tre stadsdelar i Oslo och Tromsö. 750 slumpvis utvalda respondenter deltog. I 

undersökningen kom författarna fram till att biblioteken används som en mötesplats där 

man träffar vänner. Många deltog i organiserade möten såsom författarkvällar och en 

del träffade vänner och bekanta innan de gemensamt gick på annan aktivitet. När det 

gäller skillnaden jämfört med tidigare forskning, som visade att högutbildade använde 

biblioteket mer än lågutbildade, visar den här undersökningen på motsatsen. 

Lågutbildade nyttjar biblioteken mer än högutbildade. Författarna kom även fram till att 

lågavlönade medborgare använde biblioteket i kategorin högintensiva möten (Aabø, S, 

Audunson, R, Vårheim, A 2010). 

 

Bromö & Lövgren har genomfört en ideologianalys över bland annat bibliotekens 

styrdokument. Grunden för deras analys består av kulturpolitiska dokument, 

bibliotekslagen och svensk biblioteksförening. De poängterar det faktum att demokrati 

endast nämns i bibliotekslagen, i en paragraf. Ändå hanterar paragraferna demokrati. 

Bromö och Lövgrens slutsatser i uppsatsen är att de politiska dokumenten 

(bibliotekslagen och kulturpolitiska målen) berörde gemensamma värderingar, såsom att 

värna om yttrandefrihet, främja folkbildning och bevara kulturarven. Dessutom 

framkom att folkbibliotek ska finansieras av allmänna medel och att en särskild prioritet 

ska läggas på barn och unga. De presenterar fyra olika "tankeskolor" utifrån det material 

de samlat in och anpassar dessa skolor till folkbibliotekets uppdrag. De fyra 

tankeskolorna är 1) Den demokratifrämjande tankeskolan, 2) Den litteratur-, läs- och 

språkfrämjande skolan, 3) Den kunskaps- och utbildningsfrämjande skolan och 4) Den 

ekonomiska tillväxtstankeskolan. De påpekar dock att dessa olika skolar går in i 

varandra, eftersom folkbibliotekets uppdrag är omfattande. Enligt Bromö & Lövgren 

kan det vara svårt att genom politiska dokument skilja på jämlikhet, mångfald och 

delaktighet. Mångfald menar de, har att göra med folkbibliotekens alternativ till det 
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kommersiella utbudet. Detta sker genom att tillhandahålla ett brett bestånd av litteratur i 

biblioteket, men de påpekar även att mångfald också kan kopplas till bibliotekets 

öppenhet och det demokratiska rum, där alla får vara delaktiga och där man får yttra sin 

åsikt (Bromö & Lövgren 2008). 

 

Carolyn Lukensmeyer påpekar i Public libraries and the future democracy (2013) att 

folkbiblioteken har en stor roll i det demokratiska uppdraget. Enligt Lukensmeyer står 

de lokala folkbiblioteken för en fysisk plats som är en trygghet för medborgarna. 

Medborgarna har en tillit till biblioteket, som en informationsportal. Här finns 

hjälpmedel och verktyg till kunskap, information och teknik. Detta är något som skapar 

förstående och goda medborgare. Bibliotekarierna är öppna, kunniga och förstående mot 

sina medmänniskor. De är betrodda som neutrala i de frågor som ställs mot samhälle 

och nation. Hon menar vidare att bibliotekarierna bör vakna upp och inta denna nyare 

roll som de kan spela i den civila medborgarens liv och samhälle. Lukensmeyer skriver 

att: 

Libraries can and will play a vital role in ensuring that people’s voices will have their rightful 

place in our democracy. Public demand can and will reverse the hyperpartiasanship, the 

incivility, and underdue influence of money and special interests that currently drive our politics 

(Lukensmeyer 2013). 

 

Richard Rubin pekar på bibliotekens roll som utbildare, han skriver att historiskt sett har 

folkbiblioteken varit extra viktiga i att introducera böcker till barn och vuxna. Idag har 

biblioteken intagit en mer informationsbaserad roll, där de aktivt engagerar sig i 

information via webben och internet. Samtidigt introducerar biblioteken den "nya" 

tekniken för användarna och blir på så sätt en del av en större infrastruktur av 

information. Han menar att bibliotekens roll definieras av samhällets behov. Det är 

samhällets behov som skapar bibliotekens behov. Rubin fokuserar på den teknologiska 

informationen (Rubin 2010). 

 

John Abdul Kargbo skriver i sin artikel vad bibliotekarier bör göra för att främja 

demokratin. Han menar att medborgare som besöker biblioteken ska vara säkra på att få 

samma service oavsett om de söker referensmaterial, behöver få råd eller bara vill läsa. 

Informationen är en resurs som finns till för alla och alla har samma rätt till den. 

Bibliotekarierna får inte ha gömda "motiv" som kan påverka sökresultaten för 

användarna. De ska tillgodo få informationen utan att bli diskriminerade. Skulle inte det 

fria flödet av informationen finnas kan man inte hänvisa till demokratin. Om biblioteken 

fullföljer sitt uppdrag på ett bra sätt så blir effekterna hos regeringen meningsfullt i 

samhället. Dock måste medborgarna kunna lita på att informationen är sann (Kargbo 

2014). 

 

En viktig del av det demokratiska arbetet inom biblioteksverksamheten är den som 

handlar om barn och ungdomar. Allt fler bibliotek öppnar upp för en kreativ verkstad, 

så kallad skaparbibbla och Makerspace, där det fokuserar på läsfrämjande på lång sikt, 

mer än på kort. Man lockar barnen till sig på biblioteket via Makerspace för att ge dom 

en god relation till biblioteket, inte bara som bokrum, utan som en plats för gemenskap 
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och kreativt skapande. Sofia Malmberg benar ut begreppet Maker space, som är ett 

uttryck som används i samband med nyskapande kultursatsningar. Hon beskriver det 

som "en lokal där människor arbetar enskilt eller tillsammans på sina projekt med syfte 

att lära sig och dela med sig av det man kan". I lokalen tillhandahåller arrangören 

verktyg av olika slag, allt ifrån skruvmejslar till 3D-skrivare. Makerspacekulturen tog 

sitt avstamp i den teknologiska utvecklingen och fokus ligger ofta på användandet av 

högteknologisk utrustning. Syftet är att skapa ett intresse för verksamheten och för 

yrken inom teknikområdet, menar Malmberg. Vidare menar hon att biblioteken bör 

reflektera över hur man når barn och ungdomar som inte kommer av fri vilja och varför 

dessa inte väljer att komma till biblioteket. Malmberg förklarar att "[d]agens ungdomar 

är morgondagens politiker. Om de inte ser biblioteket som ett viktigt och positivt inslag 

i sitt vardagsliv kommer de inte att prioritera biblioteket när de sitter i 

beslutandepositioner"(Malmberg 2015). 

 

2.1 Litteratursökning 

Joacim Hansson är ett namn som förekommer inom bibliotek och information, därav 

började litteratursökningen med Hanssons litteratur. Det var på detta sätt vi stötte på den 

modell som vi använder oss av i teoriavsnittet -The four spaces. En del artiklar söktes 

via One Search och när sökning av vetenskapliga artiklar gjordes, gjordes detta via 

Lista. Ämnesorden som användes var: public library, democracy samt citiziens. Ragnar 

Audunson och Richard Rubin är även dessa kända namn inom bibliotek och 

informationsvetenskap och valet av att använda dessa som källor ansågs självklart. 

Magisteruppsatserna Jenny Åström och Bromö, Lövgren söktes via Google och då 

använde vi sökord som bibliotek och demokrati.  

