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Abstract:  The aim of this thesis is to investigate the reason behind the   
                                    decision to open libraries at subway stations in Stockholm.   
                               The theoretical framework for the study is Douglas Raber´s three       
                                    ideologies, social activism, conservative response and populist 
                                    initiative. The study includes interviews with librarians and a  
                                    politician responsible for the service and documents with plans  
                                    for the Public Libraries development during the period. The 
                                    empirical material was examined with an idea- and ideological 
                                    analysis.  
                                    The conclusion is that the concept of the subway libraries consists     
                                    of a combination of the three ideologies but the most evident 
                                    are those of populist initiative and social activism. 
                            
                                    The reason for opening libraries at subway stations is to make 
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                                    make the Public Libraries service more visible. These small 
                                    libraries have a function as a market place for the Public Libraries 
                                    and as a meeting place in the city. 
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1. Inledning 
 
De senaste åren har det öppnat tre bibliotek i tunnelbanan i Stockholm – vid stationerna 
Östermalmstorg, Högdalen och Bredäng. De här biblioteken ska fungera som ett slags 
skyltfönster och erbjuda ett utbud av ny spännande litteratur. Det finns planer på att 
öppna fler tunnelbanebibliotek vid knutpunkter där många människor rör sig. 
 
När jag skulle välja uppsatsämne tyckte jag att tunnelbanebibliotek verkade vara ett 
intressant ämne som innehåller många olika aspekter och representerar någonting nytt 
eftersom de har olika inriktningar och åtminstone Sture bibliotek, tunnelbanebiblioteket 
vid Östermalms tunnelbanestation som öppnades 2009, har ett mindre och smalare 
utbud än andra folkbibliotek. Det är ett nytt grepp att föra in boken i det offentliga 
rummet och på så sätt nå nya användare. 
I uppsatsen kommer jag att fokusera främst på Sture bibliotek som ligger mest centralt 
av de tre biblioteken. Det är också det T-banebibliotek som utmärker sig mest eftersom 
det inte ersätter ett bibliotek som fanns tidigare i området, vilket gäller 
tunnelbanebiblioteken i Högdalen respektive Bredäng. Där har man egentligen bara 
flyttat ett bibliotek till en ny lokal och även till viss del ändrat utbudet. 
I uppsatsen har jag för avsikt att undersöka bakgrunden till att det ansågs motiverat att 
öppna den här typen av mindre biblioteks som ska fungera som skyltfönster för 
bibliotekens verksamhet. De här biblioteken är lättillgängliga och det går smidigt att 
”slinka in” på vägen till eller från tunnelbanan, men utbudet är mindre än på ett 
traditionellt folkbibliotek. 
2010 fick Stockholms stad, Stockholms stadsbibliotek och SL Stockholms 
Handelskammares Stadsmiljöpris för de nya biblioteken i tunnelbanan. Det är ett pris 
som delats ut årligen sedan 1986. Syftet är att belöna projekt som på något sätt 
förbättrar eller bidrar till en försköning av Stockholms stadsmiljö. Priset delas ut till 
miljöer som är tillgängliga för allmänheten (www.chambers.se 2010.09.10). 
 
 Madrids tunnelbana har bibliotek sedan 2005. De kallas Bibliometro har 3000 böcker, 
500 titlar och sju exemplar av varje bok att låna ut. Servicen är öppet 14-20 . 
Bibliometro finns på 8 tunnelbanestationer i Madrid och består av små paviljonger i glas 
som är upplysta så att de syns från tunnelbanan. Det går inte att gå in i paviljongerna 
utan böckerna är synliga utifrån och beställs genom en lucka. Syftet med Bibliometro är 
att stödja de lokala och regionala biblioteken och att utnyttja tunnelbanan för kulturella 
ändamål. Idén med Bibliometro kommer från Chile Santiago där den föddes för tio år 
sedan säger Christina Conde de Berddingen i en intervju i Framsidan 2006. Hon menar 
att det finns ett starkt stöd för Bibliometro och att det därför var lätt att öppna dem. 
Bibliometro är inte ett bibliotek i sig utan en förlängning av biblioteket och är synliga 
där folk rör sig (Jansson, Martinsson Framsidan 2006). 
 
 
 
 
 
 

http://www.chambers.se/
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1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
Stockholms stads biblioteksplan ”Bibliotek i rörelse – en strategisk plan för bibliotek i 
Stockholms stad 2006-2010” innehåller riktlinjer för vilka mål och även vilka 
förändringar som bör göras i verksamheten inom en fyraårsperiod. Biblioteksplanen är 
ett politiskt beslutat styrdokument. Till grund för Bibliotek i rörelse ligger 
bibliotekslagen SFS och man hänvisar även till UNESCOS manifest för 
folkbibliotekens verksamhet(Bibliotek i rörelse 2005, s.4). Bibliotekslagen är 
utgångspunkten för bibliotekets verksamhet. Bibliotekslagen fastslår att alla människor 
ska ha tillgång till ett folkbibliotek för att främja intresset för läsning och annan 
kulturell verksamhet. ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information 
och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla människor ha tillgång till ett 
folkbibliotek.” (SFS 1996:1596, 2§). Från och med 2004 när bibliotekslagen ändrades 
ska bibliotek och bibliotekshuvudmän samverka och kommuner och landsting anta 
biblioteksplaner för verksamheten. ”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 
allmänna biblioteksväsendet skall samverka, kommuner och landsting skall anta planer 
för biblioteksverksamheten”(SFS 1996 :1596, 7§ändrad 2004). 
 
Folkbiblioteken spelar en viktig roll för att människor ska kunna utvecklas och få en 
utbildning för att kunna delta i utvecklingen av demokratin. För att kunna göra det 
måste de ha obegränsad tillgång till kunskap, kultur och information enligt UNESCOS 
Folkbildningsmanifest 1994 1/2006. ”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 
därmed spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Medborgarnas egna deltagande i 
utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri obegränsad 
tillgång till kunskap, tankar kultur och information. 
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en förutsättning för ett livslångt 
lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde 
och för olika grupper i samhället”(UNESCOS folkbildningsmanifest 1996 1/2006).    
I biblioteksplanen ”Bibliotek i rörelse” tar man upp frågor som handlar om att en stad i 
rörelse som hela tiden är föränderlig kräver att biblioteken förändras, att verksamheten 
är rörlig och förändras tillsammans med staden så att biblioteken är aktuella för 
befolkningen. Man menar att biblioteken spelar en viktig roll för att människor ska 
kunna utvecklas och nå sin fulla potential. 
 
När staden förändras och nya mötesplatser bildas så måste bibliotekens verksamhet 
anpassa sig och om det blir nödvändigt ska biblioteken flyttas från lägen som tidigare 
var centrala, men kanske inte längre är det. Man har bland annat gjort en kartläggning 
av bibliotekens lägen. Ett bra läge för en bibliotekslokal definieras som mitt i flödet av 
människor, det vill säga exempelvis ett köpcentrum eller i anslutning till någon av 
trafikförbindelserna. Bland de bibliotek som hade ett läge som ansågs bra och även höll 
en bra standard ingick både Högdalen och Bredäng, men senare blev det ändå aktuellt 
att flytta dessa till ett mera centralt läge i anslutning till tunnelbanan(Bibliotek i rörelse 
2005, s.4,17). 
Verksamhetsplaner för bibliotekens verksamhet kommer varje år och är mer 
specificerad för det aktuella året än ”Bibliotek i rörelse ”som är övergripande och ger 
riktlinjer för arbetet under hela fyraårsperioden. Jag har framförallt studerat 
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verksamhetsplanerna för 2008 och 2009 eftersom de berör den tid då 
tunnelbanebiblioteken planerades och öppnades. 
Under 2008 påbörjades arbetet med att förändra biblioteksstrukturen så att den följer 
stadens utveckling. Målet med det här arbetet är att bibliotekets verksamhet ska finnas 
där stockholmarna behöver den (Verksamhetsplan Stockholms stadsbibliotek 2008, s.4). 
För att förbättra sin verksamhet ska en dialog föras med besökarna så att verksamheten 
utvecklas tillsammans med dem för att bibliotekens utbud ska svara mot det behov som 
finns (ibid s.6). 
2008 beslutade kulturnämnden att anta Stockholms bibliotek i världsklass -Strukturplan 
för bibliotek i rörelse strukturplanen är framtagen av SSB, Stockholms stadsbibliotek 
och innehåller förslag till en effektiv biblioteksutveckling för 2000-talet (Stockholms 
bibliotek i världsklass 2008, s.2). Här redovisas förslag till förändringar som att flytta 
eller på annat sätt förändra biblioteksverksamheten. 
I strukturplanen föreslås bl. a. tunnelbanebiblioteket vid Östermalmstorg.  
 
1.2 Biblioteket Shop 
 
Roger Mogert (s), Ann Marie Engel (v) och Kerstin Wickman(mp) kom med ett förslag 
i en skrivelse till kulturnämnden om att det bör utredas om det är möjligt att öppna små  
bibliotek med kollektivtrafiknära lägen riktad till Stockholms pendlare. Många 
stockholmare åker kollektivt till jobbet och det innebär ett tillfälle att konsumera 
litteratur. Förebilder till de små biblioteken i tunnelbanan som i denna skrivelse kallas 
för Biblioteket Shop, är Apoteket shop och Pocket shop. Syftet med den här typen av 
bibliotek i tunnelbanan är att de ska finnas där människor rör sig så att det är lätt att 
slinka in på väg till eller från arbetet. Den här typen av mindre bibliotek nära 
kollektivtrafiken ska ha ett mindre utbud eftersom de tänkta användarna har begränsat 
med tid att välja litteratur (Mogert, Engel, Wickman Skrivelse 2008, s.1). 
Idén om ett Biblioteket shop går inte ut på att stänga några filialer utan om att 
komplettera med mindre enheter där folk rör sig mycket (ibid s.1). 
”Om man vill nå en annan grupp människor än de som normalt använder biblioteken är 
tunnelbanan det bästa stället eftersom 75 procent av stockholmarna åker kollektivt” 
säger Roger Mogert (Gyllenberg DN.se 2008.02.15). 
”När människor i rörelse möter bibliotek i rörelse uppstår nya möjligheter.” Det är 
Stockholms stads biblioteksplan och strukturplanens motto. Idén med Biblioteket Shop 
eller T-banebibliotek kan sägas illustrera denna idé. ”SL (Storstockholms Lokaltrafik) 
har nyligen gjort en undersökning av vad resenärer önskar för service i tunnelbanan i de 
centra som SL planerar vid de större T-banestationerna. Gemensamt för resande oavsett 
ålder är att många av dem önskade sig bibliotek i tunnelbanan”(Kulturförvaltningens 
synpunkter Tjänsteutlåtande DNR 003 s.2). Tunnelbanebiblioteken ska bli nya 
mötesplatser för stockholmare i rörelse som har ett urval av det mest aktuella för läsare, 
men också för lyssnare Här redovisas förslag till förändringar som att flytta eller på 
annat sätt förändra biblioteksverksamheten när det gäller design och 
utrustning(Tjänsteutlåtande DNR 003 s.3). Det framgår att det redan sedan tidigare 
fanns planer på bibliotek i tunnelbanan. 
Efter det att skrivelsen om Biblioteket Shop skrevs i februari 2008 så gick det bara drygt 
ett år till biblioteket i tunnelbanan öppnade. Men det berodde på att det redan tidigare 
fanns planer på bibliotek i tunnelbanan. 
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I ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är det relevant att göra en undersökning 
om varför det öppnas bibliotek i tunnelbanan i Stockholm eftersom det handlar om 
bibliotekens roll i samhället och hur de förändras och fungerar för att vara aktuella för 
användarna. Eftersom bibliotekens verksamhet förändras och utbudet är beroende av 
vilken efterfrågan som finns i samhället och vilka förväntningar man har på biblioteken. 
Det är av intresse att studera vad som påverkar folkbibliotekens verksamhet för de som 
arbetar på folkbibliotek och för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap 
eftersom de kommer att i sitt arbete möta förändringar när det gäller bibliotekens 
verksamhet. Tunnelbanebibliotek är ett ämne som tidigare inte studerats inom 
biblioteks- och informationsvetenskap - att biblioteket kommer till medborgarna och på 
så sätt blir en del av deras vardag. 
 
 1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på och analysera de argument och motiveringar som 
framfördes för att öppna bibliotek i tunnelbanan. Jag vill i min studie ta reda på 
bakgrunden till att det ansågs motiverat att öppna T-banebibliotek som ska fungera som 
ett slags skyltfönster för biblioteken.  
Den utgångspunkt jag har valt för uppsatsen är en biblioteksideologisk kontext med 
utgångspunkt i kulturpolitik och bibliotekslag. Jag studerar de idéer som ligger bakom 
öppnandet av bibliotek i tunnelbanan. 
 

• Vilka målsättningar och argument framfördes för att öppna bibliotek i          
tunnelbanan? 

                   
           •      Vilken funktion har tunnelbanebiblioteken och vad tillför de Stockholms  

       stadsbiblioteks verksamhet enligt politiker och bibliotekarier? 
               

 
1.3 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Det första kapitlet består av en inledning, där jag 
beskriver tunnelbanebiblioteken och val av ämne. Här ingår även en beskrivning av 
bakgrunden med en problemformulering. I kapitlet beskrivs”Bibliotek i rörelse”som är 
en verksamhetsbeskrivning för Stockholms stadsbibliotek och Stockholms bibliotek i 
världsklass samt biblioteket shop som är en skrivelse från 2008. 
Syfte och frågeställningar och uppsatsens disposition ingår också i detta kapitel. 
I andra kapitlet tar jag upp metod och materialval samt en ingående beskrivning av den 
teori som används i uppsatsen. Här redogörs grundligt för Douglas Rabers tre olika 
ideologier eftersom de är utgångspunkt för analysen av texterna. Här ingår också en del 
som handlar om ideologianalys som används i analysen av materialet. 
I det tredje kapitlet behandlas folkbibliotekets roll i samhället och kulturpolitiken som 
styr arbetet på biblioteken, i Sverige och utomlands. 
I det fjärde kapitlet som är en presentation av materialet och analys presenterars de 
dokument som ligger till grund för tunnelbanebibliotekens verksamhet. Här ingår en 
genomgång av ”Bibliotek i rörelse”, verksamhetsplaner, folkpartiets program för 
bibliotek samt de intervjuer jag har genomfört. I kapitlet ingår även en analys av 
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materialet. Kapitel fem består av diskussion och slutsatser och det sista sjätte kapitlet är 
en sammanfattning. 
   
2. Metod och Teori 
 
Detta kapitel redogör för den metod som används i uppsatsen och hur jag har gått till 
väga för att välja material. Här beskrivs även Rabers tre biblioteksideologier som sedan 
används i analysen av materialet.   
 
2.1 Metod och material 
 
I uppsatsen används en kvalitativ metod för att analysera dokument och intervjuer. 
Analysen av materialet genomförs med utgångspunkt i Rabers tre biblioteksideologier, 
som beskrivs nedan och den aktuella kulturpolitiken. 
Jag analyserar de texter som beskriver bibliotekens verksamhet, de texter som ligger till 
grund för beslutet att öppna tunnelbanebibliotek och intervjuerna. 
För att välja analysteknik har jag valt att läsa Textens mening och makt av Göran 
Bergström och Kristina Boréus (2005) och även Grundbok i idéanalys av Ludvig 
Backman(2005) samt Hur mäter man vackert av Bo Eneroth(1984). I analysen används 
idé- och ideologianalys, det har inte varit ett lätt val utan jag har funderat på 
diskursanalys också, men ändå kommit fram till att idé- och ideologianalys är den som 
passar bäst för mitt syfte. Här har jag även studerat en magisteruppsats Folkbiblioteket 
är demokratins grundpelare av Hana Blazkova Widerberg (2007), som också använder  
Rabers tre ideologier och idé och ideologianalys. 
 Undersökningen är en kvalitativ undersökning och i intervjuerna används en kvalitativ 
intervjuteknik med öppna frågor. Frågorna har ställts till personer som har varit 
delaktiga i beslutsprocessen, men även en bibliotekarie på Sture bibliotek. Eftersom 
uppsatsens problemställning är att ta reda på varför tunnelbanebiblioteken öppnades - 
hur man motiverade det och vad de ska tillföra verksamheten. För att utreda detta ansåg 
jag att det förutom att använda de dokument som ligger till grund för öppnandet också 
var nödvändigt att göra intervjuer för att komplettera bilden. Jag har gjort tre intervjuer 
med politiker, tjänstemän och bibliotekspersonal och valt deltagarna för att skapa en 
blandning som kan ge en bra bild av vad som ligger bakom beslutet att öppna 
biblioteken, och vilket syfte man har med verksamheten. De som intervjuats är Inga 
Lundén som är stadsbibliotekarie, en bibliotekarie som arbetar på Sture bibliotek och 
Madeleine Sjöstedt(fp) kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholm. 
Intervjuerna var halvstrukturerade och alla respondenter fick i stort sett samma frågor, 
men frågorna skiljer sig lite åt beroende på vem som intervjuats.(se bilaga 1). 
 Eftersom det för min del inte har varit aktuellt att genomföra någon pilotintervju så 
gällde det att komma så väl förberedd som möjligt. För att förbereda mig läste jag 
Forskningsintervjun tekniker och genomförande av Bill Gillham (2008) och Den 
kvalitativa forskningsintervjun av Steinar Kvale (1997). Jag utgick från en 
intervjuguide, men det är öppna intervjuer och respondenterna fick styra i vilken 
ordning frågorna ställdes. Den första kontakten med respondenterna togs via mail där 
jag presenterade mig och mitt ämne. Alla tre svarade varpå vi bestämde en tid, utom 
med Madeleine Söjstedt som inte hade tid, därför fick den intervjun genomföras per 
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mail. De andra två intervjuerna spelades in och transkriberades. Intervjuerna tog ca:45-
60 minuter vardera. 
Att göra en intervju per mail kan vara en nackdel eftersom följdfrågor och spontana 
frågor inte kan ställas på samma sätt som i en intervju öga mot öga. Samtidigt har 
respondenten en möjlighet att tänka igenom sina svar vilket kan vara en fördel. 
 
Det skriftliga materialet har valts med utgångspunkt i det som jag anser har relevans för 
ämnet, jag har framförallt sökt skriftligt material om tunnelbanebibliotek på google och 
även genom biblioteket.se. Jag har också studerat ”Bibliotek i rörelse” som är 
Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsplan för den aktuella tiden 2006-2010. 
Annat skriftligt material har tagits fram med hjälp av litteraturlistor för att se vilka 
dokument som ligger till grund för materialet. 
Materialet är det som ligger till grund för beslutet att öppna bibliotek i tunnelbanan, 
verksamhetsplanerna för Stockholms stadsbibliotek från 2008 och 2009, Bibliotek i 
rörelse – en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010. Stockholms 
bibliotek i världsklass – strukturplan för bibliotek i rörelse 2008 som också ger en 
inblick i planerna på T-banebibliotek. Folkpartiets program för bibliotek från 2010, 
bibliotekslagen och UNESCOS biblioteksmanifest. 
 När det gäller den politik som bedrivs så har jag valt att bara ta med folkpartiets 
program för biblioteksverksamheten och det beror på att Folkpartiet gick till val på att 
de skulle öppna tunnelbanebibliotek i Stockholm. De andra partiernas partiprogram 
innehåller inte någonting som specifikt handlar om biblioteksverksamheten och därför 
ansåg jag att de inte tillförde någonting. Även om det är de fyra borgerliga som 
tillsammans bestämmer vilken kulturpolitik som ska bedrivas i Stockholm. 
 
 
2.2 Idé- och ideologianalys 
 
Analystekniker används som ett sätt att insamla och bearbeta material. Med idé- och 
ideologianalys kan man analysera vilka ideologier partier och organisationer har och 
relationen mellan aktör och idé.  ”Idé- och ideologianalys kan analysera vilka ideologier 
som omfattas av partier eller organisationer och hanterar oftare än diskursanalysen 
relationen mellan aktör och idé”( Bergström, Boréus 2005, s.177). 
 Som bakgrund används här tre olika böcker som handlar om idé- och ideologianalys 
”Textens mening och makt” av Bergström och Boréus 2005, ”Grundbok i idéanalys” av 
Ludvig Beckman 2005 och ”Hur mäter man vackert” av Bo Eneroth 1984, författarna 
har alla lite olika syn på de olika inriktningarna inom idé och ideologianalys och vad 
som utmärker dem, men jag har utifrån materialet valt det som kallas för funktionell 
idéanalys. I den funktionella idéanalysen förekommer både förklarande och beskrivande 
syften enligt Bergström och Boréus. ”Sådana analyser kan vara inriktade såväl på idéers 
effekter som på deras ursprung(genesis). Inom denna inriktning förekommer både 
förklarande och beskrivande syften. ...Om den funktionella idéanalysen bl.a. intresserar 
sig för vad som ligger bakom olika idéer kan ansatsen också beskrivas i termer av en 
förklarande ambition. Studien kan då inrikta sig mot att vilja undersöka i vilken 
utsträckning en idé (eller ideologi) förklarar förekomsten av vissa institutioner eller 
reformer”(ibid s.157).  Detta innebär att jag först beskriver materialets innehåll för att 
sedan göra en analys. De idéer som uttrycks härleder jag sedan till Rabers beskrivningar 
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av de tre inriktningarna - socialt, konservativt och populistiskt synsätt, som han menar 
är typiskt för folkbiblioteket. 
I uppsatsen används en funktionell analys med förklarande och beskrivande syften för 
att förklara vad som ligger bakom idéer och deras effekter. 
Detta kallar Beckman för en förklarande idéanalys (Beckman 2005, s.80). 
När vi önskar klargöra ideologin eller det politiska budskapet i förhållande till andra 
fenomen är syftet förklarande. En förklaring ska här förstås som ett svar på frågan 
varför något skett eller inträffat. En sådan förklaring skall inte blandas samman med de 
förklaringar som beskrivande studier erbjuder som ger svar på frågan vad något är (ibid 
s. 80). Politiska uttalanden, dokument och andra texter används i en förklarande 
idéanalys snarare som indikatorer som möjliga belägg för att någon särskild övertygelse 
varit verksam som motiv för en handling eller ett beslut (ibid s. 80-81). 
   
