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Abstract:  The aim of this study has been to explore local cultural policy 
  documents in some municipalities in the geographical region 
  of Västra Götaland. Do the municipalities have these kinds of 
  documents for their local cultural activities, and how are they 
  designed? These are questions which the study has focused on.  
  The study has been concentrated on the library activity in the 
  local cultural policy documents. The research has been a comp- 
  arative one. Four municipalities have been chosen and their local 
  cultural policy documents have been explored. The method which 
  has been used is above all a qualitative text analysis. In addition, 
  the method has included Björn Rombach’s definitions of aims 
  and keywords collected from the Swedish national cultural 
  political aims. The study contains a presentation and background, 
  concerning the four municipalities. The purpose of this was to get 
  a deeper understanding of what kind of municipalities participating 
  in the research. The study has exhibited that the chosen municip- 
  alities have local cultural policy documents, but they are of various 
  quality and in different forms. The most of the local cultural policy 
  documents in this research are similar to the Swedish national  
  cultural political aims from 1996. 
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1. Inledning 
 
1.1   Bakgrund 
 
Att välja att skriva en kandidatuppsats vid bibliotekshögskolan i Borås med kulturpolitisk 
inriktning hänger till viss del samman med att jag tidigare har utbildat mig inom kultursektorn 
och att jag har ett personligt intresse för kulturpolitikområdet. Det mest naturliga blir att mitt 
ämnesval ligger inom ämnet kulturpolitik. Mitt B-uppsatsarbete låg inom ämnet kulturpolitik, 
jag arbetade bl a med statliga övergripande måldokument och statliga offentliga utredningar 
och regeringspropositioner gällande främst kulturverksamheten. En förlängning av detta 
arbete blir att titta närmare på den kommunala nivån och se vad som styr exempelvis 
kulturverksamheten och då specifikt biblioteken, vilka eventuella mål och styrdokument finns 
för den kommunala kulturverksamheten? hur ser de ut och så vidare. 
 
Den kulturpolitiska forskaren Geir Vestheim verksam bl a vid bibliotekshögskolan i Borås , 
skriver i sin artikel ”Kulturpolitikk som praksis og forskningsfelt” att det kulturpolitiska 
forskningsfältet kan definieras och avgränsas utifrån  att det tar sin utgångspunkt i eller utgår 
ifrån en bestämd social praxis. Geir Vestheim anger att forskningen om kulturliv och 
kulturpolitik refererar till en avgränsad social praxis som består av 1) bestämda aktiviteter 
som gärna blir omtalade som kultur eller kulturlivet 2) en offentlig politik inför kulturlivet 
och 3) ett politiskt system som tillvaratar det offentliga på området.1 
Min undersökning refererar i första hand till punkt två och tre i detta sammanhang. I 
praxisfältet inom kulturpolitikforskningen, där min studies problemområde för övrigt befinner 
sig, används inte kultur som ett analytiskt begrepp utan mera som en gemensam benämning 
för bestämda typer av samhällsaktiviteter som ett givet samhälle urskiljer som en egen sektor 
och kallar den kultur enligt Vestheim. Han menar också att kulturpolitik som social praxis 
principiellt kan analyseras med hjälp av begrepp och teorier från all vetenskapsdiscipliner.2 
De måldokument som eventuellt finns för den offentliga kulturverksamheten ute i 
kommunerna skulle i min studie kunna representera en bestämd social praxis, syftet med 
uppsatsen blir bl a att studera det kulturpolitiska fältet och att analysera denna så kallade 
bestämda sociala praxis. 
 
Kommunerna är självstyrande enheter och de regleras av kommunallagen från 1991, 
”Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen […] ”. 3 Sveriges kommuner bedriver biblioteksverksamhet, det är reglerat i 
bibliotekslagen från 1996 ”Varje kommun skall ha folkbibliotek”. 4 På kommunal nivå finns 
det politiker som skall se till att bibliotekslagen efterlevs. I den statliga utredningen 
Kulturpolitikens inriktning - i korthet från 1995 menar man att kommunerna bör ange mål för 
sin kulturpolitik.5 Man anger här att i den framtida ansvarsfördelningen mellan stat, kommun 
och landsting så är den lokala nivån-primärkommunen av grundläggande betydelse, i och med 
detta så bör kommunerna självklart ange mål för den egna kulturpolitiken. Kommunerna har 
ett ansvar för att kulturlivet får förutsättningar för experiment och utvecklingsarbete. Någon 
form av mål och riktlinjer bör en kommunal kulturverksamhet ha, finns det sådana i 
kommunerna och hur ser de ut, främst då för biblioteksverksamheten? Detta är något som jag 
har tänkt undersöka i min studie, med hjälp av några utvalda svenska kommuner. 
                                                                 
1 Vestheim 1997, s.  35. 
2 Ibid., s.  35. 
3 Häggroth, Kronvall, Riberdahl & Rudebeck 1993 s.  92. 
4 Bibliotekslagen 1996:1596  Stockholm: Fakta Info Direkt. 1996 
5 Kulturpolitikens inriktning – i korthet (SOU 1995:84) s. 18.  
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Biblioteket är en lagstadgad kulturinstitution i varje kommun och bör som sådan ha riktlinjer 
och mål för sin verksamhet. Kommunernas verksamheter regleras av kommunallagen men 
den ger inga utförligare beskrivningar av hur sådana måldokument bör se ut och vad de bör 
innehålla. Någon gemensam kommunal ram för dessa finns inte. Det kan skapa förvirring och 
osäkerhet i den kommunala verksamheten och även leda till att dylika dokument kan se 
mycket olika ut och vara av skiftande kvalité i skilda kommuner. Detta kan bidraga till att 
kulturlivet i respektive kommun påverkas indirekt och på sikt negativt, om måldokumenten är 
av låg kvalité och osäkerheten blir stor inom kommunen när det gäller att utforma dylika 
dokument. Utvidgar man resonemanget ytterligare, så kan det även drabba kommuninvånarna 
och deras möjligheter till att få ta del av ett kvalitativt, väl anpassat och genomtänkt kulturliv i 
sin kommun. Det kan vara av värde att studera övergripande måldokument för den 
kommunala kulturverksamheten. 
 
Av naturliga skäl så blir det kulturverksamheten som det fokuseras på och inom denna, 
området bibliotek. Genom att formulera mål och riktlinjer för sin verksamhet legitimerar man 
den. Detta är viktigt inte minst utifrån omvärlden och dess syn på verksamheten. De 
nedtecknade målen kan även tjäna till att vägleda och tydliggöra för tjänstemännen längre ned 
i förvaltningen, vad politikerna har för avsikt och vart de syftar till, med kulturverksamheten. 
Både politiker och tjänstemän får något att förhålla sig till när det gäller kulturverksamheten 
och dess existens. Kommunpolitikerna är valda av folket och skall som sådana representera 
detsamma. Mål och riktlinjer kan här tjäna som en översiktlig beskrivning av vad de 
kommunala kulturpolitikerna vill uppnå och syftar till, med kulturverksamheten. 
Kommunmedborgarna ges då en möjlighet att se om de politiker de valt motsvarar det som de 
tidigare proklamerat och lovat innan valet. Det vilar på kommunpolitikerna att utforma någon 
form av måldokument och övergripande riktlinjer för biblioteksverksamheten. Hur dessa kan 
se ut och vad de ska innehålla blir som jag uppfattat det upp till varje kommun att bestämma 
över.  
 
Kommunerna är självständiga och självstyrande aktörer i Sverige. Politikerna fattar beslut 
som sedan tjänstemännen skall genomföra, rimligtvis så bör biblioteken arbeta utifrån någon 
form av mål och riktlinjer för sin verksamhet, som i bästa fall är tagna och beslutade i 
kommunfullmäktige. Vanligtvis så ingår biblioteksverksamheten i kulturverksamheten och 
sorterar under denna och under en kulturnämnd eller en kultur- och fritidsnämnd. Tjänstemän 
inom en kommunal kulturförvaltning har inga maktbefogenheter gentemot 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kulturnämnd. 
 
1.2 Avgränsning och precisering av ämnet  
 
 De kommuner som valts ut är framförallt de som ligger geografiskt nära Borås kommun. De 
utvalda kommunerna är belägna i Västra Götalandsregionen.  Den geografiska närheten till 
Borås gör att det finns möjlighet att uppsöka respektive kommun om det skulle bli 
nödvändigt. Ulricehamn, Mark, Vänersborg och Lerums kommun har jag haft kontakt med, 
och även erhållit planer och måldokument ifrån. Fyra kommuner är ett rimligt antal att 
undersöka på denna uppsatsnivå. Orsaken till att det blev dessa fyra kommuner var delvis att 
deras bibliotekspersonal var anträffbar via telefon relativt omgående och att de sedan inom en 
rimlig tidsperiod skickade de utlovade dokumenten till mig. En vecka efter telefonsamtalet 
med personalen var den utsatta tidsperioden som de fick till sitt förfogande för att skicka det 
utlovade materialet. Sju stycken kommuners bibliotekspersonal tillfrågades per telefon, av 
dessa sju skickade fyra kommuner material inom den utsatta tidsgränsen de fyra är 
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Vänersborg, Ulricehamn, Mark och Lerums kommun. Urvalet av kommuner styrdes till stor 
del av tidsaspekten och av vilka som var anträffbara per telefon samt vilka av dem som i sin 
tur skickade material inom den utsatta tidsgränsen. En studie på denna nivå har oftast ett snävt 
tidsperspektiv och en tidsgräns som bör hållas, för att studien i möjligaste mån skall kunna 
genomföras efter de förutsättningar och villkor som ges för dessa typer av undersökningar. 
Fokus ligger på dokumenten för kommunernas kulturverksamhet vari biblioteken ingår, och 
vad som står i dem, hur skall man tolka dem, och liknar de varandra eller skiljer de sig åt, och 
i så fall på vilket sätt? I möjligaste mån tänker jag koncentrera mig på biblioteken och vad 
som står om dessa och då främst huvudbiblioteket/stadsbiblioteket i de utvalda kommunerna. 
Huvudbiblioteket har vanligtvis mest utlånade medier och flest besökare inom kommunen. 
 
Skol- sjukhus- och fängelse- bibliotek behandlas ej. Regionens kulturpolitik studeras inte 
närmare även om den troligtvis har påverkat kommunerna och deras kulturpolitik. 
Användares behov och önskemål angående kulturverksamheten och dess mål behandlas ej. 
Olika organisationsmodellerna som finns för kommunal verksamhet berörs men studeras inte 
närmare här det ligger utanför ämnesområdet. När det gäller det politiska läget som för 
närvarande råder i kommunerna och hur det sett ut i ett historiskt perspektiv, så lämnar jag det 
därhän och ämnar inte närmare beröra detta. Det hänger delvis samman med att studien då 
skulle bli mer omfattande och tidskrävande än vad som är rimligt på denna nivå. Vad det 
gäller dokumenten och om de är beslutade och antagna i fullmäktige så har inte detta 
kriterium uppsatts för de utvalda kommunerna och deras dokument, det skulle bli ett 
hindrande kriterium som skulle utesluta ett antal kommuner vid urvalsprocessen, det är mer 
vanligt att de inte är antagna i fullmäktige.6  
 
 1.3 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är explorativt, det vill säga att ta fram information om ett hitintills 
outforskat fenomen, fenomenet består här av fyra kommunernas måldokument rörande 
kulturverksamheten i respektive kommun. Avsikten med studien är att undersöka fyra 
kommuners kulturverksamhetsdokument med fokus på biblioteksverksamheten. Kommunerna 
som ingår i studien ligger alla i Västra Götaland. 
 
