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Abstract:  It is said that libraries are the cornerstones of democracy. 

What is then the democratic mandate, and how is it 
perceived by the library staff? That's what I examine in this 
master's thesis. I’ve made 14 phone interviews with library 
staff, from assistants to managers, and examined what their 
daily work routine looks like and what they think belongs to 
the democratic mandate. I found that all agree that there is a 
democratic mandate, but it is not clearly stated in any 
document. 
I found seven areas that my respondents saw as part of the 
mandate; availability, diversity, children and young people, 
equality, public education, free of law and cultural history. 
These are not sharply defined, but can often move into one 
another. The everyday work of the library is more of a social 
work than you might think. The digital divide means that the 
library staff will largely be helping with things like ordering 
stuff over the Internet, get email accounts, helping people to 
learn social media, helping immigrants and refugees to learn 
how Swedish society works and so on. 
The problems experienced with the democratic mandate 
were mainly economic. Downsizing means that the staff 
does not have time and opportunity to help as much as they 
want. The fact that the democratic mandate is not so clearly 
stated was also experienced as a problem. A clearly defined 
mandate would not only draw guidelines for labor, but also 
show outward a little better what you actually do at the 
libraries, more than lend books. 
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1. Inledning 
 
Biblioteken sägs ofta i folkmun vara en representant för demokratin. Yttrandefrihet, 
informationsfrihet, demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga ledord för 
biblioteken. Men hur ser det ut i det verkliga livet, det dagliga arbetet för de anställda? 
På vilket sätt är man en demokratisk förkämpe och kan man göra hur man vill med 
bibliotekets resurser?  
 
Boken Demokratins väktare1 gav mig en hel del att tänka på när det gäller 
bibliotekariens roll att värna om demokratin genom sitt arbete på folkbiblioteket. Hur 
tänker man vid inköp av böcker, går man på efterfrågan eller kvalitet? Och vem är man 
lojal mot, användarna eller arbetsplatsen? Den offentliga förvaltningen (stat, landsting 
och kommuner) har under lång tid genomsyrats av ett allt mer ekonomiskt tänkande, 
som sätter de demokratiska idéerna på undantag. Bibliotekarien kan i sin verksamhet ses 
som demokratins förlängda arm, men var går gränserna inom demokratiuppdraget?  
Och hur ser egentligen demokratiuppdraget ut? Vad är det man ska göra? 
 
På samma gång som man säger att biblioteket ska värna om demokratin så sägs det 
också att biblioteket ska vara neutralt, opartiskt. Men detta kan bli lite problematiskt. 
Tar man ställning för demokrati så är man inte riktigt neutral. Går det att hålla sig 
neutral när det är politiker som bestämmer riktlinjerna? 
 
Richard Ohlsson har skrivit en bok där han diskuterar yrkesetik på bibliotek och i 
synnerhet fackförbundet DIKs etiska riktlinjer. Han tar upp ett intressant exempel: 

Det är till exempel långt ifrån självklart att vi som bibliotekarier, trots 
principen om att arbeta för ett fritt flöde av information, bör visa hur 
det går till att hitta rasistiska budskap på Internet om vi misstänker att 
denna kunskap kan komma att användas på ett otillbörligt sätt. Att 
föra den kunskapen vidare skulle ju kunna resultera i att vi implicit 
orsakar andra människor lidande och då är det rimligt att fråga sig om 
inte principen att skydda olika minoriteter från övergrepp är 
överordnad skyldigheten att alltid och i alla lägen verka för ett fritt 
flöde av information.2 

Har man flera riktlinjer kan det kanske vara svårt att veta vilken man ska följa då de 
krockar med varandra. 
 
Jag har en väldigt idealiserad bild av bibliotekarien på folkbiblioteket som en hjälte; 
biblioteket är en institution som kämpar för varje människa och för informations-
friheten. En kämpe för det goda, det rätta. För mig är en bibliotekarie inte bara en som 
jobbar med böcker utan snarare som jobbar med människor. Som en socialarbetare. Jag 
har svårt att se att man kan hålla sig neutral då.  
 
Det här med demokrati och bibliotek är intressanta frågor som jag genom denna uppsats 
vill titta lite närmare på. Jag hoppas få en bättre insikt i hur det verkligen ser ut i 
arbetslivet och de biblioteksanställdas vardag.  

                                                 
1 Lundquist, 1998. 
2 Ohlsson, 2007, sid. 50. 



2 

1.1 Problembeskrivning 

Bibliotekslagen, kommunernas biblioteksplaner, UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (ej 
tvingande, endast rådgivande) är de övergripande styrdokument som folkbiblioteken ska 
följa. ”Biblioteken ska värna om demokratin” hörs i debatten. Men det finns sällan 
konkreta förslag på vad man egentligen menar. Det jag vill undersöka är hur detta 
värnande går till i praktiken och vad de anställda på folkbiblioteken tänker och känner 
inför detta uppdrag. Demokrati är ett stort begrepp som kan innehålla många olika 
betydelser. Det jag ser som viktigast här är att få fram hur demokratiuppdraget uttrycks i 
verksamheten. Vad står alla de fina orden och begreppen för när man kommer ner i det 
praktiska arbetet? 
 
Min fråga är inte om biblioteken har ett demokratiskt uppdrag, utan det tar jag för givet, 
även om det som vi kommer se, inte uttrycks särskilt explicit i de styrande dokumenten. 
Men jag är inte ensam om att ha åsikten om att biblioteken är viktiga för demokratin. 
Frågan jag ställer mig är snarast hur upplever de anställa på folkbiblioteken att de har 
demokratiska uppdrag och vad innebär detta uppdrag för dem i deras arbetsvardag? 
Det finns mycket skrivet om biblioteken och demokratin, dock har jag inte sett någon 
undersökning där det praktiska arbetet belyses. Därför är min undersökning viktig. 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att ta reda på hur de som jobbar på folkbibliotek 
upplever sina demokratiska uppdrag. Jag undrar alltså hur begreppet demokrati tolkas i 
verksamheten och hur man arbetar med det på lokal nivå. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med studien så ställer jag dessa frågor: 
 

• Hur tolkar de biblioteksanställda demokratiuppdraget? 
• På vilket sätt yttrar sig demokratiuppdraget i det dagliga arbetet? 
• Finns det några svårigheter med demokratiuppdraget, och i så fall, vilka? 
 

1.4 Disposition 

Första kapitlet är en inledning med problembeskrivning, syfte och frågeställningar. 
 
Andra kapitlet är ett bakgrundskapitel där jag dels visar vilka styrande dokument 
folkbiblioteken har att rätta sig efter, samt en diskussion om demokrati och vad som är 
speciellt med demokrati i folkbibliotekets perspektiv. Jag tar även ett litet grepp på 
själva ordet demokrati. 
 
Tredje kapitlet tar upp tidigare forskning. Här tittar jag på verk som behandlar 
demokrati inom folkbibliotek. 
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Fjärde kapitlet tar upp teori. Jag beskriver mina teoretiska utgångspunkter gällande 
demokrati. Tredje och fjärde kapitlet ger tillsammans en bra utgångspunkt för analysen 
av det empiriska materialet. 
 
Femte kapitlet handlar om metod. Jag förklarar min metod, urval och avgränsningar för 
undersökningen samt förförståelse och kritiska reflektioner över mina val. 
 
Sjätte kapitlet presenterar resultaten från mina intervjuer.  
 
Sjunde kapitlet innehåller min analys av intervjumaterialet. Här diskuterar jag vad min 
studie kommer fram till. 
 
Till sist kommer en sammanfattning av arbetet. 
 



4 

2. Bakgrund 
 
Vem är det som bestämmer vad biblioteken ska ha för verksamhet? Vilka riktlinjer har 
biblioteken att rätta sig efter? I Sverige utgår vi från bibliotekslagen3 och i den finns en 
paragraf som säger att kommuner och landsting ska upprätta biblioteksplaner. Varje 
kommun upprättar sin egen biblioteksplan utefter den kommunens förutsättningar och 
behov. I slutänden är det politikerna i varje enskild kommun som avgör, och vi 
medborgare väljer våra politiker. Internationellt sett finns UNESCO:s 
folkbiblioteksmanifest, som inte är tvingande utan endast rådgivande. Jag kommer här 
gå igenom några av de styrande dokumenten och andra hänvisningar till folkbibliotekets 
demokratiska roll. 

2.1 Styrande dokument 

Regeringsformen 
Det yttersta demokratiuppdraget hittar vi i en av Sveriges grundlagar; regeringsformen. 
Där står i första kapitlet, andra paragrafen, att: 
 

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. [min kursivering] 
Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och 
utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 
förutsättningar för hälsa. 
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god 
miljö för nuvarande och kommande generationer. 
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande 
inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och 
familjeliv. [min kursivering] 
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 motverka 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 person.4  
 

Här kan vi tydligt se att den kulturella välfärden ska tryggas och demokratins idéer ska 
vara vägledande. 
 
De kulturpolitiska målen 
De nuvarande kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen 2009.5 De säger att:  
 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kultur-
livet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla sam-
hällets utveckling.  

                                                 
3 Bibliotekslagen, SFS 1996:1596 
4 Regeringsformen, SFS 1974:152 
5 Regeringens proposition 2009/10:3  
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För att uppnå målen ska kulturpolitiken:  
− främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att 
utveckla sina skapande förmågor,  
− främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  
− främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  
− främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,  
− särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.  
 
Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och 
yttrandefrihet, bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna 
gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var och en. Den ska 
möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa 
förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att 
alla ges möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor.  

 
Biblioteken är en viktig samhällelig resurs och det finns stora utveck-
lingsmöjligheter för biblioteken i framtidens samhälle. Biblioteken 
verkar för läskunnighet, utbildning, livslångt lärande, kultur och infor-
mationsspridning.  
 

I dessa kulturpolitiska mål får även Kungliga Biblioteket ett nytt uppdrag att svara för 
nationell samordning. 
 
Det konstateras också att det ska göras en översyn av bibliotekslagen, inte för att 
förändra de grundläggande villkoren för biblioteksverksamheten, utan för att stärka 
bibliotekens roll och tillgänglighet i framtiden. Inger Eide-Jensen gavs uppdraget att 
göra utredningen och den redovisades i mars 2010. 
 
Bibliotekslagen 
Bibliotekslagen infördes 1997, men i de 10 paragraferna finns inte ordet demokrati med 
överhuvudtaget. Dock kan man hitta demokratiska yttringar i några paragrafer;  
 

2§ Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla 
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 
 
8§ Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom 
att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 
anpassade till dessa gruppers behov. 
 
9§ Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och 
andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning. 

 
Enligt andra paragrafen ska alla medborgare ha tillgång till folkbibliotek. Åttonde och 
nionde paragrafen lyfter fram svagare grupper som särskilt ska ges tillgång till 
biblioteken, som barn, invandrare och funktionshindrade.  
 
Inger Eide-Jensen gjorde, 2010, en utredning av bibliotekslagen och föreslog några 
förändringar. Bland annat skulle det skrivas in formuleringar om bibliotekens betydelse 
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för det demokratiska samhällets offentlighet. Det kan man se i paragraf 2, vars lydelse 
föreslogs:  
 

2 § Till främjande av intresse för läsning och 
litteratur, fri åsiktsbildning, kunskaps- och 
informationsförsörjning, utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt ska alla ha tillgång 
folkbiblioteksverksamhet. 
 

Än så länge (våren 2012) har det dock inte gjorts några ändringar i bibliotekslagen.  
 
Kommunernas biblioteksplaner 
Sedan 2005 har bibliotekslagen en lydelse om att kommuner och landsting ska anta 
planer för biblioteksverksamheten.6  
Svensk biblioteksförening har sammanställt en idéskrift om biblioteksplaner, som är 
tänkt att inspirera och vägleda hur man kan ta fram en biblioteksplan. I denna idéskrift 
finner man biblioteksföreningens definition av en biblioteksplan: 

 
Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument 
som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en 
kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna 
biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också 
innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och 
näringsliv.7 
 
Varje biblioteksplan bör bygga på tre dokument och harmoniera med 
dessa. Det är UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, UNESCO:s 
skolbiblioteksmanifest samt bibliotekslagen.8 

 
Svensk biblioteksförening 
Biblioteksföreningen är en intresseförening som jobbar för alla olika typer av bibliotek. 
I sina stadgar säger Svensk Biblioteksförening att föreningens ändamål bland annat är 
att ”tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och värna 
yttrandefriheten”.9  
 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 
Redan 1949 gav UNESCO i samarbete med IFLA ut sitt folkbiblioteksmanifest första 
gången. Det vi har idag är den tredje utgåvan från 1994. Eftersom UNESCOs 
folkbiblioteksmanifest är en deklaration är den inte tvingande för medlemsländerna, 
utan innehåller rekommendationer. I manifestet har man ställt upp tolv punkter som 
anses vara folkbibliotekens huvuduppgifter:  
 

• Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder 
• Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer 
• Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling 
• Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet 
• Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om 

vetenskaplig forskning och utveckling 
                                                 
6Lag om ändring i bibliotekslagen, SFS 2004:1261. 
7 Axelsson, 2001, sid 5. 
8 Axelsson, 2001, sid 11. 
9 http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/stadgar.html [2011-01-21] 
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• Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer 
• Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald 
• Stödja muntlig berättartradition 
• Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation 
• Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, för 

organisationerna och för olika intressegrupper 
• Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om 

dess användning 
• Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid 

behov ta initiativ till sådan verksamhet. 
 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande 
mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade 
medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och 
därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. 
Medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är 
beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång 
till kunskap, tankar, kultur och information.10 

 
UNESCO/IFLAs manifest för det mångkulturella biblioteket 
I oktober 2009 antog UNESCO IFLAs manifest för det mångkulturella biblioteket.11 
Det är tänkt att komplettera folkbiblioteksmanifestet. 
 

Globalisering, tilltagande migration, snabbare kommunikation, 
bekväma transporter och andra 2000-talsfenomen har utökat den 
kulturella mångfalden i många länder där den kanske inte funnits 
tidigare eller har förstärkt den existerande mångkulturella 
sammansättningen. […] Kulturell mångfald är grundvalen för vår 
kollektiva styrka, såväl i lokalsamhället som på global nivå. […] 
Bibliotek av alla slag bör därför avspegla, understödja och främja 
kulturell och språklig mångfald på internationell, nationell och lokal 
nivå, och på så sätt verka för en interkulturell dialog och ett aktivt 
medborgarskap. 

 
 
IFLA/FAIFE 
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) är en 
världsomfattande paraplyorganisation för ca 150 biblioteksföreningar.12 Inom IFLA 
finns underavdelningen FAIFE; Committee on Free Access to Information and Freedom 
of Expression. FAIFE arbetar med att skydda intellektuell frihet och yttrandefrihet. 
Detta gör de genom att delta i konferenser, skriva rapporter, övervaka den globala 
biblioteksvärlden i dessa frågor. 
IFLAs förklaring om bibliotek och intellektuell frihet antogs 1999 och innehåller några i 
sammanhanget intressanta ordalydelser. Den sista punkten lyder:  
 

Bibliotekarier och annan professionell bibliotekspersonal skall 
uppfylla sina förpliktelser både gentemot arbetsgivare och 

                                                 
10 UNESCOs folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest  
11 http://www.ifla.org/files/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural-
manifesto-se.pdf [2011-10-11] 
12 http://www.ifla.org/en/about [2011-02-14] 
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biblioteksanvändare. I händelse av konflikt mellan dessa förpliktelser 
har ansvaret mot användaren företräde.13 

 
DIK  
Fackförbundet DIK har gett ut yrkesetiska riktlinjer för sina medlemmar, där punkt 2 
säger: ”Bibliotekarien ska värna om de demokratiska värdena.” Men det finns inget 
förtydligande om vilka demokratiska värden man avser eller hur värnandet ska gå till. 
Ohlsson (som nämndes i inledningen) resonerar att det inte är meningen att riktlinjerna 
ska ge färdiga lösningar på hur vi ska agera, utan ”fokus ligger istället på vikten av att 
bibliotekarien på ett etiskt medvetet och kompetent sätt försöker förena yrkesmässiga 
skyldigheter med respekten för andras rättigheter.”14 Han påpekar dock att det kan 
uppfattas som en brist att lämna värdeladdade ord hängande i luften utan förklaring. 