 
2.3 Idealtyper 
 
I analysen av texterna används Rabers tre ideologier, social inriktning, populistisk 
inriktning och konservativ inriktning som tre idealtyper. Idealtyper är en bild som inte 
har någon exakt motsvarighet i verkligheten och är varken sann eller falsk men kan vara 
användbar. Det som ska undersökas placeras sedan i förhållande till idealtypen  
(Beckman 200,5 s.28). 
När man använder idealtyper så är man medveten om att ingen har alla de egenskaper 
som förknippas med idealtypen, men trots det så passar den mer eller mindre bra in i 
typfallet och man vill på så sätt få fram ett antal idealtyper som är centrala. Här gäller 
det att få fram det som är typiskt för Rabers tre ideologier för att sedan kunna använda 
Rabers ideologier i analysen av materialet.Idealtyperna bör utesluta varandra och på 
samma gång täcka hela materialet. Det betyder att de i de flesta fall ska kunna speglas 
av någon idealtyp (Eneroth 1984, s.150-151). 
Idealtypen behöver inte motsvaras av något fall i verkligheten eller ha alla de kvaliteter 
som idealtypen har, eftersom idealtypen är ett typexempel, men samtidigt skulle det 
kunna finnas i verkligheten (ibid s.151). ”Idealtypen är ofta lämplig för att sammanfatta 
data om ett typfall men kan sammanfatta data om en företeelses beståndsdelar relationer 
eller strukturer genom att utifrån data- materialet konstruera fram det typiska hos olika 
delar, relationer eller strukturer”(ibid s.152-153). 
 
2.4 Teori 
 
Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är Douglas Rabers tre ideologiska 
perspektiv på folkbibliotekets verksamhet och uppgift som han beskriver i artikeln 
”ALA Goal 2000 and Public Libraries: Ambiguities and Possibilities från 1996 (Raber 
1996, s.224-232). Att jag valde just Rabers teori beror på att jag menar att den  fungerar 
bra som utgångspunkt för en analys av materialet.   
Nedan följer en noggrann redogörelse för de tre perspektiven eftersom de ska användas  
senare i analysen av texterna. Bakgrunden till Rabers artikel är  ALA:s( ALA eller 
American Library Association som är en  motsvarighet till svensk biblioteksförening) 
femårsplan för att säkerställa folkbibliotekets ställning i ett framväxande 
informationssamhälle. 
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Raber menar att det finns ett antal olösta motsatsförhållanden mellan olika idéer om 
folkbibliotekets uppdrag och roll i det amerikanska samhället, och i syfte att lösa 
konflikterna undersöker han vad som ligger bakom dessa idéer (Raber 1996, s. 224-
225). Enligt Raber finns det tre modeller, ”social activism”, ”conservative response” 
och ”populist initiative” som representerar tre olika sätt att se på folkbibliotekets roll i 
samhället och vilka principer som ska styra. Hädanefter kallar jag det social inriktning, 
konservativ inriktning och populistiskt inriktning. De här tre synsätten uttrycker alla en 
kritik och en reaktion mot det synsätt som traditionellt präglat folkbibliotekens 
verksamhet. Konservativ inriktning som framhäver bildnings- och bevarandefunktioner 
representerar den traditionella bilden av folkbiblioteket, medan populistisk inriktning 
som menar att biblioteket måste anpassa sig efter de förändringar som sker i samhället 
representerar den mer samtida synen på biblioteket. Social inriktning var framförallt 
rådande under början av 1960 och 1970-talen, under denna period utökade 
folkbiblioteken sin verksamhet och skulle locka även eftersatta grupper i samhället som 
inte utnyttjade bibliotekets tjänster i någon högre utsträckning. Social inriktning var en 
reaktion på de konservativa idéerna och konservativ inriktning formulerades om på 
1970-talet för att bemöta social inriktning. 
Under slutet av 1970-talet utvecklades populistiskt inriktning som ifrågasatte både 
konservativ inriktning och social inriktning. De här tre olika förhållningssätten har både 
gemensamma förhållningssätt och motstridiga idéer om folkbibliotekets målsättning och 
position i samhället. Trots det så förekommer de parallellt i det dagliga 
biblioteksarbetet. 
 
 2.5 Social inriktning 
 
Inom social inriktning utgår man från att folkbiblioteken inte kan vara politiskt neutrala 
utan att de kan användas som ett instrument för makten att utöva social kontroll över 
medborgarna. Man menar att det först och främst är bibliotekets uppgift att förse 
marginaliserade grupper i samhället med information, det är bibliotekets viktigaste 
uppgift för att minska de sociala klyftorna i samhället(Raber 1996, s.225). 
 Folkbiblioteken har svikit icke användarna i synnerhet de som har låg utbildning och 
låg inkomst eftersom man inte erbjuder relevant service för deras sociala behov eller 
informationsbehov. Istället har folkbiblioteken intagit en konservativ roll där de i första 
hand tillgodoser medelklassens behov som redan har tillgång till information. 
Om alla medborgare blir delaktiga och får samma möjligheter att använda 
informationsresurserna så leder detta till ett rättvisare samhälle enligt den sociala 
inriktningen(ibid s.225). 
 Ett argument inom social inriktning är att i en demokrati kan det finnas intressen som 
inte önskar en informerad allmänhet. Dessa intressen gynnas av en obalans när det 
gäller makt och välfärd och hotas av en verkligt informerad allmänhet. 
Kritik mot social inriktning är enligt Raber att folkbiblioteken har en ganska liten men 
relativt  trogen målgrupp som använder deras service. Denna grupp består till största 
delen av medelklassen som framförallt konsumerar och producerar information. Även 
om denna grupp är privilegierad på många sätt så behöver de folkbibliotek och det är 
inte någon styrande elit. De har lika stor rätt att få sina behov tillgodosedda som någon 
annan grupp och till stora delar är det de som finansierar folkbiblioteken. 
Folkbiblioteken har idag ingen ekonomisk möjlighet att utöka sina resurser till 



12 
 

marginaliserade grupper och icke- användare utan att skära ner i servicen till sin största 
målgrupp. Det är också viktigt att vara realistisk när det gäller möjligheten att påverka 
icke användare så att de blir användare. Att man inte använder biblioteken beror på 
många olika faktorer och alla har biblioteken inte någon möjlighet att påverka. 
Begränsade ekonomiska resurser kanske också gör att folkbiblioteket överlåter den 
sociala verksamheten på andra institutioner (ibid s. 226).   
 
2.6 Konservativ inriktning 
 
Konservativ inriktning innebär i motsats till den sociala att folkbiblioteket inte har några 
möjligheter att tillgodose en majoritets informationsbehov. Folkbibliotekets service bör 
istället vara till för dem som kan och vill dra nytta av bibliotekets unika tillgångar. 
De mest konservativa förespråkarna av detta synsätt menar att varken social service 
eller underhållning har sin plats på biblioteket, bibliotekets bildande funktion är det 
viktigaste. 
Folkbiblioteken ska inte vara involverade i social utveckling för det kommer ändå bara 
kosta pengar och ge liten utdelning. Det kan också resultera i att de som traditionellt 
använder biblioteket minskar sitt användande men även minskar sitt stöd av 
biblioteket(Raber 1996, s. 226).  Enligt detta synsätt bör folkbibliotekens service ge 
individer möjlighet att utvecklas efter förmåga. Biblioteket bör inte instruera, hämma 
eller hindra. Detta innebär att servicen och samlingen ger tillgång till material av hög 
kvalitet. Skönlitteratur, musik och även film behöver inte uteslutas, men till största 
delen bör det vara klassisk-kanoniska verk som anses ha ett tydligt kulturellt värde.  
Det är inte nödvändigtvis politiskt konservativt, nya idéer ska inte uteslutas men det 
sensationslystna och förenklade till fördel för dokumenterade sanningar och seriösa 
resonemang. Biblioteken ska gynna individens sökande efter kunskap oavsett ålder, 
klass, härkomst eller kön. 
Raber menar att ett av problemen med konservativt förhållningssätt är dess fokusering 
på biblioteket och betoning på bokens betydelse före människan och att 
förhållningssättet har en mycket snäv bild av folkbibliotekets tänkta användare (ibid 
s.227). Underförstått är att ”oseriösa” läsare är uteslutna och inget biblioteket behöver 
bry sig om. Denna ansats menar att de som inte använder biblioteken kan skyllas för att 
de inte använder biblioteken och glömmer att för att komma till biblioteket måste de ha 
en anledning. Biblioteket behöver inte anstränga sig för att nå denna grupp utan det är 
deras eget fel. Det konservativa förhållningssättet kan beskyllas för kulturell elitism och 
intolerans där inga alternativa synsätt eller kulturtraditioner ges något utrymme.  Detta 
kan göra att bibliotekarierna accepterar orättvisor när det gäller tillgången till 
information. Det gör också att böckerna själva blir viktigare än sina läsare och vem är 
det som ska bestämma vad som är bra litteratur och vad som inte är det. 
 
 2.7 Populistisk inriktning 
 
Populistisk inriktning är helt nyttoinriktad och utgångspunkten är att folkbiblioteket 
genom en kostnadseffektiv organisation som har en hög nyttjande frekvens kan 
rättfärdiga sin existens. Effektivitetssträvan kan sägas representera det moderna sättet 
att se på folkbibliotekets verksamhet som anpassas efter marknadens villkor (Raber 
1996, s.227).Till skillnad från det konservativa förhållningssättet som menar att 
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folkbibliotekens uppgift är att tillhandahålla en kvalitativ samling till ett begränsat antal 
användare, så menar man här att folkbibliotekets uppgift först och främst är att se till att 
det mest efterfrågade materialet ska vara tillgängligt för så många användare som 
möjligt, men även att tillhandahålla den mest efterfrågade informationen. Det 
konservativa förhållningssättet att folkbiblioteket ska tillhandahålla en samling av hög 
kvalitet ses med skepsis, det anses elitistiskt att bibliotekarien skulle kunna avgöra vad 
människor bör läsa. Men även den sociala aktivismens mål att ge service åt alla 
individer i samhället ses som ett orealistiskt mål. Folkbibliotekets främsta mål är inte att 
förändra samhället utan att tillhandahålla en service och det bästa beviset på en 
framgångsrik service är att den används. 
Populistisk inriktning kan sägas vara att ”ge användarna vad de vill ha”, men det är mer 
komplicerat än vad den meningen antyder. Det baseras på att biblioteken ska vara 
användarorienterade och utåtriktade. Folkbiblioteken måste svara för samhället som 
finansierar verksamheten, det konkurrerar om bidrag och stöd och måste därför visa att 
dess verksamhet är värdefull för samhället (ibid s.228). 
En viktig förutsättning som styr det populistiska initiativet är att det inte nödvändigtvis 
betyder att samlingen bara kommer att bestå av bästsäljare om man följer efterfrågan. 
Servicen och vilket material biblioteket tillhandahåller planeras helt utifrån förväntad 
användning. Att ”pådyvla” befolkningen ”god” litteratur eller information anses 
motverka valfriheten. Den populistiska inriktningen koncentrerar sig på vad biblioteket 
gör snarare än vad det är, målet är att skifta fokus från biblioteket till samhällets behov. 
Biblioteket kan bara försäkra sig om att få ekonomiskt stöd om det visar att det har 
många användare. 
Även om flera av bibliotekets användargrupper har olika behov och intressen som kan 
stå i konflikt med varandra så måste biblioteket först och främst se till att så många som 
möjligt använder biblioteket för att motivera sina bidrag.                 
Inom populistiskt initiativ anser man precis som inom det konservativa initiativet att 
biblioteket inte kan nå alla grupper i samhället och denna inställning kan leda till att 
minoriteter utestängs från biblioteket. 
Det kan också leda till att biblioteket väljer bort material som är mindre lättillgängligt 
eller det exprimentella när det gäller böcker eller annan service till förmån för det 
populära som åtminstone kortsiktigt ger bättre avkastning. Man menar att ensidigt 
fokusera på kostnadseffektivitet kan undergräva legitimiteten för folkbibliotekens 
verksamhet då andra högre värden som är kopplade till de demokratiska idealen går 
förlorade i konkurrensen om resurserna (ibid s.228-229). 
 
2.8 Sammanfattning av Rabers tre ideologier 
 
Social inriktning Biblioteken ska försöka nå ut till alla grupper i samhället och då 
framförallt till eftersatta grupper, lågutbildade, barn och etniska minoriteter. Det är 
bibliotekets uppgift att se till att ha tjänster som är anpassade efter de här gruppernas 
behov. Biblioteket har en viktig roll i samhället för att minska de sociala klyftorna. 
 
Konservativ inriktning inom detta synsätt menar man att biblioteken inte har ett ansvar 
för eftersatta grupper utan att bibliotekens huvudsakliga uppgift är att ha en hög 
kvalitativ samling som alla medborgare kan ta del av om de själva vill. Biblioteket 
behöver inte göra några ansträngningar för att locka olika grupper till biblioteket. 
Samlingen i sig ska vara skäl nog att komma dit. 
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Populistisk inriktning Biblioteket måste drivas effektivt, vara användarorienterat och 
utåtriktat. Biblioteken får inte försöka påverka användarna utan ska rätta sig efter deras 
behov, det som efterfrågas är det biblioteket ska ha i sin samling. Det som inte har en 
större publik har biblioteket inte råd att tillhandahålla eftersom det inte ger någon 
avkastning. Effektivitet och efterfrågan styr bibliotekets samling. 
 
I analysen av materialet kommer nedanstående definitioner av de tre inriktningarna att 
användas: 
 
Social inriktning 
Biblioteket har ett socialt ansvar att tillgängliggöra information för alla. 
Man vill nå alla medborgare och speciellt eftersatta gruppers behov ska tillgodoses. 
Folkbiblioteken är inte politiskt neutrala. 
Biblioteken ska ge tillgång till information och kunskap främst till marginaliserade 
grupper. 
Folkbiblioteket har en uppgift att minska de sociala klyftorna i samhället. 
 
Konservativ inriktning 
Biblioteket har en bildande funktion och ska gynna individens sökande efter kunskap. 
Användare från olika sociala klasser kan uppskatta folkbibliotekets utbud och värde. 
Biblioteket behöver inte locka fler användare. 
Kanon hög kvalitativ samling. 
Individen kan själv välja och ojämlikheter måste accepteras. 
 
Populistisk inriktning 
Effektivitet och efterfrågan styr bibliotekets urval. 
Biblioteket vill nå så många användare som möjligt i samhället. 
Marknaden styr – användarna som finansierar verksamheten styr inriktningen och 
utbudet på biblioteket. 
Användaren står i fokus och beviset för en framgångsrik verksamhet är att den 
används. 
 
 
3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Eftersom uppsatsens syfte är att analysera bakgrunden till att man öppnade 
tunnelbanebibliotek i Stockholms tunnelbana har jag redan i mitt ämnesval ett ganska 
begränsat material att utgå från, det vill säga det material som berör mitt ämne.  
I kapitlet tidigare forskning har jag valt det som är relevant för uppsatsen och som jag 
kan använda i diskussionen. 
Det finns flera uppsatser som handlar om den planerade tillbyggnaden av Stockholms 
stadsbibliotek, men det är inte direkt relevant för mitt ämne och jag har därför valt att 
inte använda dem eftersom det skulle bli för mycket material.        
I bedömningen av vilken forskning som är relevant för uppsatsen har jag valt med 
utgångspunkt i den kulturpolitik som styr bibliotekets verksamhet. 
Bibliotekets utveckling från 70-talet och framåt anser jag är tillräckligt för att sätta in 



15 
 

mitt ämne i ett historiskt perspektiv.  
 
 Folkbibliotekens verksamhet och politiken som styr verksamheten ser olika ut i olika 
länder, men folkbibliotekens verksamhet och kulturpolitiken i de nordiska länderna är 
någorlunda likartad. Därför har jag valt att ta med forskning från nordiska länder  
eftersom jag anser att deras forskning är relevant även för svenska förhållanden. 
Det finns även med en del som tar upp folkbiblioteken i USA. 
Kulturpolitiken som jag tar upp här påverkar folkbibliotekets verksamhet, roll i 
samhället, identitet och förutsättningar för verksamheten. 
  
Kapitlet är indelat i sex delar, den först är kulturpolitikisk forskning som följs av 
folkbiblioteket i förändring, folkbibliotekets identitet, folkbibliotek i USA, användarnas 
inflytande och folkbiblioteket i svensk press. 
 
3.1 Kulturpolitisk forskning 
 
Sven Nilsson beskriver kulturpolitikens utveckling från mitten av 1800-talet och fram 
till början av 2000-talet i Kulturens nya vägar. 
Bibliotekens utveckling har alltid präglats av tidens rådande ideal och under 1960 och 
1970-talen så breddades och förändrades folkbibliotekens verksamhet med bland annat 
uppsökande verksamhet för eftersatta grupper, äldre och funktionshindrade. 
Verksamheten som riktade sig till barn och unga utökades också, man ville att 
biblioteket skulle fungera som ett kulturcentrum (Nilsson 2003,s.172). 
I Sverige fanns ingen bibliotekslag till skillnad mot de nordiska grannländerna eftersom 
det ansågs onödigt av politikerna och de hänvisade till den positiva utvecklingen för 
biblioteken (ibid.s.172). Under 1980-talet bröts den positiva utvecklingen för 
biblioteken och de fick en mindre politisk betydelse. På 1990-talet infördes den nya 
informationstekniken och det ledde till förändringar som följde utvecklingen med 
utbildningssatsningar. Bibliotekens roll som informations- och kunskapscentrum 
betonades. Man satsade på nya medier och intresset för debatter, författarbesök, 
bokmässor och andra evenemang återkom i biblioteket (ibid s.173). 
På 2000-talet domineras utvecklingen av globalisering, informationsteknik och 
kunskapskonkurrens och biblioteken står mitt i utvecklingen (ibid s.174). 
1997 trädde den svenska bibliotekslagen i kraft, det är en ramlag som fastslår att alla 
kommuner ska ha ett bibliotek och att boklånen ska vara avgiftsfria, men inte andra 
tjänster (ibid. s.177). 
 
 I den danska kultur och biblioteksforskaren Dorte Skot-Hansens artikel Biblioteket i 
kulturpolitiken - mellem instrumentel og expressiv logik tar Skot- Hansen upp vad som 
styr kulturpolitiken och vad som påverkar den kulturpolitik som förs i samhället. Den 
vill stärka och i viss mån styra produktion, distribution och konsumtion av konst och 
kultur. Hur legitimerar man politiskt att man använder offentliga medel till att finansiera 
någonting som för många är obegripligt (Emerek, Hvenegaard, Skot-Hansen 2006,s.25). 
Synen på kultur och kulturpolitiken har under senare år förändrats i Danmark liksom i 
Europa och har gått mot att bli en mer integrerad politik och kulturen ses som en del av 
stadsutvecklingen. Konst och kreativitet ses som nya former för kapital. I artikeln 
analyseras kulturpolitiken och dess relevans för folkbiblioteken. Den instrumentella 
logiken har blivit synlig både nationellt och lokalt i takt med att den traditionella 
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kulturpolitiken har blivit trängd av ekonomiska nedskärningar och andra prioriteringar 
och den expressiva logiken och upplevelsen som mål har blivit nedtonad eller glömd 
(Emerek, Hvenegaard,Skot –Hansen 2006, s.25). 
Skot- Hansen utgår i sin artikel från att konsten är värdefull i sig själv för att den ger 
vårt vardagsliv djup och intensitet, inte för att den gör oss bättre, mer sociala eller 
rikare. Kulturpolitikens inriktning har ändrat sig sedan mitten av åttiotalet och det har 
tillkommit fler argument, (min översättning av rationaler) samtidigt som det har skett 
en instrumentalisering av kulturen där man använder kulturen och kulturella 
institutioner för att uppnå mål inom andra områden, det menar Geir Vestheim norsk 
kultur och biblioteksforskare (ibid s. 26). Idag handlar inte kulturpolitiken så mycket 
om att skapa kulturell mångfald utan man ingår i en symbios med privatekonomiska 
intressen för att kunna förstärka kulturens ekonomiska potential. Upplevelsen och 
omsättning har ersatt de ursprungliga målen om deltagande, upplysning och utbildning 
enligt Peter Duelund som är professor i modern kultur i Köpenhamn, i The Nordic 
Cultural Model (ibid s.26). 
Enligt Skot Hansen är det nog snarare så att kulturpolitiken har ersatts av en ny 
kulturpolitik där det finns flera olika ideologiska utgångspunkter på en och samma 
gång. Det finns en pluralistisk uppfattning som kan överföras till bibliotekspolitiken där 
flera olika inriktningar lever sida vid sida (ibid s.26). 
Kulturpolitiken, både den offentliga och den lokala, bygger på upplysningstanken som 
har sina rötter i 1700-talet. Det bygger på förnuft, humanism, upplysning och  
utbildning som ska stärka den demokratiska processen (ibid s.27-28). 
I Europa finns det en tendens att sammanfoga social- och kulturpolitik och detta beror 
på den kulturella demokratin från mitten av 1970-talet då man ansåg att kultur skulle 
användas för att bekräfta olika gruppers identitet och egenvärde (ibid s.28). 
I den engelska kulturpolitiken är detta extra tydligt där Tony Blair i The third way har 
slagit ihop kultur- och socialpolitik för att rädda socialpolitiken efter Thatcher. 
Kulturinstitutioner har blivit pånyttfödda som ”centers of social change”. Bibliotek och 
museer kallas för agenter för ”social inclusion” (ibid s.28). 
Det finns många olika exempel i Europa på att man försöker lösa sociala problem med 
hjälp av kulturen och kulturpolitiken. 
I Danmark är det inte lika uttalat att kulturpolitiken ska styrka sociala förändringar eller 
lösa sociala problem (ibid s.29). För biblioteken är det lite annorlunda eftersom de har 
en lång tradition av att ta på sig sociala uppgifter och de har haft en uppgift som social 
mötesplats för lokalbefolkningen. Samtidigt har folkbiblioteken också ägnat sig åt 
uppsökande verksamhet för att inkludera även marginaliserade grupper. 
Mötesfunktionen utvecklas ständigt genom synen på biblioteket som det tredje stället 
mellan hemmet och arbetet som tillsammans med kaféer och butiker skapar energi i 
samhället (ibid s.29-30). Den norska biblioteksforskaren Ragnar Audunson menar att 
biblioteket är en av de sista tvärkulturella mötesplatserna där människor med olika 
bakgrund, intressen och människor från olika kulturer kan mötas utan några 
förpliktelser (ibid s.30). 
 