1.4 Frågeställningar 
 
1. På vilket sätt liknar eller skiljer sig de olika kommunernas dokument åt? Avsikten är här att                      

jämföra de olika dokumenten med avseende på skillnader i målbeskrivning utifrån Björn       
Rombach  målmodell. 
     . 

 
2. Skiljer sig kommunernas övergripande måldokumenten textanalytiskt från de 
    nationella kulturpolitiska målen som de framställs i kulturpropositionen 1996/97:3?7  
      
  
3.  Motsvarar handlingsplanerna de beskrivna övergripande målens intentioner i     
     respektive kommundokument?  
 
 

                                                                 
6 Svenska kommunförbundet (2000-05-01) [2003-11-09] 
7 Riksdagen.se, Regeringskansliets propositionsarkiv sökord: 1996/97 Kulturproposition* [2004-04-14]  
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1.5 Material och Metod 
 
Materialet till studien består av de kommunala övergripande måldokumenten. Det är en så 
kallad källanalys. Källmaterialet omfattar de insamlade dokumenten från respektive kommun. 
I studiens problembeskrivning efterfrågas det någon form av mål och riktlinjer för den 
kommunala kulturverksamheten, samt hur dessa kan se ut främst för biblioteksverksamheten. 
För att hitta material angående detta så ringde jag upp ett antal kommuner och talade med 
respektive bibliotekschef, för att höra vad som fanns i frågan och om det kunde skickas till 
mig. Fyra av sju kommuners dokument valdes ut. Från två kommuner skickades ingenting och 
en kommun höll på med chefsbyte samt hade inga aktuella dokument då verksamheten i 
dagsläget befann sig i ett mellanläge mellan två dokument, ett gammalt och ett nytt påbörjat 
dokument. Studien är av jämförande karaktär, de aktuella dokumenten säger troligtvis något 
om hur kommuner formulerar sig när det gäller övergripande mål för sin kulturverksamhet. 
 
I kontakten med de olika kommunerna så var syftet att framställa min fråga eller begäran och 
förklara mitt problemområde så likartat och tydligt som möjligt till samtalspersonerna i 
respektive kommun. Det var viktigt med tanke på att alla skall ha samma möjlighet att förstå 
vad som efterfrågas och så att inte någon större skevhet i materialinsamlandet skall uppträda. 
Risken finns trots allt att missförstånd sker men som undersökningsansvarig så vill man ändå 
försöka minimera de eventuella missförstånd och missuppfattningar som kan ske i 
kommunikationen med andra. Med metodens hjälp skall man kunna granska dokumenten och 
förhoppningsvis kunna svara på de frågeställningar som finns. Metoden består till stor del av 
olika slags textanalyser av de olika dokumenten. Det ser något olika ut för de skilda 
frågeställningarna, så för tydlighetens skull redovisas varje frågeställning för sig. 
 
Frågeställning nummer ett är; på vilket sätt liknar eller skiljer sig de olika kommunernas 
dokument åt? Avsikten är här att jämföra de olika dokumenten med avseende på 
målbeskrivning utifrån Björn Rombach målmodell. 
 
Presentation av målmodell 
 
För att lättare kunna granska dokumenten och kunna svara på frågeställning ett kan det vara 
av värde att definiera begreppet mål lite närmare. Det finns ett antal definitioner av mål i 
litteraturen enligt Björn Rombach. Rombach gör i sin bok Det går inte att styra med mål: En 
bok om varför den offentliga sektorns organisationer inte kan målstyras en kritisk granskning 
av möjligheterna att tillämpa målstyrning i den offentliga sektorns organisationer. Författaren 
är inte positiv till målstyrning inom den offentliga sektorn vilket han redogör för. Rombach 
har bl a undersökt målstyrning inom Stockholms läns landsting med hjälp av ett antal 
intervjuer med tjänstemän och politiker inom landstinget. Han tar i sin bok upp delar av 
Gunnar Pihlgren och Arne Svenssons målmodell, hämtad ifrån deras bok Målstyrning 90-
talets ledningsform för offentlig verksamhet. Rombach menar att denna indelning av mål har 
fått ett visst genomslag i svensk praktik.8 Den är enkel och lätt överskådlig. Målmodellen 
används här huvudsakligen till att definiera och beskriva olika typer av mål som eventuellt 
finns i de kommunala dokumenten.  
 
Björn Rombach är ekonomie doktor och verksam som forskare vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Gunnar Pihlgren är samhällsvetare och civilekonom och Arne Svensson är 
civilekonom, båda två har arbetat som konsulter i många år med organisations- ledar- och 

                                                                 
8 Rombach 1991, s. 20. 
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affärsutveckling inom stat, kommun, landsting, näringsliv och intresseorganisationer. Björn 
Rombach har publicerat ett antal böcker och rapporter om ledning, organisation och styrning 
av primärkommuner och landsting. Exempel på böcker som Rombach har producerat är 
Rationalisering eller prat: Kommunernas anpassning till en stagnerande ekonomi och 
Kvalitet i offentlig i offentlig sektor: Att mäta och förbättra kvaliteten i landstingens 
verksamhet. Rombach har således en lång erfarenhet och en gedigen bakgrund när det gäller 
att undersöka exempelvis kommuner främst utifrån begreppen ledning, organisation och 
styrning. Han har en ekonomisk vetenskaplig ämnesbakgrund, det ses inte som en nackdel i 
fråga om min studie utan snarare som en tillgång delvis på grund av att studiens 
problemområde får en möjlighet till att belysas vetenskapligt utifrån detta perspektiv. 
Biblioteks- och informationsvetenskap är en gränsöverskridande disciplin och kan inhämta 
kunskaper från skilda forskningsfält och forskningstraditioner. En av orsakerna till att 
Rombach målmodell används i studien, är bl a att han intar ett kritiskt förhållningssätt 
gentemot målstyrning och mål inom offentlig sektor. Det får till följd att man som uttolkare 
av hans budskap får en möjlighet att studera mål och målstyrning ur ett annat perspektiv som 
kanske inte alltid används ute i de kommuner och bland politiker som tillämpar denna typ av 
styrning i sina respektive kommuner.      
 
Modellen beskrivs enligt följande; 1) inriktningsmål utgör de övergripande målen, dessa 
behöver inte vara klara eller mätbara, inriktningsmålen skall fastställas av politikerna och de 
anger på ett enkelt sätt de långsiktiga ambitionerna med verksamheten, 2) effektmålen ska 
vara konkreta och mätbara, dessa gäller en del av verksamheten och har en tid satt då målet 
skall vara uppnått, de fastställs i dialog mellan politiker och tjänstemän, 3) produktionsmålen 
säger inget om resultatet utan beskriver nödvändiga åtgärder i produktionsapparaten, 
formulering av produktionsmål är tjänstemännens uppgift. Dessa mål är inte studiens 
huvudsakliga fokus, de befinner sig på en annan nivå än de övergripande målen för en 
kulturverksamhet. De vänder sig mera direkt till tjänstemännen och talar om vilka konkreta 
åtgärder de bör vidta i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Målen nämns här och 
berörs men studiens problemområde ligger inom de övergripande målen för offentlig 
kulturverksamhet. 
 
Det är inte helt oproblematiskt att kategorisera mål med hjälp av Rombach målmodell vilket 
man bör vara medveten om. Rombach menar att det finns en rad olika benämningar på mål 
och typer av mål i litteraturen, och vanligtvis så framstår det inte som uppenbart vad som 
utöver beteckningarna verkligen skulle skilja indelningarna åt eller vad som skulle göra den 
ena indelningen bättre än den andra.9 Vilken målmodell som lämpar sig bäst för min 
undersökning är svårt att direkt svara på och framföra ett enhetligt svar på menar jag, vilket 
även Rombach resonemang ovan antyder. Studien har valt att arbeta med Rombach modell 
men det finns andra vilka möjligen skulle kunna passa bättre i detta sammanhang. 
Målkategorierna är relativt allmänt hållna och de framstår inte som specificerade i någon 
högre utsträckning, jämförelsen av de olika målen i de kommunala dokumenten kan härmed 
bli något översiktlig och generell. Avsikten med jämförelsen av de skilda dokumenten och 
deras målbeskrivningar är å andra sidan inte att göra en djuplodande, heltäckande analys av de 
olika målbeskrivningar som troligtvis framkommer i dokumenten. Man bör naturligtvis också 
vara medveten om det faktum att om studien hade använt sig av en annan målmodell än 
Rombach, hade resultatet av frågeställning ett sannolikt blivit ett annat.  
 
Jämförelsen går till så att man först ställer de mera övergripande måldokumenten mot 
varandra för att därefter jämföra de mera konkreta handlingsplanerna med varandra. 
                                                                 
9 Rombach 1991, s.  20. 
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Uppdelningen av dokumenten är viktig för att det skall bli en någorlunda tydlig och korrekt 
jämförelse. 
 
Kommunernas övergripande måldokument går under flera beteckningar, man kallar dem, 
Kulturplan, Kulturstrategi, Mål för kulturpolitiken samt Kulturnämndens mål. 
Benämningarna på de mer konkreta handlingsplanerna för respektive kommun är, Mål och 
resursplan, Kulturplan, Handlingsplan för biblioteken samt Verksamhetsplan. 
Måldokumenten går inte att helt översätta till målmodellens definitioner men den senare kan 
fungera som ett hjälpmedel för att lättare kunna jämföra och kategorisera de olika 
dokumenten sinsemellan. Modellen används som ett verktyg för att kunna utföra en 
översiktlig jämförelse av dokumenten. 
 
Kommunernas dokument är formulerade av politiker och de skall fungera som någon form av 
policydokument för den offentliga kulturverksamheten. Politiska policydokument är oftast 
svårtillgängliga och de begagnar sig av ett språk som är formellt och byråkratiskt till sin natur. 
Ett exempel som liknar detta anger Kristina Boréus och Göran Bergström i sin bok Textens 
mening och makt: Metod i samhällsvetenskaplig textanalys. Det gäller en broschyr från 
sekretariatet för Europainformation inrättat av UD, vilken skulle ge objektiv information om 
EU innan folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap. Här uppmärksammar lingvisterna 
Lennart Hellspong och Per Ledin i lexikonet att det saknas första och andra personens 
pronomen, jag, du, vi, ni osv. i kombination med att man anger många passivformer som 
exempelvis, planeras och nås. Detta ordval bidrar till att ge texten en speciell karaktär och den 
framstår som formell och opersonlig. Lingvisterna menar vidare att det kan ses som ett tecken 
av många på hur UD byggde upp en formell relation med medborgarna.10 Paralleller mellan 
kommunernas dokument och exemplet ovan kan göras de tillhör bägge samma kategori av 
text.  
 