2.2 Bibliotekets demokratiska roll 

Demokrati handlar väldigt ofta om just hur man styr ett land, men hur ska vi se på 
biblioteksdemokratin? Vad är demokrati i biblioteket? Börjar man bena i det så kan man 
hitta flera olika dimensioner där också. Hur tänker man när man köper in böcker, till 
exempel. Försöker man köpa in lika mycket litteratur och media till varje låntagargrupp, 
eller satsar man mer på vissa grupper? Att lägga mer resurser på barn kan ju ses som 
orättvist mot pensionärer till exempel. Och demokrati är väl jämlikhet? 
 
Om ett bibliotek har en möteslokal som man upplåter till föreningar etc, så främjar man 
organisationsfriheten och samlingsfriheten. Men hur gör man om en nynazistisk 
förening vill använda lokalen? Hur främjar man demokratin då, genom att släppa in 
dem eller stänga dem ute? 
 
Jag tänker mig att biblioteksdemokrati handlar om att ge alla användare möjlighet till att 
fritt hämta information om vad de själva vill. Ingen censurering ska förekomma. 
Detta är problematiskt, då man ibland kan vilja skydda barn mot viss information. Det 
finns även bibliotek som använder Internetfilter till sina publika datorer för att inte 
användarna ska kunna porrsurfa eller göra annat icke önskvärt med dem. Sådana filter 
är kända för att inte fungera särskilt bra. De blockerar sådant som inte ska blockeras och 
släpper fram sådant som inte ska släppas fram. Hur är detta i ett demokratiperspektiv? 
I USA finns regler som säger att biblioteken måste använda filter för att få statligt 
ekonomiskt bidrag. Detta har upprört bibliotekarier som vill kämpa emot denna form av 
censur och inskränkning av informationsfriheten.15 
 
För att förstå var biblioteket har fått sitt demokratiska uppdrag ifrån så måste man titta 
på hur folkbiblioteket har växt fram i takt med att vårt land växte fram till att bli den 
demokratistat det är idag. Joakim Hansson säger att de skandinaviska folkbiblioteken 
har präglats av en tydlig koppling till det socialdemokratiska välfärdsprojektet16. 
Folkbiblioteken i Sverige följde den svenska utvecklingen med arbetarrörelser, 
folkrörelser, folkbildning. 
 

                                                 
13 http://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/iflastat_se.htm [2012-03-23] 
14 Ohlsson, 2007, sid. 65. 
15 Jaeger & Fleischmann, 2007. 
16 Hansson, 1998, sid. 28. 
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John Budd17 beskriver i en artikel varför just biblioteken är så lämpade att främja 
demokratin; medan många platser och organisationer samlar likatänkande människor, så 
har biblioteken möjlighet att bygga broar, för här samlas människor av alla de slag, med 
olika idéer som annars inte skulle dela erfarenheter med varandra. 
I artikeln konstaterar Budd att folkbiblioteken har ett universellt uppdrag att främja 
demokrati. Demokratin bygger på både individens och samhällets deltagande på jämlika 
villkor och kräver en informerad allmänhet. Budd anser att den tid vi lever i idag kan 
kallas nyliberalism, och en av dess negativa aspekter är förstörelsen av det offentliga 
rummet och han frågar sig vad som händer med allmänna institutioner som bibliotek, 
skolor m.m. om man låter marknaden få styra. Han menar att marknaden är bra på att 
skapa rikedom åt vissa, men den är inte byggd för att ta hand om sociala behov. Inte 
heller klarar den av att garantera social rättvisa. 
 
I UNESCOs folkbiblioteksmanifest kan man läsa att bibliotekets samlingar och utbud 
av tjänster inte ska vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös 
censur och inte heller för kommersiella påtryckningar.18 
 
Michael Gorman har skrivit en bok om värden inom bibliotekarieskapet.19 Han säger att 
bibliotekarieutbildningarna har glidit längre och längre från verkligheten och ett sätt att 
förankra biblioteksvetenskapen och biblioteksyrket är att trycka mer på de 
grundläggande värden som finns inom yrket. Han tar upp åtta värden som de mest 
centrala: förvaltarskap, service, intellektuell frihet, rationalism, läskunnighet och 
lärande, lika tillgång till dokumenterad kunskap och information, sekretess och 
demokrati. Han säger också att demokrati, utöver politik, uttrycker ett brett intervall av 
värden som handlar om social rättvisa, varje människas värde och värdighet, jämlikhet 
och respekt för olika idéer. 
 

Om, som många har sagt, en informerad och utbildad befolkning, är 
viktig för demokratin, är det uppenbart att det kollektiva minnet från 
biblioteken är lika viktigt för demokratin som klassrumsundervisning, 
en-mot-en undervisning, och någon av de övriga komponenterna i 
effektiv utbildning. --- 
Det finns en anledning till varför antidemokratiska individer och 
grupper försöker att censurera publikationer och att kontrollera vad 
som innehas eller inte innehas av bibliotek. Den anledningen kallas 
idéernas makt.20[min övers.] 

 
Gorman avslutar med att säga att det är dags för fler bibliotek att gå från passivitet till 
inblandning i politiken - inte i betydelsen att ta politisk ståndpunkt men att 
tillhandahålla den information och dokumenterade kunskap medborgarna behöver och 
särskilt att uppmuntra informerad och sakkunnig diskussion om den offentliga politiken. 
 
Ture Edbom var kommunalråd i Gävle på 1970-talet. Han har skrivit ett par artiklar om 
det politiska biblioteket som jag tycker är intressanta. Han menar att det politiska 
biblioteket inte handlar om ett partipolitiskt bibliotek, utan bara politiskt rätt och slätt. 
Biblioteket ska främja demokratin, främst den lokala, genom att ge fler medborgare 
kunskap så att de kan delta.21  

                                                 
17 Budd, John 2007. 
18 UNESCOs folkbiblioteks och skolbiblioteksmanifest. 
19 Gorman, 2000. 
20 Gorman, 2000, sid 161. 
21 Edbom, 1975a. 
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Edbom beskriver förändringarna i politiken som att ha gått mot centralisering och 
komplicering. Riskerna är att demokratin tunnas ut, politiken expertbetonas och 
avpolitiseras och medborgarna blir likgiltiga.22 Ser man till hur samhället ser ut idag så 
tycker jag att de risker som Edbom såg har blivit verklighet. 
Det biblioteken kan göra, enligt Edbom, är att bygga upp en kunnighet hos folket, lära 
medborgarna att acceptera politik, bygga upp en politisk medvetenhet och aktivitet och 
föra ut demokratins frågor på ett språk som folket begriper. Han skriver att de politiska 
biblioteken måste ha mod. Har man arrangemang med laddning och anklagas för att 
vara vänster- eller högervridna så har man lyckats att bryta likgiltigheten och då har 
man tagit ett steg mot ökad demokratisk aktivitet. Biblioteket måste ha mod att ha de 
mest skiftande arrangemang med politisk laddning. Man ska också låta alla grupper i 
samhället komma till tals inom biblioteket, och man ska ha replikrätt för den som 
eventuellt kritiseras. Det politiska biblioteket ska ha modet att vara kontroversiellt.23 
 
Tretton år efter Edboms artiklar publicerats skrev Conny Persson ett debattinlägg där 
han ville lyfta fram Edboms idéer för att han tyckte att biblioteksideologin var satt på 
undantag.24 
 

Jag anser att folkbibliotekens roll som ett politiskt bibliotek och ett 
”folkets universitet” måste prioriteras. Biblioteket måste vara det 
ställe där ”meniga” kan få hjälp att syna överhet och kapital i 
sömmarna.25 

 
Efter terrorattackerna 11 september i USA har lagarna förändrats genom USA 
PATRIOT (The Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 
Required to Intercept and Obstruct Terrorism) Act så att myndigheterna ska kunna 
kontrollera vem som lånar vad i jakten på terrorister.26 Inte bara låneregister får man ta 
uppgifter från, utan alla register på biblioteket, från dataloggar till närvarolista från 
sångstunder. Även epost och telefonsamtal är tillgängliga för undersökning. Det har 
också tillkommit en tystnadspliktsklausul som säger att de anställda på biblioteket inte 
får tala med någon (inte ens varandra) om någon myndighet har begärt utdrag ur något 
register eller undersöker något på biblioteket. Detta är ett grovt intrång i sekretessen. Än 
så länge har vi inte sådana lagar i Sverige, men de senaste åren har det varit mycket prat 
om stärkta datalagar, dels för att hitta terrorister och dels för att komma åt 
piratkopiering. Riskerna med åtstramningar i lagarna av denna sort är att man 
inskränker friheter för helt vanliga laglydiga medborgare också. 
 
Ett exempel på bibliotek som tar en demokratisk samhällsroll var under orkansäsongen 
2004-2005 i USA, då folkbiblioteken i de drabbade områdena hjälpte till att förmedla 
kommunikation mellan utspridda familjemedlemmar och vänner, hjälpte till att fylla i 
FEMA-blanketter (Federal Emergency Management Agency) och 
försäkringsanmälningar, sökte efter nyheter från evakuerade områden och hjälpte 
räddningstjänsten med kommunikation och information. Under första månaden efter 
stormen Katrina var det ett bibliotek i Mississippi som fyllde i över 45 000 FEMA-
blanketter åt befolkningen.27 
 

                                                 
22 Edbom, 1975b. 
23 Edbom, 1975b. 
24 Persson, 1988. 
25 Persson, 1988. 
26 Jaeger et al 2004. 
27 Jaeger & Fleischmann, 2007. 
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Som kontrast till detta står det högerextremistiska partiet Front National (FN) i 
Frankrike som på 1990-talet fick den politiska makten i flera kommuner och riktade sitt 
intresse mot bland annat biblioteken.28 I staden Orange konstaterade den FN-anslutne 
borgmästaren att det saknades böcker från extremhögern på biblioteken och deklarerade 
att borgmästarens kontor skulle övervaka bokurvalet på biblioteken. I fortsättningen 
uteslöts böcker med multikulturellt innehåll och samlingarna fylldes på med 
högerpropaganda. Samma tillvägagångssätt skedde i flera högerstyrda kommuner. 
Bibliotekarierna hävdade att högerextremisterna hindrade mångfalden genom sitt urval 
och högerextremisterna hävdade att bibliotekarierna hindrade mångfalden genom att 
utesluta deras material. Den franska biblioteksföreningen protesterade och spred 
information om UNESCOs folkbiblioteksmanifest och de rättigheter civila tjänstemän, 
som bibliotekarier, har för att säga sin vilja. Man uppmuntrade bibliotekarierna till att 
överklaga politiska beslut genom rätta juridiska kanaler och tog diskussionen till media. 
2003 antog den franska biblioteksföreningen en förordning om yrkesetik för 
bibliotekarier, där man säger att bibliotekarierna ska utveckla mångfalden i samlingarna 
så att medborgare bättre kan förstå offentliga frågor och motstå allt inflytande från 
politiskt, religiöst eller annat håll.29 

                                                 
28 Kibbee, 2003. 
29 Kibbee, 2003. 
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3. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel beskriver jag den tidigare forskningen om mitt ämne. Det finns en hel del 
skrivet om folkbibliotek och demokrati och jag tar här upp en liten del av det.  
 
Joacim Hansson har gjort en diskursstudie30 som handlar om hur folkbiblioteken växte 
fram i Sverige under 1900-talet samtidigt som Sverige utvecklades till ett öppnare och 
mer demokratiskt samhälle än tidigare. Den skandinaviska välfärdstanken och 
folkbiblioteken har gått hand i hand.  
Folkbildningstanken har varit väldigt närvarande under bibliotekens framväxt.  Det har 
även Lena Frändberg kommit fram till i sin magisteruppsats.31 Efter andra världskriget 
flyttades fokus från folkbildande till kultur- och informationsförmedlande. 
 
Åse Hedemark har gjort en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter under 1970-
200632. Där sökte hon fram aktuella bilder av folkbibliotek och konstaterade att två var 
utmärkande under 2000-talet; den bokliga diskursen och den informationsförmedlande 
diskursen. Den bokliga diskursen hade funnits med i alla år, medan den 
informationsförmedlande tog allt större plats. Hedemark menade att den traditionella 
folkbildaridentiteten för biblioteket håller på att bytas ut mot en 
informationsförmedlande uppgift istället. 
 
Allsidighet och bredd i informations- och kulturutbud i kombination med 
gratisprincipen, anser Frändberg vara del av demokratins principer om informations- 
och yttrandefrihet. Biblioteken satsar på informationsteknik för att erbjuda alla 
medborgare de nya informationsmöjligheterna. Biblioteken gör information fritt 
tillgänglig och bekämpar hinder för att komma åt informationen genom sin avgiftsfrihet, 
handledning och uppsökande verksamhet. Detta är bibliotekens sätt att skydda yttrande- 
och informationsfriheten. 
Frändberg avslutar med frågan om bibliotekets demokratiska funktion borde inbegripa 
att fungera som ett politiskt samtalsrum och som del i ett politiskt 
kommunikationssystem. Hon menar att biblioteken mycket väl skulle kunna göra detta 
eftersom biblioteken redan existerar som ett informationssystem och offentligt rum. 
 
I september 1989 hölls en konferens om bibliotekarieyrket på Hässelby slott. 
Föredragen på konferensen blev underlag till boken Bibliotekarieyrket33 där man bland 
annat kan läsa om hur yrket historiskt sett har betraktats som ett kall. Det var ofta 
överklasskvinnor som inte var tvungna att arbeta för sin försörjning som blev 
bibliotekarier. Detta har påverkat lönesättningen och yrket har inte haft särskilt hög 
status. På senare tid har bibliotekarierna mer verkat som pedagoger och konsulter vilket 
har ökat statusen på yrket. 
 
Bertil Jansson har skrivit en doktorsavhandling om hur bibliotekarieyrket utvecklades i 
Europa mellan åren 1475 – 178034. Det här handlar alltså om tiden långt före folkbiblio-
teken. Han har studerat gamla dokument från bland annat furste- och kungahusen, 
universiteten och enskilda bibliotek för att få fram beskrivningar av hur yrket såg ut och 
hitta en gemensam grund för bibliotekarierna. I de äldsta beskrivningarna fann Jansson 
att bibliotekarien var en väktare och vårdare av samlingarna. Han skriver hur 
                                                 
30 Hansson, 1998.  
31 Frändberg, 1999. 
32 Hedemark, 2009.  
33 Järv, 1991. 
34 Jansson, 2010. 
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bibliotekarien senare kom att betraktas som en person med många egenskaper, som 
skulle ha kunskaper i moderna och klassiska språk, känna till de viktigaste verken inom 
alla vetenskapsområden, känna till olika utgåvor och ha kunskap i litteraturhistoria och 
vara intresserad av bildning.  
Jansson fann tre spår inom bibliotekarieyrkets utveckling; det praktiska spåret, det 
visionära spåret och yrkets nya dimension. I det praktiska spåret var bibliotekarien en 
väktare och vårdare av samlingarna. Inventarielistor förtecknades och kataloger 
skapades. Man behövde en inre ordning och klassifikationssystem utvecklades. I det 
praktiska arbetet fanns ett servicemoment genom att man skulle göra samlingarna 
tillgängliga för besökare och vägleda dem. 
Det visionära spåret handlade mer om yrkets idé, vad man tänkte om sin roll som 
bibliotekarie och vad man såg som bibliotekets uppgift. Här finns tankar om att 
biblioteket ska vara allmänt tillgängligt, universellt uppbyggt och både bevara det gamla 
och tillgängliggöra det nya. Här hittar man också tankar om bibliotekens betydelse för 
utbildning och allmänt kunskapshöjande. 
Den nya dimensionen var en utveckling av det visionära spåret och handlade om 
bibliotekarien som människa; ens inre förhållningssätt till sina uppgifter, arbetsgivare, 
användare o.s.v. Man skulle vara tjänstvillig, artig, vara både vetenskapsman och 
teolog, ha lätt att uttrycka sig och ha en bred kunskapsbas. Bibliotekarien skulle vara 
trogen och stolt över sitt uppdrag och känna sann glädje över bibliotekets användare. 
Jansson såg detta som ett tydligt inslag av yrkesetik. 
Bibliotekets grunduppgifter var katalogisering, klassificering och vägledning och 
undervisning om hur man använde sig av bibliotekets resurser. 
Jansson hittade en gemensam värdegrund i och med att biblioteket skulle vara allmänt 
tillgängligt och uppbyggt av material inom alla områden, bibliotekarien skulle vara högt 
utbildad med breda kunskaper, vara självständig, låta alla åsiktsinriktningar komma till 
tals och vara ödmjuk och respektfull mot användarna.   
 