Under sent 1980-tal började man tala om att en investering i kulturen inte enbart var för 
att glädja stadens egna invånare utan det kunde ses som en hjälp till ekonomisk tillväxt 
för att synliggöra kommunen och för att sätta staden på kartan. Intresset för att visa att 
investeringar i kulturen hade en stimulerande effekt på ekonomin gällde inte bara 
kultursektorn utan även politiker för att på så sätt få stöd för investeringar i kulturen 
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under ekonomiskt svåra tider. (Emerek, Hevengaard, Skot-Hansen 2006, s.31) 
I Danmark säger man t ex. att kulturpolitiken har som mål att ”Danmark ska blive bedre 
til at udnytte synergier mellem kultur,sport og erhvervsliv for at fremme udviklings- og 
vaekstpotentialet i kultur- og oplevelsesökonomien”(ibid s.31). 
Biblioteket har kanske inte på egen hand möjlighet att ge ökad ekonomisk tillväxt eller 
fungera som ett varumärke för kommunen och locka turister och öka inflyttningen, men 
tillsammans med andra aktörer när staden eller regionen ska profilera sig internationellt 
eller nationellt kan de skapa någonting som har potential att locka och vara attraktivt för 
regionen.(ibid s.31) Biblioteken kan profilera sig på olika sätt och vara en del av 
kulturlivet i området i samspel med andra verksamheter vilket kan skapa ekonomisk 
tillväxt för staden eller regionen. (ibid s.32) 
I Richard Floridas begrepp om creative cities från boken The Rise of the Creative Class 
2002 är hans huvudtes att ekonomisk tillväxt sker i städer som är toleranta, mångfaldiga 
och öppna för kreativitet. Han är bara en av många som talar om creative cities och 
många städer tävlar om att vara den mest kreativa. Exempelvis Odense i Danmark och 
Birmingham i England (ibid s.32-33) Underhållning ingår idag som en integrerad del av 
upplysningen och det kommer till uttryck i edutainmaint och infotainment målet är att 
göra underhållning som är upplysande. (ibid s.33-34) Enligt Dorte Skot-Hansen är det 
viktigare att man inom kulturpolitiken fokuserar på att ge medborgarna rika komplexa 
och mångfaldiga estetiska upplevelser. Det kräver att vi fokuserar mer på vad 
användarna tycker om och varför de väljer som de gör. (ibid s.35) 
 Kulturpolitiken bör sträva efter mångfald - ett rikt och varierat utbud och ge plats åt det 
irrationella, kaotiska och känslosamma. Biblioteken bör också satsa på kulturell 
mångfald uttryckt i många olika medier. Kvaliteten ska inte utgå från någon kanon utan 
kvalitet ska visa sig i användning. Detta ställer höga krav på bibliotekarien som måste 
vara öppen för olika värderingar när det gäller av vad som är en god upplevelse (ibid 
s.36). 
 
3.2 Folkbiblioteket i förändring 
 
I boken”Det siviliserte informationssamfunn Folkbibliotekens rolle ved indgangen til en 
digital tid” 2001 av Ragnar Andreas Audunson och Niels Windfeld Lund, ingår artiklar 
av olika författare som handlar om folkbibliotekens situation och de förändringar som 
informationssamhället innebär för folkbiblioteken. Här finns även artiklar om de 
nordiska folkbiblioteken och deras framväxt. 
 
I artikeln av William Birdsall Folkebiblioteket på den politiske arena som handlar om 
hur den informationsteknologiska ideologin skapar en fatalism som leder till politisk 
passivitet. Folkbiblioteken har fokuserat på informationstekniken under lång tid och 
dess betydelse för folkbiblioteken. Men man har glömt att teknologin används som ett 
politiskt medel. Den teknologiska utvecklingen innebär stora möjligheter för att 
utveckla bibliotekstjänster, men biblioteket får inte bortse från de politiska 
konsekvenserna av en informationsteknologi som marginaliserar bibliotekets betydelse 
(Audunson, Lund red. 2001, s.25). 
Inom det bibliotekspolitiska fältet har den liberala ideologin stått för grundvärderingen 
inom både den politiska och ekonomiska sfären och har varit anpassningsbar både av 
press från höger och vänster och hållit fast vid individens rättigheter (ibid s. 29). 
Inom bibliotekarieyrket kommer den liberala värderingarnas dominerande ställning 
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framförallt till uttryck i individens rätt till fri tillgång till kunskap samt i praktiken av 
användarvänliga öppettider, samlingar riktade till olika språkgrupper, handikappade, 
barn och äldre (Audunson, Lund red. 2001, s.28).  
 
 I Skot-Hansens artikel Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i 
folkebiblioteket  menar hon att kulturpolitiken och folkbiblioteket står mellan stat, 
marknad och samhälle. Sedan 1980-talet och början av 1990-talet har kulturpolitisk 
forskning och debatt handlat om att instrumentaliseringen och marknadstanken håller på 
att ta över de humanistiska argumenten som kulturpolitiken traditionellt har definierat 
sig utifrån. Under denna period har de danska folkbibliotekens verksamhet gått över 
mot en instrumentalisering av kulturen på marknadens förutsättningar. Värdegrunden 
ligger trots detta fortfarande kvar i kulturtanken snarare än i marknadstanken 
(Audunson, Lund red. 2001, s.45). Folkbibliotekets förhållande till samhället kräver att 
det placeras i förhållande till både stat och marknad och med istrumentaliseringen av 
kulturpolitiken har staten och marknaden närmat sig varandra de senaste årtiondena 
medan samhällets betydelse för kulturpolitiken kan vara svårare att se (ibid s.49). 
 
Folkbibliotekets statliga förankring började på 1960-talet i Danmark när staten trädde in 
som en kulturpolitisk aktör, kulturpolitiken skulle vara en tydlig motvikt till marknaden 
och konsten skulle frigöras från kommersialisering och konsumtion och vara en fristad 
för det goda det vackra och sanna. Staten skulle finansiera detta frirum de offentliga 
kulturinstitutionerna och i gengäld skulle de verka för en demokratisering av kulturen.  
Folkbiblioteken är fortfarande förankrade i staten och de finansieras huvudsakligen med 
offentliga medel (ibid s.50). 
 
Under 1980 och 1990-talen har marknaden fått styra och en neoliberalism har påverkat 
den nationella kulturpolitiken - även inom den offentliga kultursektorn handlar det om 
att få valuta för pengarna. Geir Vestheim(norsk biblioteksforskare) menar att 
folkbiblioteken i Norge under press från nedskärningar och marknadsanpassning har 
rört sig bort från upplysning och kunskap mot det instrumentella och nyttoorienterade 
(Vestheim 1997, s.447). 
Bibliotekens intäkter har stigit de senaste åren genom avgifter och det finns en liten del 
med försäljning på bibliotek av vykort och liknande men den delen är fortfarande 
symbolisk. Sponsring har heller inte gett så stor utdelning för biblioteken. 
 Huvudfunktionen är fortfarande gratis (Audunson, Lund 2001, red. s. 51-52). 
Biblioteken har blivit mer marknadsanpassade så att användare kallas kunder 
bemötande står i centrum och utbudet styrs till stor del av vad användarna vill ha, men 
utbudet är samtidigt varierat och består inte enbart av bästsäljare. De danska 
folkbiblioteken är inte helt styrda av marknaden och de har fortfarande sin förankring i 
upplysningen (ibid s.52). 
Biblioteken ska vara värdeneutrala och pluralism ska vara viktigt för bibliotekets 
verksamhet i ett mångkulturellt samhälle. Alla ska kunna känna sig hemma på 
biblioteket. Man ska respektera olikheter och skapa dialog mellan olika värderingar 
enligt Elisabeth Gerner Nielsen dansk kulturminister (ibid s.56). 
Biblioteket har fått betydelse som en tredje plats mellan arbete och hemmet ett ställe där 
folk kan mötas utan förpliktelser. Biblioteket har många besökare som kommer dit inte 
för att i första hand låna böcker utan för att använda internet eller spela spel eller något 
liknande (ibid s 56-57). Frågan är om biblioteket skapar möten och om de genom att 
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finnas till verkligen skapar en samhörighet med ett ställe. Eftersom biblioteket är det 
enda ställe där människor kan mötas inomhus frivilligt och gratis så är det i en 
sociologisk mening ett civilsamhället. Om bibliotekets rum verkligen är med och skapar 
debatt är frågan och känns ganska långt från bibliotekets vardag (Audunson, Lund 
red.2001, s.57-58). 
  
 3.3 Folkbibliotekets identitet  
  
I Folkebiblioteket i forandring: Modernitet, felt og diskurs av Henrik Jochumsen och 
Casper Hvenegaard Rasmussen kan man läsa om den utveckling som folkbiblioteken i 
Danmark har genomgått från mitten av 1960-talet och fram till våra dagar. 
I boken utgår författarna från den föreställning om folkbiblioteket och dess användare 
som har präglat vad som skrivs om folkbiblioteken. 
1970-talet är ett mycket turbulent årtionde för hela samhället och för folkbiblioteken. 
Den ekonomiska krisen med hög arbetslöshet, effektivisering gjorde att det diskuterades 
om man borde införa avgifter för användarna på biblioteken. Man hade många olika 
aktiviteter på biblioteken, som konst, film, teater och musik (Jochumsen, Rasmussen 
2006, s.133). 
Inom biblioteksvärlden talar man om en upplevelse snarare än om att biblioteken har en 
upplysande funktion. Bibliotekarien ska uppmuntra användare och icke användare. Man 
involverar bibliotekens användare i utformningen av biblioteket. Fokuserar på olika 
grupper ungdomar gamla handikappade (ibid s.134). Intresset för användarna ökade 
mycket under detta årtionde eftersom biblioteken behövde legitimera sin verksamhet 
under den ekonomiska krisen. För det andra så etablerades en ny socialistisk diskurs i 
fältet med utgångspunkt i politiska problemställningar och marxismen. Detta gjorde att 
fokus på användarna förstärktes och även på det omgivande samhället och de 
förhållanden som bibliotekets användare levde under (ibid s.145). 
1980-talet präglades av kris och ekonomiska krav på rationaliseringar och 
moderniseringar. Den informationsteknologiska utvecklingen påbörjades under 80-talet.  
Synen på användarna förändrades, de sågs nu som självständiga tänkande människor 
och inte som tidigare i behov av vägledning. Biblioteket skulle nu tillgodose deras 
behov (ibid s.162). 
På 1990-talet var det inte en kvalitetsdebatt utan istället handlade det om bibliotekets 
framtida roll som helt tog över och dominerade debatten. Därmed ifrågasattes 
bibliotekets identitet på allvar när inte materialval och kvalitet längre präglade debatten. 
Att användarna står i centrum är det inte längre någon som helst tvekan om (ibid s.162). 
2005 har folkbiblioteket begränsade ekonomiska resurser tillsammans med ökade krav 
på synlighet har det gjort att biblioteken har prioriterat effektivitet, synlighet utlåning 
och legitimitet. En annan sida är också informationsteknologin som inte bara har 
använts för att effektivisera biblioteken utan också för ett ökat intresse för förmedling 
via cyberspace och det fysiska biblioteket (ibid s.204). 
På 2000-talet finns i stort sett alla bibliotek på nätet med en egen hemsida och 
Bibliotek.dk där allt material på offentliga bibliotek i Danmark finns tillgängligt i en 
databas vilket har inneburit en stor förbättring för användarna. Bibliotek.dk öppnades på 
hösten 2000 (ibid s.190). 
Trots att biblioteken har blivit mer tillgängligt på nätet har det fysiska biblioteken inte 
fått färre besökare utan tvärtom har det blivit fler (ibid s.194). 
Intresset för det fysiska biblioteket har också ökat som den tredje platsen mellan arbete 
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och hemmet. En anledning till detta är att det i Danmark under perioden har byggts flera 
nya huvudbibliotek, i Kolding, Helsingör, Århus och Köpenhamn. Arkitekturen är 
mycket viktig för det nya huvudbiblioteket i Köpenhamn, Byens hus som är ett 
kulturens flaggskepp. Biblioteket ska dels fungera som ett avancerat högteknologiskt 
kunskapscenter samtidigt som det ska vara invånarnas tredje ställe en dynamisk 
mötesplats med interaktiva erbjudanden ( Jochumsen, Rasmussen 2006, s.194-196). 
I Danmark kan man se följande tendenser för morgondagens bibliotek, här saknas inte 
visioner när det gäller det arkitektoniska, fokus på it, på biblioteksbesöket som 
upplevelse, på biblioteket som högteknologiskt kunskaps- och lärandecenter och 
biblioteket som mötesplats det tredje stället mellan arbetet och hemmet (ibid s.198). 
Biblioteken har inte fått några ökade ekonomiska resurser trots ökade omkostnader 
vilket gör att bokinköpen har sjunkit och till följd av det även utlåningen. 
Missförhållandet mellan ökade förpliktelser och oförändrade medel är en följd av 
decentraliseringen av bibliotekspolitiken som genomfördes 1983 (ibid s.213). 
 
 Biblioteksrummet är under förvandling och det beror till stora delar på samhällets och 
informationsteknologins snabba och oförutsägbara utveckling. Kommer det i framtiden 
att finnas ett behov av ett fysiskt biblioteksrum eller kommer bibliotekets väsentliga 
funktioner att övergå till digitala och virtuella rum? 
Man kan söka information hemifrån och beställa material därför har biblioteket blivit ett 
avhämtningsställe för en del besökare menar Nan Dahlkild dansk biblioteksforskare 
(Emerek, Rasmussen,Skot Hansen red. 2006, s.121). 
Tittar man på Danmark och internationellt är det inte mycket som tyder på att 
biblioteksrummet är på väg att försvinna. Tvärtom finns det exempel på flera stora och 
prestige fyllda projekt som ”Den sorte diamant” i Köpenhamn, i USA Chicagos och 
Seattles stora huvudbibliotek. Vilka behov ska framtidens fysiska biblioteksrum fylla? 
Kommer de kulturella rummen att bli kulturhus med många olika funktioner? 
(ibid s.122).   
 
 
3.4 Folkbibliotek i USA 
  
Henrik Jochumssen och Casper Hvenegaard Rasmussen har beskrivit sina upplevelser 
av de amerikanska folkbiblioteken efter två resor i USA där de fick möjlighet att studera 
olika bibliotek  i All that... and books too! En rundrejse gennem amerikanske 
biblioteker.  De upptäckte att de amerikanska folkbiblioteken public libraries skiljer sig 
ganska mycket från de i norden. En sak som skiljer är de otroligt stora skillnaderna 
mellan de olika biblioteken i USA beroende på var de ligger och beroende på de lokala 
förhållanden som råder där de ligger. Eftersom bibliotekspolitiken präglas av 
decentralisering är det inte förvånande (Jochumsen, Hvenegaard 2008 s. 5). 
I Norden är folkbiblioteken mer likriktade än biblioteken i USA där de är präglade av 
det lokala samhället där det ligger och medborgarna får också sätta sin prägel på 
biblioteken på ett helt annat sätt än här. Man är helt inriktad på att de människor som 
bor i bibliotekets upptagningsområde ska få sina behov tillfredställda. I jämförelse med 
Danmark där man satsar på integration av invandrare så satsar man i stället på mångfald 
i USA. I områden med många spansktalande så satsats det på den gruppen och de har 
mycket litteratur på spanska. Det handlar inte i första hand om att integrera dem i 
samhället utan om att tillgodose deras behov (ibid s.4). Eftersom USA är ett mycket mer 
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segregerat samhälle än vad vi är i Norden så avspeglas det också i bibliotekens medier 
och samlingar. 
En annan sak som också är tydlig är att de amerikanska biblioteken skiljer sig åt 
beroende på var någonstans de ligger så tillvida att den folkgrupp de tjänar också 
avspeglas i hur mycket resurser de har. De bibliotek som ligger i områden med en 
övervägande välutbildad medelklass har också mer pengar att satsa på verksamheten. 
Detta beror på många olika saker som tex. att de biblioteken har fler användare och att 
de har lättare att få donationer osv. Medan de som ligger i fattiga områden har sämre 
ekonomiska resurser och har svårare att hitta finansiärer. 
Mycket av verksamheten bygger på donationer, Bill och Melinda Gates donationsfond 
står för en stor del. Där kan biblioteken söka medel till uppkoppling på internet om de 
har behov av detta (Jochumsen, Hvenegaard 2008, s.56). Detta är också en stor skillnad 
i förhållande till de nordiska biblioteken som får sitt stöd av staten och inte är beroende 
av donationer som de är i USA. Biblioteken i USA bygger också mycket på frivilligt 
arbete någonting som vi här är ganska kritiska mot, men som i USA anses stärka 
bibliotekens ställning och göra att lokalbefolkningen känner ett stort stöd och 
engagemang i bibliotekens arbete. Det vi kan lära av de amerikanska förhållandena 
menar Jochumssen och Hvenegaard är att ha bättre förankring i lokalsamhället och på så 
sätt bli populärare eftersom de förhållanden vi ser i USA i dag är en utveckling som vi 
troligtvis kommer att se mer av även i Norden. Därför är det bra för oss att ta lärdom av 
den utveckling som skett i USA och på så sätt kunna utvecklas så att biblioteken har ett 
brett lokalt stöd och fungerar som ett kulturcentrum. 
 I USA har biblioteken haft ett mångkulturellt samhälle att förhålla sig till sedan de 
etablerades och där vi i Norden inte alls har lika lång erfarenhet (ibid s.4). 
I USA har biblioteken också fått vara i konkurrens med andra offentliga verksamheter 
om användarna och detta har gjort att biblioteken har positionerat sig som instrument 
för lokal stadsutveckling. De har ett nära samarbete med lokalbefolkningen och är 
integrerade med lokalbefolkningen, de har ofta lokala biblioteksstyrelser och anslagen 
till biblioteken är med jämna mellanrum beroende av lokala omröstningar (ibid s.4). 
Biblioteken fungerar på en del ställen som riktiga kulturhus mer utvecklade än i 
Danmark (ibid s.4). 
Biblioteken i USA är inte bara beroende av vad lokala politiker tycker om dem de är 
också beroende av hur lokalbefolkningen uppfattar dem och detta medför att biblioteken 
måste avspegla det lokala samhälle de är en del av. Eftersom USA är ett land där många 
kulturer existerar sida vid sida avspeglas också det i biblioteket och här handlar det inte 
om integration av minoriteter utan här vill biblioteket förmedla den kulturella 
mångfalden och spegla mångfalden. Detta att biblioteken är lokalt förankrade har både 
för och nackdelar, det kan bli trångsynt och endast spegla det lokala (ibid s 59-61). 
Genom att verksamheten har stark lokal anknytning så får den mycket stöd. Biblioteken 
har också en starkare anknytning till marknaden. På flera ställen i USA är man långt 
framme när det gäller att skapa uppseendeväckande biblioteksarkitektur och 
upplevelseorienterad inredning som kan stärka det lokala biblioteket i förhållande till 
annat utbud (ibid s.62). 
Sedan finns det också en tendens både nationellt och i lokal kulturpolitik att samspelet 
mellan det offentliga och marknaden får större betydelse. Kulturinstitutioner ska i 
ökande omfattning ingå partnerskap med näringslivet och kulturlivet ska medverka till 
lokal ekonomisk lyft. De lokala medlen till kultur ses inte enbart som en utgift utan 
också som en investering som kan ge invånarna verksamheter och turister. Denna 
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tendens är viktig för bibliotekets betydelse i lokalt och regionalpolitiskt sammanhang 
( Jochumsen, Hvenegaard 2008, s.63) 
 
I Norden är biblioteken framförallt mer homogena än i USA och de står starkare. De 
amerikanska biblioteken har någonting att lära oss när det gäller mångfald och de täta 
relationerna till det lokalsamhället de verkar i enligt Jochumsen och Rasmussen 
Hvenegaard (ibid s.63). 
 
3.5 Användarnas inflytande  
 
 Jochumsen och Rasmussen konstaterar att en förklaring till att de diskursiva striderna 
avtagit inom biblioteksfältet kan vara att användarnas inflytande har ökat vilket innebär 
att de biblioteksprofessionella själva inte i huvudsak definierar bibliotekens uppdrag 
utan det görs i allt högre grad av användarna (Jochumsen, Rasmussen 2006 s.216-217). 
Jochumsen och Rasmussen menar att synen på användarna har förändrats på biblioteken 
och att idag ser man användaren på ett annat sätt än tidigare. Nu frågar man om de har 
förslag till bibliotekets utformning medan det tidigare var svårt för användaren att 
komma till tals på biblioteket eller att våga sätta emot bibliotekets auktoritet, det var 
bibliotekarien som avgjorde hur lokalbefolkningen skulle upplysas (Emerek, 
Rasmussen, Skot-Hansen 2006, s. 41). 
Upplösningen av synen på bibliotekets användare är inte en process som sker 
oavhängigt av det övriga samhället. Rollen som kund har gradvis blivit utbyggd från 
1960-talet och framåt och vi ser oss som kunder i fler och fler sammanhang(ibid s.48) 
På biblioteken har man påverkats av att användaren ses som kund genom att biblioteken 
har fått fler och fler funktioner, de är inte längre bara förmedlare av böcker utan även 
multimedialt informationscenter, ett kulturhus och en lokal mötesplats. Samtidigt 
utvecklas många olika tjänster och upplevelsemarknaden präglar också biblioteken 
(ibid s.49). 
 