Frågeställning nummer två är; skiljer sig kommunernas övergripande måldokumenten 
textanalytiskt från de nationella kulturpolitiska målen som de framställs i kulturpropositionen 
1996/97:3? Tanken är här att göra en lexikal textanalys som i detta fall går ut på att man 
tolkar dokumenten utifrån en annan text, den andra texten är här de nationella kulturpolitiska 
målen. Enligt Boréus och Bergström så bör en textanalys i form av både en lexikal- och en 
syntaxanalys kunna leda till att man kan lyfta fram det mindre uttalade, det mer 
underförstådda i texten. 11 I de kommunala övergripande måldokumenten finns det också de 
mer underförstådda och mindre uttalade, vilket troligtvis inte visar sig på en gång vid en 
genomläsning. Med hjälp av en lexikal analys som tar sin utgångspunkt i de nationella 
kulturpolitiska målen och dess ordval, hoppas studien på att kunna lyfta fram det mindre 
uttalade och det mer underförstådda i de kommunala övergripande måldokumenten.  
  
Metoden går till så att ett antal ord väljs ut från de nationella kulturpolitiska målen för att sen 
jämföras med kommunernas övergripande måldokument för att se om de valda orden finns 
med här och i vilken utsträckning. Den omgivande diskursen blir de nationella målens text 
och ordvalet i den. En förhoppning är att man med hjälp av den lexikala analysen ska kunna 
hitta skillnader och likheter mellan de nationella målen och de övergripande måltexterna. De 
mera konkreta handlingsplanerna jämförs inte här, då de till sin karaktär är klara och mätbara 
samt tidsbegränsade, vilket inte de nationella målen är. De övergripande måldokumenten 
lämpar sig bättre för en jämförelse och de blir mer relevant att använda dem än de mera 
konkreta handlingsplanerna. 
                                                                 
10 Bergström & Boréus 2000, s. 203.  
11 Ibid., s. 203. 
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Frågeställning nummer tre är; motsvarar handlingsplanerna de beskrivna övergripande 
målens intentioner i respektive kommun dokument? Tanken är här att göra en jämförelse 
mellan vad handlingsplanerna säger och om det som här framkommer, överensstämmer med 
vad som antyds i de övergripande målen och deras intentioner. För att kunna använda 
textanalytiska verktyg på ett riktigt sätt måste de i de flesta fall böjas, bändas och göras om till 
verktyg lämpliga för den specifika uppgiften enligt Bergström och Boréus.12 Metoden blir här 
en så kallad variant av innehållsinriktad textanalys, innebördsaspekten i texterna kommer att 
granskas närmare, exempelvis vad säger texten? Metoden är inspirerad av innehållsanalys. 
Studiens problemområde behandlar övergripande mål för offentlig kommunal 
kulturverksamhet, i övergripande måldokument och i handlingsplaner angående kommunal 
kulturverksamhet i respektive kommun som undersöks, har det troligtvis formulerats 
övergripande mål. Idén här bygger på att man genom att analysera kommunernas 
övergripande måldokument och försöka ta reda på vilka de övergripande målen kan vara, har 
man då lagt grunden till att få möjlighet till att studera om dessa mål och de intentioner som 
här sannolikt friläggs korresponderar med mål som troligtvis finns och framförs i 
kommunernas handlingsplaner. Ett mera bildligt sätt att uttrycka detta resonemang på skulle 
kunna vara, att den högra handen också behöver veta vad den vänstra gör, för att resultatet 
skall bli enhetligt och samstämmigt. Min studie är explorativ och arbetar utifrån reella, 
kommunala kulturverksamhetsdokument, tanken med dem är att de skall fungera ute i 
kommunerna där de också är utformade.   
 
Bergström och Boréus menar bl a att om man vill jämföra olika slags texter använder man 
ofta någon typ av innehållsanalys .En jämförelse av innehållet i de olika texterna i respektive 
kommun, med avseende på intentionerna med dem är ett mål med frågeställning nummer tre, 
dock kommer texterna ej att bearbetas utifrån traditionell kvantifierad innehållsanalytisk 
bemärkelse. Förutbestämda kategorier används inte. Textmängden som analyseras är heller 
inte överdrivet stor, vilket delvis hänger ihop med de begränsningar i tid och arbetsinsats som 
finns för denna typ av studie. Enligt Bergström och Boréus så kan innehållsanalyser glida 
över i idéanalyser eller lingvistiska analyser och det finns mellanformer. Man kan med fördel 
förena innehållsanalys med andra slags analyser av samma material.13 Textanalysen i 
frågeställning nummer tre har karaktären av en mellanform. 
 
Bergström och Boréus menar att ett exakt och riktat analysverktyg som innehållsanalys 
tenderar att osynliggöra även manifest textinnehåll som kanske hade uppmärksammats med 
en mer öppen typ av analys.14En mera öppen textanalys eftersträvas i detta sammanhang. I 
kommunernas handlingsplaner kommer det att fokuseras på vad dessa säger specifikt  om 
biblioteken och deras verksamhet när jämförelsen görs. Metoden går i stort sett ut på att 
studera innehållet och helheten i form av de övergripande målen kontra innehållet och 
delarna, i form av handlingsplanerna. En förhoppning är studien med metodens hjälp kan få 
fram skillnader och likheter sinsemellan i respektive kommuns dokument. 
 
Studien arbetar inte utifrån någon specifik teoretisk utgångspunkt, den kan betecknas mer som 
en explorativ undersökning där tillväga gångsättet är empiriskt utformat. Undersökningen av 
det insamlade materialet d v s kommundokumenten sker utifrån ej i förväg uppställda ramar, 
syftet är snarare att undersöka ett hitintills relativt outforskat kulturpolitiskt fenomen. 
Undersökningen av dokumenten kan möjligtvis också avslöja något om vad för typ av 
kulturpolitik som praktiseras i respektive kommun. Geir Vestheim menar i sin artikel 
                                                                 
12 Ibid., s. 35. 
13 Bergström & Boréus 2000, s. 46. 
14 Ibid., s. 79. 
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”Kulturpolitkk som praksis og forskningsfelt” att inom det kulturella systemet så finns det 
aktörer som producerar kultur exempelvis konstnärer, det finns också de aktörer som för fram 
och underlättar för kulturproduktion, utan att dessa för den sakens skull skapar 
kulturprodukter, exempelvis bokförläggare. Det kulturella systemet har också ett led för 
distribution av kulturprodukter exempelvis bokförlag, det finns också en publik som 
konsumerar kulturprodukter, konsumenter kan vara individer, grupper osv och publik kan 
vara köpare, låntagare osv. Enligt Vestheim utgör det kulturella systemet ett empiriskt 
avgränsat socialt fält men samtidigt är det en integrerad del av samhället, och bland aktörerna 
på det kulturpolitiska fältet har den offentliga styrelsemakten och särskilt staten en viktig 
roll.15 Kultur och kulturyttringar framstår i de nordiska välfärdsstaterna som en 
samhällsresurs, det goda som alla medborgare har rätt att få ta del av. Denna samhällsresurs 
och fördelningen av den, är statens och de regionala och lokala styrelsemakternas uppgift, det 
här resulterar enligt Vestheim i att det inom nordisk kulturpolitisk forskning blir naturligt att 
man lägger tonvikt vid att analysera den roll som styrelsemakterna har och spelar på 
kulturområdet. Kulturpolitisk forskning bör undersöka maktförhållanden och prioriteringar på 
kulturområdet.16 Min studie vill undersöka de måldokument som troligtvis finns för den 
offentliga kulturverksamheten i de utvalda kommunerna, dokumenten är delvis utformade och 
godkända av kommunpolitiker som styr eller har styr respektive kommun. Dokumenten kan 
möjligtvis också ge en föreställning om vad som prioriteras i respektive kommuns 
kulturverksamhet och vad som inte prioriteras här. De kommunala måldokumenten är en reell 
företeelse som kan relateras till det nordiska kulturpolitiska forskningsområdet. Avsaknaden 
av en teoretisk utgångspunkt i studien kan innebära att man inte bör fastställa några 
långtgående och generella slutsatser av undersökningen. Vissa antaganden kan troligtvis 
göras, då man är medveten om konsekvenserna av att utelämna en teoretisk utgångspunkt i 
studien. 
 
1.6 Forskningsöversikt 
 
Man bör först nämna att det har varit svårt att hitta litteratur som direkt anknyter till studiens 
problemområde, det vill säga litteratur som beskriver eller behandlar hur olika kommunala 
måldokument för kulturverksamhet kan vara formulerade rent konkret samt hur jämförande 
studier av dessa kan gå till. Ämnet verkar till viss del vara outforskat.17 Litteratur som speglar 
ämnet och som här tas upp är till stor del producerad av Svenska kommunförbundet. Det kan 
bero på att Svenska kommunförbundet är landets kommuners intresseförbund och har som 
sådant ett visst intresse av att följa, stödja och dokumentera utvecklingen på den kommunala 
nivån. Svenska kommunförbundets skrifter innehåller inte forskning i traditionell mening, de 
är snarare rapporter som är knutna till Sveriges kommuner och det arbete som bedrivs i dessa. 
Kommunerna samarbetar ofta med Svenska kommunförbundet. Detta medför troligtvis att 
Svenska kommunförbundet inte alltid intar ett kritiskt förhållningssätt och en kritisk distans 
till det som de undersöker. Det är viktigt att vara medveten om det när man studerar deras 
skrifter. Delar av innehållet i de här redovisade böckerna ligger i närheten av mitt 
studieområde och blir därmed intressanta för studien. Delar av litteraturen fungerar också som 
hänvisningslitteratur vid den avslutande diskussionen.  
 