Magnus Bromö och Mattias Lövgren har skrivit en ideologianalys om folkbibliotekets 
uppdrag.35 De undersökte politiska dokument, tidskriftsartiklar och material från Svensk 
Biblioteksförening och Föreningen Bibliotek i Samhället (BiS) för att finna ideologiska 
inriktningar på vad som sägs om folkbibliotekets uppdrag. De kunde dela in resultatet 
av undersökningen i fyra tankeskolor; Den demokratifrämjande tankeskolan, den 
litteratur-, läs- och språkfrämjande tankeskolan, den kunskaps- och 
utbildningsfrämjande tankeskolan och den ekonomiska tillväxtstankeskolan.  
 
Författarna fann att den demokratifrämjande tankeskolan var störst och innehöll 
värderingar som: grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, jämlikhet, 
delaktighet, mångfald, identitet och integration. En vanlig tanke om folkbibliotekets 
demokratiska roll var att biblioteket är öppet för alla, oberoende av ålder, ras, kön, 
religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Alla medborgare har fri tillgång till 
kunskap och information. Biblioteket som fri mötesplats var ett vanligt argument också. 
Jämlikhet, delaktighet och mångfald lyftes ofta fram, men utan större förklaringar om 
innebörd. Mångfald förklarades dock dels som att biblioteket gav ett alternativ till det 
kommersiella utbudet genom att tillhandahålla ett brett urval i både bestånd och medier, 
och dels som ett rum för alla människor, oavsett vem man är. 
Författarna fann även en oro för de ekonomiska nedskärningarna i många kommuner, då 
de anser att en sänkt servicenivå och försämrad tillgänglighet skulle leda till att 
biblioteket inte längre uppfattas som att det är till för alla. 
 

                                                 
35 Bromö & Lövgren, 2008. 
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Robert Ulvede och Tobias Willstedt har skrivit en magisteruppsats om hur demokrati, 
offentlighet och information omnämns i kulturpolitiska dokument.36 De gjorde en 
dokumentanalys på bibliotekslagen (SFS 1996:1956), UNESCOs folkbiblioteksmanifest, 
De kulturpolitiska målen från 1996 och Kulturpolitikens inriktning (kulturutredningens 
slutbetänkande). De fann att dokumenten är relativt fåordiga när det gäller demokrati, 
däremot finns demokratiska formuleringar om upplysta medborgare, jämlikhet och 
yttrandefrihet m.fl. Författarna ställer sig frågande till om det är positivt eller negativt 
att de styrande dokumenten är så befriade från politisk profil. De ser det som 
dubbelbottnat, biblioteken ska ju förhålla sig politiskt neutrala. Men samtidigt kan 
bibliotekens verksamhet tappa legitimitet när deras uppgift för demokratin inte hålls 
framme och uppmärksammas. 
 
Åsa From har gjort en diskursanalys37, där hon undersöker folkbibliotekets uppdrag i ett 
antal biblioteksrelaterade tidskrifter. Hon ville se hur man skrev om folkbibliotekets 
uppdrag i ett teoretikerperspektiv och i ett praktikerperspektiv. Det gjorde hon genom 
att skilja på vetenskapliga tidskrifter och fack- och branschtidskrifter. Hon kom fram till 
att det fanns nio olika diskurser; informationsteknologisk diskurs, demokratidiskurs, 
kulturdiskurs, diskurs kring grundläggande värderingar för folkbibliotek, pedagogisk 
diskurs, utbildningsdiskurs, marknadsekonomisk diskurs, social diskurs och 
folkbildningsdiskurs. 
Demokratidiskursen utmärkte sig genom att ha stor enighet både inom perspektiven och 
mellan perspektiven. Här menade From att det var tydligt att folkbiblioteket har ett 
uppdrag i att främja demokrati och jämlik service. Grundläggande delar av uppdraget 
var neutralitet, öppenhet för insyn och att folkbiblioteket ska informera om och främja 
deltagande i politiska och samhälleliga processer. Biblioteket har också ett ansvar att 
främja yttrandefrihet, intellektuell frihet och att fungera som samhällets offentliga rum. 
 
I oktober 2002 skrev Michael Baldwin ett upprop i Library Journal38, där han 
uppmanade de amerikanska bibliotekarierna att stå upp för demokratin och aktivt jobba 
för att medborgarna ska ges möjligheter att ta ett större allmänt ansvar för demokratin i 
landet. Han hade några konkreta tips på vad han ville att bibliotekarierna skulle göra: 
revidera bibliotekens mål till att prioritera demokratin genom att tillhandahålla 
medborgarinformation; fortbilda bibliotekarier till att bli specialister på 
medborgarinformation så de kan utveckla program för kritisk, politisk granskning och 
diskussion; sluta vara passiva och bara följa efterfrågan i förvärv till biblioteket; peppa 
allmänhetens intresse inom politik och socialt liv, försök att kreativt marknadsföra ditt 
bibliotek som ett medborgarcenter; samarbeta med lokala och nationella organisationer 
som jobbar för demokrati, etiskt ledarskap och medborgerligt ansvar. 
 
Biblioteket försöker framhålla sig neutralt och oberoende på många sätt. Andreas 
Henriksson och Per Henriksson har gjort en ideologianalys39 där de tittat på 
biblioteksplan och verksamhetsberättelse på Stockholms stadsbibliotek för att se om det 
finns politiska ideologier på biblioteket. De kom fram till att den liberala strömningen 
fått mest utrymme. De tidigare biblioteken hade en större inriktning på kvalitet och med 
dagens marknadsanpassning mot efterfrågan så har det blivit en ideologisk skiftning 
från det mer konservativa till det mer liberala. Författarna anser att konsekvensen av 
detta synsätt bli att biblioteket kan tappa sin särställning som oberoende 
kulturförmedlare. 

                                                 
36 Ulvede & Willstedt, 2006.  
37 From, 2006. 
38 Baldwin, 2002. 
39 Henriksson & Henriksson 2010. 
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I ett svar till den amerikanska biblioteksföreningens styrdokument ”ALA Goal 2000” 
skrev Douglas Raber 1996, en artikel40 där han beskrev tre olika sätt att tänka om 
bibliotekarierollen och vad som är bibliotekets uppgift. De tre sätten kallade han social 
activism, the conservative response och the populist initiative. Det som är viktigt i detta 
sammanhang är rollen som social aktivist. Raber hävdar att påståendet om att 
biblioteket är neutralt är en myt och bibliotekets uppgift är att ha en social roll i 
samhället där man möter behoven hos minoritetsgrupper och inte bara medelklassen 
som är de vanligaste biblioteksanvändarna. Tanken är att man ska rikta sig mer mot 
icke-användare, lågutbildade, arbetslösa osv. Biblioteket ska jobba för att jämna ut 
skillnaderna mellan medborgarna i samhället. Raber nämner också kritik mot detta 
synsätt och bland annat så säger kritiken att biblioteket ska vara rädd om de användare 
som de faktiskt har istället för att jobba för att hitta sätt att nå icke-användare. Alla 
tjänster kostar pengar och om man ska satsa på nya målgrupper kanske man måste dra 
in på någon annan. 
I sina slutsatser nämner Raber en viktig punkt. Biblioteken kan med sina tjänster skydda 
tillgången till information för medborgarna, men där stannar bibliotekens agerande. 
Man kan inte tvinga någon att använda biblioteket. Det sista steget är upp till 
medborgarna själva.  
 
I antologin Libraries & Democracy har redaktören Nancy Kranich har samlat texter som 
på olika sätt diskuterar bibliotekens roll för demokratin. 
I hennes egen text beskriver Kranich väldigt bra hur hon menar att biblioteken är viktiga 
för demokratin. 
 

They [biblioteken, min anm.] serve as the source for the pursuit of 
independent thought, critical attitudes, and indepth information. And 
in so doing, they guard against the tyrrany of ignorance, the Achilles 
heel of every democracy. 
An informed public constitutes the very foundation of a democracy – 
after all, democracies are about discourse, discourse among the 
people.41 
 

Hon skriver vidare hur biblioteken hjälper medborgarna att hitta en variation av 
information och hjälper dem att utveckla tillräcklig informationskompetens för att de 
ska kunna vara ansvarstagande, informerade medborgare som deltar i det demokratiska 
livet. Biblioteken tillhandahåller information och ger möjligheter till dialog mellan 
medmänniskor. De verkar som ett forum för möte och samtal.  
Kranich avslutar sin text med ett upprop om att bibliotekspersonalen måste höja sin röst 
och kämpa för jämlik informationsförsörjning till alla. Om inte, riskerar vi den 
viktigaste rättigheten i vårt demokratiska samhälle – yttrandefriheten. 
 
Ronald B. McCabe har också med ett kapitel i antologin. Det är ett stycke från hans bok 
Civic Librarianship: renewing the social mission of the public library. McCabe vänder 
sig mot den individualistiska informationsförsörjning som utvecklats de senaste 
årtiondena. Han vill istället se en återgång av bibliotekets huvudsakliga uppgifter till 
folkbildning, eftersom det är där bibliotekens demokratiska roll får bästa utrymmet. 
 

Responding to market demands can and should be done by less highly 
educated people, as is often the case in bookstores. Just as society 

                                                 
40 Raber, 1996. 
41 Kranich, 2001, sid 83. 
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does not need public librarians to achieve this simple purpose, it does 
not need the institution of the public library to pursue this 
noneducational goal. 42 
 

McCabe skriver att folkbildning är en av de viktigaste delarna av demokrati. Anställda 
på folkbibliotek har därmed ”legal and moral right” att använda bibliotekets resurser för 
att fylla institutionens demokratiska syfte. 
Han skriver vidare att biblioteksanvändare inte är kunder utan medägare i en 
demokratisk institution som delas av alla.43  
 
McCabe skriver också att bibliotekschefer (library leaders) är motvilliga att ta starka 
offentliga positioner för att man är rädd att medborgarna tappar tron på bibliotekets 
neutralitet och objektivitet.44  
Folkbibliotekarier erfordras av tradition att fungera som en social auktoritet i sin 
utbildningsroll i samhället. På senare tid har dock folkbibliotekarierna förlorat den 
förståelse och respekt de haft för den rollen som social auktoritet i demokratin. 
McCabe hävdar att denna roll dels kommer från det faktum att folkbibliotekarierna har 
en högre kunskap och dels så har samhället gett dem befogenhet att dela med sig av 
denna kunskap till andra.45 
 
André Cossette har skrivit att biblioteken saknar en grundläggande gemensam filosofi 
och att en sådan behövs för att bibliotekarierna ska känna någon slags enhet. 
 

They would be united by their ideals and common goals, and avoid 
the scattering of the discipline into a multitude of independent 
specializations.46 
 

Han fortsätter med att beskriva bibliotekarieskapet efter Jesse Shera´s idéer.  
Librarianship is the art and science of the acquisition, preservation, 
organization and retrieval of written and audiovisual records with the 
aim of assuring a maximum of information access for the human 
community.47 

 
Cossette menar att biblioteken inte bara ska ha spridning av demokrati som ett mål, utan 
de ska även verka på ett demokratiskt sätt i sina arbetsmetoder och motverka all form av 
censur. Bibliotekarierna ska vara neutrala i politiska, moraliska och religiösa frågor. 
Skulle det uppstå motsättningar ska de försvara intellektuell frihet och läsarnas rättighet 
att möta ett komplett utbud lösningar och svar på sina frågor så att de kan välja i full 
medvetenhet det alternativ som verkar mest lämpligt.48 
Genom att biblioteken är en institution som distribuerar information, ger de varje 
enskild individ medel att kritisera makten och därmed förhindrar de en totalitär stat, 
vilket är resultatet av allmän okunnighet.49  
Under upplysningstiden inspirerades bibliotekarier av de demokratiska ideal som växte 
fram och man ville sprida den nedskrivna kunskap som fanns i biblioteken till en större 
allmänhet.50 
                                                 
42 McCabe, 2001, sid 78. 
43 McCabe, 2001, sid 81. 
44 McCabe, 2001, sid 82. 
45 McCabe, 2001, sid 89. 
46 Cossette, 2009, sid 26. 
47 Cossette, 2009, sid 33. 
48 Cossette, 2009, sid 56. 
49 Cossette, 2009, sid 61. 
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Librarians have a real need for a professional philosophy. They would 
derive many benefits from it. One of the principal benefits would, 
without a doubt, be the recognition of the important role they play in 
society.51 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
50 Cossette, 2009, sid 41. 
51 Cossette, 2009, sid 24. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Ordet demokrati innehåller väldigt mycket och kan betyda olika saker för olika 
personer. För att få fram en teoriram om hur man kan se på demokrati har jag bland 
annat vänt mig till Helds Demokratimodeller52. Redan i inledningen gör Held 
noteringen, att många politiska regimer idag hävdar sig vara demokratiska, medan de 
kan styras på helt skilda sätt. Grunden i begreppet demokrati, är folkstyre, men det är 
inte så enkelt som det låter. Vilka är folket, hur ska de delta, hur långt ska styret sträcka 
sig, måste man lyda folkets föreskrifter osv. Som exempel kan man titta på vilka som är 
folket. ”Folket” har definierats olika under historiens gång; fria män i antiken, 
markägare, vuxna, utbildade, män. Det har aldrig varit självklart att varje enskild 
individ oavsett vem man är, är en del av folket. 
 
Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt eller folkstyre. 
Demokrati som en nations styrelseform uppstod i Grekland i slutet av 500-talet före 
Kristus. Det var dock bara fria män som hade en röst. Inga kvinnor, slavar eller bofasta 
utlänningar fick vara med i valen. Det handlade också om en direkt demokrati, alla 
beslut togs genom omröstningar, i motsats till vår idag representativa demokrati, där vi 
väljer representanter som sedan får sitta i riksdag och regering och fatta beslut för vår 
räkning. Med tanke på folkmängderna som finns idag skulle direkt demokrati vara svår 
att genomföra. 
 
I Demokratirådets rapport 199553, skriver några statsvetare om det demokratiska läget i 
Sverige. De tar fram en minimidefinition för demokrati: 

• Den offentliga maktutövningen (lagstiftande och verkställande) ska kontrolleras 
av personer i valda ämbeten. 

• Dessa makthavare utses i fria, rättvisa och regelbundet hållna val. Praktiskt taget 
alla vuxna medborgare har rätt att rösta och kandidera till dessa val. 

• Alla medborgare är fria att ge uttryck för sina åsikter, även när det handlar om 
kritik av de makthavande. 

• Pressfriheten är garanterad, vilket ger medborgarna alternativa källor till 
information. 

• Organisationsfriheten är också garanterad, vilket ger medborgarna möjlighet att 
sluta sig samman och politiskt verka för sina idéer. 

I rapporten finns också ett resonemang om det offentliga rummet, som ses som viktigt 
eftersom demokrati förutsätter offentlig dialog. Detta offentliga rum ska vara öppet för 
alla och alla ska ha samma möjlighet att göra sin röst hörd. Enligt rapporten var kyrkan 
ett tidigt offentligt rum men efter 1800-talets framväxt av mer världsliga intressen har 
massmedierna tagit över denna roll. 
Problem finns dock med massmedierna som offentligt rum. Ägarkoncentrationen hotar 
mångfalden och massmedia tenderar att tillspetsa, dramatisera och personfixera sina 
nyheter på ett sätt som ökar allmänhetens cynism och politikerförakt. 
 