 

3.Teori 

3.1 Demokratins väktare 

Lennart Lundquist har skrivit boken Demokratins väktare där han betonar att 

tjänstemän, även kallade ämbetsmän, är demokratins tjänare och väktare. Han anser att 

man ska ta till vara på ämbetsmännens potential och ur en demokratisk synvinkel är det 

bästa sättet att se till att ämbetsmännen fungerar som demokratiska väktare. Det i sin tur 

innebär att ämbetsmännen ska förbättra för medborgarna i allmänhet, genom att få dem 

att ta del av den demokratiska processen. Genom att komma dit krävs reformer och ett 

första steg är att återuppbygga värdigheten hos ämbetsmännen. En åtgärd är att införa 

just benämningen ämbetsman i stället för anställd inom den offentliga verksamheten. 

Rollen ämbetsmän fodrar att individer förmår att spela den rollen på önskvärt sätt. Det 

ställs krav på individen såsom egenskaper och utbildning. Samhällets aktörer har 

förväntningar på rollinnehavaren när det gäller skyldigheter, rättigheter, beteenden och 

beslutstaganden. Kraven som kommer att ställas på rollinnehavaren kallar Lundquist 

vårt offentliga etos, vilket innebär att hela samhällets krav på den offentliga 

verksamheten inkluderas. Innehållet i vårt offentliga etos delas upp i två kategorier 

ekonomivärden och demokrativärden och dessa delas sedan in i delvärden. 
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DEMOKRATIVÄRDEN            EKONOMIVÄRDEN 

Politisk demokrati Funktionell rationalitet 

Rättssäkerhet Kostnadseffektivitet 

Offentlig etik Produktivitet 

 

Ekonomivärdet gäller i alla former av sektorer både privata och offentliga, medan 

demokrativärdet gäller endast den offentliga. Lundquist väljer också att enbart se på 

demokrativärdet och han poängterar att ”ämbetsmannen har skyldighet att i varje 

ögonblick av sin tjänsteutövning beakta samtliga värden i vårt offentliga etos” 

(Lundquist 1998) 

Enligt Lundquist beskrivning kan bibliotekarier ses som ämbetsmän som genom 

demokrativärdet utför sitt demokratiska uppdrag inom biblioteket. 

3.2 Folkbibliotekets demokratiska roll 

Jenny Åström skrev en magisteruppsats om bibliotekets demokratiska roll år 2012. 

Jenny kontaktade 288 bibliotek runt om i Sverige och efter en vecka hade hon fått 55 

svar. Bland dessa gjorde hon ett urval på 14 stycken. Till skillnad från vår 

undersökning, där vi enbart intervjuade bibliotekarier på folkbibliotek, intervjuade hon 

biblioteksassistenter, bibliotekarier, bokbussbibliotekarier, barnbibliotekarier, 

studiebibliotekarier och bibliotekschefer spridda över hela landet. I hennes resultat av 

intervjuerna framgår att folkbibliotekarierna anser att det demokratiska uppdraget 

inkluderar sju områden. Dessa områden är "tillgänglighet, mångfald, barn och ungdom, 

jämlikhet, folkbildning, gratisprincipen och kulturhistoria" Hon påpekar även att dessa 

områden många gånger påverkar och går in i varandra. I bibliotekarieyrket ingår inte 

bara att låna ut böcker utan även att hjälpa låntagarna med datorer, sociala medier, 

beställa saker på internet och skapa e-post konton. Mycket i arbetet handlar om att 

förminska den digitala klyftan, med detta menas att skillnader/klyftor i datakunskaper 

minskas samt tillgång till datorer och internet ska öka. Problematiken är att det är 

mycket nedskärningar inom sektorn och personalen har inte den tiden som behövs. Ett 

annat problem med att arbeta med uppdraget är ekonomin samt personalnedskärningar 

(Åström 2012). 

Här kommer en kort presentation utav fem av sju kategorier som Åström fick fram och 

som vi lånade när vi skulle applicera vårt empiriska material. Här gör vi en förklaring 

till vad kategorierna betyder så det blir lättare att tolka resultatet sen. 

 

Mångfald 

Mångfald som ett allmänt uttryck är en fråga om våra olika identiteter. Våra likheter och 

olikheter som skapas av vilket kön vi har, vår ålder, etnisk och kulturell bakgrund, 

klass, vår sexuella läggning, om vi har funktionsnedsättning eller ej, vår könsidentitet 
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och vårt köns uttryck, vilken utbildning vi har, familjeförhållanden, våra värderingar, 

intressen och erfarenheter (Mangfald.com).  Mångfald inom biblioteksverksamheten 

betyder att det ska finnas ett brett utbud och att det ska finns något för alla. Enligt 

kulturrådet är syftet med detta stöd att "invånare i hela landet ska få tillgång till en bred 

och kvalitativ värdefull bokutgivning på biblioteken" (Kulturrådet). 

 

Jämställdhet 

Enligt Riksdagens benämning handlar jämställdhet om att det ska vara jämlikt mellan 

män och kvinnor, samt att de ska ha samma möjlighet till att forma samhället och sina 

egna liv. Det kan till exempel handla om inflytande och frågor om makt (Sveriges 

riksdag). 

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet syftar här på att den ska vara tillgänglig för alla personer oavsett om, 

eller vilka former av funktionsnedsättning man har. Tillgängligheten sträcker sig över 

hela samhället och över alla sociala områden.(Svensk tillgänglighet) 

 

Barn och Ungdom 

Barnkonventionen definition av barn är människor som är under 18 år. 

(Barnombudsmannen 2015) Myndigheten  för ungdoms- och civilsamhälles frågors 

definition av ungdomar är människor som är i åldern 13-25 år (Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor). 

 

Folkbildning 

Folkbildning är benämningen på "fri och frivillig" bildning för vuxna och den ska 

även  bidra till att jämna ut klyftor i samhället genom utbildning. Det handlar om att i 

största mån kunna anpassa sig efter deltagarnas behov och förutsättningar. Om man 

tillämpar detta i biblioteksverksamheten innefattar detta att biblioteken ska 

tillhandahålla material för att tillgodose behovet av folkbildning i landet. Det kan handla 

om såväl ett brett bestånd av tidskrifter, samt facklitteratur, men även se till att 

biblioteket är en mötesplats för invånarna och att det finns aktiviteter/föreläsningar som 

intresserar invånarna. Ur en demokratisk synvinkel är folkbildning viktigt, då det 

handlar om att folket känner sig delaktiga och förstående i det demokratiska arbetet. 

Folkbildning inom biblioteksverksamheten handlar även om att överstiga den digitala 

klyftan och hjälpa låntagare som har behov av detta (Folkbildningsrådet 2014). 

 

3.3 The four spaces – a new model for the public library                               

I mitten av 1990-talet skapades en dansk modell av Marianne Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen och Dorte Skot-Hansen. Modellen återspeglade den dåvarande debatten om 

bibliotekets roll, som då handlade om kulturcentrum, kunskapscentrum, socialcentrum 

och informationscentrum. Det är olika centrum som relaterade till specifika sektorer 

inom samhället. Modellen kunde betraktas både som en analysmodell i förhållande till 

bibliotekets faktiska verksamhet, men också som ett verktyg för prioritering på uppdrag 
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av det lokala biblioteket (Jochumsen,Hvenegaard och Skot-Hansen 2012). De 

övergripande målen i modellen har vi översatt på följande vis: 

Erfarenhet (Experience) 

Inovation (Innovation) 

Delaktighet (Involvement) 

Självbestämmande (Empowerment) 

 

Två av målen (Experience och Involvement) berör individens tidigare erfarenhet och 

delaktighet för sökandet efter mening och identitet i ett komplext samhälle. De andra två 

(Innovation och Empowerment) är i större grad till för att stödja samhällsmål. Dessa 

mål är vitala för att en nation ska överleva den stora konkurrensen nationer emellan. 

Målen är till för att skapa starka medborgare, dels för att klara av vardagliga problem 

men även för att lyckas hitta nya lösningar för praktiska problem eller utveckla helt nya 

koncept, metoder eller uttrycksätt. I relation till detta är det speciellt intressant att 

studera hur bibliotekarier kan inspirera och stärka kreativitet och engagemang hos 

medborgarna. Detta är även viktigt för att skapa någonting för medborgare att leva för. 