Eftersom utbudet ökar i samhället så måste biblioteket utvecklas och profilera sig för att 
överleva, men hur det ska göras råder det delade meningar om (ibid s. 49-50). 
Man kan se det ökade användarinflytandet på många olika sätt, genom flera användar- 
undersökningar och det stora intresset för utlåningstal som kan ha betydelse för framtida 
bidrag. Både biblioteken och användarna själva uppfattar dem som kunder (ibid s.51). 
Användaren ses som en resurs som man kan ta hjälp av för att få ett bättre utbud och en 
förändrings agent som man har i åtanke i utvecklingen av framtidens bibliotek 
(ibid s.51). 
 
 Ellen Merete Duvold och Gunnar Saebö menar att folkbiblioteket är till för alla det är 
frivilligt och förmedlar både kunskap, kultur och information. Folkbiblioteket vill 
erbjuda allt till alla och kan ses som en institution utan några fasta gänser för alla 
medier det ska förmedla (Audunson, Lund red. 2001, s.171). Folkbiblioteket kallas 
kunskapscenter, kulturcenter, informationscentral, socialcenter samt mötesplats och alla 
dessa olika roller finns parallellt i dagens folkbibliotek. De är samtidigt oaser och 
fönster mot omvärlden. Därför kan biblioteken formas av omvärldens önskan och behov 
(ibid s.171). 
Det uppstår ett nytt behov av biblioteket som kompetens och upplevelsecenter som ett 
ställe där människor kan få tillgång till ny informationsteknologi och nya medier det 
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fyller en funktion som mötesplats antingen virtuell eller reell. Med den 
informationsteknologi som vi har tillgång till så behöver inte biblioteket vara ett fysiskt 
rum utan det kan också vara ett virtuellt bibliotek. 
Varför använder människor folkbiblioteken och vilken kunskap söker de?  Kommer folk 
för att låna medier som de annars kunde köpa eller medier som det inte längre är möjligt 
att få tag i? Kommer de för sin egen del i jobbet eller studier? Eller kommer de bara dit 
för att se vad som finns? Vad gör folk egentligen i bibliotekens lokaler? Detta är frågor 
man kan ställa som bidrar till förståelse för bibliotekens betydelse i folks vardagsliv 
(Audunson, Lund red. 2001, s.182-183). 
 
Marianne Andersson och Dorte Skot- Hansen visar i rapporten Det lokale bibliotek – 
afvikling eller udvikling 2000 att de danska folkbiblioteken definierar sin identitet, sitt 
uppdrag i förhållande till det omgivande lokala samhället. Författarna identifierar fyra 
funktioner för bibliotek: biblioteket som kulturcentrum, utbildningscentrum, 
informationscentrum och slutligen menar de att biblioteken spelar roll som social 
mötesplats (Andersson, Skot Hansen 2000, s. 11-19). 
 
I början av 2000-talet kom idén i Storbritannien med Idea Stores. Efter en stor 
undersökning som gjordes i de allra fattigaste områdena i södra London av vad de  
förväntade sig av bibliotekens verksamhet. Så många som 70 % gick sällan eller aldrig 
till biblioteket. En anledning var att de kände att biblioteken var viktiga men att 
verksamheten inte var anpassad efter deras behov. 2012 fanns sju Idea Stores i 
Storbritannien. Idea Stores verksamhet är anpassad för att locka andra grupper än 
medelklassen. De är stora och har flera olika aktiviteter för alla åldersgrupper. 
Kaféer är en viktig del, men även designen och inredningen, de ska kännas samtida inte 
som gamla institutioner. Idea Stores har även en funktion som mötesplatser. Det ska 
vara enkelt att slinka in på Idea Stores och de ska vara en självklar del av medborgarnas 
vardag. På Idea Stores arbetar inte bara bibliotekarier utan stor vikt läggs vid social 
kompetens.(www.biblioteksforeningen.org)  
 
3.6 Folkbiblioteket i svensk press 
 
Åse Hedemark har studerat hur debatten sett ut i svensk press när det gäller biblioteken 
från 1970-2006 i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket En diskursanalytisk 
studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006. 
På 1970-talet dominerade allaktivitetsdiskursen och andra aktiviteter än läsning och 
skönlitteratur. Biblioteken borde, ansåg man då, ägna sig åt uppsökande verksamhet på 
arbetsplatser. De skulle förmedla böcker, men det borde även finnas teater, politiska 
utställningar, debatter och diskotek. Man förespråkade också samarbeten med lokala 
föreningar under 1970-talet. Det var en bred syn på bibliotekets roll 
(Hedemark 2006, s. 151). 1980-talet fram till 1993 handlar diskursen om bibliotekets 
roll som kulturinstitution och kulturarvsbärare, biblioteken är viktiga för att bevara 
samhällets minnen och framförallt den svenska nationens minnen och historia. 
Bibliotekets bevarande funktion betonas som passiva behållare för böcker. Legitimiteten 
för biblioteken är som motvikt till kommersiella marknadskrafter. Biblioteket ska 
framförallt förmedla böcker av hög kvalitet (ibid s. 150). 
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Under 2000-talet har folkbibliotekens roll i samhället diskuterats både av bibliotekarier 
men även inom biblioteks- och informationsvetenskap (Hedemark 2006, s. 144). 
Den lärande användaren betonas ofta för att legitimera bibliotekets fortsatta existens och 
betydelse, bibliotekets roll som lärande resurs ska stärkas och uppnås (ibid s.146) 
Användarna framställs ofta som medskapare till bibliotekens verksamhet eller till och 
med som förändringsagenter som i hög utsträckning förutsätts bidra till den framtida 
biblioteksutvecklingen (ibid s.163). 
Från slutet av 1900-talet och framåt har folkbibliotekens verksamhet allt mer hängt ihop 
med utbildning och livslångt lärande (ibid s.153). Debatten kring bibliotekslagen i 
media har handlat om den ska rivas upp eller om den ska skärpas. Det är ofta de 
borgerliga som förespråkar att ta bort lagen, men de är sinsemellan oense om vilken 
bibliotekspolitik som bör bedrivas (ibid s.145). 
Det debatterades också huruvida man skulle införa avgifter på boklån Lena Adelsohn 
Liljeroth säger sig vara beredd att förändra bibliotekslagen, men att det inte kommer att 
bli aktuellt med avgifter på boklån i en intervju i Svd i oktober 2006. (ibid s.148) 
 

4. Presentation och analys av materialet 

 
I det här kapitlet presenteras materialet de tre tunnelbanebiblioteken och bakgrunden till 
att de öppnades. Därefter presenterar de olika dokument som jag anser vara viktiga för  
undersökningen, Bibliotek i rörelse, Stockholms bibliotek i världsklass – strukturplan 
för bibliotek i rörelse och verksamhetsplaner från 2008 och 2009, folkpartiets program 
för bibliotek samt slutligen en presentation av intervjuerna som utförts med personer 
som har varit inblandade i tunnelbanebibliotekens öppnande.  
I analysen av materialet studerar jag vilka ideologier som styr argumenten för bibliotek i 
tunnelbanan och utgår från Douglas Rabers tre olika förhållningssätt som idealtyper 
social inriktning, populistisk inriktning och konservativ inriktning.( se s.13-14) 
En funktionell ideologianalys används för att beskriva och förklara vilka idéer som 
ligger till grund för att T-banebiblioteken öppnades. 
 
4.1  T- banebibliotek Östermalm 
 
T-banebiblioteket vid Östermalmstorgs tunnelbana planerades i strukturplanen från 
2008 i samarbete med SL. SL planerar att bygga nya mötesplatser i 7-9 
tunnelbanestationer(alla är inte klara). Mötesplatserna ska vara trygga och de ska 
uppfylla det servicebehov som allmänheten efterfrågar. Östermalmstorgs tunnelbana är 
en av dessa nya mötesplatser. I en undersökning som SL gjorde när det gäller vad 
stockholmarna helst vill ha i tunnelbanan så svarade de i alla olika åldersgrupper att de 
ville ha bibliotek (Kulturförvaltningen Tjänsteutlåtande DNR 003, s.2). 
 I strukturplanen står det att man planerade att uppföra ett bibliotek med ett helt nytt 
koncept. Det första T-banebiblioteket skulle ligga i det nya SL centret vid 
Östermalmstorgstunnelbanestation vid uppgången mot Stureplan. Förhoppningen var att 
de nya tunnelbanebiblioteken skulle bli nya mötesplatser för stockholmarna som ska 
vara lockande när det gäller både design och utrustning (Strukturplan 2008, bil. 2 s.8). 
Idén med den här verksamheten var att skapa ett nischat bibliotek, ett biblioteket shop 
med ett begränsat utbud med specifik inriktning för att ge service åt stockholmare i 
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rörelse. Tanken var också att det ska fungera som en marknadsplats för Stockholms 
stadsbibliotek (ibid s.8). 
T- banebiblioteket vid Östermalmstorgs tunnelbana öppnades hösten 2009. Det är det 
minsta T-banebibliotket bara 190m² och det mest specialiserade av de tre biblioteken. 
I förslaget till genomförandebeslutet för tunnelbanebiblioteket vid Östermalmstorg står 
det att eftersom tunnelbanebiblioteket är det första i sitt slag så har man tagit hjälp av 
stockholmarna för att utforma verksamhetens innehåll och man har satt fokus på teknik. 
Biblioteket ska även följa strukturplanen för bibliotek i rörelse som innebär att alla 
bibliotekslokaler i staden ska ha en design som folk kan känna igen och som känns 
öppen och välkomnande för besökarna (T-bibliotek Östermalm förslag till 
genomförandebeslut 2008, s.4). Tunnelbanebiblioteket ska vara ett tillgängligt bibliotek 
som välkomnar stockholmare i rörelse med det mest aktuella stadens bibliotek kan 
erbjuda. Därför kan verksamheten också fungera som en marknadsföringsplats för hela 
Stockholms stadsbibliotek och för stadens samhällsinformation (ibid s.2-4). 
Thomas Eriksson Arkitekter TEA fick uppgiften att utforma inredningen till Sture 
bibliotek under hösten 2008. I bibliotekets inredning har de låtit sig inspireras av boken 
som symbol för biblioteket. Bokens hårda pärmar och vita sidor har gett inspiration till 
både möbler och automater. Böckerna har placerats i centrum och syns även från 
tunnelbanans biljetthall i takets skvallerspeglar (www.teark.se). 
På Sture biblioteks hemsida står det: ”Här hittar du det senaste, det omtalade det 
oväntade, det du inte trodde fanns. Vissa av böckerna och filmerna kan du inte låna 
någon annan stans i Stockholm och vissa finns inte på något annat bibliotek i Sverige. 
...Våra böcker och filmer kan inte reserveras till andra bibliotek så du har desto större 
anledning att besöka oss” (Biblioteket.se 2010.09.16).  På Sture bibliotek finns en 
gästbok där besökarna kan skriva ner sina förslag eller bara en hälsning. 
Analys 
Alla tre tunnelbanebibliotek ska fungera som den tredje platsen mellan arbetet, hemmet 
och skolan som är social inriktning eftersom de då inte är politiskt neutrala utan har en 
funktion att fylla för att skapa debatt och nya möten. 
T-banebiblioteken ska vara lockande när det gäller design och utrustning. Alla T-
banebibliotek ska ha en design som folk kan känna igen, de ska kännas öppna och 
välkomnande för besökarna (Strukturplan 2008, bil. s.8). 
Argumenten för biblioteket vid Östermalmstorg är huvudsakligen populistiska och det 
handlar framförallt om att locka nya besökare till biblioteket och det ska fungera som en 
marknadsföringsplats av stadsbiblioteken. Det är ett nischat bibliotek med ett i viss mån 
unikt utbud som inte finns på andra bibliotek. Det mest aktuella biblioteken har att 
erbjuda ska finnas på biblioteket och en del filmer och böcker går inte att låna på något 
annat bibliotek detta gäller Sture bibliotek (biblioteket.se 2010.09.16). 
 Ett nischat bibliotek behöver inte vara populistiskt eftersom inriktningen inte enbart 
måste styras av efterfrågan utan det kan också vara andra saker som styr som, kvalitet, 
och då blir det en konservativ inriktning. På Östermalmstorg är det både kvalité och det 
populära som styr så det är både populistiskt och konservativt. Man kan säga att de 
populistiska argumenten överväger, men det finns inslag av både konservativ och social 
inriktning.  
 
 
 
 

http://www.teark.se/
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4.2  T-banebibliotek Högdalen 
 
Det beslutades att Högdalens bibliotek skulle flyttas till nya lokaler vid Högdalens 
tunnelbanestation redan 2007. Högdalens bibliotek låg tidigare i utkanten av Högdalens 
centrum och eftersom stadsdelsnämndens verksamhet som legat i samma byggnad 
skulle flytta till en annan stadsdel så skulle det försämra bibliotekets läge. SL hade en 
tom lokal att erbjuda ovanpå tunnelbanestationen i Högdalen. En ljus, öppen och synlig 
lokal och samtidigt i bästa kommunikationsläge. Lokalen ligger en trappa upp, men med 
rulltrappa och handikappanpassad entré som gör lokalen väl tillgänglig. 
Verksamhetsiden för biblioteket i Högdalen är att det ska vara ett välutrustat bibliotek 
samtidigt som det har T-banebibliotekets alla fördelar med närhet till kommunikationer 
och en tillgänglig verksamhet. Biblioteket har också en viktig funktion att fylla, att möta 
de behov som finns i stadsdelen bland annat som lärmiljö. 
Biblioteket ska vara ett viktigt komplement till övriga verksamheter i Högdalens 
centrum, med ambitionen att bli en angelägen plats för vardagliga möten, mellan jobbet 
skolan och hemmet ( Strukturplan för bibliotek i rörelse 2008, bil. 2 s. 2).  Högdalens 
bibliotek ska vara ett välutrustat basbibliotek som samtidigt har T- banebibliotekets alla 
fördelar. (ibid bil. 2 s. 2) Invånare och lokala organisationer bjöds in för att skapa ett 
bibliotek för de som vill: 
– skapa möten med människor och medier från olika kulturer 
– skapa nätverk med människor i närområdet 
– utveckla sin kompetens för att komma tillbaka på arbetsmarknaden 
– utveckla sitt språk för att kunna bli en aktiv medborgare i ett nytt land 
– dela upplevelser kring läsning och litteratur (ibid s. 2). 
Det blev inte Sture bibliotek som öppnade först utan Högdalens T- banebibliotek var 
först ut i februari 2009 det är också det största av de tre biblioteken 830m².  Här finns 
plats för både studieplatser och tysta läserum. Men design, uttryck och fokus på teknik 
är detsamma som på de andra två tunnelbanebiblioteken. Det har en obemannad lounge 
som är öppen från klockan sju på morgonen. 
Analys 
 I texterna som handlar om planeringen av T-banebiblioteken i Strukturplanen från 2008 
hamnar de flesta argument någonstans mellan social inriktning och populistisk 
inriktning. När det handlar om biblioteken i Högdalen och Bredäng så kan man säga att 
de har en helt annan inriktning än Sture bibliotek eftersom de ligger i stadsdelar med 
helt andra behov. Här ligger fokus på familj, ungdomar och arbetslösa men även 
medborgare i ett nytt land och eftersatta grupper, man kan därför säga att på de här 
biblioteken handlar det i första hand om social inriktning. För att utveckla bibliotekens 
verksamhet ska man ta hjälp av boende i området och näringsliv, närsamhället och utgå 
från de behov som finns. I Högdalen handlar det om att 
 ”utveckla sin kompetens för att komma in på arbetsmarknaden” eller att ”kunna bli en 
aktiv medborgare i ett nytt land”. Men biblioteket ska också tillgängliggöra information 
som är nödvändig för att vara en aktiv medborgare. 
När det gäller alla tre T-banebiblioteken talar man om att de ska fungera som den tredje 
platsen mellan arbetet, hemmet och skolan som också är social inriktning eftersom de 
då inte är politiskt neutrala utan biblioteket har en funktion att fylla i samhället för att 
skapa debatt och nya möten. De ska bidra till att skapa delaktiga aktiva medborgare. 
 Eftersom det i Bredäng och Högdalen bor många eftersatta grupper så handlar mycket 
om att tillgodose deras behov så det hamnar inom social inriktning.  
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T-banebiblioteket i Högdalen har en annan inriktning eftersom det ligger i en helt annan 
stadsdel med andra behov och därför passar inte lika många argument in på populistiskt 
inriktning, men det finns argument som hör hemma här. Högdalens biblioteks 
verksamhet har utformats med hjälp av de boende i närområdet och lokala 
organisationer. Biblioteket i Högdalen ska erbjuda möten med människor samt skapa  
möjligheter att dela upplevelser kring läsning och litteratur, biblioteket ska vara en 
lärmiljö. Det är argument som passar bäst in på den konservativa inriktningen med 
inslag av socialinriktning. 
 
5.3 T-banebibliotek Bredäng 
 
Planeringen av det nya biblioteket i Bredäng inleddes under 2008. Bibliotekets läge i 
Bredäng ansågs tidigare vara ett problem eftersom det var svårt att hitta. Det låg en 
trappa upp och hissen som ledde dit var sliten och ofta ur funktion. Därför blev 
biblioteket svåråtkomligt för besökare och det blev aktuellt att flytta biblioteket till en 
lokal vid Bredängs tunnelbanestation (Strukturplan för bibliotek i rörelse 2008, bil. 2 
s.5). Bredängs T-banebibliotek planerades som ett familjebibliotek format av 
närsamhället. Det skulle också lyfta Bredängs centrum och bli en naturlig mötesplats 
(ibid sid.6). Bredängs T-banebibliotek ska vara ett bibliotek som spelar roll i 
utvecklingen av närsamhället. I Bredäng behövdes en plats som lyfte Bredängs centrum 
och som genom sin verksamhet fungerar som en mötesplats för unga och gamla. Ett 
familjebibliotek format av närsamhället (ibid bil. 2 s. 6). När man utvecklade 
bibliotekets verksamhet och utbud fördes en dialog med besökare och föreningsliv i 
närområdet(Nya lokaler för Bredängs bibliotek s.2). 
Bredängs T- banebibliotek var det som öppnade sist av de tre biblioteken i januari 2010. 
Bredängs bibliotek låg innan det flyttade till tunnelbanan i en lokal på 542 m² som 
ansågs vara svår att hitta en trappa upp i fastigheten. Den nya lokalen är 250 m² och 
ligger i anslutning till Bredängs tunnelbanestation.  I både Högdalen och Bredäng har 
bibliotekets yta minskat efter flytten till T-banan. Båda bibliotek har gallrat bland 
böckerna och i Bredäng fick 75%  slängas  -” Nu har vi en jätte designad lokal, men 
nästan inga bokhyllor” säger bibliotekarien Stellan Forsman ( Tottmar DN 9.3.2011). 
 
 Bredängs bibliotek tvingades hålla stängt under november 2010 på grund av bråkiga 
ungdomar, men kunde sedan öppnas igen när situationen hade löst sig 
(Biblioteket.se Bredäng10.10.08). 
I Bredäng plockade man bort dataspelen efter att de tvingades hålla stängt på grund av 
bråk hösten 2010.  Både i Bredäng och Högdalen är trycket hårt på studieplatserna och 
det är kö till datorerna ( Tottmar DN 9.3. 2011). 
Madeleine Sjöstedt (FP) anser att det är otroligt glädjande att besöken ökar i 
tunnelbanebiblioteken och tror att det blir fler när den nya biblioteksplanen kommer i 
vår. Att det är ont om platser för läxläsare och datoranvändare kommenterar Madeleine 
Sjöstedt med att säga ”om de behöver mer plats får vi se om vi kan möta det behovet. 
Det är ett löfte, säger Madeleine Sjöstedt (ibid). 
Analys 
I Bredäng handlar det framförallt om familjen, unga och gamla. Biblioteket i Bredäng 
planerades som ett familjebibliotek som en mötesplats mellan arbetet, hemmet och 
skolan. Biblioteket i Bredäng ska lyfta centrum vilket också kan ses som social 
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inriktning. När det gäller Bredängs bibliotek så hamnar det mesta inom social inriktning 
precis som för Högdalen. Biblioteket i Bredängs utbud utvecklades i dialog med 
besökare och näringsliv i närområdet (Strukturplan för bibliotek i rörelse 2008, bil.2) 
hamnar inom populistisk inriktning.  
 
4.4 Bibliotek i rörelse 
 
 Bibliotek i rörelse - en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 är den 
plan som ligger till grund för Stockholms stadsbiblioteks verksamhet under en fyra års- 
period. Den är framtagen av Stockholms kulturförvaltning och Stockholms 
stadsbibliotek i november 2005. Det är ett politiskt beslutat styrdokument för den 
övergripande utvecklingen av stadens bibliotek under 2005-2010. Det är 
biblioteksplanen som ligger till grund för den period som man öppnade och planerade T-
banebiblioteken. Biblioteksplanen följs varje år av en verksamhetsplan med en 
beskrivning av konkreta åtgärder och tidsplan. Till grund för ”Bibliotek i rörelse” och 
utgångspunkten för bibliotekets verksamhet ligger bibliotekslagen men även UNESCOS 
folkbiblioteksmanifest.  Bibliotekslagen är utgångspunkten för bibliotekets verksamhet. 
SFS bibliotekslagen (SFS1996:1596 ändrad 2004). Här går jag igenom bibliotekslagen 
och UNESCOS folkbiblioteksmanifest igen eftersom jag ska analysera dem i detta 
kapitel.  
 