I Demokratirådets rapport 199854, kan man läsa mer om det demokratiska 
medborgarskapet. Här formuleras vad medborgarna har för rättigheter och skyldigheter. 
Rapporten bygger på två stora intervjuundersökningar bland Sveriges befolkning, som 
utfördes 1987 och 1997. Man kom fram till att medborgarskapet inte bara ger rättigheter 
utan även ställer krav på samhällsmedlemmarna. Medborgarstyrelse definieras enligt 

                                                 
52 Held, 1999. 
53 Rothstein, 1995. 
54 Peterson, 1998. 
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rapporten som en förening av effektivt deltagande, politisk jämlikhet, makt över 
dagordningen, upplyst förståelse och tolerans.  
Val, partier och folkrörelser har tappat betydelse på senare tid, medan massmedier och 
personliga kontakter ökat betydelse. Den lilla människan känner inte längre att den kan 
påverka samhället eller sin situation som förr. Rapporten kom fram till att några av 
demokratins centrala medborgardygder var kritisk rationalitet, laglydighet, solidaritet 
och delaktighet. Det krävs aktiva medborgare, men också ett offentligt rum där dessa 
medborgare kan utöva debatt och kritik.   
 
1997 tillsatte regeringen en kommitté som skulle utreda de förutsättningar, problem och 
möjligheter det svenska folkstyret mötte inför 2000-talet. Denna demokratiutredning 
skrev betänkandet ”En uthållig demokrati”55 och 13 forskarvolymer om demokrati. 
I betänkandet sägs att demokratin hotas bland annat av att den kritiska bildningen 
försummats och att det demokratiska styrelseskicket förutsätter 
 

…att en medborgaranda av ömsesidig respekt och tillit hålls vid liv i 
familjen, på arbetsplatserna, i förskola och skola, i civilsamhället och 
naturligtvis också i politiken.56 

 
På detta sätt menar man att individerna alltid ska handla så att den sociala gemen-
skapens bästa skyddas och främjas.  
 

De medborgardygder som formar vad vi kallar medborgaranda är 
kritisk rationalism, laglydighet och solidaritet.57 

 
I den deliberativa demokratiteorin betonas argumentationens och 
samtalets fundamentala betydelse för demokratin. --- 
Demokratin är därför i behov av offentliga arenor där opinioner kan 
bildas, debatteras och ifrågasättas.58  
 
Även biblioteken har en viktig roll för att skapa medvetenhet och 
engagemang i den demokratiska processen. Biblioteken är 
betydelsefulla även för det offentliga samtalet.59  

 
I inledningen nämnde jag boken Demokratins väktare av Lennart Lundquist. Den 
handlar om ämbetsmannarollen inom den offentliga förvaltningen, vilken definieras 
som stat, landsting och kommuner. Lundquist använder benämningen ämbetsman 
istället för tjänsteman eller det som mer vanligen används ”anställd”, som en symbolisk 
handling för att visa att ämbetsmannen och det offentliga har en central roll inom det 
demokratiska samhället. Enligt Lundquist beskrivning så anser jag att man kan tänka sig 
de biblioteksanställda som ämbetsmän.  
Lundquist menar att med de senaste decenniernas inriktning mot marknadsekonomi, så 
har det offentliga tappat sin inriktning på att vara demokratins försvarare och vill 
återinföra det offentligas särställning, där både ekonomi och demokrati tas tillvara.  
Lundquist beskriver vårt offentliga etos som en samling värden som bör styra den 
offentliga verksamheten.  
 

                                                 
55 Demokratiutredningen, 2000. 
56 Demokratiutredningen, 2000 sid 15. 
57 SOU 2000:1 sid 19. 
58 SOU 2000:1 sid 22. 
59 SOU 2000:1 sid 242. 
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Demokrativärden Ekonomivärden 
politisk demokrati 
rättssäkerhet 
offentlig etik 

funktionell rationalitet 
kostnadseffektivitet 
produktivitet 

60 
Han menar att samtliga värden måste finnas inom det offentliga, men på senare tid har 
enbart ekonomivärdena betonats. För att även fylla demokrativärdena krävs att 
ämbetsmännen har civilkurage. Ämbetsmannarollen har en central roll i den offentliga 
förvaltningen, genom att det är ämbetsmännen som genomdriver politikernas beslut. 
Det är här besluten sätts in i verksamheten. Medan politiker avlöser varandra är 
ämbetsmännen ofta samma personer under lång tid. Det ger dem en särskild ställning 
för att kunna jobba för det gemensamma goda. På samma gång finns en risk för ett 
expert- och byråkrativälde, men genom att få rätt person på rätt plats tryggar man att 
ämbetsmännen har civilkurage att ta ställning för det gemensamma. 
 
Det stora dilemmat för ämbetsmännen handlar om att väga intressen och för 
biblioteksanställda kan det handla om att man står mitt emellan krav från överordnade 
och krav från användare. Vem ska man lyssna på och hur gör man om man måste välja 
sida? 
 

A democracy balances the rights of the individual with the needs of 
the society. Leaders in a democracy are responsible for organizing this 
balancing act.61 

 
Inom en demokrati förekommer viktiga rättigheter för medborgarna, bland annat; 
yttrandefrihet, informationsfrihet, mediefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet, 
samlingsfrihet, organisationsfrihet och demonstrationsfrihet.62 
Men medborgarna har inte bara rättigheter, de har skyldigheter också. Till exempel så är 
det varje medborgares plikt att försvara de förekommande rättigheterna och på så sätt 
försvara demokratin. Man har också skyldighet att vara delaktig i demokratin, att gå och 
lägga sin röst när det är val. Man ska bekämpa brott och hålla löften. Alla medborgare 
som har någon position där de kan påverka andra människor, t.ex. politiker, byråkrater, 
journalister, författare och forskare har ett ansvar att försvara demokratin.63 Det här 
tycker jag är en intressant tanke och jag föreslår att man räknar in bibliotekarier och 
övrig bibliotekspersonal i denna grupp medborgare. 
 
Demokrati är inget statiskt fenomen, utan något som förändras med tiden och det är 
därför svårt att veta exakt vad man menar när man pratar om det. 
 
Genom resonemangen i både kapitel tre och fyra kan jag ta mig an det empiriska 
materialet med en större kännedom om både termen demokrati och resonemangen kring 
folkbibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle. 
 

                                                 
60 Lundquist, 1998. Sid 63. 
61 McCabe, 2001, sid 92. 
62 Bratt & Ejvegård, 1995. 
63 Bratt & Ejvegård, 1995. 
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5. Metod 
 
Med utgångspunkt i min frågeställning anser jag att en kvalitativ metod lämpar sig bäst. 
Jag har därmed valt att göra en fenomenografiskt inspirerad intervjuundersökning bland 
ett antal biblioteksanställda personer. Med tanke på mina frågeställningar för 
undersökningen är öppna frågor att föredra, så att respondenterna kan ge ett resonemang 
om frågorna. Därför väljer jag intervju istället för enkät, då man antagligen inte sätter 
sig och skriver ner ett långt resonemang på papper, utan jag räknar med att det skulle ha 
blivit ett stort bortfall i svaren eller väldigt lite respondenter över huvud taget, om jag 
valt enkät istället för intervju.  
 
Mikael Alexandersson64 beskriver fenomenografin som ett träd där första grenen 
handlar om sambandet mellan människors uppfattningar av inlärning och deras sätt att 
tillgodogöra sig ett bestämt innehåll. T.ex. relationen mellan studiefärdighet och 
inlärning, eller analys av förändringar i långsiktig minnesbehållning av inlärning.  
Den andra grenen handlar om hur människor uppfattar olika företeelser i omvärlden, 
t.ex. politisk makt m.m. Det är i detta sammanhang jag tänker mig att min studie kan 
placeras. 
Den tredje grenen handlar om didaktiskt orienterade studier t.ex. att beskriva hur elever 
uppfattar centrala begrepp inom olika ämnesområden. 
 
Fenomenografi innebär studiet av hur människor uppfattar fenomen i sin omgivning och 
eftersom jag ska studera hur bibliotekspersonal uppfattar sina demokratiska uppdrag, så 
kände jag att detta passade bra för mitt ämne. Vid en strikt fenomenografisk ansats vill 
man kunna se ansiktsuttryck och liknande för att få en helhet, men av praktiska skäl, då 
jag bor i Norrbotten och mina intervjupersoner är spridda runt om i landet, så använder 
jag mig av telefonintervjuer. 
 

5.1 Urval 

Den fenomenografiska ansatsen har utarbetat ett specifikt tillvägagångssätt. Man 
intervjuar ett urval ur en population (i mitt fall ett urval av bibliotekspersonal) för att få 
så stor spridning på svaren som möjligt. Man söker efter variationer i uppfattningar. 
Eftersom man söker denna variation säger Alexandersson att urvalet av intervjupersoner 
kan göras utifrån strategiska överväganden istället för principer om att få ett 
representativt underlag. Forskningsresultaten ska nämligen inte generaliseras utan man 
vill hellre få en så stor bredd att man kan täcka upp hela variationen av uppfattningar 
som finns i populationen. 
 
För att hitta intervjupersoner skickade jag ett brev via epost till alla folkbibliotek i 
Sverige och bad om intervjupersoner som är intresserade av bibliotek och demokrati. På 
detta sätt nådde jag inte alla biblioteksanställda direkt, men i och med att brevet når alla 
bibliotek, hoppades jag att den som tar emot det sprider det inom sin arbetsplats, vilket 
jag av vissa av svaren att döma kunde konstatera att många gjort.  
Som komplettering efterlyste jag också intervjupersoner på epostlistan BIBLIST, som 
väldigt många biblioteksanställda är medlemmar i. På så sätt hoppades jag nå fram till 
många och hitta personer som har ett genuint intresse för kombinationen demokrati och 
bibliotek.  

                                                 
64 Alexandersson, 1994. 
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Jag sökte fram adresser till 290 kommuners folkbibliotek via deras hemsidor, varav 22 
hade formulär på hemsidan som man skulle fylla i, och resten skickade jag e-post till. 
Ett av formulären gick till kulturförvaltningen och inte direkt till biblioteket, så det 
hoppade jag över. E-posten studsade tillbaka från ett bibliotek, då adressen var felaktig, 
så det biblioteket hoppade jag också över. Totalt kontaktades 288 bibliotek, samt 
BIBLIST. 
 
Efter en vecka hade jag fått 55 svar med frivilliga personer. Jag gjorde ett 
bekvämlighetsurval bland dessa 55. Det var 14 stycken som beskrev sig själva en aning 
i brevet med intresseanmälan. De hade varierande yrkestitlar och geografiskt läge. 
Dessa 14 blev därför utvalda för intervju. Bland mina intervjupersoner finns både 
biblioteksassistenter, bibliotekarier, bokbussbibliotekarier, barnbibliotekarier, 
studiebibliotekarier och bibliotekschefer och de är spridda över hela landet.  

5.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes per telefon. 
Jag kom överens med mina respondenter om en dag och tid då jag skulle ringa upp dem 
för intervju. Alla respondenter tillfrågades om det var okej att spela in samtalet innan 
intervjuerna startade. Ingen av mina respondenter motsatte sig inspelning. Många 
metodböcker65 säger att respondenterna kan bli hämmade av bandspelare, och i detta 
fall tror jag att telefonintervju bara var till fördel, eftersom respondenterna inte såg 
någon bandspelare och därmed inte påmindes hela tiden om att de blev inspelade. Tiden 
för varje intervju varierade mellan 17 till 45 minuter. 
 
Den första frågan i intervjuerna var en bakgrundsfråga, där jag bad respondenterna 
berätta om sig själva; sin yrkestitel, utbildning och hur länge de hade jobbat. Den frågan 
var egentligen inte viktig för själva undersökningen, utan var snarare till för att få dem 
att komma igång och börja prata, och få situationen att kännas avslappnad. I flera 
metodböcker66 kan man läsa att varje fråga i en intervju ska ha sitt syfte och i detta fall 
motiverar jag syftet just till att komma igång med samtalet. Det är mycket möjligt att 
intervjuerna gått lika bra utan denna ”uppvärmning”, men eftersom jag är en oerfaren 
intervjuare kändes det bra att ha en lite mer avslappnad fråga innan vi kom in på själva 
ämnet för intervjun. 

5.3 Förförståelse 

Att det ska finnas bibliotek har alltid varit självklart för mig. Men varför de ska finnas 
har jag inte tänkt på så mycket. Jag har hört uttrycket att biblioteken ska värna om 
demokratin utan att riktigt fundera på vad det innebär. Så när jag började läsa på om det 
här ämnet kände jag mig ganska öppen och utan en egen definition om vad demokrati 
inom biblioteket betyder. Jag tänkte mig att det skulle vara enklare att se på ämnet om 
jag inte hade förutfattade meningar. Tvärtom så känner jag att det blev lite svårt att 
prata om demokrati med mina respondenter då jag inte hade gett dem en definition om 
vad jag menade med demokrati. Men samtidigt var själva anledningen till uppsatsen att 
ta reda på hur de definierar demokrati och hur de upplever att det finns i deras 
vardagsarbete. Jag har därför inte gett dem någon definition när de har frågat efter det i 
                                                 
65 Bl.a. Lantz, 2007. Grønmo, 2006. 
66 Bl.a. Lantz, 2007. Hartman, 1993. 
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mina intervjuer. Dock så har de varit svårt när de har frågat om exempel på hur jag 
tänker. 
 
Validitet och reliabilitet är ord som jag tycker bättre passar in i en kvantitativ 
undersökning, men här kommer ett litet resonemang.  
Undersöker jag verkligen det jag hade tänkt mig att göra? Ja, jag anser att jag gör det 
när jag tittar på syftet med uppsatsen och mina frågeställningar kontra mitt resultat av 
intervjuerna. I efterhand kommer man alltid på fler saker man borde ha frågat, eller att 
man skulle ha frågat på ett annat sätt. Men rent övergripande är jag nöjd med hur mina 
intervjufrågor följer uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Om min undersökning är trovärdig är upp till andra att avgöra. Men jag har försökt 
beskriva mitt tillvägagångssätt så utförligt som möjligt för att det ska vara tydligt hur 
jag har arbetat mig fram till mitt resultat. 

5.4 Avgränsningar 

Jag har avgränsat min undersökning till att endast omfatta folkbibliotek i Sverige. 
Högskole- och universitetsbibliotek har andra uppdrag och huvudmän än folkbiblioteket 
och även om det skulle vara intressant att göra en jämförande undersökning så anser jag 
inte att det finns utrymme till det i denna uppsats.  
 
Enligt fenomenografisk ansats begränsar jag inte min undersökning till vissa 
yrkeskategorier på biblioteken, utan vill ha svar från alla olika yrken som jobbar på 
bibliotek. 

5.5 Kritiska reflektioner 

Alexandersson67 skriver att inom fenomenologin handlar frågor om trovärdighet, 
noggrannhet och giltighet om i vilken mån de erhållna beskrivningskategorierna 
representerar undersökningspersonernas uppfattningar. Om man verkligen har fått fram 
det undersökningspersonerna ville förmedla.  
 
En sak som jag läst om i flera metodböcker är att man alltid ska göra en provintervju 
först, bland annat för att testa sina frågor och testa sig själv som intervjuare m.m.68 Jag 
har inte gjort någon provintervju. Jag bestämde mig för att hoppa över det momentet 
eftersom jag skulle intervjua skilda yrkeskategorier (från biblioteksassistenter till 
bibliotekschefer) och samma frågor kanske inte skulle passa alla och jag därför skulle 
vara tvungen att anpassa mina frågor utefter vem jag intervjuade för tillfället. 
När intervjuerna var genomförda insåg jag dock att jag inte hade behövt variera 
frågorna efter vem jag pratade med. 
 
Under intervjuerna upptäckte jag att en av frågorna var svår att svara på, många bad mig 
utveckla vad jag menade med frågan, och jag hade inte utrett det tydligt nog för mig 
själv i förväg. 
 
Jag upptäckte en annan svårighet med just telefonintervju under min undersökning. När 
det blir tysta pauser i samtalet, är det svårt att veta om respondenten sitter och funderar 
och försöker få fram en formulering eller om denne är klar med sitt svar och väntar på 
                                                 
67 Alexandersson, 1994. 
68 Lantz, 2007. Hartman, 1993. Grønmo, 2006. 
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nästa fråga. Jag ville inte stressa genom att fråga nästa fråga direkt det blev tyst, och 
många gånger när det gått en tyst stund så fortsatte mycket riktigt respondenten med sitt 
svar.  
 