Biblioteket blir en mötesplats för att hämta kunskap, erfarenheter och ordna 

engagerande möten och möjligheter för att uttrycka sig själv på ett kreativt sätt (Skot-

Hansen et al 2012). I modellens fyra hörn finner vi "utrymmen" (spaces). Dessa 

utrymmen ger möjligheter för att uppleva, upptäcka och delta i skapandet av biblioteket. 

Dessa är inte fysiska rum i biblioteket, utan ska ses som möjligheter som kan uppfyllas i 

biblioteket. De fyra utrymmena är: 

 

Inspirationsrum 

Inlärningsmiljö 

Mötesplats 

Performativa utrymmen  

 

I inspirationsrummet finns plats för upplevelser. Upplevelsen kan vara uttryck inom alla 

medier, kulturmönster och genrer. Enligt Skot-Hansen modellen bör detta utrymme 

användas för att gå ur sin bekväma zon och öppna upp för irrationella, känslomässiga 

och kaotiska upplevelser (Skot-Hansen et al 2012). 

 

I inlärningsmiljön ges utrymme till lärandet och egenmakten. Här kan barn och vuxna 

utforska världen genom obegränsad tillgång till information och kunskap. Lärandet sker 

på olika sätt. Det kan vara i lek, kurser eller inom konstnärlig verksamhet. Styrkan i 

biblioteket är att lärandet är en orienterad dialogprocess där utgångspunkten är 

användarnas erfarenheter och att lärandet sker i en informell miljö. Att satsa på lärande 

bör vara en stor del av bibliotekets roll. Skot-Hansen menar att med lärda medborgare 

säkrar vi framtiden för välfärd samt framsteg i ett globaliserat och post-industriellt 

samhälle. 
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Mötesplatsrummet är ett offentligt rum med möjligheter för människor att möta 

varandra oavsett värderingar och bakgrund. Här ges även tillfälle att diskutera och 

analysera problem. 

 

I det performativa utrymmet finns engagemang och innovation. Här finns aktiviteter och 

andra sätt att uttrycka sin konstnärliga sida i ett samspel med andra (Skot-Hansen et al 

2012). 

 

3.4 Tolkning av modell 

Vi har använt oss av modellen när det handlar om det demokratiska uppdraget. Det vi 

kan se utifrån modellen är att det demokratiska uppdraget hamnar mest i det mål som 

kallas delaktighet. I samband med de andra målen kan man tolka att de mer eller mindre 

kopplas till folkbildning vilket också hör ihop med demokrati. Modellen är utarbetad i 

Danmark vilket också kan är en fördel i och med att det sker en hel del samarbeten 

mellan de nordiska länderna. 

 

 

 

 

 
                                                                         (Skot-Hansen et al 2012) Figur 1 
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställning var valet av en kvalitativ 

intervjustudie den metod som ansågs kunna ge bäst resultat. I vår intervjuguide ansåg vi 

oss behöva många följdfrågor för att få svar på vår frågeställning. Det är också orsaken 

till att vi valde att genomföra intervjuer istället för enkäter. Vi valde att intervjua sex 

bibliotekarier i två olika kommuner, för att undersöka hur de såg på det demokratiska 

uppdraget. Vi valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer (Lantz 2013), eftersom 

vi ansåg att det kunde öppna upp för många följdfrågor. Bryman(2002) pratar om en 

semi strukturerad intervju vilket innebär att frågorna inte behöver komma i ordning hos 

respondenterna. I en semi strukturerad intervju har respondenterna stor frihet att själva 

utforma svaren på det sätt de själva vill. Under intervjuns gång kom respondenterna ofta 

in på de följdfrågor vi hade utan att vi behövde ställa dem. Vi gav dem frihet att själva 

variera sig i svaren. Vi spelade in intervjuerna på mobiltelefoner och transkriberade 

dem. I redovisningen tog vi ut de bitar som vi ansåg vara viktigast och analyserade och 

diskuterade dem.  

4.2 Urval 
Med utgångspunkt i vår frågeställning, söktes bibliotekarier som arbetade i två olika 

kommuner upp. De blev utvalda efter vissa kriterier såsom ålder och erfarenhet. 

Orsaken till det var att vi ville bredda vårt underlag bland respondenterna. Åldern 

varierar från 22 år till 65 år och erfarenheten från 1 år till 35 år. Kontakten till 

respondenterna skapades via e-post samt telefon. Vi bad om tillåtelse att intervjua dem 

angående bibliotekets demokratiska roll och förklarade att de valts ut efter ålder och 

erfarenhet inom yrket. Alla tillfrågade bibliotekarier tackade ja till att bli intervjuade. I 

två av fallen kom bibliotekarierna till uppsatsskrivarnas arbetsplats för intervju, och i 

fyra av fallen åkte uppsatsskrivarna till deras. De intervjuades under deras 

planeringstider, så att de inte skulle bli störda av låntagare. Intervjuerna spelades in på 

mobiltelefon efter medgivande av respondenterna. Intervjuerna bestod av sju frågor med 

tillhörande följdfrågor, vilka blev olika beroende på intervju. Intervjuerna pågick i 

ungefär 30 minuter var. 

4.3 Analysmetod 
I analysen utgick vi från modellen - The four spaces (Skot-Hansen et al 2012) och 

Åströms magisteruppsats(2012) Vi har också gjort en analys utifrån de svårigheter som 

finns när vi arbetar mot uppdraget. När vi analyserade modellen gjorde vi försök att 

tolka modellens fyra mål för att hitta kopplingar till demokratiuppdraget samt 

folkbildningen. Vi valde också att analysera våra svar utifrån Åströms magisteruppsats 

och de fem kategorier som hon fick fram i sin forskning och som vi även lånat i vårt 

resultat. 
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4.4 Metoddiskussion 
Genom att få ett empiriskt underlag för arbetet med det demokratiska uppdraget inom 

folkbiblioteket ansåg vi att det var givet att välja någon form av intervjuer. På grund av 

att uppdraget är väldigt komplext så var halvstrukturerade intervjuer det bästa. Det 

fanns flera förbereda följdfrågor men oftast kom bibliotekarierna in på de frågorna 

automatiskt. Upplevelsen av att det fanns många tankar om och kring uppdraget som de 

intervjuade funderade på märktes tidigt samt att det fanns en del frustration. Hade de 

tillfrågade tilldelats enkäter hade inte utrymmet funnits för tankar och funderingar kring 

uppdraget, eftersom enkäter är enstaka frågor. Det har med all säkerhet varit gynnsamt 

att göra personlig intervjuer i den här studien. Ett dilemma som fanns i den här 

undersökningen var tiden. Hade det funnits mer tid av den hade möjligheten funnits att 

bredda undersökningen till fler bibliotekarier och även till fler kommuner. Trots det 

anser vi att vi har fått ut tillräcklig information för att genomföra studien. 

 

5. Presentation av resultat                                                   
Här presenterar vi resultat som kommit fram från våra sex intervjuer. Vi har valt att utgå 

först utifrån Åströms kategorier och sedan utifrån The four spaces-delaktighetsrummet. 

Vi har även tagit med svårigheter när det gäller arbetet mot uppdraget, då vi fann att det 

fanns en hel del enligt respondenterna. Inledningsvis gör vi gör även en kort 

presentation av respondenterna. 

Svea                                                                                                                                     

En kvinna i 66 års åldern som arbetat som bibliotekarie i 32 år 

Karin                                                                                                                                    

En kvinna i 38 års åldern som arbetat som bibliotekarie i 4 år 

Sanna                                                                                                                                  

En kvinna 28 års ålder som arbetat som bibliotekarie i  3 år                                                

Monika                                                                                                                                

En kvinna i 54 års åldern som arbetat som bibliotekarie i 17 år 

Maja 

En kvinna i 46 år som arbetat som bibliotekarie 15 år 

 

Klara 

En kvinna i 22 års åldern som är nyexaminerad bibliotekarie som arbetat i 1 år. 