Geir Vestheim skriver i sin artikel ”Kulturpolitikk som praksis og forskningsfelt” att när 
forskningen om kulturpolitiskt relvanta frågor har uppnått en viss omfattning kan man också 

                                                                 
15 Vestheim 1997, s.  40 
16 Vestheim 1997, s.  41 
17 Svensson & Lundberg 1996, s.195. 
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tala om kulturpolitikforskning som ett eget fält, dit har vi inte kommit ännu. 18Med detta i 
åtanke kan man möjligtvis förstå de svårigheter som uppstår med att hitta relevant litteratur 
till min studies problemområde. Vestheim försöker i artikeln att avgränsa kulturpolitik som 
forskningsfält, han tar här sin utgångspunkt i ett historiskt perspektiv. Vestheim menar bl a att 
från 1930-talet och framåt så hade den historiska samhällsutvecklingen/omvandlingen i de 
nordiska länderna inneburit att en stark stat och politiskt starka organisationer hade erövrat 
stora delar av kulturområdet i respektive länder. Denna erövring lade grunden till den statliga 
kulturpolitiken i Skandinavien efter andra världskriget.19 Vestheim menar med detta 
resonemang att begreppet och fenomenet kulturpolitik har uppstått som ett resultat av en 
samhällsmässig praxis, och det är denna sociala praxis som kulturpolitikforskningen inriktar 
sig mot. De kommunalpolitiska måldokument för kulturverksamheten som studien inriktar sig 
på existerar i realtid, och är tänkta att fungera i en existerande nutida verksamhet eller social 
praxis om man så vill. Frågeställning två innehåller en historisk aspekt då man här jämför 
kommunernas övergripande måldokument för deras respektive nuvarande kulturverksamheter 
med de nationella kulturpolitiska målen daterade 1996 vilket kan vara intressant att notera. 
 
En bok värd att nämna, även om den inte direkt anknyter till mitt problemområde är Svenska 
kommunförbundets skrift från 1989, Kultur politik och planering – en idéskrift från Svenska 
kommunförbundet. Skriften har fungerat som en bakgrund till mitt studieområde, den kan 
karakteriseras som en ”grundbok” i planeringsarbete i kommunala nämnder med fokus på 
kulturpolitik och kulturverksamhet. Svenska kommunförbundet vänder sig här till kommunala 
nämnder och förvaltningar och deras personal i första hand och ger förslag och 
rekommendationer för hur man kan bedriva planeringsarbete i kommuner. Boken är inte helt 
aktuell idag på 2000-talet, men den ger en historisk bakgrund och perspektiv vilket kan vara 
bra att erhålla.  
 
En annan skrift från Svenska kommunförbundet är Krafter i samspel: Om lokal kultur- och 
fritidspolitik - erfarenheter och slutsatser. Syftet med boken är dels att redovisa det senaste 
projektarbetet ”Kultur och fritidspolitik 2000” som ingår i ett flerårigt idé- och 
metodutvecklingsarbete vilket Svenska kommunförbundets kultur- och fritidssektion bedriver 
i samverkan med ett antal kommuner. Syftet med skriften är också att få en möjlighet till att 
dra generella slutsatser och antyda tänkbara framtida handlingsplaner och strategival. Målet 
med idé- och metodutvecklingsarbetet har bl a varit att skapa underlag för en lokal analys av 
kultur- och fritidspolitikens betydelse som framgångsfaktor och kommunens roll och ansvar i 
detta sammanhang. Ett antal kommuner har deltagit i projektarbetet. Skriften redogör och 
summerar också erfarenheter som gjorts från flera olika utvecklingsprojekt som bedrivits  av 
Svenska kommunförbundet under de senaste åren. 20  
 
Skriften beskriver kortfattat bl a hur kulturpolitiken historiskt sett ut från 1900-talet och fram 
till år 2000 ca. den ger också en bakgrund till det kommunala kulturpolitiska området. 
Författarna frågar sig vad som bör inrymmas i en god kommunal kultur- och fritidspolitik, 
frågan är lika öppen som aktuell menar de. Frågan är intressant då den indirekt pekar mot det 
som min studie undersöker. I det avslutande kapitlet i skriften så säger man bl a att de statliga 
kulturpolitiska målen fick ett stort genomslag under 70- och 80-talen och var vägledande när 
kommunerna formulerade sina kulturpolitiska mål. Kommunerna överförde de statliga målen 
till kommunala mål utan att närmare reflektera över vad överföringen till ett lokalt 

                                                                 
18 Vestheim 1997, s.  35 
19 Ibid., s.  35 
20 Svensson 2001, s. 5.  



 

 10 

sammanhang kunde få för betydelse.21 Det är intressant då det anknyter till frågeställning 
nummer två i min studie, hur stort genomslag har de nationella kulturpolitiska målen från –96 
idag och har de varit vägledande i formulerandet utav de dokument som finns med i min 
studie?  
 
I skriften pläderar man för att en lokal kulturpolitik bör utgå från en helhetssyn på livsvillkor 
och miljö, ett kulturellt helhetsperspektiv i kulturpolitiken som också innefattar andra 
verksamheter efterfrågas. ”Kulturpolitik måste innebära att man lägger ett kulturellt 
perspektiv på all verksamhet” menar skriftens författare. Detta kulturella helhetsperspektiv 
bör även påverka utformandet av de måldokument som ingår i den kommunala 
kulturpolitiken, det tangerar delvis min studie. Skriften har idéer och ger förslag på vad som 
bör känneteckna en framtida kommunal kultur- och fritidspolitik vilket är intressant med 
tanke på att mitt problemområde behandlar ett antal övergripande måldokument för en 
existerande kommunal kulturverksamhet. 
 
Program för kultur: En enkät från Svenska kommunförbundet Våren 2000, det är precis som 
det låter ”en snabbenkät” utarbetad av Kerstin Lundberg från Svenska kommunförbundets 
kultur- och fritidssektion. 22 Hon har kartlagt och sammanställt materialet gällande vilka av 
Sveriges kommuner som har politiska handlingsprogram inom olika kulturområden. Syftet 
med enkäten var att försöka få en överblick över hur det ser ut i kommunerna i den aktuella 
frågan, 80 % av kommunerna svarade på frågorna, dock svarade de inte på alla frågor. 
Intressant för min studie är delen som handlar om kulturpolitiska handlingsprogram. Enkäten 
säger bl a att hälften av kommunerna det vill säga 113 stycken har ett kulturpolitiskt 
handlingsprogram, 15 % av programmen är antagna före 1990. Var femte kommun anger att 
de arbetar med att ta fram ett program. Tjugotvå stycken kommuner har ett kulturpolitiskt 
handlingsprogram som omfattar kommunens samtliga verksamhetsområden. 23 I den ovan 
nämnda skriften Krafter i samspel: Om lokal kultur- och fritidspolitik - erfarenheter och 
slutsatser framhålls att kommunerna bör ha ett kulturpolitiskt handlingsprogram som omfattar 
alla kommunens verksamhetsområden. Enkäten ger en bild av hur det ligger till i Sveriges 
kommuner och blir ett viktigt komplement till övrig litteratur. Den ger också en relevant 
bakgrundsbild till studiens problemområde. 
 
Ett annat inlägg värt att uppmärksamma är det Sven Nilsson f d kulturchef och 
stadsbibliotekarie i Malmö gör i sin bok Kulturens vägar: Kultur och kulturpolitik i Sverige i 
avsnittet som handlar om kulturpolitisk planering i stat, landsting och kommuner. Han 
hänvisar här bl a till SOU 1972:66 Ny kulturpolitik i Sverige och säger att den innehöll 
principer som påminner om en nästan färdig strategi för kommunernas kulturpolitik. Det vill 
säga ett klart angivet politiskt ansvar, en lokal förankring av såväl planering som 
genomförande av verksamheten, ett systematiskt uppbyggnadsarbete inom hela kulturområdet 
samt en strävan att få till stånd en regelbunden verksamhet. Utredningen betonar också starkt 
samarbetet mellan kulturnämnden och föreningslivet samt kulturens förankring i skola och 
förskola. Nilsson menar att ”när kultur- eller kultur och fritidsnämnder formulerar sina mål 
sker det fortfarande oftast inom denna tradition.”24 Enligt Nilsson så använder sig de 
kommunala kulturnämnderna fortfarande av principer som beskrivs i SOU 1972:66 Ny 
kulturpolitik i Sverige när de skall formulera mål för sin verksamhet. Han säger vidare att 
”riktlinjerna kan naturligtvis uttryckas olika i olika kommuner, men huvudinriktningen är 

                                                                 
21 Ibid., s. 72. 
22 Svenska kommunförbundet 2000, s. 5. 
23 Ibid., s. 6. 
24 Nilsson 1999, s. 453. 
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densamma, nämligen betoningen av mångfalden i utbudet, strävan att nå så många som 
möjligt och samarbetet med föreningslivet och folkbildningen.”25 
 
Kultur som resurs: Om den lokala kulturpolitikens möjligheter. Skriften är en slutrapport 
utgiven av Svenska kommunförbundet, av projektarbetet ”Kultur som resurs i 
samhällsutvecklingen”. Den handlar i stora drag om kultur som resurs, om vilka betydelser 
konst och kultur kan ha i samhället. Syftet med projektet var bland annat att Svenska 
kommunförbundet ville bredda och fördjupa diskussionen om kulturens betydelse. I del ett av 
rapporten menar Kerstin Lundberg och Ants Viirman angående kulturbegreppet, att det 
möjligen är så att den kommunala nivån präglas av ett större nytänkande, än den statliga och 
regionala nivån som är mer fast i ett sektorstänkande, vidare säger de att ”det traditionella 
sättet att se den kommunala kulturpolitiken från ett snävt kulturnämndsperspektiv är därför 
inte längre relevant”. 26 Stämmer detta så får det i förlängningen också konsekvenser för hur 
kommunerna formulerar sin kulturpolitik och hur de vidare formulerar övergripande mål för 
verksamheten. 
 
Lundberg och Viirman menar dock att de förändringar och aktuella trender som de tycker sig 
se, som berör den kommunala kulturpolitiken får ses som personliga reflexioner, ett längre 
perspektiv är viktigt att erhålla. De båda anser att en kommunal kulturstrategi inför 2000-talet 
måste formuleras utifrån att man först definierar ett kulturbegrepp, en kultursyn, en annan 
utgångspunkt för en sådan kulturstrategi måste också vara att bestämma syftet med den 
kommunala kulturpolitiken och formulera mål och strategier. Det är relevant då det tangerar 
studiens problemområde och till viss del legitimerar att kommunerna formulerar mål för sin 
kulturverksamhet. Lundberg och Viirman ställer upp fyra strategiska områden som de anser 
vara centrala i den kommunala kulturpolitiken. Det är områden som jag antar även borde 
finnas med i de övergripande målen för kommunal kulturverksamhet. Det första området är 
biblioteket, det andra är studieförbunden, det tredje är musikskolan och det sista är 
kulturmiljövården. 27 
 