De första transkriberingarna gjorde jag väldigt noggrant och skrev ut pauser och 
hummanden osv. Men allteftersom började jag ignorera dessa för att kunna se ett lättare 
flyt i texten till analysen. Framför allt ignorerade jag mina egna ”bekräftningar” på att 
jag lyssnade och förstod vad de menade; ”mmm”. I telefon kan man inte se att den 
andra lyssnar genom att den sitter och nickar, vilket enligt mig är en vanlig 
bekräftelsemetod i ett samtal. Därför måste man i telefonen framföra något bekräftande 
ljud, men inte för mycket så att den talande blir avbruten. 
Jag kunde se i mina transkriberingar att det blev lite svårläst när bekräftningarna var 
utskrivna, och valde därför att i resterande utskrifter undvika dem. 
 
Efter transkriberingen, när jag började jobba med mitt material, för analys, upptäckte 
jag ett flertal ställen i intervjuerna där jag borde bett respondenterna vidareutveckla det 
påstående de sagt. Jag skulle ha kommit med uppföljningsfrågor många fler gånger än 
jag gjorde. Att så inte skedde beror troligtvis på min personliga ovana med 
intervjusituationer och är olyckligt. 
 
Sverige har inspirerats av de amerikanska biblioteken ända sedan Valfrid Palmgrens 
studieresa dit i början av 1900-talet. Jag har därför tagit med litteratur som specifikt 
behandlar amerikanska bibliotek även om min undersökning handlar om anställda på 
svenska folkbibliotek. Jag tycker att likheterna mellan våra bibliotekssystem är så 
många att det motiverar användningen av specifikt amerikansk litteratur. Dock bör man 
ha i åtanke att även om ursprungen är lika så har kanske inte utvecklingen gått åt exakt 
samma håll. Vi har även olika politiska förutsättningar i våra samhällen. 
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6. Resultat 
 
Det första jag kunde konstatera redan under intervjuernas gång, var att alla tyckte att det 
finns ett demokratiskt uppdrag inom folkbiblioteket. Däremot rådde det delade 
meningar om var uppdraget kom ifrån och vad det innehöll. En av respondenterna 
hävdade att uppdraget snarare kom från bibliotekariehåll och att de försökte påvisa för 
politikerna att detta är något viktigt de ägnar sig åt. En annan respondent hänvisade till 
bibliotekslagen. Flera respondenter menade att demokratiuppdraget inte fanns 
nedskrivet utan var mer en tradition. 

6.1 Demokratiuppdragets innehåll 

Under intervjuerna kunde jag skilja ut sju områden som respondenterna såg som 
demokratiuppdragets innehåll. Det är tillgänglighet, mångfald, barn och ungdom, 
jämlikhet, folkbildning, gratisprincipen och kulturhistoria. De här områdena är inte 
starkt avgränsade utan kan många gånger gå in i varandra. 
 
Tillgänglighet 
Biblioteket ska vara tillgängligt för alla. Det är respondenterna eniga om. Oavsett om 
man är gammal eller ung, svensk eller invandrare, fattig eller rik, VD på ett stort företag 
eller uteliggare, frisk eller funktionshindrad osv. Biblioteket ska vara öppet på tider som 
passar medborgarna, och det ska finnas bokbuss som åker ut till dem som inte själva 
kan ta sig till det fysiska biblioteket. 
Tillgänglighet innebär också att medborgarna ska ha tillgång till information och 
kunskap. Biblioteket gör informationen tillgänglig. 
 

…att ge folk möjligheter, om man tänker på själva grundtanken i 
bibliotek så handlar det från början om att alla ska ha tillgång till 
litteratur och sedan har ju det där utvecklats med den allmänna 
samhällsutvecklingen, så nu handlar det om att ge alla möjligheter att 
nå både litteratur men även nyare teknik, alltså både vad det gäller 
böcker i alla olika former men även att kunna komma åt Internet, att 
inte liksom behöva ha den utrustningen hemma.69 

 
Mångfald 
Mångfald och brett utbud är återkommande ord i intervjuerna, det ska finnas något för 
alla. Mångfalden ska omfatta alla slags media. Allsidighet och neutralitet, man ska inte 
ta parti för någon inriktning. Genom mångfalden kan man ge inspiration till användarna. 
 

Det finns ett citat av Berthold Brecht att demokrati är inte att få välja 
det man vill, utan det är framför allt att få veta vad det är som finns att 
välja på och det tycker jag ligger mycket i det att man måste anstränga 
sig lite för att folk ska veta vad de kan ha rätt och få.70 
 
Och ett brett urval förståss, att man speglar olika aspekter av samma 
fenomen.71 
 

                                                 
69 Intervju 6. 
70 Intervju 7. 
71 Intervju 11. 
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…allting från chicklit-litteraturen och Kittyböckerna till tunga 
filosofiska böcker där fotnoterna tar mer plats än den löpande texten, 
det är väl den bredden jag tycker är viktig.72 

 
Barn och ungdom 
Flera respondenter lyfte fram att biblioteken skulle satsa extra på grupper som 
invandrare, äldre, funktionshindrade, men framför allt barn och ungdomar. 
 

Om man börjar med småbarnen så ska värnandet gå till så att de får en 
rikhaltig kulturuppplevelse och att man jobbar med läsfrämjande 
verksamhet så att barnen blir medvetna kultur- och informations-
konsumenter från så tidig ålder som möjligt. Att man liksom speglar 
olika sätt att leva och tänka i barnlitteratur, det görs det ju. Men att 
man tillhandahåller det här till barnen. Det tycker jag ingår i 
demokratiuppdraget.73 

 
En respondent påpekade att det är viktigt att ge barnen tillgång till ett språk och att det i 
stort är skolans uppgift, men biblioteket kan nå ut till föräldrar redan innan barnen 
börjat skolan.74 
 

Det är på något sätt grundförutsättningen för ett fungerande 
demokratiskt samhälle, att alla har tillgång till ett språk och då är det 
ju på barnnivå man måste börja.75 
 
Det ska inte vara skillnad på om du är född av rika eller fattiga 
föräldrar, vilken möjlighet du har att läsa eller hålla på med datorer 
eller lära dig facebook.76 
 
Demokrati betyder inte att alla ska få precis lika mycket och ha 
samma, utan man har rätt att göra prioriteringar på grupper som man 
tycker behöver mer.77 
 
Man måste alltid börja med barnen, och spegla olika världar för dem, 
det är det mest grundläggande för demokratin. För om vi inte får 
empatiska och vidsynta och förstående barn så kommer vi inte få det 
samhället när de växer upp heller. Så det är ytterst viktigt för 
demokratin att barnen växer upp med det här perspektivet.78 

 
En respondent tyckte att det var viktigt att rent praktiskt skola in barn och ungdomar i 
demokratin och det kunde man göra genom att de helt enkelt lär sig att påverka genom 
att lämna inköpsförslag till biblioteket.79  
 
 
 
                                                 
72 Intervju 14. 
73 Intervju 11. 
74 Intervju 7. 
75 Intervju 7. 
76 Intervju 4. 
77 Intervju 7. 
78 Intervju 11. 
79 Intervju 6. 
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Jämlikhet 
 
Den målgrupp som vi hjälper, är inte den grupp som gör sig hörd.80 
 

Den här respondenten berättade om en mamma som skulle anmäla sonen till simskola, 
men på informationsbladet fanns bara en mailadress, inte ens telefonnummer, och 
mamman hade inte råd med dator hemma. Respondenten hade även hjälpt en ”ständigt 
dagledig” man att beställa en fotbollskeps när han inte hade någon epostadress, vilket 
krävdes för beställningen. Det var också vanligt att flyktingar kom in och ville få hjälp 
med att scanna pass och andra identitetshandlingar och skicka till olika myndigheter. 
Flera respondenter hänvisar till den här typen av uppgifter, att hjälpa människor med 
tekniska saker, framför allt datorer och Internet, som de inte har möjlighet att göra 
hemifrån. På detta sätt utjämnar man skillnader mellan människor.  
Flera respondenter tar upp personalens bemötande av besökarna som viktigt för att de 
ska känna sig jämlika och bekväma i miljön.  
 

Man ska känna att man inte är dum för att man inte vet hur det går 
till.81 
 
Att bemöta alla på ett schysst och bra sätt vare sig man är brötig 16 
åring på gymnasiet eller en Muhammed från Irak eller om man är tant 
Persson 75 år, att faktiskt möta och se alla och se till så att alla känner 
sig välkomna.82  

 
Trots att man har inställningen att behandla alla lika så funkar det inte alltid i 
verkligheten enligt en respondent. 
 

Vi kan inte ge en döv familj riktigt samma service som vi kan ge en 
hörande, för att vi inte har samma grad av kommunikation. --- 
Även om man rent ideologiskt eller retoriskt såklart ställer upp på att 
alla ska ha samma möjligheter så, jaa, i praktiken funkar det inte 
riktigt.83 

 
Folkbildning 
Flera respondenter nämnde bibliotekens ursprung med folkrörelsebibliotek och 
studiecirkelsbibliotek och att detta handlade om folkbildning. 
 

…en önskan om att bildning och kultur ska vara tillgänglig för alla 
människor…84 

 
Folkbiblioteken uppkom väl egentligen på grund av det här suget efter 
bildning…85 
 

Flera respondenter talade också om att överbrygga den digitala klyftan. Många i vårt 
samhälle har inte råd att ha datorer hemma och genom biblioteken får de tillgång till 
datorer och får även lära sig använda dem.  
                                                 
80 Intervju 8. 
81 Intervju 7. 
82 Intervju 10. 
83 Intervju 4. 
84 Intervju 7. 
85 Intervju 13. 
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Vi arbetar väldigt aktivt med digitala klyftan som den kallas, så vi har 
både individuell handledning som man kan boka och vi har kurser, en 
kväll i veckan, där man kan komma och lära sig facebook och sociala 
medier och söka på nätet och lite mer ingående informationssökning 
också.86 
 
När man får sitta med någon för att skapa ett hotmailkonto till 
exempel, och där har ju biblioteket en jättestor roll, för det kan vara 
skillnaden att inte kunna ha en epost och att ha en epost, att man får 
hjälp att skapa det här kontot och att man får stöttning när man 
kommer till biblioteket nästa gång och ska använda det.87 

 
Många bibliotek är vallokaler och flera respondenter kunde berätta om tillfällen då de 
fått ha en lärarroll och motivera för besökarna om vikten av röstning. 
 

Vi har i flera omgångar haft förtidsröstningen inför riksdagsvalet här 
på biblioteket och där kommer vi in i jättemycket diskussioner, just 
det här handledande, varför ska man rösta? Då är vi åter igen i det 
demokratiska uppdraget egentligen och det är där det faktiskt handlar 
om att stå för att vi lever i en demokrati och att vi har en uppgift att 
föra ut det.88  
 
…göra det möjligt för medborgarna att komma i kontakt med så 
mycket kunskap och information och material som möjligt för att man 
ska kunna ta ställning, bilda opinion, veta vad det är för samhälle man 
lever i och eventuellt om man så vill, göra nånting åt det.89 
 
…möjligheter både till bildning men också kunskap om samhället och 
känna till sin möjlighet att påverka.90 

 
Flera respondenter talade också om att inspirera besökarna. Att visa nya vägar, nya 
tankar som de kanske inte själva hade kommit på att lära sig om. 
 

…att de [låntagarna, min anm.] får en bra vägledning och svar på det 
de frågar efter och helst kanske lite mer också.91 

 
Att ge vägledning handlar kanske inte alltid om att hitta ett svar på besökarnas frågor, 
utan det kan vara att vägleda till var de kan hitta ett svar själva. 
 

Vi har ett gott anseende, vi är vänliga och har inte någon maktposition 
gentemot folk. Vi står inte bakom något skrivbord och representerar 
en myndighet, utan de känner oss och vet att vi brukar hjälpa till och 
vi får ofta frågor som vi egentligen inte har kompetens för, och 

                                                 
86 Intervju 11. 
87 Intervju 6. 
88 Intervju 10. 
89 Intervju 1. 
90 Intervju 4. 
91 Intervju 5. 
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mycket utav det här demokratiuppdraget som jag uppfattar det, är 
också att slussa folk vidare till en person som verkligen kan ämnet.92 
 
Det finns ju ingen annan motsvarighet i samhället, det känns ju som 
ett hjärta kan jag tycka, som en knut för studier, för människors 
folkbildning, utbildning, sökanden om kunskap.93 

 
Gratisprincipen 
Flera respondenter påpekade att gratisprincipen är en viktig del i bibliotekens 
demokratiuppdrag. Jag fick känslan av att gratisprincipen var lika självklar som tanken 
att det finns ett demokratiuppdrag. Genom gratisprincipen ska man inte ha några 
ekonomiska hinder att använda sig av bibliotekets tjänster. Gratisprincipen har ganska 
mycket med jämlikhet att göra. Just det här att det inte är skillnad på fattig och rik. 
 

Alla ska ha chansen att avgiftsfritt kunna skaffa sig information.94 
 
Kulturhistoria 
Kulturhistoria nämndes mindre än jag hade väntat mig, men det är också ett ämne som 
lätt kan räknas in i folkbildningen. Några respondenter uttryckte i alla fall explicit 
tanken om att bevara historien, som en del av demokratiuppdraget. 

 
Alla ska ha tillgång till det gemensamma minnet, det gemensamma 
bildningsarvet och den kunskap som man känner.95  
 
Det handlar om att bevara historien och att se samhället som det var 
då och som det är nu och jämför, hur kunde det bli så här och hur blev 
det efteråt och se på saker i olika tidsperspektiv.96 

6.2 Demokrati i vardagsarbetet 

Jag hoppas faktiskt att jag inte gör någonting som inte främjar 
demokratin.97 
 

Det verkar ganska svårt att avgöra vad i vardagsarbetet som man kan anse hör till 
demokratiuppdraget och vad som egentligen hör till något annat.  
 

Finns demokrati överhuvudtaget och är det egentligen demokrati det 
handlar om att sprida värderingar, möjligheter, chanser, kunskap och 
alltså allt det som någonstans hör hemma i biblioteks- och 
bokvärlden.98 
 

Inköp 
Så gott som alla respondenter säger att de köper in väldigt mycket material på 
efterfrågan. Det har blivit mer och mer åt det hållet på senare år.  
                                                 
92 Intervju 8. 
93 Intervju 12. 
94 Intervju 13. 
95 Intervju 9. 
96 Intervju 8. 
97 Intervju 9. 
98 Intervju 14. 
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Det där med kvalitet, det var nog mer förr tror jag, att man bedömde 
vad folk skulle läsa. Så är det inte riktigt nu för tiden.99 
 
…skulle man vara demokratisk så ska ju skattepengarna användas till 
precis det folk vill ha, och om folk i XXX vill ha Harlekinserier på sitt 
bibliotek ska de naturligtvis ha det.100 
 
Nu har vi ett väldigt bra medieanslag, jämförelsevis, så vi kan vara 
demokratiska. Vi kan lyssna på folk och köpa in det som vi kanske 
normalt inte skulle ha köpt in om vi hade haft mindre pengar.101 
 
Demokratiuppdraget innebär att det material och resurser vi har ska 
finnas till för allas behov. Vilket innebär till exempel att vi i många år 
har köpt böcker, väldigt mycket böcker och annat material på 
efterfrågan. Vi köper det folk vill ha, nästan utan undantag.102 

 
Tankarna vid inköp är annars att man ska ha ett brett urval och ha aktuellt material.  
En respondent sa att det är en medveten tanke att man ska vara ett alternativ till 
pressbyrån och tillgodose smalare intressen.103 Samma respondent sa också att man vill 
”presentera en annan verklighet eller en annan sanning än den mest kommersiella.”104 
 

…om man bara ger folk det de vill ha så kanske de aldrig ser det de 
inte vet att det finns…105 

 
Några bibliotek använder profilköp, då man köper ett paket med böcker som 
bokförlaget har valt ut enligt bibliotekets profil. Men flera respondenter var tveksamma 
till detta förfarande, just för att man släpper kontrollen av urvalet till någon annan.  
 