 

5.1 Intervjuresultat utifrån Åströms fem områden 

När det empiriska materialet presenteras utgår dessa från Åströms fem kategorier. 

Utifrån hennes kategorier har vi applicerat vårt egna resultat och gjort en 

sammanställning. Åström fick i sin magisteruppsats fram sju kategorier, i vårt resultat 

fick vi fram fem. 
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Tillgänglighet 

Biblioteket är och ska vara till för alla oavsett kön, ålder och etnicitet, det är alla 

respondenterna överens om.(Svea, Karin, Sanna, Monika, Maja, Klara) Tillgängligheten 

är ett fokus och biblioteket skall vara en plats dit alla är välkomna. Det här är något som 

flera av dem säger tidigt i intervjuerna och vi får fram att det är något av den viktigaste 

biten i bibliotekets demokratiska mål. Personerna arbetar väldigt starkt för att det 

dessutom ska vara jämlikt.(Svea,Klara,Sanna) 

 

Mångfald 

När det handlar om mångfald ska man försöka att ha ett så brett utbud som möjligt. Det 

gäller litteratur men även aktiviteter som utförs på biblioteket. Samtidigt så är det svårt 

att ha allt och personalen får hela tiden göra urval.(Maja) En annan sak som kommer 

upp hos flera av våra respondenter är stödet som kulturrådet ger genom sin litteratur. De 

ifrågasätter hur skattepengarna används i samband med stödet, med tanke på att den 

litteraturen sällan lånas ut, samt att den till viss del innehåller pornografiskt 

innehåll.(Sanna, Monika) En bibliotekarie påpekar att det finns en oskriven regel att inte 

sätta ut den litteraturen bland övriga beståndet. Hon anser att de själva hela tiden får 

prioritera litteraturen som ska köpas in och anser att kulturrådet borde göra 

detsamma.(Karin) 

 

Barn och ungdom 

"Om inte barnen får lära sig läsa, lär de inte sig att uttrycka sig och om de inte lär sig att 

uttrycka sig blir det ingen demokrati." (Klara) 

"Barnen är vår framtid" (Svea) 

Ett område som vi uppfattade som starkt prioriterat i samband med intervjuerna var 

kategorin barn och unga och respondenterna anser att det är en viktig del i arbetet med 

det demokratiska målet.(Maja, Klara, Svea, Monika) Det är också den kategorin som 

påverkas mest när det handlar om ekonomi. I samband med att en skola hotas av 

nedläggning kom just diskussionerna om demokrati och medborgares rättigheter upp. I 

en av kommunerna anordnar man teatrar för barn. Dessa är gratis och visas för 

förskolan i alla orter i kommunen. Dessutom innehåller biblioteksprogrammet både 

föreläsningar och författarbesök av olika slag. Dessa hålls både på huvudbiblioteket och 

på de olika filialerna i kommunen. I en annan kommun satsar biblioteket en hel del på 

förskolebarn genom sagostunder och bokpåsar. 

 

Jämlikhet 

Låntagarna har rätt att vara delaktiga via inköpsförslag, bokcirklar och andra aktiviteter 

som ger kulturupplevelser. Bibliotekarierna försöker i den mån de kan ta del av de 

inköpsförslag som låntagarna kommer med och de försöker vara alla till lags.(Karin, 

Monika, Klara) En bibliotekarie tvekade när det handlade om nyandlig litteratur. Hon 

gjorde då bedömningen att en bok med mer vetenskapligt innehåll var att 

föredra.(Karin) 
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Folkbildning 

"Ha tillgång till det som låntagarna behöver för att skapa sin egen kunskap för att kunna 

verka i samhället, påverka och ändra i samhället" (Karin) 

"Folkbibliotekens grundidé är att biblioteken är till för alla. Att försöka tillgodose allas 

behov i samhället efter bästa förmåga. Alla ska få den kunskap de behöver för att kunna 

verka i samhället" (Svea) 

Förutom Karin och Sveas svar, anser även två andra bibliotekarier att rätten till kunskap 

är en viktig del inom uppdraget. Att biblioteket kan förse låntagare med det de behöver 

för att kunna utveckla sin egen kunskap. Detta kan ske genom kurslitteratur eller via 

aktiviteter. Att bidra till att skapa starka medborgare som kan bli självständiga ser de 

främst genom möten med andra kulturer(Sanna, Monika). 

Även om ordet folkbildning inte kommer upp i intervjuerna märker vi att det mesta med 

bibliotekets verksamheter ändå kopplas till detta, både när det gäller arbetet med olika 

prioriterade grupper, kulturpolitik, inköpsförslag, delaktighet på föreläsningar och 

Maker Space, på så sätt får folkbildningen det största utrymmet i våra intervjuer. 

 

5.2 Intervjuresultat som kopplas ihop med The four spaces 

När vi applicerat vårt resultat från intervjuerna och tillämpar de i The four spaces så 

utgår vi från de fyra målen Innovation, Självbestämmande, Erfarenhet och Delaktighet. 

 

Innovation 

Innovation handlar om att hitta svar på praktiska problem eller utveckla nya koncept. 

Två av våra respondenter svarar att  IT- utvecklingen har vuxit enormt de senaste åren 

varför biblioteken har fått tänka om. Det läggs mer och mer fokus på den tekniska biten 

såsom hjälp med e-post konton, e-böcker och IT caféer och man marknadsför 

biblioteket som ett lärcentra för att skapa demokratiska medborgare(Karin). Den äldre 

generationen av respondenterna har gått datakurser för att klara av att hålla sig 

uppdaterade.(Svea, Maja) Ett nyare koncept som har utvecklats inom biblioteket är 

Skaparbibblan eller Maker Space vilket innebär att man skapar ett kreativt rum för 

barnen att utveckla sitt skapande och sin teknologiska ådra. Enligt en av kommunernas 

kulturblad anordnar biblioteken många olika aktiviteter för invånarna i kommunen. 

Fokus ligger dock på barn och unga. En respondent menar att skaparbibblan inte ingår i 

någon utbildning, vilket försvårar för bibliotekarierna på de mindre biblioteken, 

eftersom de inte har tillgänglighet till stora lokaler och utbildning. Hon är bekymrad 

över att bibliotekarierna på de mindre filialerna ska behöva ta ansvar för ytterligare 

aktiviteter på den korta tid som finns(Sanna).  

 

Självbestämmande 

Även om bibliotekarierna upplever att styrdokumenten och lagarna är över deras huvud 

så kan biblioteken ändå bestämma en hel del själva. Det är de som fördelar budgeten de 

blir tilldelade. Att biblioteket kan förse låntagare med det de behöver för att kunna 

utveckla sin egen kunskap, vilket leder till en bättre demokratisk grund att stå på. 

(Sanna, Monika) 
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Erfarenhet 

Det här målet är svårt att fylla utifrån våra respondenters svar i och med att det 

koncentrerar sig mycket på användarna. Däremot erbjuder biblioteken litteratur och 

information som gör att användarna kan fortsätta utvecklas samt hitta nya kunskaper. 

När det gäller litteratur på andra språk än svenska försöker biblioteken ha ett så brett 

utbud som möjligt. Detta gäller främst litteraturen åt de nyanlända, och bibliotekarierna 

påpekar att den litteraturen lånas ut en hel del.(Sanna, Maja)De nyanlända använder 

även datorerna som finns tillgängliga på biblioteket och det beror med all sannolikhet 

att de inte har tillgång till det hemma.(Monika) Det som är positivt med det här målet 

och som stärker demokratin är att var du än befinner dig kunskapsmässigt i livet så finns 

det med all sannolikhet något för alla.  