1.6.1 Sammanfattning 
 
Forskningsöversikten har berört Geir Vestheims artikel Kulturpolitikk som praksis og 
forskningsfelt. Vestheim tar utgångspunkt i ett historiskt perspektiv och innehållet handlar bl a 
om att avgränsa ämnet kulturpolitikst som forskningsfält. Begrepp som social praxis och 
statlig kulturpolitik behandlas. Skrifter utgivna och producerade av Svenska 
kommunförbundet vilka behandlas i översikten är, 1) Kultur politik och planering –en 
idéskrift från Svenska kommunförbundet. 2) Krafter i samspel: Om lokal kultur och 
fritidspolitik –erfarenheter och slutsatser. 3) Program för kultur: En enkät från Svenska 
kommunförbundet Våren 2000. 4) Kultur som resurs: Om den lokala kulturpolitikens 
möjligheter. Den första skriften av de uppräknade har fungerat som en bakgrund till mitt 
studieområde. Den andra skriften anger bl a att man i lokal kulturpolitik bör utgå från ett 
kulturellt helhetsperspektiv som också skall innefatta andra verksamheter, texten menar också 
att de statliga kulturpolitiska målen från 1974 fick ett stort genomslag under 70- och 80-talet 
och att de var vägledande när kommunerna formulerade sina mål. Den tredje skriften 
innehåller en enkät. Materialet behandlar vilka av Sveriges kommuner som har politiska 
handlingsprogram inom olika kulturområden, enkäten fungerar som ett viktigt komplement 
till övrig litteratur i min studie. I den sista skriften från Svenska kommunförbundet antar 
                                                                 
25 Nilsson 1999, s. 454. 
26 Svensson & Lundberg 1996, s. 22.  
27 Ibid., s. 24. 



 

 12 

författarna att den kommunala nivån präglas av ett större nytänkande än den statliga och 
regional nivån, här med avseende på kulturbegreppet. Det traditionella snäva 
kulturnämndsperspektivet som finns inom den kommunala kulturpolitiken är inte längre 
relevant och gångbart, ett aktuellare kulturbegrepp och en kultursyn bör formuleras innan en 
kommunal kulturstrategi utformas menar upphovsmännen till skriften. I forskningsöversikten 
förekommer även ett inlägg hämtat från Sven Nilssons bok Kulturens vägar: Kultur och 
kulturpolitik i Sverige. Enligt Nilsson så använder sig kommunala kulturnämnder fortfarande 
av principer som beskrivs i SOU 1972:66 Ny kulturpolitik i Sverige när de skall formulera mål 
för sin verksamhet,1972 års utredning innehöll principer som påminner om en nästan färdig 
strategi för kommunernas kulturpolitik skriver Nilsson.   
 
1.7  Disposition 
 
Kapitel 1. Inledning Här ges först en allmän bakgrund, där jag motiverar mitt ämnesval och 
beskriver varför just detta ämne intresserar mig. Härefter följer avgränsning och precisering 
av ämnet, problemområdet avgränsas och presenteras ytterligare. Vidare följer syfte, 
frågeställningar och material och metod. I metoden redovisas varje frågeställning i tur och 
ordning, sedan följer en forskningsöversikt där tidigare forskning som berör mitt ämne 
presenteras. 
 
Kapitel 2. Bakgrundsfakta och presentation av kommunerna i form av en tabell Här görs 
en kort presentation av kommunerna som ingår i studien. 
 
Kapitel 3. Presentation av källmaterialet Här redovisas alla kommundokument samt 
beskrivs kortfattat. 
 
Kapitel 4. Analys I analysen tas frågeställningarna upp en och en i turordning och analyseras, 
i analysen av frågeställning ett analyseras först de övergripande måldokumenten och därefter 
handlingsplanerna. 
 
Kapitel 5. Diskussion I diskussionen behandlas svaren på frågeställningarna och de 
diskuteras samt reflekteras över resultatet, samt vad metoden och forskningsöversikten har 
haft för betydelse och vilka resultat som har uppnåtts med hjälp av dem. 
 
Kapitel 6. Sammanfattning Uppsatsens innehåll sammanfattas koncentrerat här. 
 
Kapitel 7. Käll- och litteraturförteckning Här följer en förteckning över källor och litteratur 
som används i studien. 
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2. Bakgrundsfakta och presentation av kommunerna i  
    form av en tabell           
 
Presentation av kommunerna görs för att läsaren skall få en översiktlig bild av vad det är för 
typ av kommuner som undersöks och vilka som ligger bakom respektive dokument. En 
bakgrund placerar även in dokumenten i en vidare kontext som också visar att dokumenten 
inte existerar fritt och självständigt oberoende av någonting annat. Bakgrundsfakta rörande de 
fyra kommunerna presenteras i form av en siffertabell, orsaken till det är bl att det blir 
överskådligare och mer läsvänligt för läsaren. När det gäller insamlandet av aktuell 
bakgrundsfakta om respektive kommun i min studie, har förhållandena varit sådana att 
respektive kommuns hemsida har innehållit lite och knapphändig information om vad som 
generellt kännetecknar kommunen, för att få mer informativt material talade jag med Svenska 
kommunförbundet som är Sveriges kommuners intresseorganisation. De hade heller ingen 
samlad information om och presentation av enskilda kommuner.  
 
De fakta som här anges kommer i första hand från Kommunfakta som finns tillgänglig på 
respektive kommuns hemsida med undantag av Lerums kommun som har en annan variant 
som tyvärr inte är lika informativ och utförlig som de övriga. Siffrorna från Kommunfakta 
vilka presenteras i tabellen är daterade från år 2001-2003. Kommunfakta som finns 
tillgängliga på kommunernas hemsidor via Internet produceras av SCB, som sedan 
kommunen om de vill köper in av SCB. Tyvärr har inte Lerum köpt denna tjänst från SCB för 
närvarande. De har heller inte presenterat på hemsidan eller skickat material per post som 
motsvarar de andra kommunernas Kommunfakta. Deras faktaunderlag som har hämtats från 
kommunens hemsida är inte utformad riktigt på samma sätt som de övriga kommunernas. Jag 
har ringt Lerums kommuns informatör angående kommuninformations material men det gav 
inte önskad effekt. Fakta som finns tillgänglig för de tre kommunerna förutom Lerums 
kommun redovisas inte, anledningen till detta är man som läsare av undersökningen skall 
erhålla en så vetenskaplig och korrekt faktapresentation som möjligt av alla fyra kommuner. 
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2.1 Siffertabell 
 
Variabler Vänersborg Ulricehamn Mark Lerum 
Total folkmängd 

Åldersgruppindelat 
%  
25-44 år 
45-64 år 

37 000 
 
 
25 % 
26 % 

22 000 
 
 
25 % 
26 % 

33 000 
 
 
24 % 
26 % 

35 558 
 
 
26 % 
27 % 
 

Utrikes födda i 
respektive 
kommun 

 
2,7 % 

 
7 % 

 
8 % 

 
3,4 % 

Utbildningsnivå 
förgymnasial utb. 
gymnasial utb. 
eftergymnasial 
utb. 

 
14 % 
51 % 
29 % 

 
29 % 
49 % 
22 % 

 
29 % 
49 % 
22 % 

 
19,5 % 
60,5 % 
20 % 

Förvärvsarbete 
i åldersgruppen 
25-44 år 
(*Lerum 45-54 år) 

 
 
84 % 
 

 
 
85 % 
 

 
 
85 % 
 

 
 
* 89,4 % 
 

Näringsgren för 
nattbefolkningen 
16 år  & uppåt, 
vård & omsorg 
tillv. & utvinning 
handel & 
kommunikation 

 
 
 
26 % 
25 % 
13 % 

 
 
 
19 % 
30 % 
17 % 

 
 
 
17 % 
23 % 
18 % 

 
 
 
18,2 % 
16,4 % 
21,9 % 
 

Näringsgren för 
dagbefolkningen 
16 år & uppåt, 
vård & omsorg 
tillv. & utvinning 
handel &  
kommunikation 
utbildn. & forskn. 

 
 
 
24 % 
16 % 
14 % 
 
- 

 
 
 
19 % 
30 % 
17 % 
 
- 

 
 
 
20 % 
24 % 
15 % 
 
- 

 
 
 
24,2 % 
- 
16,7 % 
 
14,7 % 

Medelinkomst i 
kr. 2001 
kvinnor 
män 
total skattesats i 
% 2003  

 
 
177 000:- 
240 000:- 
32,39 % 
 

 
 
165 000:- 
226 000:- 
31,23 % 

 
 
165 000:- 
226 000:- 
31,89 % 

 
 
161 400:- 
252 800:- 
31,1 % 

Mandat i 
kommun- 
fullmäktige 2002 
i %  
S. 
M. 
C. 
Mp. 
Fp. 
V. 
Kd. 
övriga 

 
 
 
 
39 % 
12 % 
7,5 % 
4 % 
10 % 
10 % 
7,5 % 
10 % 

 
 
 
 
35,5 % 
12,5 % 
21 % 
4,5 % 
8 % 
6,5 % 
10 % 
2 % 

 
 
 
 
39 % 
9,5 % 
15,5 % 
4 % 
8 % 
8% 
8 % 
8 % 

 
 
 
 
31 % 
25,5 % 
4 % 
6 % 
15,5 % 
10 % 
8 % 
- 

 
 



 

 15 

2.1.1 Sammanfattning av siffertabellen 
 
Den högsta siffran när det gäller folkmängd svarar Vänersborg för och Ulricehamn har lägst 
siffra i detta avseende, av de fyra kommunerna. Åldersgruppen 45-64 år är mest representerad 
inom folkmängden i varje kommun. Mark har högst procenttal utrikes födda av alla, Lerum 
har lägst procent tal. När det gäller utbildningsnivån rörande åldersgruppen 20-64 år 
dominerar gymnasial utbildning i samtliga kommuner. Mark och Ulricehamn har likadana 
siffror för den uppmätta utbildningsnivån.  
 
Åldersgruppen 25-44 år har högst siffra vad det gäller frekvensen av förvärvsarbete i tre 
kommuner, i Lerum har åldersgruppen 45-54 år högst siffra. Den näringsgren som dominerar i 
Mark och Ulricehamn för de boende i kommunen är tillverkning och utvinning, för 
Vänersborg är det vård och omsorg och för Lerum handel och kommunikationer.  
Näringsgren som dominerar när det gäller de som har sin arbetsplats i kommunen är för Mark, 
Ulricehamn och Vänersborg tillverkning och utvinning. Lerums dominerande näringsgren för 
de som har sin arbetsplats i kommunen är vård och omsorg. Den högsta totala skattesatsen har 
Vänersborg medan Lerum har lägst total skattesats. När det gäller den högsta sammanräknade 
medelinkomsten för män så ligger Lerum i toppen av kommunerna, däremot har Lerum lägst 
medelinkomst för kvinnor. Vänersborg har den högsta sammanräknade medelinkomsten för 
kvinnor, den lägsta medelinkomsten för män står Ulricehamn och Mark för. Vänersborg och 
Mark har socialdemokratisk majoritet i kommunstyrelsen medan Lerum har borgerlig 
majoritet och Ulricehamn har vare sig borgerlig eller socialdemokratisk majoritet i 
kommunstyrelsen.     
 