Bibliotekarier får mer och mer att göra, man har mindre och mindre 
tid att gå igenom inköp och sånt, därför att vi är så underbemannade 
hela tiden. Så skulle man sitta och köpa in varenda bok själv och 
bestämma… Man hinner inte med det.106 
 
Då tycker jag man abdikerar litegrann från sin roll som 
bibliotekarie.107 

 
Ibland köper man in något som man egentligen inte skulle ha köpt, men om det är en ny 
låntagare/besökare som ger ett förslag, så kan man tillgodose dem bara för att skapa en 
relation till låntagaren så att denne kommer tillbaka.108  
 

Men säger vi ’nej, sånt här köper vi inte in’, då är det ju kört, då 
kommer de aldrig mer och då tycker jag att man har missat sitt 

                                                 
99 Intervju 12. 
100 Intervju 8. 
101 Intervju 8. 
102 Intervju 10. 
103 Intervju 4. 
104 Intervju 4. 
105 Intervju 4. 
106 Intervju 12. 
107 Intervju 13. 
108 Intervju 10. 
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demokratiska uppdrag faktiskt. Då tycker jag att ändamålen får helga 
medlen. Jag tycker kvalitetsbegreppet är viktigt men man måste få det 
att landa i verkligheten också.109 

 
Vi är otroligt efterfrågestyrda och det är ju på både gott och ont. Vi 
köper in väldigt snabbt och vi köper in efter låntagarnas önskemål, i 
stort sett vad skräp som helst.110 

 
Många sa att de inte köper in öppet rasistiska saker, propaganda, sådant som kan räknas 
till hets mot folkgrupp osv. En respondent citerade Noam Chomsky som lär ha sagt:  
 

Om man förbjuder t.ex. mein kampf, eller motsvarande skrifter,  så 
kan man fråga sig, vad är det för ett land där man förbjuds att läsa sina 
fiender? Hur ska man annars kunna ta ställning till vad Hitler tyckte, 
om man inte får läsa, och hur ska man kunna läsa om de inte finns på 
biblioteket?111 

 
Man måste se att man köper in sådant som motsvarar de demokratiska 
ideal som finns i samhället. --- Det är ju också klart en balansgång att 
man inte censurerar men att man ändå inte släpper fram det som står i 
motsättning till det som det finns en bred demokratisk uppslutning om 
i Sverige.112 

 
En respondent berättade att biblioteket köpte in en bok med koppling till vit makt-
rörelsen, men när de fick boken i handen och upptäckte vad det var så gallrades den 
direkt.  

Vi borde ha en skyldighet att spegla alla sidor, men någonstans drar 
man ju ändå någon gräns. Vi köper ju inte in porr heller.113 

 
Datoranvändning 
En stor del av arbetet verkar handla om att överbrygga den digitala klyftan. Därför 
försöker biblioteken inte bara ge tillgång till datorer utan även ge hjälp för att lära sig 
använda dem. Flera respondenter berättade om kurser för invandrare, seniorer, 
nybörjare osv, där man får grundläggande datorkunskaper. De anställda på biblioteken 
upplever att det finns ett stort behov av gratis tillgång till datorer för att det trots allt i 
den tekniskt moderna värld vi lever i finns folk som inte har råd att ha dator hemma. 
Flera respondenter nämner barn och unga som en grupp man behöver satsa extra på när 
det gäller datoranvändningen. 
 

Från början kanske man tyckte att det var lite jobbigt och tyckte att det 
här hörde inte hemma här, men det är för att de ska få ta del av den 
digitala världen så att säga, om man inte har möjlighet hemma. För 
annars sackar de efter rent tekniskt och klarar sig sämre i skolan och 
allting sådant, så jag tycker det är viktigt för ungdomarna att också 
kunna göra det hos oss, för man kommer liksom på efterkälken om 

                                                 
109 Intervju 10. 
110 Intervju 8. 
111 Intervju 1. 
112 Intervju 7. 
113 Intervju 4. 
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man inte har det hemma eller inte kan. De här sociala medierna är ju 
viktiga för unga människor.114 

 
Många respondenter berättade att de har filter på datorerna som spärrar vissa sökningar, 
men att dessa filter inte alltid funkar tillfredsställande. Det var dock inte många som 
upplevt några större problem med till exempel porrsurfning eller liknande. Med 
hänvisning till den allmänna trivseln i biblioteket var det flera respondenter som sa att 
de har policys mot porr och rasism och liknande och inte tvekade att säga till eller 
spärra användare som bryter mot den policyn. 
Andra hade varken policys eller filter, utan undvek sådan aktivitet genom att ha öppet 
stående datorer så att det blev tydligare vad man gör vid datorerna. 
 

Vi har ingen riktig handlingsplan utan mycket brukar ju räcka med att 
man finns i närheten, att man rör sig i lokalen. Men vi säger 
egentligen inte till heller, vi känner inte att vi har rätt att göra det 
heller, för det är ju en kränkning i sig att gå in och säga ’men vad tittar 
du på för någonting’…115 

 
Den här kampanjen digidel 2013, när den kom så sa vi ’men det här 
har vi ju hållit på med hur länge som helst, bara att vi kanske inte har 
marknadsfört eller talat om det’.116 

 
Programverksamhet 
Väldigt många bibliotek har olika programverksamheter som bokprat, författarbesök, 
utställningar, studiecirklar, läseklubbar, temakvällar m.m. Flera respondenter sa dock att 
de har väldigt liten ekonomi för sådan verksamhet. Många samarbetar med 
studieförbund och föreningar för att underlätta det ekonomiska. 

 
Jag tycker det är en viktig del av bibliotekets uppdrag att man är en 
mötesplats och folk träffas och utbyter tankar och idéer, samtalar.117 

 
En respondent tyckte att man kunde ha ganska vågade arrangemang, så länge summan 
av arrangemangen var neutral. Det viktigaste var att ha en öppen atmosfär kring 
frågorna.118 En annan respondent sa att de inte var intresserade av antidemokratiska 
krafter i sina möteslokaler. 119  
Politisk propaganda verkar inte vara särskilt välkommen på biblioteken. Möjligen i 
form av debatt med flera sidor, som en respondent sa. Samma respondent sa dock att en 
del författare också är ganska tydligt politiska, så det är en flytande gräns.120 
 
En respondent tyckte att det är en viktig del av demokratiuppdraget att blicka ut över 
omvärlden och att man därför bör ha utställningar och program som behandlar t.ex. 
miljörörelsen, fair trade-rörelsen, opinionsbildarföreningar och liknande.121 Sådant som 
vidgar samhällsmedborgarnas perspektiv. 
 
 
                                                 
114 Intervju 12. 
115 Intervju 3. 
116 Intervju 8. 
117 Intervju 9. 
118 Intervju 3. 
119 Intervju 11. 
120 Intervju 4. 
121 Intervju 11. 
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Andra arbetsuppgifter 
 

Man belönas för att man har en schysst hemsida, men man belönas 
inte för att man gör ett gediget vardagsarbete. --- 
Jag tror att demokratifrågorna och jämlikhetstankar och egentligen 
hela folkbibliotekets grundbult har blivit mindre och mindre 
tydliga.122 

 
En respondent talade om biblioteket som neutral mötesplats för till exempel småbarns-
föräldrar i kommuner som saknar öppen förskola eller liknande. Man arrangerade 
sångstunder för de minsta barnen sedan man fått höra från mödra- och barnavårds-
centralen att det fanns föräldrar som av religiösa skäl inte ville gå på kyrkans 
barntimme.123  
 
Flera respondenter nämnde hur viktigt det var att ge samhällsmedborgarna en bra 
vägledning, att hjälpa till att hitta information. En respondent sa att de har läxhjälp för 
skolbarnen. En annan respondent berättade om en man som skulle söka bostadsbidrag 
och inte förstod hur han skulle göra med alla blanketter.124 
 

Det handlar väldigt mycket om att få en möjlighet att göra sin röst 
hörd, att få en möjlighet att bli så säker på läsning att man kan bilda 
sin uppfattning, en egen uppfattning grundad på det man kommer åt 
att läsa, att de här sakerna finns på biblioteket att läsa, att man ges den 
möjligheten för att sedan bilda sig en åsikt och uttrycka en åsikt.125 
 

En annan arbetsuppgift som kan härledas till det demokratiska uppdraget som många 
nämnde var att nå ut till dem som inte kan komma personligen till biblioteket. Att ha en 
väl utvecklad uppsökande verksamhet, med bokbuss och boken-kommer-projekt. Även 
att nå fram till funktionshindrade med sina tjänster var en viktig del. Här pratade man 
om böcker med stor stil, daisyskivor och liknande för att verkligen kunna nå alla 
grupper och möta deras behov. 
 

När du verkligen har hjälpt någon och komma vidare och hitta en 
kontaktperson, då känns jobbet väldigt betydelsefullt. Då kan man få 
lite av den här känslan som man som bibliotekarie egentligen inte ska 
ha, det här är ett kall, vi gör verkligen nytta för samhället här.126 

6.3 Svårigheter med demokratiuppdraget 

Många av mina respondenter nämnde ekonomin som en svårighet. Ekonomiska 
inskränkningar gör att man måste prioritera bort saker och då blir mångfalden lidande. 
Det handlar också om avvägningar av material som man vet har liten användning. Man 
kanske hellre köper in annat material som man vet att fler personer kommer använda. 
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Att få tiden att räcka till kan bli en konsekvens av minskade personalstyrkor. 
 

Just det här att det lite smalare ska finnas tillgängligt någonstans, 
samtidigt som det är ett tryck på det som är mer populärt och den 
balansgången dikteras väldigt mycket av ekonomin.127 

 
En respondent jämförde med de amerikanska biblioteken efter terrorattackerna vid 11 
september 2001. 
 

Vi har inte råkat ut för sånt här som de amerikanska biblioteken gjorde 
efter 2001, när man skulle spara uppgifter om vem som lånade vad. 
För det skulle vara ett starkt hot eller ingrepp och vi har inga politiker 
som lägger sig i vad vi köper och inte köper.128  
 

Samma respondent sa att datalagar som FRA-lagen och eventuellt andra liknande kunde 
i framtiden komma att hota bibliotekens demokratiuppdrag. Flera respondenter var inne 
på liknande tankar: 
 

Det är ju en konflikt om man i demokratisk ordning försöker avskaffa 
demokratin. I en sådan situation skulle det nog vara väldigt svårt för 
bibliotekets anställda att veta på vilket ben vi ska stå. Men den 
situationen har vi inte stått inför än.129 
 
Man känner för bibliotek på andra ställen i världen, både när det görs 
politiska inskränkningar, som i södra Frankrike, när nationella fronten 
fick majoritet i några kommuner och började censurera vad som finns 
på biblioteket, och efter 11 september där polisen ville gå in och titta 
på vad misstänkta personer hade lånat för böcker på biblioteken. --- 
Det får inte bli en odemokratisk användning av biblioteken.130 

 
En annan svårighet som nämndes är att ta hänsyn till dem som inte säger så mycket och 
icke-användare. Att kunna informera om vad som finns till dem som inte hör av sig till 
biblioteket. Bland annat de som jobbade med bokbussen tyckte att detta var svårt. Folk i 
allmänhet vet inte att de kan be om att bokbussen ska komma till dem. 
 
Ett problem är att det finns saker man som anställd inte vill hjälpa till med av 
integritets- och säkerhetsskäl. T.ex. att beställa resor och göra betalningar. Saker som 
handlar om pengar och som kan bli fel. Ibland får man hjälpa till med att skriva brev till 
försäkringsbolag, polisanmälningar och till och med att beställa läkartid via webben. 
Den personliga integriteten försvinner när en biblioteksanställd får veta vilka besvär 
privatpersoner söker till läkaren om.  
 

Det kom in en liten tant som ville ha hjälp med att skriva maskin och 
man visar henne ordbehandling, intet ont anande och helt plötsligt 
visar det sig att hon sitter och skriver ett hotbrev till sin före detta 
man. Och det är ju klart att man inte vill hjälpa till med…131 
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En respondent berättade om att de fick hjälpa äldre och invandrare med förtidsröstning 
och då är inte längre röstningen hemlig. Problemet är också om en invandrare med 
språksvårigheter kommer och vill ha hjälp att rösta på Sverigedemokraterna och man 
misstänker att de tagit fel och egentligen menat Socialdemokraterna. 
Bristande språkkunskaper var det många som nämnde. Hur man når dem som inte har 
svenska som modersmål eller ”inte har den språkliga kompetensen att de ens kan få reda 
på vilka rättigheter och möjligheter de har. Det kan vara en demokratifråga som är 
besvärlig.”132 
 
En svårighet som flera respondenter nämnde var funderingar på om man kunde 
utestänga personer som stör i biblioteket. Om biblioteket ska vara öppet för alla, hur gör 
man då med till exempel missbrukare som kommer in? Det är en svår balans mellan det 
tysta rummet och det öppna rummet. 
 

Vi får ofta ha medlarrollen. --- 
Det kan vara en svårighet att förklara för allmänheten att biblioteket är 
ett öppet rum och alla har rätt att finnas här på samma villkor. Då kan 
det också å andra sidan vara väldigt svårt att förklara för de här som 
sitter och dricker öl då att det gör man inte här inne, det får ni gå hem 
och göra. 133 

 
Några respondenter upplevde en konflikt mellan att biblioteket förvaltar skattemedel 
och att möta låntagarnas behov och önskemål. Det kan bli konflikt mellan yttrandefrihet 
och frågor om t.ex. porr och våld. 
 

Det här krockar i två demokratiska principer, den ena att tillhandahålla 
material som någon faktiskt frågar efter och det andra att den är 
negativ för olika grupper i samhället.134 

 
Flera respondenter tyckte att själva demokratiuppdraget är problematiskt. Det är svårt 
att veta vad det egentligen innebär och från politikerhåll får man inga definitioner om 
vad man egentligen ska göra. 
 

Demokrati i vanlig bemärkelse, det används som en form av statsstyre, 
hur ett samhälle fungerar, vilket inflytande man har. Men ska man 
använda det på ett bibliotek så blir det väldigt konstigt alltså, vad 
innebär det, vilken roll har låntagarna då? För de står ju ändå inte på 
jämbördig nivå med oss. De kan ju visserligen lämna inköpsförslag 
osv men det är ju ändå vi som tar beslutet sen. --- Vad är det som 
skiljer demokrati från andra värderingar som vi ska ge folk?135 
 
Svårigheten är att det stundtals kan kännas en smula luddigt vad 
uppdraget består i, men vi har ju försökt jobba mycket med det och 
försökt hitta linjer från kommunens vision ner till våra 
handlingsplaner och det vi gör i det dagliga arbetet och då blir det ju 
lite tryggare för då har vi något att luta oss mot. --- 
Vi pratar väldigt mycket detaljer och olika typer av verksamheter och 
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så, men vi pratar inte om de stora greppen om varför vi egentligen är 
här.136 
 
Jag tycker att jag anar en viss omedvetenhet hos yngre kollegor som 
kommer direkt från utbildningen, kring vad ett folkbibliotek 
egentligen är för någonting.137 

 
Ytterligare en svårighet som upplevdes var att veta hur långt man ska gå med den 
folkbildande verksamheten, kurser osv. 
 
Bibliotekets neutralitet 
Det råder delade meningar om bibliotekets neutralitet. För många var det självklart att 
biblioteket skulle vara neutralt, men samtidigt tyckte jag mig finna en längtan ut. 
 