 

Delaktighet 

Biblioteket ska vara en möjlighet till mötesplats för alla medborgare i samhället. För en 

del medborgare kan det här vara enda tillfället under dagen att kommunicera med andra 

(Maja). När det gäller biblioteket som mötesplats påpekar respondenterna att 

tillgängligheten är mycket viktig för de nyanlända. Biblioteket ska vara en plats dit alla 

är välkomna och detta sägs tidigt i intervjuerna. När det är val i Sverige ställer 

biblioteken upp som röstningslokaler, för de som inte vill poströsta. Det ser 

bibliotekarierna som en bra demokratisk grund, att de som vill göra sin röst hörd kan 

göra det via biblioteket.(Monika) 

“Tillgängligheten och jämlikheten är en stor del inom det demokratiska 

uppdraget”(Klara, Monika, Svea,) En kategorigrupp som är viktig är de äldre. De ska 

kunna fortsätta nyttja biblioteket trots att synen försämras eller svårigheten att kunna ta 

sig dit. På ett av bibliotek går personalen ut med böcker till äldreboende för att de ska 

kunna ta del av litteratur. En lösning som fungerar bra säger personalen.(Svea) När 

medborgare inte haft möjlighet till att själva klara av vissa saker har biblioteket ingripit. 

Man ser till att de äldre ska kunna fortsätta ta del av den litteratur som finns, genom att 

erbjuda dem Daisy böcker, e-böcker, storstil och "Boken kommer". Det här är något 

som visat sig vara väldigt uppskattat för de som inte kan ta sig själva till 

biblioteket.(Karin) Många äldre kommer också och läser dagstidningar på biblioteket 

varje dag och får i samband med det även ett personligt möte med personalen och andra 

låntagare.(Maja) De ser att bibliotek som mötesplats är viktig, vilket vi tidigare nämnt i 

uppsatsen. 

 

5.3 Svårigheter att arbeta mot uppdraget 

Precis som Åström(2012) konstaterade vi att det fanns svårigheter med att arbeta mot 

uppdraget. Det här var något som upplevdes tidigt i intervjuerna med våra respondenter. 

Vi har gjort en sammanställning av de svårigheter som kom upp. En bibliotekarie 

svarade direkt att ekonomin var den svåraste delen att arbeta med under uppdraget. 

"Det går inte att jämföra det demokratiska uppdraget mot hur det var när jag började 

arbeta för 32 år sedan. Idag är det mycket mer tekniska lösningar"(Svea) Några av de 

intervjuade kände att de arbetat för kort tid för att kunna besvara frågan utifrån ett 

yrkesmässigt synsätt, men de menar ändå att de kan se vissa skillnader som låntagare, 
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till exempel menar de att informationsvetenskap har blivit större och bredare och att 

biblioteken blivit bättre på att visa att de arbetar med det demokratiska uppdraget. Två 

av de intervjuade ansåg att svårigheten med uppdraget kan vara att möta låntagare som 

ingår i prioriterade grupper. De menar att egna värderingar kan spela roll i mötet med 

låntagaren. Sedan ansåg de även att språket var en nackdel när det gällde nyanlända. En 

av de intervjuade kände att lagen är ett stöd där(Klara, Sanna). Det som alla 

bibliotekarier är överens om är att styrdokumenten och lagarna är väldigt luddiga och 

kan vara svåra att tolka. Flera av bibliotekarierna påpekar att med den nya strömmen av 

nyanlända blir denna del av det demokratiska uppdraget svårare och svårare att 

tillgodose, p.g.a. ekonomiska och tidsenliga brister(Monika). 

"Det är lite luddigt, det finns inget konkret bara lite fina ord sen låter det hyfsat 

bra"(Monika) 

"Demokrati för tankarna till ett statsskick och hur ska lilla jag kunna arbeta utifrån ett så 

stort ord? (Sanna)" 

"Hur kan lilla jag arbeta med så stora ord"(Monika) 

                                                                                                                                             

En bibliotekarie anser att lagarna är över deras huvud och att de behövs brytas 

ner.(Svea) Det är olika förutsättningar när det handlar om ekonomi och resurser vilket 

gör att biblioteken arbetar olika med det demokratiska uppdraget. Bibliotekarierna är 

överens om att de fått omstrukturera och fokusera på andra. Ett exempel handlar om att 

den nuvarande invandringen gjort att det tillkommit många arbetsuppgifter. Problem 

som uppstår är språksvårigheter, samt svårigheter att få de nyanlända att förstå vad 

bibliotekets uppgift egentligen är. En bibliotekarie upplever att för mycket ansvar ligger 

på biblioteket. Hon gav exempel på att det ofta handlar om hjälp med papper de 

nyanlända ska skicka till Migrationsverket. I samband med det uppstår konflikter p.g.a. 

att biblioteket inte kan erbjuda den hjälp som de nyanlända förväntar. Bibliotekarierna 

ser ett stort problem med att få tiden att räcka till för den nya strömmen av flyktingar, 

vilket i sin tur gör denna del av det demokratiska uppdraget svårare och svårare att 

tillgodose, p.g.a. ekonomiska och tidsenliga brister(Svea). 

 

6. Analys 

Vi har i det här kapitlet delat in analysen i tre olika delar. Den första delen handlar om 

analysen utifrån Jenny Åströms(2012) kategorier (som vi även lånat) och den andra 

delen handlar om The for space(Skot-Hansen et al. (2012). I den tredje delen har vi gjort 

en analys gällande svårigheter att arbeta mot uppdraget. Vi ville undersöka hur 

bibliotekarierna tolkar det demokratiska uppdraget och hur de tillämpar detta i sin 

yrkesroll. Vi söker även svaret på om man tolkar det demokratiska uppdraget 

annorlunda beroende på ålder och erfarenhet. Det var så vårt syfte såg ut innan vi 

började med uppsatsen. Genom paragrafer och styrdokument framgår det inte tydligt 

vad den demokratiska rollen för biblioteken egentligen innefattar. Det beskrivs inget 

konkret, förutom att främja mångkulturen, prioritera minoritetsgrupper och att 

biblioteket ska vara gratis. 

Vår frågeställning var: 

*Hur ser bibliotekarierna på det demokratiska uppdraget? 
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*Hur arbetar bibliotekarierna med det demokratiska uppdraget? 

Att använda en kvalitativ undersökning gav oss de bästa resultaten. Vi har kunnat 

använda oss av följdfrågor som gett oss en hel del svar. 

 

Det som alla respondenter är överens om är att folkbiblioteken ska vara till för alla, att 

de ska försöka tillgodose allas behov i samhället samt att alla ska få den kunskap de 

behöver för att kunna verka i samhället. Lundquist skriver att “demokratins allmänna 

tanke är att medborgarna skall ha lika rätt till personlig utveckling och ha lika rätt att 

påverka samhällets gemensamma angelägenheter”(Lundquist 1998) 

Att bibliotekarierna funderar över det demokratiska uppdraget märks i våra intervjuer. 

De förstår grundtankarna med lagarna, men funderar över sin egen position inom 

uppdraget. När du är anställd på biblioteket så kan du enligt Lundquist anses vara en 

ämbetsman i och med att du arbetar efter politiska lagar. Vi kan se kopplingen mellan 

Lundquist definition av ämbetsmän och bibliotekarierna, de arbetar båda två efter 

skyldigheter, rättigheter, samt beteenden och beslutstagandende (Lundquist 1998). Kan 

ändrad titel vara ett alternativ för att stärka bibliotekariernas position tänker vi? 

Bibliotekarierna upplever att styrdokumenten innefattar stora ord och flera uttalar att 

orden känns för stora för deras lilla verksamhet. Det som bibliotekarierna är överens 

om, är att styrdokumenten samt lagarna är luddigt formulerade och kan vara svåra att 

tolka. Lagarna behöver brytas ner till den nivå som folkbiblioteket befinner sig på.   