I bibliotekslagen fastslås att alla människor ska ha tillgång till ett folkbibliotek och varje 
kommun ska ha ett folkbibliotek. ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt ska alla människor ha 
tillgång till ett folkbibliotek. Varje kommun ska ha folkbibliotek”(SFS 1996:1596, 2§). 
Här framgår också att biblioteken och bibliotekshuvudmän ska samverka och att 
kommuner och landsting ska anta planer för bibliotekens verksamhet.  
” Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheten” 
(SFS 1996:1596, §7). Folkbiblioteken ska erbjuda funktionshindrade, invandrare och 
andra minoriteter litteratur i former anpassade efter deras behov. 
” 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 efter dessa gruppers behov” 
(SFS 1996:1596). Barn och ungdomar ska erbjudas böcker, informationsteknik och 
andra medier anpassade efter deras behov. 
” Folk- och skolbibliotek ska 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 läsning.” (SFS 1996:1596 §9). 
Analys 
 I bibliotekslagen är det både social inriktning och konservativ inriktning. I §7,8,9 är det 
social inriktning eftersom det här handlar om att biblioteken ska fokusera på och särskilt 
anpassa verksamheten för eftersatta  grupper. Den ska vara anpassad till barn, 
ungdomar, funktionshindrade, äldre och invandrare. 
 I bibliotekslagen §2 finns inslag av konservativ inriktning eftersom man ska främja 
intresset för bildning, läsning, utbildning och kulturell verksamhet. 
 
I Bibliotek i rörelse hänvisas även till UNESCOS folkbiblioteksmanifest där det framgår 
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att alla människor ska kunna utvecklas och delta i samhället och för att kunna göra det 
så måste de ha fri tillgång till information, kunskap, tankar och kultur. Folkbiblioteket 
ska fungera som ett lokalt kunskapscentrum som en hjälp för den enskilde och olika 
grupper i samhället.    

 
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 därmed spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen. 
Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod 
utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar kultur och information. 
 
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt 
lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och 
för olika grupper i samhället (Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 1/2006). 

 
 Analys 
I UNESCOS biblioteksmanifest är det en kombination av social inriktning och 
konservativ inriktning, det handlar om att människor ska kunna utvecklas och delta i 
samhället som är social inriktning. Det handlar också om kunskap och personlig 
utveckling och medborgarnas rättigheter och om bibliotekens roll som ett 
kunskapscentrum som passar inom den konservativa inriktningen. 
Biblioteksplanens målsättning är att: 
 

- förbättra och utveckla stadens biblioteksverksamhet på ett sätt som motsvarar individens 
behov av bibliotek. 

- att fokusera på individens lust till lärande och utveckla ett pedagogiskt konsultativt arbetssätt 
-  att fördjupa och utveckla samarbetet mellan olika bibliotek, men också till att förbättra 

sambandet mellan biblioteken och andra verksamheter och aktörer i staden 
 (Bibliotek i rörelse 2005, s.4). 

 
I planen finns det ett avsnitt som heter ”Stockholms stadsbibliotek – ett bibliotek i 
rörelse som möter människor i rörelse”  det här avsnittet handlar om att vi lever i en ”tid 
av rörelse”där medborgarna medverkar till att staden förändras och detta gör att även 
biblioteken måste förflytta sig och ändra sitt fokus för att på så sätt leva upp till de 
förväntningar som finns på biblioteket. ”Biblioteket vill stimulera människor att röra sig 
framåt, samtidigt som människor också ska påverka biblioteken”(Bibliotek i rörelses 
2005, s.5). 
 

 I en tid av rörelse där medborgarna är med och formar stadens utveckling måste även                                
biblioteken förflytta sig och skifta fokus för att svara mot de förväntningar som finns  

              och som skapas. Verksamhetsidén för Stockholms stadsbibliotek är att öppna möjligheter  
 till fantasi och kunskap  med  fantasi och kunskap. Det är en idé som vill stimulera den                       
enskildes behov av kunskap och lust att fortsätta sin rörelse framåt samtidigt som den också 
 talar om hur biblioteket ska arbeta. Stockholms stadsbibliotek arbetar utifrån de tre        
komponenterna kompetens, medier och rum (ibid s.5). 

  
 Mycket i texten handlar om att biblioteket ska möta människor och förändras med 
medborgarnas hjälp så att biblioteket uppfyller de krav som idag ställs på bibliotek. 
Kompetensen ska utvecklas med hjälp av besökares och medarbetarnas kunskaper och 
samarbetspartners. Tillsammans kan man skapa ny kompetens (Bibliotek i rörelse 2005, 
s. 5). 
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Eftersom bibliotekets verksamhet och stadens mål och utveckling sammanfaller på 
många punkter när det gäller integration och mångfald där man strävar efter att minska 
skillnader mellan olika stadsdelar när det gäller tillgång till kultur och service. Men 
också för att ge alla barn och ungdomar tillgång till en meningsfull fritid. För 
funktionshindrade, där biblioteken erbjuder böcker och medier i olika format. För äldre 
där biblioteken kan erbjuda kulturella upplevelser. I framtidsutredningen som handlar 
om stadens ekonomiska utveckling där biblioteken kan fungera som en 
marknadsplats(ibid s. 9). Men beröringspunkter finns även inom det näringslivspolitiska 
programmet när det gäller utvecklingen av teknik och interaktiva tjänster för 
information (ibid s.8). Man ska utveckla befintliga mötesplatser och skapa nya 
offentliga rum där olika människor kan mötas. Biblioteken ska byggas om för att öka 
tillgängligheten.” Statsbibliotekens profil och inriktning, läge och standard ses över för 
att motsvara stadens krav på moderna och effektiva bibliotek”(ibid s.9). Här står också 
vilket uppdrag biblioteket har i samhället för att ge människor tillgång till böcker och 
andra medier på olika sätt och i olika format. Biblioteken är ett offentligt rum för alla 
medborgare oavsett kön, ålder, språk, ekonomi eller övertygelse ( ibid s.8). 
För individens utveckling ska biblioteken i Stockholms stad utveckla strategier som i 
högre grad motsvarar de behov av bibliotek den enskilde individen har i sitt sökande 
efter upplevelser, kunskap och bildning (ibid s.12). 
Biblioteken kan ha en avgörande roll för att ge människor möjlighet att utvecklas och 
förändra sin livssituation. 

 
            Biblioteken i Stockholm ska utveckla strategier som i högre grad motsvarar de behov 
              människor har av bibliotek när de söker upplevelser, kunskap eller bildning. 

Eftersom staden och människorna i den befinner sig i förändring är det bibliotekets uppgift 
att erbjuda nya sätt att ta del av fantasi och kunskap även innan det finns ett behov, 
biblioteken måste förekomma och kunna förutse var behoven kan uppstå (ibid s.12). 

 
Här tar man fasta på att biblioteken måste följa med i utvecklingen för att på så sätt 
kunna tillgodose människors behov av biblioteken och de tjänster som de kan erbjuda 
och eftersom människors behov i samhället är i ständig förändring så gäller det för 
biblioteken att inte hamna på efterkälken utan kunna fånga upp de behov som finns. 
Mycket i Bibliotek i rörelse handlar om att vi befinner oss i en värld i förändring och för 
att biblioteken ska kunna möta de nya behov och krav som uppstår så måste 
stadsbibliotekets verksamhet förändras. Här nämns också infrastruktur där man 
tillgängliggör medier, tjänster och kompetenser mellan bibliotek och besökare. Ett 
exempel på infrastruktur är de fysiska bibliotekslokalerna (ibid s.15). 
 
”Stockholms stadsbibliotek framtida biblioteksrum” under den här rubriken tar man upp 
biblioteket som ett offentligt rum där den enskilde kan vistas utan att det ställs några 
krav. 
 

I biblioteket kan individer vistas enskilt eller möta varandra och skapa nya samband och     
erfarenheter. Det optimala biblioteksrummet förstärker känslan av biblioteket som en  

              möjlighet för den enskilde, samtidigt som det är en kraft och upplevelse i sig 
             ( Bibliotek i rörelse 2005, s.17). 
 
I biblioteksplanen står det att 2010 ska Stockholm vara världens mest tillgängliga 
huvudstad, då ska biblioteken vara tillgängliga och attraktiva, åtkomliga och 
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användbara för alla medborgare oavsett ålder, språk eller fysiska handikapp. 
Man menar att biblioteksrummen måste förändras och om det behövs flytta till nya 
bättre lägen. När staden förändras och nya centrum och knutpunkter för stadens 
trafikflöden bildas så påverkar det hur människorna rör sig (ibid s.17). 
 
     En bibliotekslokal av bra standard är geografiskt placerad mitt i flödet av människor, t.ex. i ett 
     Köpcentrum eller i navet kring någon av stadens viktiga trafikförbindelser. Den är välkomnande, 
     tillgänglig, synlig och samtida (ibid s. 17). 
 
Här har man delat in stadsbiblioteken i Stockholm utifrån standard i olika kategorier: 
Bra /godtagbart läge bra standard, bra/ godtagbart läge sämre standard, sämre läge bra 
standard, sämre läge sämre standard. I den här indelningen av de olika 
stadsdelsbiblioteken så hamnar både Högdalens bibliotek och Bredängs bibliotek i den 
första kategorin med både bra läge och bra standard (ibid sid 17). Sedan blev det ändå 
aktuellt att flytta biblioteken vilket jag beskrev tidigare. 
2010 ska Stockholm vara världens mest tillgängliga huvudstad och biblioteken ska vara 
attraktiva, tillgängliga, åtkomliga och användbara för alla medborgare (ibid s.17). 
 
              De bibliotek som finns i dag i staden kan ha ett läge som inte är så bra  eftersom staden 

förändras och de lägen som ansågs bra tidigare kanske inte längre är det. Därför måste  
man se över vilka lägen biblioteken har i stadsdelarna så att de motsvarar de behov som    
människor har idag. Bibliotekslokaler med bra standard ska vara placerad mitt i flödet av 
människor, i köpcentrum, eller vid någon av Stockholms viktiga trafikförbindelser. Lokalen 
ska vara välkomnande tillgänglig, synlig och samtida (ibid s.17). 

 
Biblioteken måste kunna flyttas till ett bättre läge om det anses nödvändigt, eller om 
läget är bra men inte standarden, moderniseras. Eftersom det är oekonomiskt för staden 
att driva bibliotek med ett sämre läge eller bibliotek som har låg standard. Ett sätt att 
möta den här utvecklingen är att avsätta medel för att rusta upp eller flytta bibliotek 
(ibid s. 18).  
Analys 
 I Bibliotek i rörelse finns inslag av social inriktning när det gäller eftersatta grupper 
som man vänder sig till för att tillgodose deras behov. Här räknar man upp 
funktionshindrade, äldre, invandrare men även ungdomar och barn som en viktig 
målgrupp för biblioteken. 
Eftersom bibliotekets verksamhet och stadens mål sammanfaller på många punkter när 
det gäller integration och mångfald där man strävar efter att minska skillnader när det 
gäller tillgång till kultur och service. Men också när det gäller att ge barn och ungdomar 
en meningsfull fritid. Funktionshindrade som på biblioteken erbjuds böcker och medier 
av olika slag, men också för äldre som kan erbjudas kulturella upplevelser (ibid s. 8-9). 
Bibliotekens tillgänglighet kan också vara social inriktning eftersom det ska vara lätt att 
ta sig in för alla människor, äldre, barn och funktionshindrade. 
När man talar om biblioteken som det tredje stället mellan arbete, skola och hemmet hör 
det framförallt hemma inom social inriktning eftersom biblioteket ska vara en 
mötesplats för alla oavsett bakgrund utan krav och bidra till att minska klyftorna i 
samhället.  
I Bibliotek i rörelse är den populistiska inriktningen framträdande i argumenten. Man 
vill att biblioteken ska motsvara individens behov. Biblioteken måste förändras för att 
motsvara de förväntningar man har på dem och biblioteken ska anpassa sig efter de 
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behov som finns.  Man är här helt fokuserad på användarna och vad de behöver för att 
kunna utvecklas. 
Biblioteken ska vara attraktiva för alla medborgare, man vill nå så många användare 
som möjligt och det ska styra inriktning och utbud. Biblioteken är nyttoinriktade och en 
framgångsrik verksamhet måste användas och det är därför oekonomiskt att ha bibliotek 
i sämre lägen och med sämre standard. Därför bör man flytta eller modernisera 
biblioteken om det är nödvändigt. Bibliotekets verksamhet sammanfaller med andra 
planer för stadens utveckling i framtidsutredningen som handlar om stadens 
ekonomiska utveckling där biblioteken kan fungera som en marknadsplats (Bibliotek i 
rörelse 2005,s. 8-9). Allt detta passar in i den populistiska inriktningen. 
 
 Den konservativa inriktningen finns med när man talar om individen och att 
verksamheten ska utvecklas för att motsvara individens sökande efter bildning och 
kunskap. 
 
 
4.5  Stockholm bibliotek i världsklass – strukturplan för bibliotek 
i rörelse 
 
Varje år utarbetas en strukturplan där man ger riktlinjer för vad som behöver göras 
under året. Jag har studerat strukturplanen från Kulturförvaltningen och Stockholms 
stadsbibliotek från 2008. I strukturplanen är det många upprepningar från bibliotek i 
rörelse, men det finns en bilaga med mer utförliga beskrivningar av planeringen av T-
banebiblioteken. 
Här beskrivs de visioner man har för bibliotekets utveckling som ska ge ett Stockholm 
rikt på upplevelser och på så sätt förstora Stockholm genom att bjuda in till 
kommunikation och delaktighet (Stockholms bibliotek i världsklass 2008, s.2). 
 
      Man vill genom satsningarna på Stockholms bibliotek förverkliga visionen för 2030 på ett 
      mångsidigt Stockholm, rikt på upplevelser, innovationer och växande. Biblioteken förstorar 
      Stockholm eftersom de kan inspirera till kunskap och upplevelser och bjuda in till 
      Kommunikation och delaktighet ( ibid s.2 ). 
  
Biblioteken beskrivs som ett öppet offentligt rum mellan jobbet och hemmet som kan 
öka tryggheten i staden. Det gör Stockholm rikare på upplevelser och skapar 
kommunikation och delaktighet. Man arbetar för att göra biblioteken mer angelägna, 
tillgängliga och effektiva och offentliga rum för 2000-talets stockholmare (ibid s. 2). 
I strukturplanen föreslås att biblioteken ska bli knutpunkter i staden och här föreslås 
också T-banebibliotek på Östermalm (ibid s.2). 
Analys 
 Argumenten i Stockholms bibliotek i världsklass – strukturplan för bibliotek i rörelse 
2008 hör hemma inom populistisk, social och konservativ inriktning eftersom 
biblioteken har många olika funktioner. De ska vara angelägna effektiva och 
tillgängliga, Stockholm behöver bibliotek i världsklass för att bli en stad i världsklass. 
Biblioteken ska uppdateras för att bli mer angelägna passar också in inom den 
populistiska inriktningen.  
Här finns även den konservativa inriktningen när det handlar om att de ska inspirera till 
kunskap och upplevelser.   
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 Social inriktning när det talas om att biblioteken spelar en viktig roll för att skapa en 
bättre stad. Biblioteken ska bjuda in till kommunikation och delaktighet och inspirera 
till kunskap och upplevelser. Det är ett öppet offentligt rum, den tredje platsen mellan 
jobbet och hemmet. På biblioteket ska läshinder och digitala skillnader överbyggas. 
Man menar att tryggheten ökar när stadens invånare möts. Företagande och demokratisk 
utveckling stimuleras.  
 
 
 
4.6  Verksamhetsplan Stockholms statsbibliotek 2008 
 
Varje år utarbetas en verksamhetsplan för bibliotekens verksamhet under det kommande 
året. Jag har valt att använda två av dem - från 2008 och 2009 eftersom det berör den tid 
då tunnelbanebiblioteken planerades och öppnades. I verksamhetsplanerna finns många 
upprepningar från Bibliotek i rörelse. 
 
I verksamhetsplanen för 2008 står det att Kunskapsstaden Stockholm och verksamheten 
ska präglas av frihet kvalitet, mångfald och tillgänglighet och på så sätt verka för 
yttrandefrihet, tankeutbyte och fritt tänkande. Alla ska få tillgång till bibliotekets 
resurser oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, social- eller annan tillhörighet. 
 
      Stockholms statsbibliotek är en del av Kunskapsstaden Stockholm och verkar för yttrandefrihet, 
      tankeutbyte och fritt tänkande genom en verksamhet som präglas av frihet kvalitet, mångfald 
      och tillgänglighet. Biblioteken är öppna mötesplatser för människor oavsett ålder, social, etnisk 
      eller annan tillhörighet och ska bereda alla brukare tillgång till bibliotekets resurser 
      (Kulturförvaltningen verksamhetsplan 2008, s. 34). 
 
En annan sak som tas upp är framtidsfrågorna som är viktiga för Stockholms 
stadsbibliotek. Man ställer frågan hur stockholmarna kommer att vilja ha sin 
information, hur de vill lära, läsa och kommunicera och hur kan biblioteket möta de 
behoven? Genom att nya lägen, nya samarbetspartners och även nya former prövas. 

 
 Framtidsfrågorna står högt på Stockholms stadsbiblioteks dagordning. Hur kommer 
stockholmarna att vilja ha sin information, hur vill man lära, läsa och kommunicera, på 
vilket sätt finner man nya former för att dela med sig av kunskap och upplevelser, hur löser 
man problem? Nya lägen nya samarbetspartners och former prövas (ibid s. 34). 

 
Man vidtar åtgärder för att genomföra förändringar och under 2008 inleds arbetet med 
att förnya biblioteksstrukturen för att den ska följa med i stadens utveckling. Målet är att 
bibliotekets verksamhet ska finnas där stockholmarna efterfrågar den (ibid s. 36). 
 Samarbeten tas upp som en betydelsefull del för att bredda verksamheten och på så sätt 
kunna hushålla med de egna resurserna (ibid s.37). 
Biblioteken ska vara lyhörda för besökarnas behov, utveckla verksamhet tillsammans 
med besökarna och inspirera besökarna till aktivitet (ibid s. 37-38). 
För att bättre kunna svara mot alla Stockholmares olika behov och förväntningar på 
bibliotekens verksamhet, behöver dialogen och samarbetet med besökarna utvecklas. 
Samtidigt ska stockholmarna också kunna komma till biblioteket och bli inspirerade till 
aktiviteter som de själva inte tagit initiativ till ( Kulturförvaltningen verksamhetsplan 
s.38). 
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Biblioteken ska ha möjlighet att profilera sin verksamhet i samverkan med sina 
besökare, så att verksamheten möter de behov som finns i närområdet. Enskilda 
bibliotek ska också kunna pröva nya arbetssätt och verksamhetsformer för att bidra till 
hela organisationens utveckling (ibid s. 38). 
Biblioteken ska bli synligare i stadsmiljön och bidra till möten mellan stockholmare i 
olika åldrar och med olika kulturell bakgrund vilket kan bidra till en tryggare stad (ibid 
s. 40). 
 
 
4.7  Verksamhetsplan 2009 Stockholms stadsbibliotek 
 
Stockholms stadsbibliotek ska bli mer Angelägna, Effektiva och Tillgängliga. 
Biblioteket kan vara den tredje platsen mellan jobbet och hemmet. Därför öppnar under 
2009 tre T- banebibliotek, i Högdalen, vid Stureplan och i Bredäng (Kulturnämnden 
Verksamhetsplan stockholms stadsbibliotek 2009 s. 1). 
Biblioteken har fått i uppdrag i strukturplanen att öka öppettiderna och utveckla 
arbetsmetoderna man ska utveckla dialogen med bibliotekets besökare och förbättra 
öppettiderna ( ibid s.1) 
Fortsätta arbetet med att förbättra biblioteksstrukturen och enhetens aktiviteter. 
 
Eftersom verksamhetsplanerna från 2008 och 2009 i stort sett har samma innehåll som 
bibliotek i rörelse och analysen därför bara skulle bli en upprepning av det som redan 
tidigare har sagts har jag valt att hoppa över den här. Men man kan konstatera att 
populistiskinriktning dominerar med inslag av socialinriktning. 
 
4.8  Folkpartiets program för bibliotek  
 
I folkpartiets partiprogram från 2010, Världens modernaste bibliotek, kan man läsa om 
den politik de bedriver när det gäller bibliotek och det gäller framförallt i Stockholm 
och vad de har åstadkommit under sin mandatperiod. Folkpartiets partiprogram handlar 
om vad de har uträttat för biblioteken i Stockholm och vad som bör göras och hur 
biblioteken ska utvecklas. Här framgår att det är i samarbete med folkpatiet som 
Stockholms stadsbibliotek har utvecklat biblioteken och öppnat T-banebibliotek och 
utökade öppettider på biblioteken. Naturligtvis med stöd från de andra farmförallt 
borgerliga partierna även om det inte framgår här. T-banebiblioteken ska enligt 
folkpartiet fylla en nyckelfunktion i utvecklingen av framtidens öppna och tillgängliga 
bibliotek. 

 
 Avgiftsfria boklån och biblioteksservice av hög kvalitet är något som folkpartiet alltid 
kommer att försvara. För fem år sedan skrev Folkpartiet en uppmaning till Renässans för 
bildning läsning och bibliotek. Med Folkpartiet vid rodret för biblioteksfrågorna har 
Stockholms stadsbibliotek tagit sig an denna uppmaning och utvecklat mer tillgängliga, 
angelägna och effektiva bibliotek. Under denna mandatperiod har vi öppnat tre nya T-
banebibliotek i Högdalen, vid Stureplan och i Bredäng. Stockholms bibliotek har under vår 
tid vid makten fått historiskt höjda anslag. Detta har inneburit att fler bibliotek har byggts 
och att öppettiderna har utökats. Öppenhet och tillgänglighet  är och ska vara ett vägledande 
ord för vår målsättning att skapa framtidens bibliotek där T-banebiblioteken fyller en 
nyckelfunktion (Folkpartiets program för bibliotek 2010). 
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Tillgången till information och förmågan att hantera information är viktig i det nya 
kunskapssamhället och det får inte skapa ökade skillnader i samhället. Bibliotekens roll 
är att hålla ihop samhället och det är därför viktigt att alla känner sig välkomna på 
biblioteket. (ibid 2010) 
”Bibliotek 3.0 - det närvarande biblioteket” kallas de nya biblioteken i partiprogrammet 
och man syftar på att biblioteken har bättre öppettider och T-banebiblioteken som är 
framtidens bibliotek. I partiprogrammet framhålls vad folkpartiet har åstadkommit 
under mandatperioden och att utlåningen har ökat. Bibliotekets öppettider ska öka och 
anpassas till stockholmarnas behov och de ska ha samma öppettider som annan service  
(ibid 2010). 
 