Ibland kan jag känna att vi är så mesiga så vi nästan inte syns. Vi 
anpassar oss in absurdum ibland, och jag tror att ett samhälle skulle bli 
mer levande och mer vitalt om det gick att, som bibliotek, sticka ut 
och ha en åsikt. --- Det neutrala uppdraget hämmar oss.138 

 
Verksamheten måste vara neutral för att alla ska kunna känna sig 
välkomna och bekväma i mötet med verksamheten. Men jag hävdar 
med bestämdhet att vi som jobbar i den här verksamheten å ena sidan 
så ska vi naturligtvis inte stå på biblioteksgolvet och plädera för våra 
privata politiska åsikter men vi måste vara här som de människor vi 
är, vi måste vara personliga men inte privata. --- 
Vi måste ta lite mer plats, det är vi lite dåliga på i den här branschen 
och det hänger ju ihop med att vi är så rädda på något sätt för att sticka 
ut, vi ska vara neutrala och vi ska vara si och vi ska vara så och då får 
man inte sticka ut på något sätt och det tror jag vi måste göra.139 
 

En respondent sa att biblioteken ska försöka vara neutrala för att man annars riskerar 
demokratiuppdraget och förtroendet från allmänheten. Kommer man in som enskild 
besökare ska man kunna orientera sig om strömningar i samhället.140 
 
En annan respondent sa att om de ser besökare gå in på nazistsajter eller porrsajter så 
avbryter de direkt, de tar ställning mot dessa aktiviteter. Ibland börjar besökaren 
diskutera och hävda sin rätt som skattebetalare, men då förklarar personalen att de inte 
tillåter den typen av aktiviteter på vår gemensamma arena.141 
 

Det ska vara neutralt över tid, men man får inte vara rädd att låta olika 
åsikter komma fram.142 

 
Helt neutral blir man aldrig eftersom vi gör ett urval.143 
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Neutralitet är ett ord med många betydelser, lika som demokrati, och det är inte alltid 
lätt att veta riktigt vad man menar med det. Det kan ha olika innebörder i olika 
sammanhang. Till exempel om en besökare frågar om bibliotekspersonalen har läst en 
bok och vad de tyckte om den. Ska man då vara neutral, eller får man säga vad man 
tycker? 
 

Det kan bli en motsättning om man dels trycker på att biblioteket ska 
vara neutralt och dels på att det ska stå för mänskliga värden och allas 
rätt osv för att någonstans kan det ju krocka i slutänden då, och 
personer och rörelser som vill något annat kan ju då säga att får inte vi 
komma till tals är det inte neutralt.144  
 
På vårt bibliotek har vi inte de olika politiska tidskrifterna och det kan 
jag tycka är synd. Jag tycker man ska kunna komma till biblioteket 
och möta olika politiska åsikter, även när det gäller tidskrifter.145 

 
Hur långt sträcker sig bibliotekets demokratiska uppdrag? 
Det här var en fråga som många hade problem att svara på. Min tanke med frågan var 
om man kan tänka sig att biblioteken har något ansvar för demokratin i ett större 
sammanhang än inom sin egen verksamhet på sitt eget lokala bibliotek.  
De flesta svarade att bibliotekets uppdrag stannar inom kommunen. 
 

Självklart tycker jag att bibliotek som företeelse kan ha ett globalt 
uppdrag, men jag känner inte att man på ett kommunbibliotek kan 
göra så mycket utanför sin egen kommun.146 

 
En respondent tyckte att man på biblioteken inte har rätt resurser eller kunskap för att på 
bästa sätt belysa de globala demokratiska frågorna, det fanns andra forum i kommunen 
som kunde ta hand om dem.147 
 

Det finns ju alla möjligheter att använda åsiktskontroll och 
propaganda och sådant, så där känner jag att man har någon slags 
ansvar att stå för en linje som gäller inte bara i ens egen kommun utan 
rakt över, att bibliotekstanken måste få leva i hela världen, med den 
demokratiska inriktningen.148 

 
En respondent sa att en enskild bibliotekarie kanske inte kan göra så mycket, men om 
man känner att man har sin organisation bakom sig så kan man vägra (t.ex. att lämna ut 
låneuppgifter till polisen) och hävda att det strider mot yrkesetiken. Man gör det som 
företrädare för en yrkeskår. 149 
 

Demokratin handlar om att medvetandegöra också, det är väl lite den 
här uppfostrande folkbibliotekarietanken att, om man bara visar 
människor på verktygen så kan de själva hitta svaren. Och då blir de 
medvetna världsmedborgare så småningom.150 
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Den här tanken att man via biblioteket upptäcker världen runt om var det flera som 
nämnde. Man kan se biblioteken som en byggsten i den globala demokratin.  
 

Man köper in böcker som handlar om miljöfrågor till exempel, som 
påverkar alla. Om översvämningar och orkaner, hur hänger allt ihop 
egentligen. Och hur hänger det ihop med ekonomin och de stora 
krigen i världen, hur påverkar det ekonomin här i XXX…151 

 
I det här sammanhanget var det flera respondenter som nämnde IFLA, den 
internationella biblioteksföreningen. En respondent sa att genom IFLA och UNESCO så 
är man del i den större kampen för oberoende och biblioteken som hörnpelare i 
demokratin. Det är viktigt att Sverige är med i sådana sammanhang och trycker på 
betydelsen av öppna avgiftsfria bibliotek.152  
 

Att samarbeta med t.ex. FN-föreningen, upplåta lokalen till dem så att 
de kan ha en utställning och arrangemang. Jobba med Svenska Freds, 
utan att ta någon ställning, men att se till att även den typen av 
föreningar, och inte bara kulturföreningen, kan använda våra lokaler 
och få visa upp sitt material. 153 

 
En respondent sa att när man skolar in barn i folkbiblioteksvärlden gör man något 
positivt för hela samhället och vi har alla ett ansvar för hela samhället i stort.154  
 

Rent abstrakt har biblioteken ett stort samhällsansvar.155 
 

Det är inte lokalsamhället XXX jag tänker på, utan jag ser nog både 
demokrati och folkbibliotekstanken och samhället i stort som en stor 
amöba som vi alla har någon slags ansvar och skyldighet gentemot.156 
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7. Analys och diskussion 
 
Det demokratiska uppdraget är mycket levande inom yrkeskåren på biblioteken, det 
tycker jag mig ha sett i min undersökning. Även om uppdraget inte är tydligt uttalat 
inom styrdokumenten så finns en tradition bland bibliotekspersonalen som tydligt kan 
sammankopplas med demokratins framväxt och folkbildningsidealet under 1900-talet.  
Ser man till tankar om själva yrket så visade Jansson på hur långt bak man kan hitta 
yttringar om yrkesetik som jag känner väldigt starkt för och som verkar precis lika 
moderna som dagens. 
 
Flera av mina respondenter tyckte att nyexaminerade bibliotekarier inte har samma 
känsla för demokratiuppdraget och oroas över att demokratitänkandet har försvunnit ur 
utbildningen. 
Jag håller med om detta och tycker att bibliotekets roll borde vara en större del av 
utbildningen, så att man är bättre rustad för verkligheten när man kommer ut i den. 
Det är viktigt att vi håller en inre dialog och håller diskussionen om folkbibliotekens 
mål och syfte levande.  
 
Biblioteken behöver också bli bättre på att förmedla till omgivningen vad man gör. Den 
traditionelle bibliotekarien som lånar ut böcker är en bild som blir allt mindre sann. 
Istället har vi moderna informationsspecialister som hjälper människor i kontakter med 
myndigheter, att kopiera viktiga papper, hitta relevant information och till och med 
hjälper skolbarn med läxläsning. Yrket verkar vara mer av socialarbetarkaraktär än jag 
tror de flesta väntar sig. Många gånger är nog detta en roll som biblioteken själva tar på 
sig, utan ett speciellt uppdrag uppifrån, och frågan är väl hur långt man ska gå i sin 
serviceanda. Genom att hjälpa folk med allt, så kanske man tappar tid och resurser till 
sådant som man faktiskt har uppdrag för att göra. Det kanske inte har gått så långt än, 
men jag ser en risk i att det kan bli så.  
 
Vad av bibliotekens arbete kan man räkna som tillhörande det demokratiska uppdraget 
egentligen? Det beror nog på hur man definierar demokrati och demokratiuppdraget. 
Den känsla jag fått under arbetet är att det är demokratiska värden som man vill värna 
om på biblioteken, och det är inte riktigt samma sak som demokrati i fråga om 
statsskick. Till de demokratiska värdena hör ord som mänskliga rättigheter, jämlikhet, 
yttrandefrihet, mångfald.  
 
Av intervjuerna fick jag fram sju områden som respondenterna tyckte hörde till 
demokratiuppdraget; tillgänglighet, mångfald, barn och ungdom, jämlikhet, 
folkbildning, gratisprincipen och kulturhistoria. Dessa områden har inte skarpa gränser 
utan kan ofta gå in i varandra. Jämför man de styrande dokumenten och dessa områden 
som respondenterna tycker omfattar demokratiuppdraget så tycker jag att det finns stora 
likheter, särskilt i de kulturpolitiska målen. Detta torde ju innebära att även om 
demokratiuppdraget i sig inte tydligt och konkret finns nedtecknat, så uppfattar de 
biblioteksanställda att uppdraget innehåller samma sak som bibliotekens övergripande 
mål. Jag tror dock att det skulle stärka biblioteken och framförallt visa utåt mot 
samhället vad bibliotekens arbete egentligen innebär om man kunde förtydliga 
demokratiuppdraget genom till exempel bibliotekslagen.  
Man kan också jämföra dessa områden med de tankeskolor som Bromö och Lövgren157 
fick fram i sin ideologianalys. De fann fyra tankeskolor; den demokratifrämjande, den 
litteratur-, läs- och språkfrämjande, den kunskaps- och utbildningsfrämjande och den 
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ekonomiska tillväxtstankeskolan. Jag tycker att man kan bortse från den sista, för 
ekonomisk tillväxt är inget som för mig hör hemma i ett bibliotek. Men de första tre och 
framför allt den demokratifrämjande, som de fann innehöll grundläggande fri- och 
rättigheter, jämlikhet, delaktighet, mångfald, identitet och integration, låter ju väldigt 
lika de områden jag fått fram i mina intervjuer. 
 
Barn och ungdomar var det flera respondenter som kände lite extra för. En av dem 
uttryckte det så bra: ”om vi inte får empatiska och vidsynta och förstående barn så 
kommer vi inte få det samhället när de växer upp heller.” Det här fick mig att stanna 
upp och fundera lite. Vi pratar ofta om att samhällsklimatet hårdnar och ”det var 
minsann bättre förr”. Men om vi inte vill ha det så i fortsättningen så får vi väl börja 
med att lära våra barn ett annat sätt.  
Demokratiutredningen sa att en medborgaranda av ömsesidig respekt och tillit behövdes 
för att hålla demokratin levande. Bibliotekens arbete med barn och ungdomar ger en bra 
grund för detta. 
 
Biblioteket ska vara öppet för alla och man ska kämpa för jämlikhet. Man försöker 
överbrygga klasskillnader genom att tillhandahålla datorer och Internetuppkoppling för 
allmänheten, så att även de som inte har råd att ha dator hemma ska kunna hänga med i 
vår allt mer datoriserade värld. Biblioteken satsar på minoritetsgrupper, barn, äldre, 
handikappade. Det innebär att det satsas mer resurser på dessa grupper än medelklass-
Svensson. Är det jämlikhet? Genom att försöka få samhället mer jämlikt har man en 
ojämn fördelning av sina egna resurser. 
 
Precis som Frändberg158 såg gratisprincipen i kombination med allsidighet och bredd 
som ett av bibliotekens sätt att värna informations- och yttrandefrihet, så verkar mina 
respondenter vara av samma åsikt. 
 
Som anställd på folkbibliotek i Sverige kan man ses som tjänsteman i kommunen och 
enligt Lundquists159 definition är man ämbetsman. Man har en offentlig roll. Jag tycker 
man kan se en korrelation mellan Lundquists beskrivning av ämbetsmannens roll att 
försvara demokratin och mina respondenters beskrivningar av sitt arbete. I frågan om att 
balansera intressen mellan överordnande och biblioteksbesökare så har IFLA160 ett bra 
svar. Man ska alltid se till samhällsmedborgarna först. Precis som Lundquist skriver så 
krävs dock att man har ett starkt civilkurage, vilket jag hoppas att de flesta 
biblioteksanställda har. Särskilt de som känner sitt yrke som ett kall. 
I det sammanhanget tänker jag särskilt på de biblioteksanställda som tog ett socialt 
ansvar vid orkanerna i USA och även de som kämpade mot högerextremisterna i 
Frankrike. 
Med tanke på att vi har Sverigedemokraterna i riksdagen så är det inte omöjligt att det 
kan hända liknande saker i Sverige som det har gjort i Frankrike. Flera av 
respondenterna påpekade riskerna med nya datalagar och andra inskränkningar i den 
personliga integriteten. En urholkning av demokratin kan göra att biblioteksanställda i 
Sverige också måste fundera på sitt civilkurage snart. 
 
Om vi tittar på konkreta arbetsuppgifter, som inköp, och ser hur demokratiuppdraget 
påverkar dessa så ser vi några intressanta saker. 
Traditionsenligt har biblioteket setts stå för kvalitet och man vill än idag, med det rika 
informationsflödet, visa sig kunna välja kvalitativt informationsmaterial framför allt 
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skräp man kan hitta på Internet. Men samtidigt går inköpsprinciperna mot att man köper 
in allt folk ber om, utan urskiljning. Man verkar inte vara så noga med att det ska vara 
kvalitet på materialet, utan man köper det som frågas efter. Jag känner att man tappar 
lite av tanken om att biblioteket ska stå för ”bra” material om det går för långt åt det 
hållet.  
 
Samma sak när det gäller profilköp; man ger urvalet till någon annan och den delen av 
bibliotekarieyrket försvinner. Jag känner en rädsla för att biblioteket tappar en del av sin 
kärna med folkbildningstanken och blir mer som pressbyrån, precis som flera 
respondenter också påpekat. 
 
Bibliotekens neutralitet är en annan sak som känns svår. Ska man ta ställning för 
demokrati så är man väl inte neutral? Enligt Henriksson & Henriksson161, som 
undersökte ideologiska strömningar på biblioteken har vi gått från en mer konservativ 
ideologi, mot en mer liberal. 
Även Raber162 påstår i sin artikel att bibliotekens neutralitet är en myt och att 
biblioteken ska ha en social roll i samhället och rikta sig mer mot minoritetsgrupper.  
 
Enligt Hedemark163 kan bibliotekens strävan för neutralitet få negativa konsekvenser, 
eftersom det finns så många aktörer och intressen som konkurrerar om uppmärksamhet 
och ekonomiska medel. Och genom att biblioteken ska hålla sig neutrala så är de också 
relativt osynliga på en nationell politisk nivå och syns sällan i media.  
Jag tycker att hon har en viktig poäng här, och biblioteken skulle behöva synas mer. 
Ulvede och Willstedt164 konstaterade också att bibliotekens verksamhet tappar 
legitimitet om deras uppgifter för demokratin inte hålls framme och uppmärksammas. 
 
Att ha en mångfald och brett utbud i sina samlingar kan väl ses som att vara neutral, 
man har ingen övervikt åt något håll. Samma sak med att ha en bredd i 
programverksamheten, låta alla sidor komma till tals.  
Biblioteket kan också fungera som en neutral mötesplats. En respondent berättade att de 
hade barnverksamhet som alternativ till kyrkans barnverksamhet, eftersom det fanns 
föräldrar som inte ville gå till kyrkan p.g.a. religiösa skäl. Den funktionen är viktig i ett 
mångkulturellt samhälle.   
 
Ture Edbom och Conny Persson ville få biblioteken mer politiska. 
Tyvärr så tycker jag att varken Edboms eller Perssons kamp har varit särskilt lyckad och 
utvecklingen inom biblioteksområdet har varit minskad budget och personal med 
åtstramningar på de flesta håll i landet. Persson tyckte att 90-talet behövde en ny Ture 
Edbom; jag tycker att vi än idag behöver sådana färgstarka personer som kan rycka upp 
både biblioteksfolket och medborgarna ur sin dvala. 
 
Flera respondenter upplevde en problematik gällande inköpsförslag av till exempel 
rasistiskt material. Man vet inte om man följer demokratiuppdraget genom att köpa in 
och tillgodose en besökares önskemål, eller om man ska följa uppdraget genom att inte 
köpa in och hänvisa till att det är negativt mot vissa grupper i samhället. Man kan 
hamna i en gråzon där det är svårt att veta vad som är mest demokratiskt och 
medmänskligt. 
 