3. Presentation av källmaterialet 
 
I kapitel tre utförs en översiktlig presentation av alla dokumenten, den sammanställs för att 
man skall få en möjlighet att skaffa sig en helhetsbild av vad respektive kommuns dokument 
innehåller. En helhetsbild av dokumenten blir viktigt att skaffa sig, på grund av att det inte 
finns några ramar för hur en kommun gör och formulerar sig i detta sammanhang. Detta kan i 
sin tur innebära att dokumenten kan se ut lite hur som helst i respektive kommun, vilket även 
kan leda till att det blir svårare att jämföra och analysera texten i dem sinsemellan. 
Dokumenten analyseras inte närmare på djupet utan presenteras och beskrivs snarare. I 
framställningen refererar jag till de aktuella kommundokumenten, här finns även en 
sidhänvisning med inom parantes som talar om på vilken sida man kan hitta respektive citat i 
kommundokumenten, exempelvis (s. 2).  
 
3.1 Vänersborgs kommun 
  
Vänersborg har skickat en ”Kulturplan” daterad 2003-02-18. Den är en renodling av den 
kultur och fritidsplan som antogs 2002 av barn- och ungdomsnämnden och 
kommunfullmäktige. Planen är utarbetad utifrån kulturnämndens perspektiv. I ”Kulturplanen” 
står det att den till stor del bygger på de statliga kulturpolitiska målen. ”Kulturplanen” har 
även hämtat inspiration från bibliotekslagen och Västra Götalands-regionens kulturpolitiska 
strategi. Syftet med kulturplanen beskrivs vilket delvis är att ställa upp mål för verksamheten 
samt formulera någon slags vision, med hjälp av målen skall man sedan kunna konkretisera 
det som målen syftar till enligt kulturnämnden. 
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Texten beskriver kort vad målen tjänar till och vilken funktion de bör ha i svepande ordalag, 
kulturmålens syfte är bl a ”att stimulera lust, intresse och förmåga att delta i kulturella 
aktiviteter” och att ”främja demokrati, jämlikhet och integration”(s. 2). Detta utvecklas sedan 
i ett längre resonemang också av övergripande karaktär, som exempelvis ”visa vägar, i 
synnerhet för unga, till kulturella aktiviteter, konstutbud i olika former, föreningsliv och 
utveckling. Ett annat exempel är ”ge äldre tillgång till olika kulturella aktiviteter och 
möjlighet att ta del av de olika konstformerna och ny kunskap oberoende om de lever ett 
aktivt liv eller ett liv i ensamhet och med ohälsa” (s. 3). En hel del upprepningar förekommer i 
texten.  
 
Ett utdrag ur ”Mål och resursplan” för 2004-2006 är Vänersborgs andra dokument, det är 
hämtat från kulturnämnden. Texten börjar med att beskriva kulturnämndens övergripande mål 
för sitt arbete och vart man syftar med dessa mål i vida ordalag, exempel på det är ”staten och 
kommunens insatser syftar bl a till att bibehålla och utveckla demokratin”, vidare menar man 
att ”biblioteksverksamheten svarar för att alla har tillgång till kunskap, information och 
upplevelser genom olika slags media”.(s  1.) Under rubriken ”Bibliotek och kultur” beskrivs 
övergripande, mål för respektive område i korthet exempelvis, ”biblioteken har ett särskilt 
ansvar att göra databaserad information tillgänglig för alla” ett annat är ”bibliotek och 
museum har ett särskilt ansvar för att bevara och göra det lokala kulturarvet tillgängligt för 
alla […]”. (s.2) Bibliotekschefen Eva Boberg säger att ”Kulturplanen” är ett övergripande 
dokument om bibliotek och kultur. ”Mål och resursplanen” för 2004-2006 är en handlingsplan 
för biblioteket och allmänkultur.28 
 
3.2 Ulricehamns kommun 
 
I ”Kulturplan 2003” som Ulricehamn skickade så nämns även ”Kulturstrategi för Ulricehamns 
kommun år 2000”. Den är antagen av kommunfullmäktige 2001-03-22 och är ett 
”övergripande visionsdokument per mandatperiod” citerat ur ”Kulturplan 2003”. I och med 
att den nämns här och är antagen av fullmäktige samt utarbetad av kommunpolitiker samt 
tjänstemän inom kulturförvaltningen så tas den upp i studien. Den har hämtats från 
Ulricehamns kommuns hemsida till skillnad från de övriga dokument som här redovisas.29 
Det är möjligt att det blev något fel eller missförstånd i kommunikationen här via 
telefonsamtal med bibliotekschefen vilket kan ha gjort att hon inte skickade den till mig. 
 
Dokumentet börjar med att tala om varför man har utformat strategin och man motiverar i 
övergripande ordalag för vilken funktion den kan tänkas fylla, exempel på detta är 
”kulturstrategin vill medverka till att höja den enskildas kulturella kompetens” (s. 2). Värt att 
notera är att man menar att m h a kulturstrategin så skall kulturen i Ulricehamn utvecklas till 
att bli bland de främsta i Sverige. Vidare redogör texten mera allmänt för fördelarna med 
kultur, man säger att ”kultur ger upplevelser och väcker fantasi” En vision beskrivs där man 
tar fasta på hur kultur kan manifesteras i kommunen, bibliotekets roll poängteras här i termer 
som ”i kulturhusets bibliotek är det öppet från tidiga förmiddagen till sena kvällen” (s. 3). 
Texten redovisar övergripande mål i generella formuleringar som visar på kulturens mening 
för kommunen och dess invånare.  
 
Strategin behandlar områdena allmänkultur, bibliotek och museum. De är i princip redovisade 
på liknade sätt i texten. Inom området bibliotek kan man läsa följande ”en grundläggande 
aspekt är att värna om fri åsiktsbildning och om yttrandefriheten” vidare ”ett välutrustat 
                                                                 
28  telefonsamtal med bibliotekschef Eva Boberg  2003-11-04 
29 Ulricehamn  kommun, se Ulricehamns kommun [2003-11-05] 
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huvudbibliotek skall utgöra basen för verksamheten” (s. 9). Biblioteksverksamhetens 
huvuduppgifter redovisas, och texten hänvisar här även till delar av UNESCO: s 
folkbiblioteksmanifest från 1994 angående folkbibliotekets huvuduppgifter. Inom området 
bibliotek har man delat upp verksamheten i olika biblioteksenheter som redovisas kortfattat. 
En enhet som det redogörs för är ”Stadsbiblioteket” i detta stycke står det bl. a att 
”informationstjänster kommer att utvecklas så att kvalificerade datorbaserade 
informationstjänster och tillgång till ett flertal databaser kan erbjudas” (s. 11).  
 
Ulricehamns ”Kulturplan 2003” är fastställd av kommunstyrelsen 2002-11-26. Kulturchefen 
inleder ”Kulturplan 2003” med ett förord, hon förklarar bl a varför man har formulerat mål 
och vad som skiljer ”Kulturstrategin” från ”Kulturplanen”. Den förra visar vad som skall 
göras inom kulturområdet, den är utarbetad av kommunens kulturpolitiker och 
kulturförvaltningens ledningsgrupp. Den senare är årliga verksamhetsplaner som visar hur 
visionen skall uppnås, den är utarbetad av tjänstemännen inom kulturförvaltningen i samråd 
med politikerna. Planen är upplagd efter olika kulturverksamhetsområden, den skiljer även på 
barn och ungdomsverksamhet och kultur för vuxna. Biblioteksverksamheten delas upp efter 
de olika enheterna som stadsbiblioteket, filialbiblioteken e t c. Under stadsbiblioteksområdet 
beskriver man vad bibliotekets huvuduppgifter är, huvuduppgifter kan vara att ”ge 
användarna tillgång till material rörande information, studier, kulturella upplevelser, 
underhållning och förströelse” (s.5). Man hänvisar till UNESCO: s folkbiblioteksmanifest och 
menar att det ligger till grund för verksamheten. Texten beskriver vad biblioteken skall 
erbjuda i form av tjänster och service för kommuninvånarna och vilka mål biblioteken vill 
uppnå. Konkreta mål för stadsbiblioteket är exempelvis att ”erbjuda kvalificerade 
informationstjänster” och att ”bevaka utgivningen av nya medier exempelvis elektroniska 
tidskrifter” (s. 6). Planen beskriver också kort hur man kan gå till väga för att uppnå målen det 
uttrycks exempelvis ”kontinuerlig kompetensutveckling av bibliotekspersonalen” och ”ökade 
aslag för It och inventarie r” (s. 7). De övriga verksamhetsområdena följer samma mönster 
som biblioteksområdet i texten. Tio stycken bilagor finns med i planen. Tf förste bibliotekarie 
Lena Kettil Björnberg säger att Ulricehamns kommun är först i länet när det gäller att ha 
utformat en kulturplan. 30  
 
3.3 Marks kommun  
              
Mark har skickat ”Mål för kulturpolitiken i Marks kommun” Första sidan i dokumentet är 
daterat 2001-03-01 medan resten av sidorna är daterade 2001-11-21. Marks kulturpolitiska 
mål är ett förslag till mål, som är utarbetade av kulturnämnden. Man beskriver i korthet 
kulturens betydelse för Marks kommun bl a så anger texten att förslaget särskilt skall beakta, 
”kulturens betydelse för att Marks kommun är attraktiv för invånare och näringslivet” och 
”kulturens betydelse för demokratin och yttrandefriheten” (s. 2). Enligt Marks kulturpolitiska 
mål så utgår de från de nationella statliga mål som riksdagen fastställde 1996, fem av dessa 
återges, ej ordagrant i texten. Under varje nationellt mål beskrivs övergripande, målförslag 
gällande hur man skall kunna uppfylla respektive nationellt mål. Det kan se ut som följande 
under rubriken ”Yttrandefrihetsmålet”: ”personalen på biblioteken skall genom fortbildning 
bibehålla och höja sin kompetens samt vara lyhörd för sina kunders [sic] önskemål” (s. 3). 
Texten hänvisar till FN:s barnkonvention under ”Yttrandefrihetsmålet” på så sätt att man 
säger att denna slår fast barns och ungdomars rätt till kulturell yttrandefrihet  (s. 2). 
Dokumentet påpekar också att de målförslag man redovisat helt ansluter sig till de statliga och 

                                                                 
30 telefonsamtal med tf förste bibliotekarie Lena Kettil Björnberg 2003-11-04 
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regionala kulturpolitiska strategierna. Texten avslutas med att man säger att målförslagen 
skall brytas ned till årliga handlingsplaner för de olika verksamheterna. 
 