 

Rubin pekar på bibliotekens roll som utbildare. Han skriver att historiskt sett har 

folkbiblioteken varit extra viktiga i att introducera böcker till barn och vuxna. Idag har 

biblioteken intagit en mer informationsbaserad roll, där de aktivt engagerar sig i 

information via webben och internet (Rubin 2010). Vi har i våra intervjuer iakttagit att 

bibliotekarierna känner att informationsbiten bara växer och växer. Medborgare behöver 

hjälp med e-post konton och nedladdning av e-böcker. Det satsas mycket på barn och 

unga när det gäller läsning och flertalet av biblioteken har något eller några projekt 

igång som är lässtimulerande. Att medborgare som besöker biblioteken ska vara säkra 

på att få samma service oavsett om de söker referens material, behöver få råd eller bara 

vill läsa är alla respondenterna överens om. 

 

6.1 Analys av Åströms fem områden 

Som skrivet ovan är Åströms uppsats baserad på svaren av tolv stycken bibliotekarier 

och biblioteksassistenter runt om i hela Sverige. Enligt Åströms studie ansåg hennes 

respondenter att det fanns sju områden som gick att urskilja: tillgänglighet, mångfald, 

barn och ungdom, jämlikhet, folkbildning, gratisprincipen och kulturhistoria (Åström 

2012). I våra intervjuer framgick tydligt fem av dessa områden, nämligen tillgänglighet, 

mångfald, barn och ungdom, jämlikhet och folkbildning. Gratisprincipen kom inte på tal 

hos någon av våra respondenter, inte heller kulturhistoria märktes anmärkningsvärt i 

deras svar. Kanske beror det på att vi personal är inpräntade med att gratisprincipen och 

kulturhistorien finns där oavsett det demokratiska målet eller inte. Kan bortfallet av 

kulturhistorien bero på att det tekniska tar upp mer plats nu än tidigare och att man på så 

vis har prioriterat den högre än kulturarvet? Kan det också vara så att det är saker 
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bibliotekarier tar för givet i sitt arbete? En annan anledning till att de två områdena inte 

kom på tal i vår undersökning kan bero på att vi endast gjorde sex stycken intervjuer. 

Åström nämner också i sin uppsats att nyexaminerade bibliotekarier inte upplever 

samma känsla för demokratiuppdraget som den äldre generationen verkar göra. Åströms 

respondenter oroas över att demokratitänkandet har försvunnit ur utbildningen vilket vi 

inte upplevde vår undersökning. Vi märker att de av våra respondenter som arbetat som 

bibliotekarie mindre än fem år funderar mycket över det demokratiska uppdraget och de 

hade lättare att citera lagen än de som arbetat längre. Om detta betyder att de har mer 

eller mindre känsla för det demokratiska uppdraget låter vi vara osagt, men vi vill mena 

att det kanske snarare handlar om en generationsskillnad och ett sätt att se nya 

möjligheter med biblioteken, än en fråga om att inte tänka på det demokratiska 

uppdraget. Åström fick i sin uppsats fram att bibliotekarieyrket inte bara innebar att låna 

ut böcker, utan även att hjälpa låntagare med datorer, sociala medier, beställa saker på 

internet och skapa e-post konton (Åström 2012). Utifrån vår studie kunde liknande 

slutsatser dras med tillägg av pappershanteringen av nyanlända. 

 

6.2 Analys av The four spaces 

Innovation 

Biblioteken måste hela tiden vara uppdaterade när det gäller den teknologiska biten och 

den ändras kontinuerligt. Satsningar görs redan på medborgare i unga år framförallt 

genom Maker Space och Skaparbibblan, för att på lång sikt öka barnens skapande och 

teknologiska ådra. Det verkar däremot svårare att uppfylla den här biten på de mindre 

biblioteken då det framförallt behövs fler lokaler och fler personal. Däremot verkar det 

lättare för personalen att erbjuda hjälp med e-postkonton, e-böcker och IT caféer åt 

medborgarna.  

 

Självbestämmande 

Personalen har inte inget bestämmande själva när det gäller styrdokument och lagar, 

men de kan bestämma över budget och inköp. Som vi tidigare sagt så har personalen 

ifrågasatt viss del av inköpsförslagen men överlag försöker de tillgodose medborgarna. 

Biblioteket förser låntagare med datorer och litteratur som gör att medborgarna kan 

fortsätta att utvecklas samt hitta nya kunskaper. 

 

Erfarenhet 

Beroende på vilka erfarenheter låntagarna har tidigare kan biblioteken anpassa sig efter 

den nivån denne befinner sig på. Det kan handla om kurslitteratur eller litteratur på 

andra språk. Medborgare kan tillgodose sig med information som gör att de kan ta del 

av samhällsinformation världen över.  

 

Delaktighet 

Det målet som vi ansett fått mest utrymme i modellen är delaktighetsrummet. Redan 

tidigt i intervjuerna klargjorde respondenterna att biblioteket är till för alla i 

samhället.  Det ska vara en mötesplats som alla är välkomma till och som medborgarna 
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kan nyttja oavsett vilka förutsättningar de än har. Biblioteken erbjuder olika 

möjligheter, till exempel storstil eller Boken kommer för att alla ska kunna ta del av 

litteraturen. Biblioteken bjuder även in till teater och författarbesök, problemet här är att 

det oftast tas ut en avgift i samband med det, och då kanske inte alla medborgare har 

möjlighet att komma. 

 

 

6.3 Analys av svårigheter med uppdraget                                          

Bibliotekarierna uppfattar bibliotekslagen som något över deras huvuden och känner 

svårigheter med det demokratiska uppdraget utifrån ett ekonomisk och tidsenligt 

perspektiv. Problemen med det demokratiska målet syns tydligt i intervjuerna, hög 

arbetsbelastning, tidsbrist, ekonomi och resurser, samt svårigheter att förklara för 

användarna vad som är bibliotekets tjänster. Bromö och Lövgren berör detta i sin 

uppsats. De menar att när det gäller den ekonomiska aspekten har biblioteket förändrats 

från en ekonomi där biblioteket fått resurser utan att behöva visa resultat till en 

prestationsorienterad ekonomi, vilket innebär att resurserna sätts i relation till 

prestation. De menar att det uppstår en konkurrens mellan olika kommunala 

verksamheter och därför behöver biblioteken redovisa värde inför kommunens invånare 

och motivera sin verksamhet (Bromö och Lövgren 2008). Lundquist berör även att den 

politiska processen i samhället är en snabb förändring som hela tiden erbjuder nya 

möjligheter men även en del begränsningar. Aktörerna har att göra med en situation som 

präglas av mångfald, komplexitet, mångtydighet och motsägelsefullhet (Lundquist 

1998).Aktörerna som i vårt fall är bibliotekarier anser att lagarna är svårtolkade och 

invecklade och att det skiljer sig med vilka resurser biblioteken har 

Två av de intervjuade ansåg att svårigheten med uppdraget kan vara att möta låntagare 

som ingår i prioriterade grupper. De menar att egna värderingar kan spela roll i mötet 

med låntagaren. En av respondenterna tvekade när hon fick ett inköpsförslag som hon 

ansåg vara oetiskt och gjorde därför ett eget val av inköpet. Om låntagaren ingick i 

prioriterade grupper låter vi vara osagt, men enligt Lundquist är lojalitetskravet 

avgörande. Han menar på att ämbetsmännen måste lyda även i de fall han anser att 

beslutet strider mot god moral (Lundquist 1998).  