                                                 
161 Henriksson & Henriksson, 2010. 
162 Raber, 1996. 
163 Hedemark, 2009, sid 162. 
164 Ullvede & Willstedt, 2006. 
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Det förvånade mig lite att flera bibliotek använde filter för Internetsökningarna på sina 
datorer, och jag tycker att det hade varit intressant att undersöka den saken närmare. 
Hur påverkar dessa filter yttrandefriheten och informationsfriheten? Om biblioteken ska 
värna om demokratin, borde inte yttrandefrihet och informationsfrihet vara väldigt 
viktiga då? 
 
Flera respondenter nämnde att de var en del av kampanjen digidel 2013. En av dem 
menade dock att den typen av satsningar hade de alltid hållit på med på biblioteket, fast 
det var inte marknadsfört på samma sätt. Här har vi återigen en uppgift som biblioteken 
utför utan att samhället vet om det särskilt mycket. 
Jag tror det är viktigt för bibliotekspersonalen att visa medborgarna och framförallt 
politikerna som bestämmer om indragningar och ekonomiska satsningar, vad man gör 
för samhället, i en allt större grad än vad som görs idag. 
 
Bromö och Lövgren165 oroade sig för att ekonomiska nedskärningar ger sänkt 
servicenivå och försämrad tillgänglighet och att biblioteket inte längre uppfattas som att 
det är till för alla. Mina respondenter såg också ekonomin som en svårighet gällande 
demokratiuppdraget. Med mindre resurser blir det svårare att hålla den bredd man 
önskar.  
 
McCabe tog upp några viktiga synpunkter som man borde reflektera över lite mer i 
dagens samhälle överlag. Utvecklingen i samhället har blivit mer och mer 
marknadsmässig och så även biblioteksvärlden. Den offentliga sektorn minskas till 
förmån för den privata marknaden. Även vårt språkbruk förändras på samma sätt, 
biblioteksbesökarna blir kunder, åldringar som köper hemtjänst är brukare osv. 
Ett steg på vägen om man inte vill fortsätta utvecklingen mot marknaden, är att tänka på 
hur man använder språket. Att konsekvent vägra att kalla biblioteksbesökarna för 
kunder tycker jag är en bra start. 
 
Demokratiutredningen166 sa i sin rapport att det krävs aktiva medborgare och ett 
offentligt rum för debatt. Massmedia har haft denna roll i modern tid, men som 
rapporter har visat så finns det även där problem. 
Precis som Frändberg konstaterade i sin uppsats tycker även jag att biblioteken är 
perfekta för att ta en plats som det nya offentliga rummet. Genom sin historia i 
folkbildning och tjänstevillighet att hjälpa folk med deras informationsbehov gör man 
vad man kan för att utbilda medborgarna. Man lär både barn och invandrare hur det 
svenska samhället fungerar. Som Budd konstaterade i sin artikel, är biblioteket ett bra 
ställe för debatt och samtal medborgare emellan eftersom det är öppet för alla oavsett 
åsiktsuppfattning. Även From och Kranich konstaterade att biblioteken fungerar som ett 
forum för möte och samtal. Biblioteket som mötesplats är en allmänt vedertagen paroll 
och just därför skulle det också vara lätt för biblioteken att ta ett större ansvar i det 
demokratiska samhället. 

7.1 Slutsatser 

En levande demokrati har aktiva, informerade medborgare. Biblioteket har stor potential 
för att få medborgarna engagerade. Mycket görs redan idag, men jag skulle vilja se ännu 
mer aktivitet och framför allt se mer av bibliotekens arbete spridas ut till 

                                                 
165 Bromö & Lövgren, 2008. 
166 Demokratiutredningen, 2000. 



43 

samhällsmedborgarna, så att alla får veta vad som händer på biblioteken mer än att man 
kan låna böcker. 
 
Ordet demokrati är ett komplext begrepp. Innebörden i ordet förändras med tiden och 
med sammanhanget. När det gäller demokratiuppdraget och att värna om demokratin, så 
fann jag att de biblioteksanställda uppfattar det som att det handlar om demokratiska 
värden, som mänskliga rättigheter, informations- och yttrandefrihet, jämlikhet, 
mångfald o.s.v.  
 
Jag började uppsatsen med tre frågor: 

• Hur tolkar de biblioteksanställda demokratiuppdraget? 
• På vilket sätt yttrar sig demokratiuppdraget i det dagliga arbetet? 
• Finns det några svårigheter med demokratiuppdraget? 

 
Alla respondenter konstaterar att det finns ett demokratiuppdrag. Men hur det ser ut och 
var det kommer ifrån är inte lika lätta frågor. Demokratiuppdraget är en tradition inom 
folkbiblioteksvärlden, som har att göra med bibliotekens framväxt som folkbildnings- 
och kulturinstitution. 
 
Hur tolkar de biblioteksanställda demokratiuppdraget? 
Demokratiuppdraget innehåller sju icke starkt avgränsade områden; tillgänglighet, 
mångfald, barn och ungdom, jämlikhet, folkbildning, gratisprincipen och kulturhistoria. 
Biblioteket ska ge tillgång till information och kultur. Det ska även vara fysiskt 
tillgängligt, så att alla kan besöka det. För de som inte kan besöka biblioteket 
personligen ska det finnas uppsökande verksamhet så att man kan få del av bibliotekets 
utbud ändå. 
Biblioteket ska stå för mångfald, ha en bredd i sitt utbud så att alla kan hitta något de är 
intresserade av. Man ska erbjuda sina tjänster så att de passar för alla medborgare.  
För att morgondagens samhälle ska bli medmänskligt och demokratiskt måste vi lära 
våra barn vad de sakerna är. Biblioteken satsar mycket på barn och unga. 
Alla människor är lika mycket värda och alla har samma rätt att få information. 
Biblioteket utjämnar klasskillnader genom att erbjuda datortillgång och Internet till 
människor som inte har råd att ha sådant hemma.  
Demokratin behöver engagerade medborgare som kan fatta informerade beslut, och 
biblioteket jobbar mycket med folkbildning. 
Att bibliotek ska vara gratis är en självklarhet för alla intervjuade. Det är också en djupt 
rotad tradition. 
Det hör till demokratiuppdraget att bevara vår historia, så att yngre generationer kan få 
lära av de äldre. 
 
På vilket sätt yttrar sig demokratiuppdraget i det dagliga arbetet? 
Biblioteket är öppet för alla och det stora ledordet är service. Man hjälper till med allt 
man kan i de mest varierande ämnen. Och är det något man inte kan hjälpa till med så 
slussar man vidare till rätt ställe. Man är lyhörd för besökarnas önskemål och 
informationsbehov.  
För barnen anordnas varierande aktiviteter från sång- och sagostunder för de minsta till 
läxhjälp för de äldre. 
Man ser till att ha ett mediebestånd som är brett för att det ska finnas något för alla. 
För de som inte själva kan komma till bibliotekslokalen har man en omfattande 
uppsökande verksamhet. 
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Flera respondenter sa att ekonomin inte räckte till att ha så stor programverksamhet som 
man skulle önska, men att detta kunde underlättas genom samarbete med bland annat 
studieförbund på orten. 
Man ser till att det finns publika datorer och håller kurser i användningen av dem för att 
minska den digitala klyftan. 
 
Finns det några svårigheter med demokratiuppdraget? 
En stor svårighet är att demokratiuppdraget inte finns nedtecknat i klartext någonstans. 
Det är mer en tradition. Tydligare skrivna mål ger mer stadga åt verksamheten. 
En annan svårighet är ekonomin. Med mindre resurser kan man ha mindre verksamhet 
och det riskerar bland annat mångfalden. 
 
Att skydda den personliga integriteten upplevdes också som en svårighet. Som personal 
får man ibland hjälpa till med väldigt personliga saker, göra polisanmälan och anmälan 
till försäkringsbolag. En del besökare vill ha hjälp att beställa biljetter och andra saker 
som har med pengar att göra. Risken att det kan bli fel kan göra att man som 
bibliotekspersonal inte vill hjälpa till med sådana saker. 
 
Vidare forskning 
Jag tycker att det skulle vara intressant att undersöka filteranvändningen på de publika 
datorerna på biblioteken. Dels hur vanligt det är att man har filter, samt eventuella 
implikationer detta kan ha på informations- och yttrandefriheten. 
Man skulle också kunna titta lite närmare på hur/om demokratiuppdraget uttrycks inom 
kommunernas biblioteksplaner. 
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Sammanfattning 
 
Det sägs att biblioteken är demokratins hörnsten. Vad innebär det demokratiska 
uppdraget, och hur uppfattas det av bibliotekspersonalen? Det är vad jag undersöker i 
denna magisteruppsats. Jag har gjort 14 telefonintervjuer med bibliotekspersonal från 
biblioteksassistenter till chefer, och undersökt hur deras dagliga arbete ser ut och vad de 
tycker hör till det demokratiska uppdraget. Alla var överens om att det finns ett 
demokratiskt uppdrag, men det är inte tydligt beskrivet. 
 
Jag hittade sju områden som mina respondenter såg som en del av uppdraget, 
tillgänglighet, mångfald, barn och ungdomar, jämställdhet, folkbildning, gratisprincipen 
och kulturhistoria. Dessa är inte skarpt avgränsade, utan kan gå in i varandra. 
  
Det dagliga arbetet i biblioteket är mer av ett socialt arbete än man kanske tror. Jobbet 
med att överkomma den digitala klyftan innebär att bibliotekspersonalen i mångt och 
mycket kommer att hjälpa till med saker som att beställa saker via Internet, skapa e-
postkonton, hjälpa människor att lära sig hantera datorer och sociala medier, hjälpa 
invandrare och flyktingar att lära sig hur svenska samhället fungerar och så vidare. 
 
Problemen med det demokratiska uppdraget var huvudsakligen ekonomiska. 
Nedskärningar innebär att personalen inte har tid och möjlighet att hjälpa till så mycket 
som de vill. Det faktum att det demokratiska uppdraget inte är så tydligt också upplevs 
som ett problem. Ett tydligt mandat skulle inte bara dra riktlinjer för arbetet, men också 
visa utåt lite bättre vad man egentligen gör på biblioteken, mer än att låna ut böcker. 
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Bilagor 
 

E-post till biblioteken samt inlägg på BIBLIST 

Ämne: Mag.uppsats om bibliotekens demokratiska uppdrag 
 
(Du som tar emot detta brev får gärna sprida det till dina kollegor. Tack.) 
 
Hej, 
jag läser biblioteks- och informationsvetenskap via högskolan i Borås. Jag håller just nu 
på att skriva min magisteruppsats som handlar om hur biblioteksanställda uppfattar sina 
demokratiska uppdrag och söker frivilliga personer att intervjua. Undersökningen riktar 
sig till alla olika yrkeskategorier på folkbibliotek. 
Intervjuerna kommer att ske via telefon och beräknas ta inte ta längre tid än högst en 
timme. Alla svar kommer att behandlas anonymt! 
 
Kan Du tänka Dig att bli intervjuad, eller har Du några frågor, ta kontakt med mig på 
adress: s060439@student.hb.se 
Tack på förhand och hoppas Du vill hjälpa mig med min studie. 
Vänliga hälsningar 
Jenny Åström, distansstudent BHS. 
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Svar till de jag valt ut för intervju: 
 
Hej! 
Jag har fått stor respons på min efterlysning av intervjupersoner inför min undersökning 
om hur biblioteksanställda ser på sina demokratiska uppdrag. Det är mycket roligt. 
 
Som jag skrev i efterlysningen tänkte jag utföra telefonintervjuer, det är främst pga att 
jag bor i norrbotten och inte vill begränsas av geografiska avstånd som jag har valt 
denna metod. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas av mig. 
Alla svar kommer att behandlas anonymt. 
 
Jag hade tänkt mig att intervjuerna ska utföras mellan vecka 37 och 39, men det finns 
möjlighet till flexibilitet om det inte passar dig. 
 
Jag vill gärna intervjua dig och hoppas vi kan hitta en tid då jag kan ringa dig för 
telefonintervju. När skulle det passa dig bäst? 
 
Mvh Jenny Åström, distansstudent BHS. 
 
 
 
Svar till de jag inte valt ut: 
 
Hej! 
Jag fick en överväldigande respons på min efterlysning om intervjupersoner och det har 
tagit mig flera dagar att gå igenom alla mail. Jag har valt ut några personer med 
varierande arbeten och bakgrunder för intervjuer och kontaktat dem för bokning av 
intervjutid. Jag hoppas jag kan behålla dina uppgifter och återkomma om jag behöver 
fler intervjuer längre fram. 
Vänligen Jenny Åström, distansstudent BHS. 
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Intervjufrågor 

Hej, jag heter Jenny Åström och är student på högskolan i Borås. Jag läser biblioteks- 
och informationsvetenskap på distans och skriver just nu min magisteruppsats som 
handlar om demokratiuppdraget på folkbiblioteken. Syftet med min uppsats är att 
undersöka hur demokratiuppdraget uppfattas av de anställda och vilken plats det har i 
deras vardagliga arbete. 
 
Jag kommer att göra 14 intervjuer på bibliotekspersonal med varierande yrkestitlar och 
på olika ställen runt om i landet.  
 
Eftersom det är svårt att hinna anteckna detaljerat under samtalet så vill jag spela in 
intervjun, och den kommer sedan att transkriberas av mig. Ingen annan kommer att ha 
tillgång till inspelningarna eller till uppgifter som kan identifiera intervjupersonerna. Ni 
kommer att vara helt anonyma. 
 
Om du vill dra dig ur studien är det bara att meddela mig så raderar jag dina uppgifter. 
 
Om det är ok så startar jag inspelningen nu. 
 
1. Vi börjar med några bakgrundsfrågor: Kan du berätta lite om dig själv, t.ex. 
din yrkestitel, vilken utbildning du har och hur länge du jobbat med det du gör? 
 
2. Tycker du att det finns ett demokratiuppdrag inom folkbiblioteket? 
 
3. Vad tycker du att demokratiuppdraget innehåller? 

• Har du hört uttrycket att biblioteket ska värna om demokratin? 
Hur skulle du beskriva att ett sådant värnande ska gå till? 

 
4. Ordet demokrati kan ha många innebörder, vad innebär demokrati på din 
arbetsplats? 
 
5. Kan du beskriva hur demokratiuppdraget tar sig uttryck i ditt vardagsarbete? 

• Kan du ge några konkreta exempel när du tänker på det/ hur det påverkar dig i 
arbetet? 
- T.ex. 
- Finns det särskilda områden som du tycker är viktigare än andra?  
    - Varför är just dessa så viktiga? 
- Vid inköp av media (böcker, tidskrifter m.m.), ska man gå på efterfrågan eller 
kvalitet, hur tänker du där? 
- Om låntagare tar fram pornografiskt material på datorerna, hur gör man då? Är 
det ok? Är det demokratiskt att hindra dem? 
    - Vad kan man göra annars/istället? 

• Inköp, datoranvändning, programverksamhet osv… 
 
 

6. Vad upplever du som mest positivt i ditt arbete utifrån demokratiuppdraget? 
• Kan du ge några konkreta exempel? 

 
7. Upplever du några svårigheter med demokratiuppdraget? 
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• Kan du ge några exempel på dessa svårigheter? 
• Om en låntagare vill köpa in t.ex. Mein kampf, hur tänker du då? Följer man 

demokratiuppdraget om man köper in allt, eller finns det tillfällen man kan 
vägra? 

• Vad tycker du om biblioteket som politiskt och religiöst neutralt? Finns det 
tillfällen när man bör ta en ideologisk ställning? 

• Tycker du att bibliotekets ekonomiska situation kan påverka hur man jobbar 
med demokratiuppdraget? Hur då i så fall, har du något exempel? 

 
8. Hur långt sträcker sig bibliotekets demokratiska uppdrag? 

• lokalt 
• nationellt 
• globalt 

 
9. Tycker du att jag har missat någon fråga som du tycker är viktig i det här 
sammanhanget? 
 
 
Kan jag få återkomma senare om jag behöver få något förtydligat eller om det uppstår 
fler frågor? 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