Här tar man också upp T-banebiblioteken som folkpartiet har inrättat som beskrivs som 
den tredje platsen mellan jobbet eller skolan och hemmet. De är exempel på bibliotek 
som är tillgängliga och ligger där stockholmarna rör sig. De vill bygga fler t-
banebibliotek vid stationer där många resenärer rör sig som vid exempelvis 
Gullmarsplan och Tekniska högskolan/Östra station. De vill också att Spånga bibliotek 
ska bli ett pendeltågsbibliotek utifrån samma idé som T-banebiblioteken (ibid 2010). 
 I Folkpartiets program för bibliotek 2010 tas frågan om tillgången på information och 
förmågan att hantera information upp och att det inte ska skapa ökade klyftor i 
samhället och framhåller bibliotekens roll för att förhindra att klyftorna ökar. Alla ska 
känna sig välkomna på biblioteket. Argumenten har här social inriktning. Biblioteken 
som den tredje platsen hamnar också inom den sociala inriktningen. Folkpartiets 
program överensstämmer på många punkter med Bibliotek i rörelse när det gäller vad 
som bör göras för att förbättra biblioteken och även i synen på bibliotekets verksamhet. 
Analys 
Folkpartiet upplevde ett starkt stöd för T-banebiblioteken och gjorde det till en av sina 
valfrågor, man gick till val på det och hoppades vinna röster på ett löfte om bibliotek i 
tunnelbana (Madeleine Sjöstedt).  
Folkpartiets program för bibliotek 2010 innehåller en blandning av argument som hör 
hemma inom konservativ, social och populistisk inriktning.  
Med hjälp av folkpartiet har Stockholms stadsbibliotek kunnat skapa mer tillgängliga, 
angelägna och effektiva bibliotek. Det hamnar inom det populistiska eftersom de ska 
vara angelägna och det kan här tolkas som att man anpassar utbudet efter användarna 
och deras önskemål. 
”Öppenhet och tillgänglighet är och ska vara vägledande ord för vår målsättning att 
skapa framtidens bibliotek.” Det är både populistiskt- och socialt initiativ eftersom det 
handlar om öppenhet som kan tolkas som att biblioteken ska ha ett öppet 
förhållningssätt till sina användare när det gäller utbud och även bemötande. Men det 
har även inslag av populism när det talas om ett öppet förhållningssätt som får tolkas 
som att man anpassar sig efter användarnas behov. Öppettiderna ska också anpassas 
efter stockholmarnas behov och biblioteken ska finnas där stockholmarna rör sig 
hamnar också inom det populistiska initiativet. 
Folkpartiet vill ha en renässans för bildning, läsning och bibliotek, och hamnar inom det 
konservativa initiativet (Folkpartiets program för bibliotek 2010). 
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4.9  Intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes under hösten 2011 med Inga Lunden, Stadsbibliotekarie i 
Stockholms stad sedan 2000, som är utbildad journalist och bibliotekarie och har arbetat 
med kultur och biblioteksfrågor i Gävle och tidigare i Göteborg. Inga Lundén är även 
ordförande i Svensk biblioteksförening sedan 2009. Madeleine Sjöstedt(fp)Kultur- och 
fastighetsborgarråd i Stockholm sedan 2010, tidigare kultur och idrottsborgarråd 2006-
2010. Madeleine Sjöstedt är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har 
tidigare arbetat som generalsekreterare för kulturarv utan gränser och Svenskt 
internationellt liberalt centrum. Jag intervjuade även en bibliotekarie på Sture bibliotek 
som har arbetat där sedan biblioteket öppnades som jag kallar bibliotekarie i intervjun. 
Intervjuerna utfördes av mig under september och oktober 2011 och jag träffade 
Inga Lundén och bibliotekarien på Sture bibliotek och spelade in intervjuerna som jag 
sedan transkriberade. Intervjun med Madeleine Sjöstedt (fp) genomfördes per mail och 
finns också nedskriven. Frågorna jag ställde till mina respondenter handlade framförallt 
om T-banebibliotekens verksamhet. Men jag ställde även frågan om vilken syn mina 
respondenter har på folkbibliotekets verksamhet (intervjuguide se bil. 1). 
 
Folkbibliotekens verksamhet 
 
Inga Lundén talar om bildning som ska vara både bred och samtida, men även att stödja, 
hjälpa och utveckla kreativitet eller fantasi. Språket är också en viktig del att människor 
kan finna sitt eget språk. Det digitala som kan vara en hjälp till kommunikation. 

 
 Det handlar om bildning i bred bemärkelse och i samtida bemärkelse. Sedan handlar det om 
fantasi det som också kan kallas kreativitet, att stödja, hjälpa och utveckla. Det tredje är 
språket barns språk att de får ett levande språk och att ungdomar finner sitt eget språk sin 
ton att de kan hitta sin identitet. Att människor som kommer hit med ett annat språk får 
möjlighet att möta det svenska språket och sitt eget språk. Det digitala även om det inte är 
ett eget språk så är det en hjälp att kommunicera, en annan sorts kommunikation som kan 
vara till stor hjälp (Inga Lunden intervju 7/10 2011). 

 
Bibliotekarien menar att det är kulturupplevelser, böcker, film, sagostund, folkbildning 
som är folkbibliotekets uppgift. Hjälpa folk att hitta till kulturen och förmedla det 
oväntade. 
 
     ”Jag tycker att det är att förmedla kulturupplevelser, böcker, film, sagostund, folkbildning. 
       Hjälpa folk att hitta kulturen. Inspirera folk att ta del av kultur de annars inte skulle ta del av, 
       förmedla det oväntade”(Bibliotekarie intervju 7/9 2011). 
 
Madeleine Sjöstedt menar att folkbibliotekens kärna alltid ska vara att tillgängliggöra 
böcker, tidskrifter och andra medier. Alla ska känna sig välkomna till biblioteket och det 
ska vara ett ställe där man kan söka kulturupplevelser och information. Hon menar att 
den skönlitterära boken ska stå i centrum för upplevelsen. Hon ser det som ett rimligt 
mål att få fler att läsa böcker. 
 

 Biblioteken är till för alla, och det ska inte vara en klyscha. Det är viktigt att alla känner sig 
välkomna och hemma på ett bibliotek. Men kärnan av biblioteksverksamheten skall alltid 
vara att tillgängliggöra böcker och tidskrifter i en eller annan form och andra medier. Vem 
som helst ska kunna gå till vilket bibliotek som helst och få hjälp att söka fram just det den 
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behöver. I Stockholm har vi bibliotek med olika inriktning och karaktär. Grundtanken; ett 
ställe där man kan söka kulturupplevelser och information ensam eller tillsammans med 
andra skall finnas på alla bibliotek, men utöver det vill vi ha mångfald, det ska finnas både 
tysta bibliotek och bibliotek där man får samtala och ha mobilen på, det skall finnas 
bibliotek med inriktning på barn, skönlitteratur, teknik, populärkultur etc. På biblioteken ska 
vuxna och barn kunna uppleva skönlitteratur, söka bland böcker och andra medier och 
uppleva tysthet. Skönlitteraturen är bibliotekens kärna. Genom litteratur fördjupar vi och 
berikar vårt språk och språket är grunden för tänkande, lärande och kunskap. Fler människor 
måste få tillgång till den värld av upplevelser och lärdomar som skönlitteraturen ger. I en 
bildningens mötesplats finns den skönlitterära boken i centrum. I en växande stad är ett 
rimligt mål att fler läser böcker och att fler böcker blir lästa (Intervju Madeleine Sjöstedt 
(fp)21/9 2011). 

 
Tunnelbanebibliotekens utbud och inriktning 
 
 Inga Lundén menar att de inte har någon bestämd inriktning eftersom de måste anpassa 
dem efter var de ligger och Stureplan, Bredäng och Högdalen är mycket olika stadsdelar 
med olika behov. Sture bibliotek är mest ”nischat” av de tre och det beror på läget. 
 
     Det är ju inte så att vi har bestämt inriktning på biblioteken - de ligger i så olika stadsdelar att 
      man måste anpassa dem till var de ligger. Vi började med tunnelbanebiblioteket i Högdalen 
      och fortsatte med det på Stureplan och det tredje i Bredäng och de ligger i stadsdelar som är 
      så olika. 
      Det mest nischade är Sture bibliotek och vi har fått pris då av handelskammaren ett 
      stadsutvecklings pris för tunnelbanebiblioteken och fick en fjärde plakett då också för att 
      bygga ett till. Vi funderar på ett vid Gullmarsplan. Vi håller på med en strukturplan för 
      Stockholms stad och där kommer vi kulturnämnden att ta ställning till hur biblioteksutvecklingen 
      kommer att se ut. Hur ska biblioteksutvecklingen se ut och hur ska vi kunna följa den och 
       hur ska vi ha ekonomi till den? (Inga Lundén). 
 
Bibliotekarien på Sture bibliotek svarade att de har en inriktning på skönlitteratur och 
att de måste vara lockande för att det är ett mindre bibliotek och allting får inte plats 
eftersom lokalen är så begränsad. Istället har man kontakt med de andra biblioteken och 
det går att beställa från de andra biblioteken till Sture bibliotek men inte tvärtom. 

  
 Inriktning mot skönlitteratur, nischat in på skönlitteratur inte så mycket facklitteratur. 
Mindre bibliotek vid knutpunkter där folk rör sig måste vara lockande...Vi kunde ju ha ett  
jättestort bibliotek här, men det är så pass dyrt så....kontakt med de andra biblioteken så att 
man kan beställa från de andra biblioteken. Det går att reservera (Bibliotekarie). 

 
Madeleine Sjöstedt tycker att biblioteken fungerar bra och att alla bibliotek kan ha sin 
inriktning och karaktär, men att hela utbudet ska finnas tillgängligt på alla bibliotek. 
Mycket handlar om att biblioteken måste ha olika inriktning, specialisera sig på olika 
områden för att nå ut. Det gäller inte bara tunnelbanebiblioteken utan även andra 
bibliotek som Plattan Kulturhuset vid Sergelstorg i Stockholm där man också har 
profilerat sig på skönlitteratur. Det här med olika inriktning på biblioteken är någonting 
som återkommer som man vill ha för att kunna locka nya besökare. 

 
 Jag tycker att tunnelbanebiblioteken fungerar bra. Hela bibliotekets utbud skall finnas 
tillgängligt på varje bibliotek, men man måste minnas att biblioteken inte är som  
McDonalds där man kan placera ut en standard var som helst. Varje bibliotek skall  kunna   
ha sin egen karaktär och inriktning (Madeleine Sjöstedt). 
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Är besökarna nöjda med utbudet? 
 
Bibliotekarien säger att i början var många kritiska och undrade vad det var för 
någonting om biblioteket bara skulle vara som ett Pocket shop. Bibliotekarien menar att 
de som kommer till Sture bibliotek är nöjda nu, när de ser vad det är och hur de väljer 
litteratur och tycker att biblioteket har ett bra utbud. Många som kommer till Sture 
bibliotek regelbundet tycker att det är bra att det är fokuserat på en sorts litteratur. Man 
arbetar mycket med skyltningen och att ställa böckerna med framsidan utåt för att 
besökarna ska kunna upptäcka nya titlar. Mer ”säljande” med inspiration från 
bokhandlar. 

 
 Ja det tror jag särskilt de (besökare) som kommer hit regelbundet är nöjda med utbudet. 
 Inte alla särskilt i början så fanns det de som var ganska kritiska – de tänkte oj ett litet   
bibliotek som Pocket Shop, men jag tror att de flesta när de har kollat runt här och ser att det 
inte alls är den typen av litteratur vi har här utan väldigt bred litteratur, men fokus på 
skönlitteratur. 
 
 Inte alla var kritiska men många som kom i början som hade läst att det hade öppnat ett 
 Tunnelbanebibliotek och kom för att titta. De undrade vad det var för någonting. Vi har fått 
många stammisar faktiskt som säger att de gillar det väldigt mycket just för att det är 
fokuserat på en sorts litteratur. Att det känns som vi har gjort ett bra urval att det känns som 
om man kan upptäcka nya böcker. Vi jobbar mycket med skyltningen så att man ska kunna 
upptäcka titlar som man inte visste att man ville ha och sådär. Vi jobbar mycket med att 
ställa framsidorna utåt så att det inte ska vara som en bokvägg på det sättet är vi ganska 
inspirerade av bokhandlarna de är mer säljande det behöver inte vara fel för bibliotek heller 
(Bibliotekarie). 
 

Påverkas de andra bibliotekens verksamhet av att det öppnats ett nytt 
bibliotek? 
 
Inga Lundén tror det och en anledning menar hon är att de som jobbar på Sture bibliotek 
även jobbar på andra bibliotek. Man funderar också på att även andra små bibliotek ska 
ha oreserverbara böcker som Sture bibliotek för att öka sin dragningskraft. 
 

Ja det tror jag de som jobbar på Sture bibliotek jobbar inte bara på Sture utan flera av dem 
jobbar också i Rinkeby.... Där är det kontraster verkligen mellan de stadsdelarna och jag tror 
att man kan se att även ett så smalt utbud som man har på Sture med få böcker (8000 
volymer)... och där har vi gjort ett undantag deras böcker går inte att reservera från andra 
bibliotek. Alla andra nya böcker dröjer det ganska länge innan de syns på någon hylla och 
just nu diskuterar vi detta; är det så att en del små bibliotek ska ha egna oreserverbara 
böcker bara för att få den här dragningskraften (Inga Lunden). 
     

 
Bibliotekarien är inte lika säker, men tror ändå att det är så att andra bibliotek kanske 
också får en tydligare inriktning eftersom de skulle få en större efterfrågan på annan 
litteratur, biblioteken i stan kompletterar varandra ganska bra menar bibliotekarien och 
tror inta att besökare försvinner från ett annat bibliotek när det öppnades ett nytt. ”Vi 
hänvisar ofta vidare till andra bibliotek och folk kommer till Sture bibliotek som ett 
första steg och sedan kanske går vidare”. 
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     Svårt att säga det kan ju vara så att de på köpet blir mer nischade de också eftersom vi har valt 
     ett visst område av litteratur så kanske de ser att oj nu blev det ett uppsving för den här delen 
     hos oss istället. Jag vet inte om det kan vara så men jag tror ändå att biblioteken i stan 
     kompletterar varandra ganska bra. Jag tror liksom inte att när vi öppnat försvann besökare 
     från andra bibliotek utan snarare att det blev fler totalt sett. Ja jag har inga siffror men det är min 
     upplevelse. Jag tror att det här biblioteket ändå kan vara ett skyltfönster för de andra biblioteken 
     också att vi visar upp vad vi har att erbjuda på biblioteket. Det är ofta som folk kommer hit och 
     frågar om saker vi inte har och då hänvisar vi alltid till de andra biblioteken. De kommer 
     hit som ett första steg och sedan kanske de går vidare, lite så  (Bibliotekarie). 
 
Madeleine Sjöstedt menar också att biblioteken samspelar med varandra. 
  
 Inga Lundén tror att fler bibliotek vågar ta ut svängarna nu och på det sättet blir 
biblioteken tydligare. 
 
    Ja jag tror att vi får flera olika bibliotek nu jag tänker på Luma ett barnbibliotek att man 
    vågar ta ut svängarna lite mer och då blir biblioteken tydligare samtidigt som ett bibliotek 
    i Högdalen kan inte vara väldigt nischat och bara tilltala en liten del för Högdalen har en 
    viktig roll och ska försörja hela befolkningen. Bredäng har vi gjort ganska litet, det är ett enda 
    rum och vill man sitta och studera längre där så får man åka två hållplatser till Skärholmen 
    det är inte så långt (Inga Lunden). 
 
 
Vad tillför tunnelbanebiblioteken folkbibliotekens verksamhet? 
 
Inga Lundén menar att det är att de är synliga och att det är lätt att ta sig dit på väg hem 
från jobbet eller dagis. De här biblioteken ska vara lite som oaser där man kan ta en 
paus i vardagen den tredje platsen mellan arbetet och hemmet. Men också för snabba 
besök de har färdiga ”tepåsar” med böcker som man kan ta med sig med olika 
teman.(De kallas tepåsar, påsar med böcker i hopsatta av bibliotekarier och har olika 
teman som gun powder, men det finns också för barn) 
 

 De är synliga det är det viktigaste. Det påstås att biblioteken kan vara den tredje platsen 
 mellan arbete och hemmet. Ett ställe man bara ramlar in i t ex. på väg hem från dagis med 
en trött och grinig unge och ska hem och laga mat då kanske man behöver en paus, då kan 
man ta den pausen läsa en saga och varva ner lite grand.(...) Vi har försökt göra de här 
biblioteken Sture kanske tydligast då som oaser men också för väldigt snabba besök vi 
skämtade om att det var som fast food och slow food och det är ju om man bara har några 
minuter kvar och man vill ha med sig lite böcker hem till barnen t ex. Eller man vill ha 
tepåsarna som du kanske har sett som man kan välja (Inga Lundén).   

 
Bibliotekarien tycker att det är för att biblioteket finns på en plats där människor ändå 
befinner sig och därför är det bra att biblioteket ligger på en plats mittemellan hem och 
jobb så att människor hinner gå till biblioteket och inte behöver ta sig till biblioteket. 
Därför kan Sture bibliotek nå nya grupper som på det här sättet upptäcker vad de har att 
erbjuda. 
 
     Först och främst är det för att vi kommer till stockholmarna istället för tvärtom, för vi 
      kommer till en plats där de ändå befinner sig. Man har pratat mycket om den stressade 
      storstadsmänniskan som kanske inte har tid att besöka biblioteket som en extra 
      plats liksom. Man har sitt jobb och man har hemmet och då är det bra om biblioteket 
      finns någonstans mitt emellan så att man kan besöka det på vägen hem eller till jobbet. 
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      Så tror jag också att vi kan få nya grupper som på det här sättet kanske upptäcker vad 
      vi har att erbjuda (Bibliotekarie). 
 
Madeleine Sjöstedt talar också om tillgängligheten att biblioteket ligger ”mitt i byn”. 
Hon tar också upp Plattan som ett exempel där man också inriktat sig mot skönlitteratur 
och tagit tillvara på sitt läge. 
 
      Tillgänglighet. Biblioteken ska ligga ”mitt i byn” och tunnelbanestationer är just ett sådant ställe 
      Tillgången till rum – till en fysisk mötesplats på ett specifikt ställe i en specifik miljö – 
      är en resurs som biblioteken bör ta till vara. Vi ser till exempel att det nya biblioteket Plattan i 
      Kulturhuset inriktar sig på skönlitteratur; berättande och gestaltande – man har tagit tillvara det 
      som finns i rummet, där man befinner sig under Kulturhuset och Stadsteatern, invid T-centralen 
      och människor i  rörelse (Madeleine Sjöstedt fp). 
  
Hur skiljer sig tunnelbanebiblioteken från andra bibliotek? 
 
Inga Lundén menar att det är att de ligger i tunnelbanan där folk rör sig och att de har ett 
genomtänkt koncept de har tänkt i olika ”personas”. Någonting som de har gått vidare 
med på hemsidan. 
 
    Ja det är dels att de faktiskt ligger i tunnelbanan. De är precis i det läge där människor rör 
    sig mest, det är ett jätte bra samarbete mellan SL och oss. Ja och också för att konceptet 
    kanske är mer övertänkt. Vi har tänkt de här olika ”personas”, personer som kanske har bråttom. 
    Det är också en metod som vi har gått vidare med när vi jobbar med vår hemsida (Inga Lunden). 
 
Madeleine Sjöstedt talar också om placeringen med mer rörelse som ger en bättre 
genomströmning. 
 
   Det centrala är just deras placering. Det leder till att tunnelbanebiblioteken är ställen med 
   mer rörelse och högre genomströmning (Madeleine Sjöstedt). 
 
Hur kom ni fram till tunnelbanebibliotekens inriktning och på vilket sätt 
tog ni hjälp av stockholmarna? 
 
 För att bestämma öppettiderna gick de ner i tunnelbanan i östermalmstorg vid olika 
tider och ställde frågan hur de ville ha öppet. Biblioteket har samma öppettider som 
Espresso house som ligger vid ingången till biblioteket och även har en ingång direkt 
upp i biblioteket. 
  
   På alla bibliotek har vi gjort intervjuer t ex. vid Stureplan gick vi ner vid olika tider 
   och frågade hur de ville ha öppet, vi trodde att de skulle vilja ha morgonöppet, men det ville 
   de inte för då har man så bråttom. Om de fick välja så ville de ha öppet från 11 över lunchen 
   och på vägen hem till kl 19. Vi försöker ha samma öppettider som Espresso house. Det finns två 
   ingångar den ena är vid Espresso house (Inga Lunden). 
 
 Vi gjorde intervjuerna och sedan har stockholmarna i SL s kundundersökning svarat att 
det stockholmarna vill ha i tunnelbanan är bibliotek, det hamnade högst på listan i alla 
ålderskategorier. SL kom till biblioteket efter sin kundundersökning och talade om att 
det fanns en efterfrågan på bibliotekets tjänster i tunnelbanan. 
 
    Vi gjorde de här intervjuerna, sedan kan man säga en annan sak om stockholmarna, 
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    vi ville ha biblioteksverksamhet i tunnelbanan tidigare. Vi hade bl.a en ide om att vi 
    skulle prova bokrobotar på plattformarna, vi gick och knackade på SL´s dörr och frågade om 
    de var intresserade av det och vi fick nej, det var inte brandsäkert och det var det ena med 
    det andra problemet. Men sedan gjorde SL en kundundersökning och då kom bibliotek allra 
    högst i alla ålderskategorier där så då kom SL och knackade på vår dörr och det var väldigt 
    roligt och säger då att vi vet att det finns en efterfrågan på våra tjänster i de lägena i människors 
    vardag (Inga Lunden). 
 