 

Den ekonomiska situationen påverkar arbetet i institutionen. Att behöva marknadsföra 

sig och redovisa ett kommunalt värde för invånarna är inte bara tidskrävande, när tid 

inte finns, utan även en stressfaktor i arbetet. Enligt Lundström använder till exempel 44 

% av invandrarna biblioteket minst en gång i månaden. Hos svenskarna är motsvarande 

siffra 32 %. Av de med dålig läs- och skrivförmåga använder sig 38 % av invandrarna 

av biblioteket, medan motsvarande siffra hos svenskarna är 18 %. Lundström menar att 

biblioteken skulle kunna göra mer integrationsarbete, men den bristande ekonomin och 

för lite kunskap om integrationsarbete försvårar arbetet (Lundström, 2004). 
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7. Diskussion 

I vår studie, märker vi att bibliotekarierna har mycket att säga gällande den 

demokratiska roll som ingår i yrket. De är osäkra på vad lagarna antyder och biblioteken 

har ett behov av resurser och ekonomiska hjälpmedel som inte finns i dagsläget. Vi 

märker att en oro kring det rådande klimatet med invandringspolitiken påverkar 

arbetsuppgifter och därmed delas prioriteringarna om vad som är viktigast i det 

demokratiska arbetet. Lundström(2004) tar i sin artikel upp att invandrare använder sig 

utav biblioteken mer än vad svenskar gör i olika sammanhang. Vi vet att det kommit 

många nyanlända till Sverige och det vi upplever är att det även är märkbart på 

biblioteken. Utifrån flera svar från respondenterna är biblioteken en av de intuitioner 

som de nyanlända möter först i samhället. Lundström(2004) menar att biblioteken 

skulle kunna göra mer om det fanns ekonomi och mer resurser. Vår fundering är hur 

mycket biblioteken ska ta ansvar för när vi kommer till integrationsarbete? Vi tror att 

det behövs mer samarbete både med Migrationsverket men även med kommunerna. I 

det fallet biblioteket ska vara ett rum för nyanlända att skaffa sig information om 

samhället samt få den hjälp de behöver med papper och dylikt, behövs det bättre stöd 

från Sveriges regering. Ett alternativ kan vara att det tillsätts personal som kan 

kommunicera med nyanlända. Det skulle underlätta enormt både för biblioteken men 

även för se som anländer hit. 

                                                                                                                                             

Bibliotekarierna i studien visar på ett engagemang att vilja utveckla biblioteken, 

samtidigt som de vill bevara ursprungsidén om biblioteket som folkbildningscentral. Vi 

kan genom våra intervjuer se att bibliotekets demokratiska roll verkställs på biblioteken. 

Vi ser även att folkbildningen får en större roll än vad vi från början ansåg. I 

intervjuerna pratas det inte om folkbildning, men indirekt berörs ämnet i varje intervju. 

På vissa platser har även kommuner separerat på skolbibliotek och folkbibliotek, vilket i 

sin tur gör folkbiblioteken till mer av en mötesplats. Vi anser ändå att man separerar lite 

på folkbildningsdelen när det gäller barn och unga även om en mötesplats är ett sätt att 

sprida folkbildning, med fokus på tillgänglighet, mångfald, prioriterade grupper och 

jämställdhet. Huruvida de demokratiska målen är svårtolkade eller tydliga råder det 

ingen oklarhet om. Alla respondenter är överens om att lagarna är svårtolkade. De 

menar att de styrande lagarna kan tolkas hur man vill, så länge man har i åtanke att vissa 

saker ska respekteras, till exempel jämställdhet, mångfald, läsförståelse och 

läsutveckling. Prioriteringarna om vad som är fokus i den demokratiska rollen skiljer sig 

även hos de som arbetar i samma kommun. Det framgår att det finns både likheter och 

olikheter mellan hur de olika bibliotekarierna tänker kring det demokratiska uppdraget. 

Två av de intervjuade bibliotekarierna känner att ordet demokrati är skrämmande och 

stort.          

 

I artikeln som Audunson (2010) skrev så var biblioteket svåröverskådligt när det gällde 

mötesplatser. Att biblioteket är lätt att komma åt märks i intervjuerna då framförallt 

nyanlända tidigt vänder sig till biblioteket efter ankomsten till Sverige. Flera av dem 

använder biblioteket som mötesplats även om det "bara" handlar om ett möte över 
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internet. När det gäller den äldre generationen är det också en kategorigrupp som 

använder sig av biblioteket som mötesplats, men här kan vi se att det kan ske via 

dagstidningar. 

 

Både Åström(2012) och Bromö & Lövgren(2008) visar på kulturarvens prioriteringar 

inom folkbiblioteket men i vårt resultat har inte kulturarven fått utrymme. Är vi på väg 

att gå ifrån kulturen inom biblioteksverksamheten till förmån för det tekniska, så som 

Rubin menar? Carolyn Lukensmeyer påpekar i "public libraries and the future 

democracy" (2013) att folkbiblioteken har en stor roll i det demokratiska uppdraget, att 

det är en fysisk plats för medborgarna som ger trygghet. Det vi kunnat se i vår analys är 

att medborgarna har en tillit till biblioteket framför allt de nyanlända. Ofta är biblioteket 

bland de första institutionerna som de besöker och de har höga förväntningar på 

biblioteket, framför allt när det gäller praktiska saker såsom byråkrati. Bromö & 

Lövgrens ideologianalys över politiska dokument riktade mot folkbibliotek med fokus 

på det demokratiska uppdraget, påpekar att dokumenten berör främst tre gemensamma 

värderingar. Dessa tre var yttrandefrihet, främja folkbildning och bevara 

kulturarven(Bromö&Lövgren 2008). Vi trodde att folkbildningsdelen skulle få mer 

fokus än den fick, med tanke på att de flesta bibliotek idag tillhandahåller mycket av 

den genom IT-tekniska delen. De håller IT-café och tillhandahåller e-böcker, samt är en 

hjälp och stöd för de studerande och flertalet bibliotek tillhandahåller även språkcaféer i 

samarbete med andra organisationer. Utifrån de styrdokument som finns påpekas 

folkbildningen som viktig, även Hansson (2012) skriver om bibliotekets roll som 

folkbildare, men enligt våra respondenter tycks det vara något som inte är en stor 

prioritet inom det demokratiska uppdraget. Istället talas det mycket om barn och unga, 

nyanlända och demokrati i sin helhet, vilket är något vi tolkar som folkbildning, då det 

handlar om både läsförståelse, läsutveckling och bildning av nya medborgare, men som 

av våra respondenter inte benämns som det.  

 

När vi diskuterar folkbildning så upplever vi att det framkommer i Skot-Hansen et al. 

modellen men att man kan hitta olika tolkningar av folkbildning i alla rum. I 

delaktighetsrummet så handlar det om en mötesplats för medborgarna, oavsett etnicitet, 

klasskillnad, ålder och kön. Genom att dessa grupper möts får de ta del av varandras 

erfarenheter. I Innovationsrummet handlar det om att övervinna den digitala klyftan och 

där är biblioteken en hjälpande hand, med tillgång till bland annat datorer. I 

självbestämmande rummet förser biblioteken medborgarna med det de behöver för att 

utveckla sin nuvarande kunskap för att bli bättre demokratiska medborgare, exempel på 

det kan vara kurslitteratur och tidskrifter. Erfarenhetsrummet handlar om att tillgodose 

litteratur framförallt på andra språk, samt att medborgare kan ta till sig 

samhällsinformation. I modellen The four spaces finns fyra cirklar och fyra utrymmen 

som utgör grunden för modellen (Skot –Hansen et al. 2012). Genom att göra ytterligare 

en cirkel i mitten av modellen, så får denna cirkel representera hur alla rum i modellen 

innefattar folkbildning. På så sätt ser vi att Valfrids Palmgrens vision om folkbiblioteket 

som en folkbildningsplats än idag har samma relevans. 
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Jenny Åström fick i sin masteruppsats fram sju områden som inkluderade det 

demokratiska uppdraget. Vi fick genom vår studie fram fem stycken områden. Att det 

demokratiska arbetet finns på biblioteken kan vi konstatera och bibliotekarierna arbetar 

till stor del för att förminska den digitala klyftan och för att vara tillgängliga för 

medborgarna. Något som tog stor plats i vår undersökning men inte Åströms, var de 

nyanlända. Orsaken till det är med all sannolikhet att det är en bit som har ökat enormt 

de senaste åren. Vi tror att om Åström gjort sin undersökning idag hade det med stor 

sannolikhet funnits ett område till under hennes resultat nämligen nyanlända. 