Marks andra dokument är ”HANDLINGSPLAN FÖR BIBLIOTEKEN 2003” Första sidan 
utgörs av ett utdrag ur ”Mål för kulturpolitiken i Marks kommun” se ovan. Man har delat in 
handlingsplanen i olika biblioteksservice-områden, under dessa har handlingsplanen 
formulerat vad biblioteken bör göra och erbjuda inom respektive område. Under området 
”Medieservice” så säger texten bl a att man även innevarande år vill söka statsbidrag för barn 
och ungdomslitteratur. Under området ”Information och marknadsföring” står det bl a 
”medverkan i det nybildade vuxenutbildningsrådet” och ” fortsätta arbetet med att förnya 
bibliotekets hemsida på Internet”(s.2). Enligt Marks bibliotekschef Margareta Hanning så tas 
”HANDLINGSPLANEN FÖR BIBLIOTEKEN 2003” beslut om i fullmäktige.31 
 
3.4 Lerums kommun 
 
Lerums första dokument är ”Kulturnämndens mål” daterat 1992-03-26. Dokumentet börjar 
med att kort beskriva vad kommunens kulturpolitik bör syfta till, man målar upp en 
kulturpolitisk vision. Exempelvis så säger texten att ”kulturpolitiken skall medverka till att ge 
kommunens invånare en bättre samhällsmiljö och stärka den sociala gemenskapen” (s. 1). 
Texten är uppdelad i olika kulturverksamhetsområden. Det finns också ett stycke med 
rubriken ”Barn och ungdomskultur”. Under rubriken ”Biblioteksverksamhet” beskriver 
dokumentet i ett få tal meningar och i övergripande termer, vad biblioteken skall erbjuda 
kommuninvånarna ”biblioteken skall ge så många som möjligt av kommunens invånare 
tillgång till ett mångsidigt och rikhaltigt material för information, studier, kunskap, 
konstnärlig upplevelse och förströelse”. Texten anger vidare att biblioteken också skall 
bedriva uppsökande verksamhet till dem som ej kan besöka biblioteket och för att nå nya 
låntagare (s. 1). 
 
Tre stycken verksamhetsplaner medföljer det första dokumentet, de är uppdelade i olika 
biblioteksenhetsområden - socialbibliotek, huvudbibliotek samt barn och ungdoms- 
avdelningen vid huvudbiblioteket. I dessa redovisas i korthet ett antal förslag på åtgärder 
inom respektive enhet. Under ”Huvudbiblioteket” står följande ”genomföra enklare åtgärder 
för att förbättra bibliotekets tillgänglighet”, ”inköp av ersättningsdatorer” och under 
”Socialbiblioteksverksamheten” står det bl a att man vill se över bibliotekets verksamhet på 
Tuvängens sjukhem. Bibliotekschefen Margareta Ryme säger att verksamhetsplanerna ej tas 
beslut om i nämnd eller fullmäktige. Man kan tillägga här att enligt Margaret Ryme håller 
Lerums kommun på med att utarbeta en ny kulturplan för kulturverksamheten som dock ej är 
klar ännu. 32 
 

4. Analys 
 
4.1 Analys av frågeställning 1. 
 
På vilket sätt liknar eller skiljer sig de olika kommunernas dokument åt? Avsikten är här att 
jämföra de olika dokumenten med avseende på skillnader i målbeskrivning utifrån Björn 
Rombach målmodell. Det är frågeställning nummer ett. Analysen börjar med att jämföra 
kommunernas övergripande måldokument med varandra, här används också Rombach 
                                                                 
31 telefonsamtal med bibliotekschefen Margareta Hanning  2003-11-04 
32 telefonsamtal med bibliotekschefen Margareta Ryme  2003-11-04 
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måldefinitioner se metoden ovan. Därefter övergår jag till att jämföra kommunernas 
handlingsplaner med varandra, även här används Rombach måldefinitioner. Dokumenten 
kommer att benämnas med respektive kommuns namn t ex Lerums dokument 
”Kulturnämndens mål” blir ´Lerum´. I min framställning refererar jag till sidor i de 
kommunala dokumenten på samma sätt som i kapitel tre d v s (s. 1) och så vidare. 
 
4.1.1 Övergripande måldokument 
 
Dokumenten är utarbetade under olika tidsperioder yngst är ´Vänersborg´ det är utformat 
2003. ´Lerum´ är det äldsta utformat 1992. Det senare är tunnast, det vill säga det har minst 
antal sidor och textmängden utgörs till sin helhet av en A-4 sida. ´Ulricehamn´ består av 10,5 
sidor vilket är det överlägset största till sidantal och textmängd räknat. Alla dokument är 
utarbetade utifrån respektive kommuns kulturnämnd. ´Lerum´ och ´Ulricehamn´ är uppdelade 
och uppställda efter olika kulturverksamhetsområden som t ex bibliotek, allmänkultur e t c. 
Under rubriken ”Bibliotek” i ´Ulricehamn´ finns det med ett stycke om biblioteksverksamhet 
för barn och ungdom vilket de övriga inte har. ´Mark´ och ´Vänersborg´ väver in de olika 
kulturverksamheterna i den löpande texten exempelvis ”[d]et är viktigt att sträva efter att 
också nå ovana deltagare som inte normalt besöker  bibliotek och museer” (´Mark´s.3). 
Exempel från ´Vänersborg´ (s. 3) ”ge kommuninvånarna möjlighet att ta del av vårt kulturarv 
och kollektiva minne i museer, bibliotek, arkiv konsthall och kulturmiljöer”. ´Ulricehamn´ har 
även med historisk tillbakablick och verksamhetsomfattning samt åberopar UNESCO:S 
folkbiblioteksmanifest från 1994. ´Mark´ och ´Vänersborg´ börjar med att räkna upp de 
nationella kulturpolitiska målen från 1996 samt påpekar att kommunen i fråga har utgått från 
dessa.  
 
Vilken eller vilka målkategorier kan man relatera respektive dokuments mål till enligt 
Rombach modell? De tre målkategorierna är 1) inriktningsmål, 2) effektmål och 3) 
produktionsmål. De mål som man kan förvänta sig att hitta här är till stor del inriktningsmål 
för verksamheten. De är oftast formulerade av politiker och går inte in i detalj på vad 
verksamheten bör uppnå eller åstadkomma. De fungerar som riktlinjer och behöver som 
sådana kompletteras med andra mer konkreta mål. Inriktningsmål utgör de övergripande 
målen och behöver inte vara klara eller mätbara, de anger på ett enkelt sätt de långsiktiga 
ambitionerna med verksamheten. 33 
 
´Vänersborg´ utgörs av övergripande målsättningar, de är formulerade i allmänna ordalag och 
de specificerar inte närmare vad man konkret bör göra för att kunna uppfylla målsättningarna, 
ett exempel på detta är ”ge kommuninvånarna möjlighet att ta del av ett mångkulturellt 
konstutbud och kulturarv och att mötas i kulturella aktiviteter”(s. 3). De övergripande 
målsättningarna framstår mer som långsiktiga ambitioner. De bygger på de nationella 
kulturpolitiska målen, vilket kan vara en orsak till att de tagit intryck av det formella och 
svepande formuleringar som ofta återfinns i politiska policy dokument vilket de nationella 
målen är exempel på. Dokumentet består inte av mätbara eller tidsbegränsade mål. 
´Vänersborg´ har inga produktionsmål. Det ligger närmast till hands att relatera ´Vänersborg´ 
till  kategorin inriktningsmål.  
 
När det gäller ´Ulricehamn´ kan man säga att de har övergripande mål för hela 
kulturverksamheten samt för de olika kulturverksamhetsområdena, exempel på det förra kan 
vara” [k]ulturella värden bidrar till att stärka människors identitet och trygghet samt utvecklar 
människors självkänsla, kreativitet och eget skapande”(s. 6). ”ett välutrustat huvudbibliotek 
                                                                 
33 Rombach 1991, s. 20. 
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skall utgöra basen för verksamheten”(s.9), det är ett exempel på det senare det vill säga 
övergripande mål för en kulturverksamhet, här i form av en biblioteksverksamhet. Dessa mål 
är formulerade i generella ordalag, men har mindre svepande formuleringar och är delvis mer 
konkreta i jämförelse med ´Vänersborg´ De är inte mätbara eller tidsbegränsade och kan 
relateras till kategorin inriktningsmål . Däremot finns det även mera konkreta målsättningar 
inom de olika verksamhetsområdena, vilka mer preciserar vad man bör gör inom respektive 
område. De liknar mer effektmål förutom att någon tidsgräns ej är satt för när målen skall vara 
uppnådda. På sidan elva anger texten att för att öka servicenivån och förbättra den så bör man 
öka öppettiderna och utöka mediaanslaget. Det kan liknas mer vid effektmål än vid 
inriktningsmål. Sammantaget kan man säga att ´Ulricehamn´ kan relateras till  både 
inriktningsmål samt effektmål. Några produktionsmål finns inte. 
 
´Mark´ stödjer sig till stor del på de nationella kulturpolitiska målen. ´Marks´ mål är 
övergripande och formulerade i generella termer, de är inte konkreta eller mä tbara till sin 
natur. Under nummer tre ”Mångfaldsmålet” anger texten att ”[b]iblioteken måste våga köpa in 
medier som inte är lättillgängliga”(s. 3). Det är ett övergripande mål som anger riktningen för 
verksamheten. Någon tidsgräns finns ej uppsatt för när målen skall vara uppfyllda. De 
relateras till kategorin inriktningsmål. Några produktionsmål finns inte. 
 
´Lerum´ består av övergripande mål för de olika kulturverksamhetsområdena. De är allmänt 
formulerade och de är inte mätbara. Exempel på detta är ”[b]iblioteken skall kompletteras 
med uppsökande verksamhet till dem som är förhindrade att besöka biblioteket samt för att nå 
nya deltagare”(s. 1). Någon tidsgräns för när målen skall vara uppnådda finns inte. Man kan 
härmed säga att ´Lerum´ relaterar  till inriktningsmål. 
 
Vad nämns då i fråga om biblioteksverksamheten och då med fokus på huvud/stadsbibliotek? 
´Ulricehamn´ och ´Lerum´ som bl a delade in sin text i verksamhetsområden har omnämnt 
bibliotek flest antal gånger i texten. De två dokumenten har också talat specifikt om 
huvudbiblioteket. ´Lerum´ säger bl a att basen för biblioteksverksamheten skall vara ett 
välutrustat och väl fungerande huvudbibliotek (s. 1). ´Ulricehamn´ uttrycker det så här, ”[e]tt 
välutrustat huvudbibliotek skall utgöra basen för verksamheten”. ´Ulricehamn´ nämner 
bibliotek flest antal gånger i texten i jämförelse med de övriga. Texten är den enda som har 
delat in biblioteken i olika enheter som exempelvis stadsbibliotek, skolbibliotek e t c. Det bör 
nämnas att detta dokument innehöll både inriktningsmål och effektmål vilket till viss del kan 
förklara varför bibliotek omnämns mest här i jämförelse med de andra. 
  