Madeleine Sjöstedt säger: ”När det gäller den politiska nivån så var tunnelbanebibliotek 
något vi i Folkpartiet gick till val på och som vi upplevde ett stort stöd för”(Madeleine 
Sjöstedt). 
 
 
När ni öppnade bibliotek i tunnelbanan lät ni er då inspireras av 
bibliometro i Madrid? 
 
Inga Lunden säger att hon har varit där och tittat på bibliometro. De är mindre man tittar 
på utsidan vilka böcker som finns där inne och böckerna beställs genom en lucka. Det 
var inte aktuellt här utan här ville man ha en bibliotekarie och att användarna skulle 
kunna gå in i biblioteket för det är mer lönsamt att ha personal. På bibliometro är det 
personal men de sitter i en kur och det är oftast inte en bibliotekarie utan studenter som 
arbetar där. 
 
    Jag har varit och tittat på bibliometro och jag är förvånad över att man inte kan gå in i dem, 
    de är inte obemannade utan det är en person som sitter där inne. Först ska man titta vilka 
    böcker det finns på utsidan och sedan får man beställa dem genom en lucka det är inte ett koncept 
    vi skulle vilja se. Det gick att få de här kvm och det är mycket hög hyra då är det mest lönsamt 
    att ha personer där. Det är ett litet bibliotek om vi pratar om Sture så är det bara 190m men man 
    kan vara i det och man kan möta bibliotekarier. Jag tycker att det är väldigt väl utnyttjade kvm  
    som vi har där (Inga Lundén). 
 
Tilldelades ni extra resurser för att genomföra projektet 
 
 Inga Lundén säger att det fick man i samma budget där det bestämdes att man inte 
skulle bygga ett nytt stadsbibliotek så fick man ett antal miljoner i 
biblioteksutvecklingsmedel och då bestämde de att skapa större attraktionskraft för 
biblioteken. Madeleine Sjöstedt säger att hon tilldelade biblioteken 40 miljoner för att 
utveckla biblioteksstrukturen. 
 
   Ja vi fick biblioteksutvecklings pengar i samma budget där man bestämde sig för att inte 
    bygga nytt stadsbibliotek. Så vi fick istället ett antal miljoner i biblioteksutvecklingsmedel och då 
    bestämde vi oss för att se över stadsbibliotekets verksamhet och vad vi kunde göra där för att 
    skapa större attraktionskraft och möjlighet för biblioteken (Inga Lundén). 
 
    Jag som kulturpolitiker tilldelade biblioteken mer pengar för att utveckla biblioteksstrukturen. 
    Närmare bestämt 40 miljoner. Det var ur denna pott medel till bland annat Sture Bibliotek togs              
    (Madeleine Sjöstedt). 
 
Finns det planer på att öppna fler tunnelbanebibliotek? 
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 Inga Lundén säger att det finns planer på fler T-banebibliotek på lite olika ställen i stan 
och att det framförallt är ställen där man byter linjer. Gullmarsplan, Tekniska högskolan 
och telefonplan är några förslag som har diskuterats. Det största tunnelbanebiblioteket 
är i Kista som har många resenärer både på morgonen och på kvällen. Det blir ett 
jättestort bibliotek med bildning i centrum. 
 
    Ja Gullmarsplan, vi har diskuterat Tekniska högskolan och Telefonplan också, 
    men vi tror att det är bra där många människor byter linjer. 
    Det största tunnelbanebiblioteket som vi diskuterar är i Kista och där byter man inte 
    men där är det lika stor trafik in på morgonen som det är in på kvällen...in till Kista 
    åker alla de som jobbar i Kista  och gemensamt för de här grupperna(de som bor i 
    Kista och de som jobbar i Kista) är att de för det mesta har ett annat modersmål än 
    svenska. Vi tänker att det är skilda världar där på tunnelbanestationen så vi har planer 
    som vi jobbar på tillsammans med ett konsortsium med Skanska , gallerian och SL 
    för att bygga ett bibliotek mellan Gallerian och tunnelbanan mitt i där och det blir 
    inte ett litet koncept utan det blir ett jättestort och det har bildning i fokus. Vi är lite 
    inspirerade av engelska idea stores som är tio år gamla (Inga Lundén). 
 
”Vi har ambitionen att öppna fler ” säger Madeleine Sjöstedt 
 
Vilken målsättningen har man med verksamheten på tunnelbanebiblioteken 
 
 Inga Lundén säger att det delvis är för att skapa legitimitet för biblioteken bland dem 
som inte tror att man behöver bibliotek och det är en anledning att ha öppna ett litet 
bibliotek i ett  priviligierat område som Östermalmstorg där biblioteken inte har så 
många användare. Sedan gör det biblioteken mer synliga. 

  
 Igen då att som Sture  man kan undra varför lägga ett bibliotek i en sådan privilegierad del, 
där vi inte har några biblioteksanvändare i någon större utsträckning och det handlar ju 
delvis om att    jag tror att man behöver skapa legitimitet för biblioteken också bland dem 
som inte tror att man behöver bibliotek. Vi kan lägga resurser på den här gruppen för att vi 
tror att det bygger på vår legitimitet vår synlighet för de andra biblioteken också och sedan 
unnar jag de här personerna att läsa också. (Inga Lundén) 

 
Madeleine Sjöstedt menar att alla städer behöver en kulturell infrastruktur som erbjuder 
fri tillgång till litteratur, information och kulturverksamhet. Biblioteken är bäst när det 
gäller att stärka medborgarnas bildning. 
 
        Alla städer behöver en kulturell infrastruktur som erbjuder alla barn och vuxna tillgång till 
        fri kunskap, litteratur, information och kulturverksamhet. Ingen organisation är bättre lämpad 
         att stärka medborgarnas bildning än biblioteken (Madeleine Sjöstedt). 
 
Hur ser ni på tunnelbanebiblioteken nu - blev det som ni hade tänkt er? 
 
Inga Lundén säger att hon tycker att det har blivit bättre utbud och mer 
programverksamhet Sture har gett fler samarbeten och det beror mycket på 
medarbetarna som jobbar där att de har många egna bra idéer. 
 

 Ja det tror jag. Det har blivit mer bättre utbud och programverksamheten på Sture har gett 
fler samarbeten och det beror på att medarbetarna som jobbar där kommer med så mycket 
egna bra idéer och att vi får så mycket respons från besökare. Vi har en gästbok där som jag 
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har tänkt kopiera och göra någonting av. Man får input och så mycket idéer och en del av 
idéerna förverkligas som man omöjligt kan tänka på när man planerar. Det är trevligt att se 
någonting annat än huvudbiblioteket för det är ju alltid med (Inga Lundén). 

 
Bibliotekarien på Sture bibliotek har jobbat där sedan biblioteket öppnades och sökte sig 
dit för att det kändes nytt då och är fortfarande annorlunda i jämförelse med de andra 
biblioteken. Det är mer programverksamhet än väntat som har växt fram lite efterhand 
vilket beror på att de som arbetar på biblioteket gör det på sina andra arbetsplatser. 
Dessutom passar lokalen bra för det. 
 
    Jag sökte hit när de planerade det här biblioteket för jag tyckte att det lät som en kul idé att 
    prova. Det kändes som någonting väldigt nytt då när det planerades och känns väl fortfarande 
    ganska annorlunda när man jämför med de andra biblioteken. 
    Det var mer programverksamhet än jag hade tänkt mig för det trodde jag inte skulle rymmas 
    inom det här konceptet. Det växte fram lite efterhand. Alla som började jobba här jobbade mycket 
    med program på sina andra bibliotek så man hade liksom den traditionen med sig och sedan 
    upptäckte vi att det funkade väldigt bra att ha program här och lokalen är ganska väl anpassad 
    för det ändå det finns liksom inbyggt ljudsystem och så det funkar rätt bra (Bibliotekarie).   
 
Analys 
Den delen i intervjuerna där det finns argument som passar in på social inriktning och 
konservativ inriktning är när de svarar på frågan om folkbibliotekets verksamhet. 
Madeleine Sjöstedt ger uttryck för argument som stämmer med social inriktning när hon 
säger att biblioteket ska vara till för alla och de vill ha mångfald på biblioteken. Även 
Inga Lundén nämner ungdomar och människor med ett annat språk än svenska. 
Bibliotekarien nämner sagostund och att man ska hjälpa folk att hitta kultur de annars 
inte skulle ta del av. 
 Biblioteket som den tredje platsen mellan hemmet och arbetet nämns i intervjuerna. 
Inga Lundén nämner biblioteken som den tredje platsen mellan arbete och hemmet och 
att de ska fungera som oaser i staden. Även Madeleine Sjöstedt talar om biblioteken 
som mötesplats och det hamnar inom den sociala inriktningen eftersom det fyller en 
viktig roll i samhället menar många både politiker och bibliotekarier. Det används som 
ett argument och som en viktig uppgift för biblioteken att fungera som en mötesplats för 
olika grupper. Ett ställe utan några krav på konsumtion eller andra krav på de som 
kommer dit. 
 I intervjuerna så är det argument som passar in i populistisk inriktning som dominerar, 
effektivitet och efterfrågan styr. Marknaden styr bibliotekets inriktning och utbud. Man 
vill nå så många som möjligt och anpassa biblioteken efter användarnas önskemål.  
Stockholmarna har fått biblioteken på den plats där de vill ha bibliotek, i tunnelbanan så 
att det går lätt att slinka in till eller från arbetet. Biblioteken ska locka besökare genom 
att ha ett bra läge och en inriktning som är anpassad efter området. Bibliotekens 
öppettider är anpassade efter stockholmarnas önskemål. För att vara mer säljande ställs 
böckerna med utsidorna utåt. Biblioteken i tunnelbanan kan fungera som skyltfönster 
för bibliotekens verksamhet eftersom de är mer synliga än andra. Bibliotekets 
verksamhet ska nå så många besökare som möjligt för på så sätt stärka bibliotekets 
legitimitet. Marknaden styr bibliotekets inriktning och utbud. Att satsa på ett litet 
bibliotek i ett privilegierat område där Sture bibliotek ligger är ett sätt att stärka 
bibliotekets ställning hos en grupp som annars inte använder biblioteket i någon större 
utsträckning. När öppettiderna skulle bestämmas gick de ner i tunnelbanan och gjorde 
en undersökning vilka tider folk ville att biblioteket skulle vara öppet så nu är 
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öppettiderna som resenärerna i tunnelbanan vill ha dem. T-banebiblioteken är ett 
samarbete med SL, men på Sture bibliotek också ett samarbete med Espresso house när 
det gäller öppettider. 
Det finns även argument som hör hemma i den konservativa inriktningen i intervjuerna 
med fokus på boken och bildning. Nischade bibliotek som jag nämnt tidigare behöver 
inte höra hemma inom den populistiska inriktningen utan det kan också vara 
konservativ inriktning om urvalet styrs av kvalitet och inte bara efterfrågan. I synen på 
folkbibliotekets verksamhet svarar Inga Lundén att det handlar om bildning och att 
stödja, hjälpa och utveckla. Bibliotekarien talar om folkbildning som en av bibliotekets 
viktigaste uppgifter. Genom litteratur fördjupar vi och berikar vårt språk och språket är 
grunden för tänkande, lärande och kunskap. Fler människor måste få tillgång till den 
värld av upplevelser och lärdomar som skönlitteraturen ger. I en bildningens mötesplats 
finns den skönlitterära boken i centrum, säger Madeleine Sjöstedt. 
   
 Den ideologi som styr tunnelbanebibliotekens verksamhet och som ligger till grund för 
att de öppnades är en blandning mellan populistisk, social och konservativ inriktning. 
Populistiska inriktningen och social inriktning styr i högre gard argumenten för 
verksamheten än konservativ inriktning, men det är en kombination av dem som kan 
förklara varför det planerades och öppnades bibliotek i tunnelbanan.   
 
Ideologianalys med utgångspunkt i Rabers tre ideologier som idealtyper tycker jag 
fungerade ganska bra, även om det var svårt att få med allting i texterna och i 
intervjuerna eftersom inte allting passade in i någon idealtyp. Liberalismen finns inte 
med som en idealtyp vilket kan vara en svaghet. Jag tycker att det fungerar ändå 
eftersom liberalismen som står för användarvänliga öppettider och fri tillgång till 
kunskap och verksamhet för eftersatta grupper är en kombination av alla tre 
inriktningar.  Det var bra att använda idealtyper eftersom det underlättade analysen och 
gjorde det mer hanterbart. Eftersom Rabers tre ideologier handlar om biblioteket och 
verksamheten på biblioteken så passar nästan allting som handlar om bibliotek in i 
någon av hans tre inriktningar.  
   
 
5. Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på och analysera varför det öppnades bibliotek i 
tunnelbanan. Det framgår att det som ligger till grund för att öppna bibliotek i 
tunnelbanan var en samverkan av olika omständigheter. Ombyggnaden av Stockholms 
stadsbibliotek blev inte av och det avsattes då medel för att förändra 
biblioteksstrukturen som användes till att öppna bibliotek i tunnelbanan. SL hade gjort 
en undersökning av vad stockholmarna ville ha för service i tunnelbanan vid de nya 
knutpunkterna i lokaltrafiken som planerades och det framgick där att i alla 
åldersgrupper så var det bibliotek som var det de flesta ville ha. I de olika dokument 
som ligger till grund för hur stadsbiblioteket ska utvecklas under perioden handlar 
mycket om hur biblioteken ser ut, var de ligger och hur lättillgängliga de är.  
 
 I Bibliotek i rörelse så är det mycket som passar in på tunnelbanebiblioteken och hur de 
är utformade. Att de ligger i lättåtkomliga attraktiva lägen där människor ändå har 
vägarna förbi på väg till och från jobbet. Eftersom många stockholmare pendlar till och 
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från jobbet så är det ett bra läge för biblioteken. Man vill stimulera och stödja 
individens vilja och lust att utvecklas. Vi lever i en tid av rörelse och förändring där 
medborgarna medverkar till förändringen av staden (Bibliotek i rörelse 2005,s.5).  
Det handlar om att människorna som bor i staden kan vara med och påverka 
förändringen. För individens utveckling ska biblioteken finnas och utvecklas så som 
individen har behov av dem (ibid s.12). Människorna ska vara med och utforma 
biblioteken så att de kan hjälpa individen. Det är någonting som återkommer på flera 
ställen. Biblioteken ska också kunna förutse var behoven kan uppstå och de ska låta 
medborgarna ta en aktiv roll i utvecklingen. 
I planerna för bibliotekens utveckling under perioden passar mycket av det som sägs  
direkt in på tunnelbanebibliotekens verksamhet. 
 
Ideologiskt med utgångspunkt i Rabers tre olika inriktningar är det argumenten för den 
populistiska inriktningen som dominerar särskilt när det gäller Sture bibliotek. Mycket 
handlar om effektivitet efterfrågan och fokus på användaren och att de ska 
marknadsföra bibliotekens verksamhet. Men som det även sägs i texterna jag studerat i 
tidigare forskning så finns det inslag av alla tre inriktningar i argumenten eftersom olika 
ideologier styr bibliotekets verksamhet samtidigt. Social inriktning styr när det gäller 
fokus på eftersatta grupper som man har i Bredäng och Högdalen, men också när det 
gäller synen på biblioteket som det tredje stället mellan arbetet och hemmet eftersom 
biblioteket då får en betydelse som mötesplats för olika grupper. Biblioteket är ett av få 
ställen där man kan möta människor utanför hemmet och arbetet. 
Men biblioteken har många olika uppgifter i samhället, inte bara som den tredje platsen 
det ska också fungera som ett lokalt kulturcentrum och förmedla olika upplevelser och 
information. Biblioteket har ett socialt ansvar det ser lite olika ut beroende på var 
biblioteket ligger och vilka grupper som använder biblioteket. 
För att ta reda på bakgrunden till att tunnelbanebiblioteken öppnades utformade jag två 
frågeställningar: 

 
• Vilka målsättningar och argument framfördes för att öppna bibliotek i    

tunnelbanan? 
                  
 Målsättningen med tunnelbanebiblioteken är att de först och främst ska vara 
tillgängliga, människor som har bråttom ska inte behöva gå en omväg till biblioteket 
utan de ska finnas där människor rör sig. Det ska vara lätt att slinka in på vägen till och 
från jobbet. Verksamheten på tunnelbanebiblioteken ska vara med och förändra och 
förbättra biblioteksstrukturen för att den ska bli mer angelägen för stockholmarna. 
Verksamheten på tunnelbanebiblioteken ska utformas i dialog med besökarna. Bibliotek 
i anslutning till lokaltrafiken var någonting som stockholmarna efterfrågade. Man ska 
samarbeta med näringsliv och användarna för att utveckla verksamheten så att den 
känns lockande.   
Sture bibliotek är unikt på så sätt att det ligger i ett privilegierat område och därför 
vänder det sig inte heller till eftersatta grupper. Men Inga Lundén menar i intervjun att 
det ändå är bra att satsa på den här gruppen för att få legitimitet för verksamheten och 
visa vad biblioteket har att erbjuda för grupper som inte normalt använder bibliotek. 
Sture bibliotek ska fungera som ett skyltfönster för bibliotekens verksamhet en 
marknadsföringsplats för stadsbibliotekets verksamhet.  
Sture bibliotek har en nischad verksamhet inriktad på skönlitteratur och det ska kunna 
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locka nya användare som inte annars går till biblioteket genom sitt läge. För att nå en 
grupp människor som normalt inte använder biblioteken är tunnelbanan ett bra ställe 
eftersom många stockholmare åker kollektivt. 
 

• Vilken funktion har tunnelbanebiblioteken och vad tillför de Stockholms    
stadsbiblioteks verksamhet enligt politiker och bibliotekarier? 

  
 Sture bibliotek är ett nischat bibliotek som har en uppgift att marknadsföra 
stadsbibliotekets verksamhet och skapa legitimitet för verksamheten. Genom att 
tunnelbanebiblioteken har olika inriktningar för att passa in i de områden där de ligger 
så menar man att det ska skapa en tydligare verksamhet vilket ska underlätta för 
biblioteken att marknadsföra sig. Sture bibliotek ska fungera som ett komplement till de 
andra biblioteken som finns i närheten. Designen på biblioteken ska vara lockande och 
utbudet ska också locka besökare. Alla tunnelbanebibliotek har samma design och 
uttryck så att de ska vara lätta att känna igen. Tunnelbanebiblioteken i Bredäng och 
Högdalen ska fungera som vanliga stadsdelsbibliotek, men de är mindre än tidigare och 
har därför ett mindre utbud. Högdalen och Bredäng har olika inriktning för att passa in i 
de områden de ligger i. När man utvecklade verksamheten på biblioteken så gjorde man 
det i dialog med besökarna och utgick från olika ”personas” för att få en anpassad 
verksamhet. När det gäller Sture bibliotek så har man frågat resenärerna i tunnelbanan 
hur de vill ha öppet och man samarbetar med SL och Espresso house som ligger i 
anknytning till biblioteket Tunnelbanebiblioteken ska fungera som den tredje platsen 
mellan skola, arbete och hemmet dit alla ska känna sig välkomna och vara nya 
mötesplatser som oaser i staden. De ska skapa trygghet i området eftersom man här kan 
mötas på ett kravlöst sätt och möta människor med olika bakgrund. De ska lyfta sin 
omgivning och tillföra nya värden så att det här finns en plats där man vill vara och 
gärna stannar på vägen till eller från tunnelbanan. På biblioteket har man mycket 
programverksamhet som har utvecklats med hjälp av personalen som arbetar där och 
även olika typer av samarbeten. 
 
Inga Lunden menar att Bibliometro som finns i Madrids tunnelbana inte är en förebild 
för tunnelbanebiblioteken här eftersom man beställer böckerna utifrån genom en lucka, 
det var inte ett koncept man ville se här utan man ska kunna gå in och träffa en 
bibliotekarie. Syftet med Bibliometro är att stödja de lokala och regionala biblioteken 
och att utnyttja tunnelbanan för kulturella ändamål. 
Idea Stores nämns också som förebild för de större tunnelbanebiblioteken som planeras 
i Kista bl.a. Det finns en hel del som påminner om tunnelbanebibliotekens utformning, 
som att de ska vara lätt att slinka in och finnas som en naturlig del av människors 
vardag. Idea Stores ska också ha en lockande design som känns samtida. Kaféer nämns 
också som en viktig del och att de ska fungera som mötesplatser.  
 