 

8. Förslag till fortsatt forskning 

Det finns flera olika vägar och perspektiv att forska vidare kring detta ämne. Ett 

alternativ skulle kunna vara att se om folkbildningsdelen minskar allteftersom IT och 

internet användningen ökar. En analys skulle kunna göras för att se huruvida 

biblioteksplanerna som kommunerna har utgår ifrån det demokratiska uppdraget. En 

annan inriktning är att se hur prioriterade grupper tar fokus, om de gör det, från andra 

områden i den demokratiska rollen. Ett annat forskningsalternativ kan vara att 

undersöka effekten av flyktingvågen utifrån det demokratiska uppdraget, där fokus 

läggs på hur man använt resurser i arbetet med nyanlända, samt hur detta på lång sikt 
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kan se ut. Hur ser konsekvenserna av verksamhetens demokratiska roll ut om man 

lägger mycket fokus på en grupp? Ett annat alternativ att forska vidare på är hur man ser 

på den demokratiska rollen utifrån ålder och erfarenhet. Vad skiljer sig mellan de som 

arbetat länge på samma institution och de som är nyutexaminerade?  Tolkas det 

demokratiska uppdraget olika utifrån ålder? En annan utgångspunkt som handlar om det 

demokratiska uppdraget kan vara att undersöka hur användarna uppfattar 

bibliotekariernas arbete gentemot uppdraget. 

 

 

Sammanfattning 

Parallellt med bibliotekens framväxt under 1900 talet växte även rösträtten fram. 1921 

blev riksdagen fullt ut en demokratisk representation för hela folket. Det centrala 

begreppet för folkbildningen "fritt och frivilligt" skapades 1944 av 

folkbildningsutredning. Efter andra världskriget 1945 fastslog FN (Förenta Nationerna) 

sin förklaring för de mänskliga rättigheterna. Alla ska ha rätt till åsikts-och 

yttrandefrihet samt friheten att söka, ta emot och sprida information. Under åren som 

kom byggdes biblioteksväsendet ut i Sverige vilket bidrog till bättre bibliotek samt en 

ökad utbyggnad av folkbildning och utbildning i samhället. Det var det här som lade 

grunden för den jämlika tillgången till kunskap och information vi har i Sverige idag. 

1997 kom lagen om att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och 2011 kom lagen om 

skolbibliotek. Dessa lagar är något som stärkt den demokratiska rättighet som vi 

medborgare har. Trots dessa lagar och styrdokument framgår det inte tydligt vad den 

demokratiska rollen för biblioteken egentligen innefattar. Det finns lagstadgat att 

biblioteket ska vara gratis och lagarna säger att de ska arbeta för mångfald och 

jämlikhet. 

 

I kapitlet tidigare forskning nämner Audunson att bibliotek som mötesplats är något 

som hela tiden växer och att användarna betonade vikten av den sociala kvalitén de fick 

genom att besöka biblioteket. I vår undersökning fick vi fram att nyanlända använder 

biblioteket till stor del och att det är en plats som de kommer till väldigt tidigt för att 

skapa en social tillvaro, både för att umgås fysiskt men även för att kommunicera via 

internet. En annan kategorigrupp som använder biblioteket en hel del är den äldre 

generationen, men här sker mötena främst via dagstidningar, för en del kan det vara den 

enda möjligheten att fysiskt umgås med andra människor. Även barn är en grupp som 

utnyttjar biblioteket och som biblioteken satsar mycket på. Vi märker att aktiviteter för 

barn har stor prioritet hos våra respondenter. Makerspace och skaparbibblan nyttjas. 

Barnen kommer till biblioteket och får en bra relation till både bibliotekarierna och till 

lokalerna. 

 

Något som förändrat sig under åren är arbetet med den informationsteknik som ständigt 

växer, vilket också innebär att den gamla bilden av bibliotekarierna som sitter bakom 

utlåningsdisken sakta har suddas ut. Nu upplevs det som att bibliotekarier arbetar mer 

fysiskt med att vara en så kallad hjälpande hand. Om demokratiska uppdraget 

framkommer det egentligen inte mycket i lagarna mer än att biblioteken ska främja 
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mångkultur och att biblioteken skyddas av en gratisprincip. Innan vi utförde våra 

intervjuer var vi överens om att biblioteken arbetade utifrån uppdraget, så det vi ville 

undersöka var hur de förhåller sig till det och hur de tillämpar det i sin yrkesroll. Jenny 

Åström gjorde en liknande undersökning för fyra år sedan och vi ville se om uppdraget 

hade ändrat sig under dessa år. Vi koncentrerade oss på enbart två kommuner och enbart 

sex bibliotekarier. 

 

Vi gick in i den här undersökningen med två frågor: 

Hur ser bibliotekarierna på det demokratiska uppdraget? 

Hur arbetar bibliotekarierna med det demokratiska 

uppdraget?                                                  

 

Åström genomförde också intervjuer i sitt arbete, men till skillnad från denna uppsats 

intervjuade hon olika sorters personal inom biblioteken runt om i hela Sverige. Hon 

kom fram till att det fanns sju områden som gick att urskilja: tillgänglighet, mångfald, 

barn och ungdom, jämlikhet, folkbildning, gratisprincipen och kulturhistoria. I detta 

forskningsarbete upptäcktes fem gemensamma områden; tillgänglighet, mångfald, barn 

och ungdom, jämlikhet och folkbildning, dock inte gratisprincipen och kulturhistorien. 

Funderingar kring varför de två andra kategorierna inte kom fram i intervjuerna är att 

det är sådant som bibliotekarier idag tar för givet. Det kan även bero på att det i denna 

uppsats endast intervjuades sex stycken bibliotekarier jämfört med Åströms tolv. Ett 

område som tog stor plats i vår undersökning var de nyanlända. Att inte Åström fick 

fram det området i sin undersökning har vi inte tagit stor fasta vid, då det är en 

samhällsgrupp som ökat enormt det senaste året. Vi tror att om hon hade gjort 

undersökningen idag hade det med stor sannolikhet funnits åtta områden. Utöver 

Åströms områden  tillämpade vi även respondenternas svar i modellen The four Spaces 

av Skot- Hansen et al. Något som vi upplevde var att folkbildning mer eller mindre 

framgick i alla fyra målen, vilket också kan ses som demokrati. I och med det gjorde vi 

en egen cirkel som på ett eller annat sätt berör alla fyra rum i modellen. På så vis ser vi 

också att Valfrids Palmgrens vision om ett folkbildningsbibliotek lever kvar i vårt yrke 

och i vårt tänk kring det demokratiska uppdraget i biblioteksväsendet. 
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Bilaga A Intervjuguide 
 
 
1.Hur tolkar du det demokratiska uppdraget? 

Följd: Vad innefattar det demokratiska uppdraget? (Vi vill ha konkreta 

områden) Varför innefattar dessa områden det demokratiska uppdraget? 

Följd: vilken del (vilket område) av det demokratiska uppdraget tycker du är viktigast att 

jobba för? 
 
 
2. Upplever du att arbetet med de demokratiska uppdraget har ändrats under åren? 

Följd: Hur har det ändrats? 

Om det har ändrats- var det bättre förr? 

 

3.Vad finns för svårigheter med uppdraget? 

Viktigt att de utvecklar sina svar här 

 

4. Finns det tillfällen då du upplevt att du ifrågasatt det demokratiska uppdraget? 

 

5. Anser du att de riktlinjer och lagar biblioteket står under förklarar det demokratiska 

uppdraget på ett tydligt sätt, så att biblioteket förstår vad det demokratiska uppdraget är? 

 

6.Vilken ålder har du? 

 

7. Hur många år i yrket har du? 
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