5.1  Kulturpolitik och verksamhet 
 
 I texten om biblioteket i Högdalen framgår det att verksamheten där ska fungera som 
ett viktigt komplement till övrig verksamhet i Högdalens centrum. Det gäller även 
Bredäng där biblioteket ska innebära ett lyft för Bredängs centrum.  I Bibliotek i rörelse 
står det att eftersom bibliotekets verksamhet och stadens mål sammanfaller på många 
punkter när det gäller integration och mångfald där man strävar efter att minska 
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skillnader när det gäller tillgång till kultur och service. Men också när det gäller att ge 
barn och ungdomar en meningsfull fritid. För funktionshindrade som på biblioteken 
erbjuds böcker och medier av olika slag, men också för äldre som kan erbjudas 
kulturella upplevelser. I framtidsutredningen som handlar om stadens ekonomiska 
utveckling där biblioteken kan fungera som en marknadsplats.(Bibliotek i rörelse 2005, 
s. 8-9). Här ser man att utvecklingen när det gäller Stockholms stadsbibliotek 
överensstämmer väl med vad som sägs inom den kulturpolitiska forskningen i Norden. 
Biblioteken ska fungera på många olika sätt i staden och medverka till förbättringar 
inom olika områden som att skapa trygghet, minska sociala klyftor, medverka till 
integration och mångfald. Men också för att ge olika grupper en meningsfull fritid. 
På 1970-talet ville man att biblioteken skulle fungera som ett kulturcentrum med flera 
olika verksamheter (Nilsson 2003 s.172).  I debatten om biblioteken under den här tiden 
hade man en bred syn på bibliotekens uppgift och vilka tjänster biblioteken skulle 
erbjuda allaktivitets diskursen dominerade. Även samarbeten med lokala föreningar 
ansågs viktigt (Hedemark 2009 s. 151). På 1990-talet betonades bibliotekens roll som 
informations- och kunskapscentrum. Man satsade på nya medier och intresset för 
debatter, författarbesök och andra evenemang återkom på biblioteket (Nilsson 2003 
s.172ff). På 1980 och början av 1990-talet menar Hedemark att bibliotekets bevarande 
roll betonas, innehållet är viktigt.(Hedemark 2009 s.150) Under 2000-talet framträder 
bibliotekets roll som läranderesurs och användarna framställs som medskapare till 
bibliotekets verksamhet (ibid s. 146,163).   
Synen på kultur och kulturpolitiken har under senare år förändrats i Danmark och i 
Europa och har blivit mer integrerad med politiken och kultur ses som en del av 
stadsutvecklingen. Konst och kreativitet ses som nya former för kapital enligt Dorte 
Skot Hansen (Emerek, Rasmussen, Skot-Hansen 2006 s. 25). 
 På 1980-talet började man tala om att en investering i kulturen inte enbart var för att 
glädja stadens egna invånare utan det kunde också ses som en hjälp till ekonomisk 
tillväxt för att synliggöra kommunen och för att sätta staden på kartan. Intresset för att 
visa att investeringar i kulturen hade en stimulerande effekt på ekonomin gällde inte 
bara kultursektorn utan även politiker för att på så sätt få stöd för investeringar i 
kulturen under ekonomiskt svåra tider.   
Kulturpolitiken handlar inte så mycket om att skapa kulturell mångfald utan istället 
ingår man i en symbios med privatekonomiska intressen för att kunna förstärka 
kulturens ekonomiska potential. Upplevelsen och omsättningen har ersatt de 
ursprungliga målen om deltagande, upplysning och utbildning menar Peter Dueland 
(ibid s. 26). 
Kulturpolitiken har ändrat sig sedan mitten av 80-talet, det har tillkommit fler argument 
och det har skett en instrumentalisering av kulturen där man använder kulturen och 
kulturella institutioner för att uppnå mål inom andra områden menar Geir Vestheim som 
är norsk biblioteksforskare (ibid s.26). 
Skot Hansen anser att kulturpolitiken har ersatts av en kulturpolitik där det finns flera 
olika ideologiska utgångspunkter på samma gång och flera olika inriktningar lever sida 
vid sida ( Emerek, Rasmussen, Skot-Hansen 2006, s. 26). I Europa sammanfogas ofta 
social- och kulturpolitik eftersom man på 1970-talet menade att kultur skulle bekräfta 
olika gruppers identitet och egenvärde. I England har det blivit extra tydligt där Tony 
Blair slog ihop kultur- och socialpolitik där kulturinstitutioner kallas ”centers of social 
change”. Bibliotek och museer kallas för agenter för ”social inclusion”(ibid s. 28). 
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 I Danmark säger man att kulturpolitiken har som mål att:” Danmark ska blive bedre til 
at udnytte synergier mellem kultur, sport og ehrvervsliv for at fremme udviklings- og 
vaekstpotentialet i kultur og oplevelsesökonomien”(ibid s. 31). Skot Hansen menar att 
det är viktigt att ge medborgarna rika komplexa och mångfaldiga estetiska upplevelser 
och därför måste vi fokusera mer på vad användarna tycker om och varför de väljer som 
de gör (ibid s.35). Kvaliteten bör inte utgå från en kanon utan kvalitet bör visa sig i 
användning och bibliotekarien måste vara öppen för olika värderingar när det gäller vad 
som är en bra upplevelse (ibid s. 36). Geir Vestheim menar att i Norge har argumenten 
för folkbibliotekens verksamhet rört sig mot att bli mer nytto orienterade och 
instrumentella och bort från kunskap och upplysning. När biblioteken hotas av 
nedskärningar har de blivit mer marknadsanpassade (Vestheim,1997, s. 447). 
Genom satsningarna och förändringen av stadsbiblioteket i Stockholm vill man skapa 
ett mångsidigt Stockholm som är rikt på upplevelser och skapa bibliotek i världsklass. 
För att uppnå det ska man bjuda in stockholmarna så att de blir delaktiga. Biblioteken 
förstorar staden genom att inspirera till kunskap och upplevelser (Stockholms bibliotek i 
världsklass2008, s.2). Man arbetar för att biblioteken ska bli mer angelägna, tillgängliga 
och effektiva offentliga rum för stockholmarna (ibid s.2). 
Framtidsfrågorna tas upp som en viktig fråga i verksamhetsplanen för Stockholms 
stadsbibliotek 2008. Hur kommer stockholmarna att vilja ha sin information och hur vill 
de lära, läsa och kommunicera och vad ska biblioteken göra för att möta de behoven? 
Man försöker med nya samarbetspartners och olika former (Kulturförvaltningen 
verksamhetsplan 2008, s.34). 
Målet är att bibliotekets verksamhet ska finnas där stockholmarna efterfrågar den. 
Samarbeten med olika aktörer ses som en viktig del för att bredda verksamheten och 
samtidigt hushålla med de egna resurserna. Biblioteken ska vara lyhörda för besökarnas 
önskemål, utveckla verksamhet tillsammans med besökarna och inspirera besökarna till 
aktiviteter. Biblioteken ska även kunna profilera sin verksamhet för att på så sätt möta 
de behov som finns i närområdet. Det ska vara möjligt för enskilda bibliotek att pröva 
nya arbetssätt och verksamhetsformer för att på så sätt bidra till hela organisationens 
utveckling (ibid s.36-38). 
I kunskapssamhället får inte tillgången till information och förmågan att hantera 
information bli en fråga som skapar ökade klyftor. Bibliotekets har en roll för att hålla 
ihop vårt samhälle och alla ska kunna vända sig till biblioteket. I arbetet med att skapa 
framtidens bibliotek har tunnelbanebiblioteken en nyckelfunktion. Det är ett steg på 
vägen mot att skapa bibliotek som ligger där stockholmarna rör sig. Det planeras fler 
bibliotek av samma typ i tunnelbanan men även vid andra knutpunkter med stor 
omsättning av resenärer (Folkpartiets program för bibliotek 2010 Världens modernaste 
bibliotek). 
 
Från 1970-talet menar Jochumsen och Hvenegaard att man på biblioteken talar om en 
upplevelse snarare än att biblioteken har en upplysande funktion. Bibliotekariens 
uppgift är att uppmuntra användare och icke användare. Användarna ska involveras i 
bibliotekets utformning och intresset för användarna ökade mycket under den här 
perioden.  
Biblioteken fokuserade på olika grupper ungdomar, gamla och handikappade eftersom 
biblioteken behövde legitimera sin verksamhet under den ekonomiska krisen. En 
socialistisk diskurs etablerades med utgångspunkt i politiska problemställningar och 
marxismen som gjorde att intresset för samhället och under vilka förhållanden 
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användarna levde ytterligare förstärktes (Jochumsen, Rasmussen 2006, s. 133ff). 
På 1980-talet ändrades synen på användaren som sågs som självständiga tänkande 
människor och inte i behov av vägledning och biblioteken skulle tillgodose deras behov 
(ibid s. 162). På 1990-talet menar de att debatten om bibliotekets framtida roll tog över 
och att bibliotekets identitet ifrågasattes på allvar när inte materialval och kvalitet  
längre präglade debatten. Begränsade resurs och ökade krav på synlighet har gjort att 
biblioteken har fokuserat på utlåning, effektivitet, synlighet och legitimitet. Trots att 
biblioteken har blivit mer tillgängliga på nätet så har besökarna på de fysiska 
biblioteken blivit fler vilket Hvenegaard och Jochumsen anser kan bero på att det i 
Danmark har byggts flera nya huvudbibliotek i Köpenhamn och Århus bla. Biblioteken 
ska fungera som ett kulturens flaggskepp i Köpenhamn kallas det byens hus det ska 
fungera som ett högteknologiskt kunskapscenter samtidigt som det ska vara det tredje 
stället en mötesplats med interaktiva erbjudanden. De menar också att bokinköpen har 
sjunkit och därmed även utlåningen till följd av ökade förpliktelser och oförändrade 
medel som är en följd av decentraliseringen av bibliotekspolitiken (ibid s. 194ff).  
 
I vilken utsträckning biblioteksrummet kommer att behövas i framtiden vet vi inte eller 
om bibliotekets funktioner i större utsträckning kommer att övergå till det digitala. I 
Danmark, men även på andra håll som i USA finns det inga tecken på att det är så 
eftersom man har satsat på att bygga stora prestigefyllda bibliotek som ska fungera som 
kulturhus med flera olika funktioner. (Emerek, Rasmussen, Skot-Hansen, 2006, s.121-
122). Även i Sverige finns Malmö stadsbibliotek som har byggts om och byggts till 
under senare år och blivit ett stort stadsbibliotek som även anses vara en vacker 
biblioteksbyggnad. I Stockholm har man istället satsat på mindre bibliotek när 
ombyggnaden av stadsbiblioteket inte blev av.  
Problemet med huvudbiblioteket i Stockholm kan vara att biblioteket av Asplund 
kanske inte riktigt uppfyller dagens krav på ett huvudbibliotek, men att det samtidigt har 
hög arkitekturhistorisk status och väcker starka känslor när förändringar föreslås. Därför 
blev det helt enkelt för komplicerat att göra någonting där. Tunnelbanebiblioteken blev 
en bra utväg som inte på något sätt konkurerar med huvudbiblioteket utan istället är ett 
komplement som på många sätt ändå förnyar Stockholms stadsbiblioteks verksamhet. 
 Det finns en risk för att verksamheten försämras eftersom tunnelbanebiblioteken har en 
mindre yta än vad de bibliotek de ersatte hade. Det gäller inte Sture bibliotek som inte 
ersätter ett bibliotek utan byggdes som ett komplement till Stockholms stadsbiblioteks 
övriga verksamhet.   
 
I USA är bibliotekens utbud beroende av var de ligger och vilka resurser de har, detta 
menar Jochumsen och Hvenegaard beror på decentraliseringen av bibliotekspolitiken. 
Medborgarna sätter sin prägel på bibliotekens utbud och de ska få sina behov 
tillfredsställda det handlar inte om att integrera invandrare utan det satsas istället på 
olika grupper exempelvis spansktalande (Jochumsen, Hvenegaard 2008, s. 4-5). 
Skillnaden mot norden är stor eftersom biblioteken här får sina medel av staten och inte 
är beroende av donationer och frivilligt arbete som i USA. 
Vad vi kan lära oss av USA är att ha bättre förankring i lokalsamhället och på så sätt bli 
populärare. Där har man ett nära samarbete med lokalbefolkningen och näringslivet. 
Kulturen ses som ett sätt att skapa lokalt ekonomiskt lyft och investeringar i kulturen 
kan ge invånarna verksamheter och turister.  Utvecklingen i USA kan vi också förvänta 
oss att se mer av här (Jochumsen, Hvenegaard 2008, s. 4-5). 
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Tunnelbanebiblioteken i Bredäng och Högdalen ska lyfta området och centrum. Genom 
att samarbeta med föreningar, näringsliv och befolkningen i området ska man skapa en 
samhörighet. Sture bibliotek som ligger i ett helt annat område ska skapa legitimitet för 
verksamheten. 
 
När det gäller synen på biblioteken som det tredje stället som det ofta talas om  
ifrågasätter Skot- Hansen om biblioteket verkligen är ett ställe som skapar samhörighet. 
Eftersom det är det enda stället där människor kan mötas inomhus, frivilligt och utan 
krav på att konsumera så är det ett civilsamhälle. 
Men om biblioteket verkligen skapar debatt menar hon är långt från vardagen på 
biblioteken (Adunson, Lund red. 2001, s.57-58). 
Biblioteken har en tradition av att ta på sig sociala uppgifter och har haft en uppgift som 
social mötesplats för lokalbefolkningen (Emerek, Rasmussen, Skot-Hansen red. 2006, s. 
29). Ragnar Adunsson menar att biblioteken är ett av de sista tvärkulturella 
mötesplatserna där man kan möta människor med olika bakgrund och andra intressen 
utan några förpliktelser (ibid s. 30). 
 
I Stockholms stadsbiblioteks planer för tunnelbanebiblioteken så menar man att de ska 
ha en viktig funktion som mötesplatser, mellan arbetet skolan och hemmet. Genom att 
skapa möten med människor med olika bakgrund ska biblioteken medverka till att skapa 
trygghet i närområdet. Inga Lundén framhåller i intervjun att de försöker göra 
tunnelbanebiblioteken och Sture bibliotek kanske tydligast som små oaser. Sveriges 
kulturminister Lena Adhelson Liljeroth(m) menar att folkbiblioteken är opretentiösa 
mötesplatser eftersom de flesta svenskar har gått till bibliotek sedan de var barn. Men de 
ska inte bara fungera som en mötesplats utan också som en plats för kontemplation 
(Eliasson red. 2006, s.9).  
 
Eftersom användarnas inflytande har ökat på biblioteken så betyder det att användarna i 
högre grad definierar bibliotekens verksamhet och inte bibliotekarier (Jochumsen, 
Rasmussen 2006, s.216-217). 
Användarna har fått en ny roll på biblioteken och de tillfrågas om de har några förslag 
på bibliotekets utformning medan det tidigare var bibliotekarien som bestämde vad 
användarna skulle få tillgång till på biblioteket. På biblioteken ser man användarna som 
kunder en anledning till det är att biblioteken har fått fler funktioner som 
informationscenter, kulturhus och som lokal mötesplats. När de får fler tjänster blir 
upplevelsen också viktig för biblioteken. När utbudet i samhället ökar måste biblioteken 
utvecklas och profilera sig för att överleva, men hur det ska göras råder det olika 
meningar om( Emerek, 2006, s. 48-49). 
Stockholms stadsbibliotek arbetar här med att de olika biblioteken ska kunna profilera 
sig så att de blir lättare att nå ut med verksamheten. När det gäller 
tunnelbanebiblioteken talar man om nischade bibliotek som ska vara specialiserade på 
olika områden där Sture bibliotek har en inriktning mot skönlitteratur. För utformningen 
av verksamheten på tunnelbanebiblioteken har man också tagit hjälp av besökarna 
(användarna) för att verksamheten ska vara anpassad efter det område där biblioteken 
ligger. Eftersom områdena är mycket olika betyder det att biblioteken har olika profiler. 
Biblioteken speglar användarnas behov och blir vad medborgarna gör det till så ska det 
vara skillnad på biblioteken i en storstad och de som ligger i glesbygd menar Lena 
Adelsohn Liljeroth(m)(Eliasson red. 2006, s. 9). 
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Tunnelbanebibliotek tycker jag fungerar bäst i innerstan där Sture bibliotek ligger 
eftersom det där finns tillgång till flera andra bibliotek i närheten. Det är också Sture 
bibliotek som har den tydligaste profilen. I Bredäng och Högdalen anser jag att det är 
synd att biblioteken blivit mindre och att man har blivit tvungen att minska utbudet 
eftersom lokalerna är mindre än tidigare. Det har framkommit klagomål där på att det är 
mindre plats för studieplatser och böcker som framgår av intervjuer i tidningar. För 
framtiden hoppas jag att stadsdelsbiblioteken inte kommer att bli mindre som de har 
blivit i både Bredäng och Högdalen utan att man kan förnya och förändra verksamheten 
utan att bibliotekens storlek påverkas. Storleken kanske inte har så stor betydelse för 
verksamheten, men jag anser ändå att det är viktigt eftersom storleken påverkar vad som 
får plats och blir biblioteken mindre så innebär det att verksamheten på något sätt 
minskas. Jag förstår att det är nödvändigt att se över stadsdelsbibliotekens verksamhet 
och göra dem mer synliga. Det är positivt att de har stöd i närsamhället både när det 
gäller användare, näringsliv och föreningar, men det behöver inte vara ett 
tunnelbanebibliotek utan det kan ligga synligt på ett torg eller i ett centrum.   
Tunnelbanebiblioteken är populära bland både politiker och bibliotekarier och de har ett 
fortsatt starkt stöd eftersom det planeras att öppna fler. Madeleine Sjöstedt säger att 
Folkpartiet gick till val på att de utlovade tunnelbanebibliotek (Intervju 2011). 
Folkpartiet vill bygga fler liknande bibliotek i anslutning till kollektivtrafiken. Även SL 
är positiva till biblioteken eftersom deras resenärer har efterfrågat tjänsten i 
tunnelbanans nya centra. Eftersom tunnelbanebiblioteken dessutom fick ett 
stadsutvecklings pris så är det ytterligare en bekräftelse på att den här typen av bibliotek 
är populära. Det är någonting nytt att på det här sättet föra in boken och biblioteken i 
människors vardag och samtidigt skapa nya trevliga mötesplatser nere i tunnelbanan. 
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6.Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på och analysera varför man öppnade bibliotek i 
tunnelbanan. Bakgrunden för uppsatsen är en biblioteksideologisk kontext med 
utgångspunkt i kulturpolitik och bibliotekslag. Mina frågeställningar är: ”Vilka 
målsättningar och argument framfördes för att öppna bibliotek i tunnelbanan?” och 
”Vilken funktion har tunnelbanebiblioteken och vad tillför de Stockholms 
stadsbiblioteks verksamhet enligt politiker och bibliotekarier?” 
 
I uppsatsen används kvalitativ metod för att analysera dokumenten och intervjuerna.  
Jag gör en funktionell idéanalys av mitt empiriska material med utgångspunkt i Rabers 
tre ideologier, social, konservativ och populistisk inriktning som idealtyper. De tre 
intervjuerna utfördes med personer som var inblandade i bibliotekens utformning med 
hjälp av en intervjuguide. Frågorna handlade om tunnelbanebibliotekens verksamhet 
och synen på folkbibliotekets uppgift. 
 
I tidigare forskning tar jag upp texter som handlar om kulturpolitik och hur den 
påverkar folkbibliotekens verksamhet. Jag har tagit med biblioteksforskning från 
Norden eftersom de Nordiska länderna har en liknande utveckling som den i Sverige. 
 
 Analysen av materialet visade att förklaringen till att det öppnades bibliotek i 
tunnelbanan var en kombination av de tre ideologierna. Även om den populistiska 
inriktningen övervägde argumenten för tunnelbanebibliotekens verksamhet så var 
framförallt den sociala inriktningen också tydlig, men den konservativa fanns också 
med. 
 
Förklaringen till att det öppnades bibliotek i tunnelbanan var en samverkan av olika 
omständigheter. När ombyggnaden av Huvudbiblioteket i Stockholm inte blev av 
avsattes medel för att förändra biblioteksstrukturen. SL´s kundundersökning visade att 
den service stockholmarna ville ha i SL´s nya knutpunkter var bibliotek. 
I Bibliotek i rörelse som är den plan som ligger till grund för bibliotekens utveckling 
under perioden 2006-2010 är det många argument som passar in på 
tunnelbanebibliotekens verksamhet. De ligger i lättåtkomliga attraktiva lägen där 
människor har vägarna förbi på väg till och från jobbet. Eftersom många stockholmare 
åker tunnelbana varje dag så är tunnelbanan ett bra läge för biblioteken för att locka 
besökare som annars inte går till biblioteket. De har också en uppgift att marknadsföra 
Stockholms stadsbiblioteks verksamhet, det gäller framförallt Sture bibliotek som är det 
mest utpräglade tunnelbanebiblioteket. Utbud och inriktning på tunnelbanebiblioteken 
ska utformas tillsammans med användarna för att skapa en attraktiv verksamhet. 
Tunnelbanebiblioteken har också en viktig funktion att fylla som mötesplatser i staden 
dit alla ska känna sig välkomna. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Paula Fant och jag studerar biblioteks- och informationsvetenskap på 
Högskolan i Borås. Nu håller jag på att skriva en magisteruppsats om bibliotek i 
tunnelbanan. Jag undrar om du skulle kunna svara på några frågor som jag har, det tar 
ca: 45min- 1timme att svara på frågorna. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Paula Fant 
 
Interjuguide till alla: 
 
Vilken bakgrund har du? 
 
Vad är din syn på folkbibliotekens verksamhet? 
 
Vad anser du om tunnelbanebibliotekens utbud och inriktning? 
 
Tror du att de andra bibliotekens verksamhet påverkas av att det öppnas ett nytt   
bibliotek? 
 
Vilka tror du kommer till Sture bibliotek istället för att  gå till de andra större 
biblioteken som ligger relativt nära, Stadsbiblioteket, Östermalmsbibliotek och 
biblioteket  i kulturhuset plattan? 
 
Vad tycker du att tunnelbanebiblioteken tillför folkbibliotekens verksamhet?   
                         
Hur tycker du att tunnelbanebibliotekets verksamhet skiljer sig från andra folkbibliotek? 
 
Bibliotekarie Sture bibliotek: 
 
Hur länge har du arbetat här? 
 
Hur kommer det sig att du arbetar här? 
 
Vad tycker du om er verksamhet? 
 
Är besökarna nöjda med utbudet? 
 
 



57 
 

Inga Lundén stadsbibliotekarie och Madeleine Sjöstedt Folkpartiet Kultur- och 
fastighetsborgarråd: 
 
När ni bestämde er för att öppna bibliotek i tunnelbanan lät ni er då inspireras av 
bibliometreo i Madrid?(Inga Lunden) 
 
Hur kom ni fram till tunnelbanebibliotekens inriktning och på vilket sätt tog ni hjälp av 
stockholmarna?(Inga Lundén) 
 
Hur ser du på tunnelbanebibliotekens verksamhet nu - blev det som ni hade tänkt er? 
 
Tilldelades ni extra resurser för att genomföra projektet? 
 
Finns det planer på att öppna fler tunnelbanebibliotek? 
 
Vilket syfte, målsättning har ni med verksamheten? 
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