 
4.1.1.1 Sammanfattning 
 
Innehållet i respektive dokument liknar till viss del varandra, men hur målen är framförda 
skiljer sig betydligt åt. ´Vänersborg´ kan relateras till enbart inriktningsmål. ´Vänersborg´ 
anger i texten att de nationella kulturpolitiska målen från 1996 är  en förutsättning för deras 
egen ”Kulturplan”. ´Ulricehamn´ kan relateras både till kategorin- inriktningsmål och till 
effektmål. ´Mark´ relateras främst till kategorin inriktningsmål, de anger i sin text att Marks 
kulturpolitiska mål utgår från de nationella kulturpolitiska målen från 1996. ´Lerum´ kan 
relateras till kategorin inriktningsmål. ´Ulricehamn´ och ´Lerum´ har omnämnt bibliotek flest 
antal gånger i respektive text, de två delade även in sina texter i kulturverksamhetsområden 
och de har även berört huvudbiblioteket i sina framställningar.  
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4.1.2 Handlingsplaner 
 
Tre av fyra handlingsplaner gäller för år 2003, ´Vänersborg´ är daterad 2004-2006. ´Lerum´ är 
tunnast, sidantalet är minst och den totala textmängden ryms på en A-4 sida till skillnad mot 
de övriga. ´Ulricehamn´ har flest sidor 18 stycken (ej inräknat  10 st. bilagor) och det har mest 
textmängd totalt av de fyra dokumenten. ´Lerum´ och ´Mark´ har en handlingsplan som 
enbart är inriktad på biblioteksverksamhet. De övriga har även med andra kulturverksamheter 
i sina planer. ´Mark´ och ´Ulricehamn´ har strukturerat texten utefter bibliotekets olika 
uppgifter och ansvarsområden. Exempel på ansvarsområden som ´Mark´ anger är, 
Medieservice, Service till äldre och handikappade och Invandrar och flyktingservice (s. 2). 
Ulricehamn har delat in texten i ansvarsområden som, Media, Lokaler och Utåtriktad 
verksamhet, inom det senare ansvarsområdet finns en indelning i målgrupper som barn och 
ungdom o s v (s. 6). Till skillnad från de övriga dokumenten så innehåller ´Mark´ ett antal mål 
som riktar sig till invandrare och flyktingar. ´Ulricehamn´ och ´Lerum´ har separerat 
stads/huvud- bibliotek från de övriga biblioteksenheterna i texten. ´Vänersborg´ har till 
skillnad från de övriga inte med biblioteksverksamhet för barn och ungdom. Alla utom 
´Lerum´ inleder sina planer med några övergripande målformuleringar. ´Ulricehamn´ har till 
skillnad från de övriga tagit med förslag på  vägar till att kunna uppnå de konkreta mål som 
man ställt upp för de olika kulturverksamheterna. 
 
Vilken eller vilka målkategorier kan man relatera respektive dokuments mål till? De tre 
målkategorierna är 1) inriktningsmål, 2) effektmål, och 3) produktionsmål. De mål som man 
kan förvänta sig att finna här är till övervägande del effektmål för verksamheten. De kan 
oftast vara formulerade av högre tjänstemän men då i dialog med politikerna. Effektmål 
beskriver mer konkret än inriktningsmål vad som bör göras och vad som bör uppnås inom den 
verksamheten som finns. De skall vara konkreta och mätbara och gälla en del av 
verksamheten samt ha en tid satt då målen skall vara uppnådda.34  
 
´Vänersborg´ består av mål som mer är av övergripande karaktär, de är inte konkreta och 
mätbara till sin natur, de framstår som riktlinjer och långsiktiga ambitioner för verksamheten. 
Tidsangivelsen 2004-2006 spänner över en lång tidsperiod i jämförelse med de övriga 
dokumentens tidsangivelser. Dokumentet ger sken av att vara utarbetat enbart av politiker i 
kulturnämnden. Vänersborgs bibliotekspersonal omnämnde dokumentet som en 
handlingsplan vid samtal per telefon. Vid närmare granskning samt användande av studiens 
målmodell så uppstår problem med att tolka deras ”Mål och resursplan” som en 
handlingsplan. En handlingsplan bör enligt studiens kriterium innehålla åtminstone några 
effektmål och eventuellt några produktionsmål vilket denna inte gör, således relateras den till 
kategorin inriktningsmål. 
 
 ´Ulricehamn´ börjar med övergripande mål som mest liknar inriktningsmål för de olika 
kulturverksamheterna, för att sedan gå vidare till mera konkreta mätbara mål för dessa. De 
övergripande målen kan se ut som följer, ”[e]tt aktuellt och brett mediabestånd som delvis är 
baserat på efterfrågan”.  ”[u]ppsökande verksamhet för äldre - där syftet är att ge dem tillgång 
till litteratur” […] (s. 6). Exempel på mera konkreta mål kan vara att man t ex vill öka antalet 
utlån till minst riksgenomsnittet och att biblioteket vill starta kurser i informationssökning för 
vuxenstuderande (s.6). I förordet till planen påpekar kulturchefen att målen är operationella 
och att de är utarbetade av tjänstemän i samråd med politiker. Produktionsmål ingår inte.  

                                                                 
34 Rombach 1991, s. 20. 
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Planen innehåller även ett antal inriktningsmål, den relateras till kategorierna effektmål och 
inriktningsmål. 
 
 ´Mark´ liknar ´Ulricehamn´, på så sätt att den börjar med ett utdrag från ”Marks övergripande 
kulturpolitiska mål” se ovan, vidare följer ett antal konkreta mål som är relativt klara och 
mätbara till sin karaktär. Exempel på detta är ”samordning av medieinköpen viktigt via 
bokmötet” och ”även i år söka stadsbidrag för barn- och ungdomslitteratur” (s. 2). Det finns 
dessutom ett antal mål som mera liknar produktionsmål, några sådana anges under varje 
biblioteksservice område. Mål som liknar produktionsmål i dokumentet är ”distribuera Skene 
biblioteks nya folder till berörda hushåll” (s. 2).”affischering om bibliotekets verksamhet på 
platser dit äldre söker sig”(s. 3), och ”uppmuntra och vara positiv till att föreningar etc lägger 
kulturprogram på biblioteken”(s. 6). Dessa produktionsmål beskriver nödvändiga åtgärder 
som tjänstemännen inom verksamheten skall utföra, de är inte direkt mätbara. Dokumentet är 
utformat i dialog med politiker och tjänstemän. Handlingsplanen relateras till kategorierna 
effektmål, produktionsmål, och inriktningsmål.  
 
´Lerum´ består av ett antal konkreta mål för de olika biblioteken, exempel finns i stycket om 
Barn och ungdomsavdelningen vid Huvudbiblioteket, ”[s]kolklasser bjuds in för 
biblioteksvisning med bokprat och genomgång av datasystemet på schemalagd tid”. I stycket 
om Huvudbiblioteket står det, ”Ta fram kvalitetsmål- och garantier”. Det är ett exempel på ett 
konkret mål, det finns några effektmål vilka är mätbara men de flesta målen för respektive 
biblioteksenhet liknar produktionsmål. I stycket om Barn- och ungdomsavdelningen vid 
Huvudbiblioteket anges mål som liknar produktionsmål exempelvis ”[b]ryta ut de fackböcker 
som vänder sig till  tonåringar”, och ”[ö]versyn av möbler på tonårsavdelningen”. Liknande 
mål kan man hitta i stycket om huvudbiblioteket t ex ”[i]nköp av pallar” […] och ”[s]e över 
exponeringen av CD- och kassettböcker”. Dokumentet relateras till kategorierna 
produktionsmål och effektmål. Enligt bibliotekschefen så utarbetas planerna ej i dialog mellan 
politiker och tjänstemän. 
  
4.1.2.1  Sammanfattning 
 
Alla utom ´Vänersborgs´ dokument har liknade mål som kan relateras till kategorin effektmål. 
´Vänersborg´ har enbart inriktningsmål i texten. Enligt studiens kriterium så består inte en 
handlingsplan enbart av inriktningsmål, ett övergripande måldokument kan däremot bestå av 
enbart inriktningsmål. Det betyder att ´Vänersborg´ inte har med de kriterier som satts upp här 
vad det gäller handlingsplaner och deras målformuleringar vilket får som konsekvens att  de 
inte har någon handlingsplan. ´Lerum´ relateras till övervägande del till produktionsmål Det 
finns också effektmål i dokumentet men inte i lika stor omfattning som produktionsmål. 
´Mark´ kan relateras till alla tre målkategorier. ´Ulricehamn kan relateras till kategorierna 
effektmål och inriktningsmål.  
 
Alla utom ´Ulricehamn har meningsbyggnad som till stor del består av infinitivsatser, dock är 
läsbarheten mer lättillgänglig och tilltalet är mindre formellt och byråkratisk i 
handlingsplanerna än i de övergripande måldokumenten, undantaget är ´Vänersborg´ som inte 
har några effektmål eller produktionsmål alls. Innehållet i handlingsplanerna liknar varandra 
till stor del, här med avseende på vad för slags verksamhet man har och vad man vill satsa på i 
framtiden, även om kommunerna till viss del har något olika verksamheter och väljer att satsa 
mer på vissa saker och mindre på andra. ´Ulricehamn´ har den utförligaste och mest 
genomarbetade handlingsplanen, medan ´Lerum´ är mycket kortfattad och enkel.  
Skillnaderna består i huvudsak av hur respektive kommun strukturerat sitt innehåll och hur 
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mycket eller litet de valt att ta med, samt hur de valt att använda de olika målkategorierna, de 
skiljer sig betydligt åt vilket bl a framgår av analysen ovan. Någon större överensstämmelse 
när det gäller vilken eller vilka kategorier av mål kommunerna valt att ha med finns inte. De 
målkategorier som finns med skiftar från dokument till dokument både när det gäller antal och 
när det gäller vilka man valt att ta med.  
 
4.2 Analys av frågeställning 2 
 
Skiljer sig kommunernas övergripande måldokument från de nationella kulturpolitiska målen 
som de framställs i kulturpropositionen 1996/97:3? Det är frågeställning två som behandlas 
här. En ordvalsanalys kommer att göras, ord väljs ut från de nationella kulturpolitiska målen 
för att sedan användas som mönster, för att m h a dem kunna analysera skillnader och likheter 
mellan de kommunala övergripande måldokumenten och de nationella kulturpolitiska målen. 
De ord som valts ut är sådana som ofta används i politiska dokument och i den offentliga 
politiska debatten. De påminner om slitna uttryck och kan ibland betecknas som politiska 
klyschor. Orden säger inte så mycket och preciserar inte närmare vad som menas, om de inte 
sätts in i ett sammanhang och förklaras noggrannare, vad som mera konkret menas med dem, 
de är neutrala till sin form och har karaktären av mera passiva verb än aktiva. Orden utgör 
något slags ”fackspråk” som ofta används när man skriver eller talar i politiska sammanhang. 
Troligtvis fyller de en funktion som politiker och andra är betjänta av när de ska uttrycka sig i 
kulturpolitiska sammanhang. För de flesta är nog orden välbekanta, de förekommer ofta i 
politisk retorik. I de nationella kulturpolitiska målen fungerar de som en slags nyckelord, de 
upprepas då och då och därför är de utvalda och intressanta att ha med. 
 
De nationella kulturpolitiska målen från 1996 
 
• ”att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 
• att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 

samt till eget skapande 
• att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 

kommersialismens negativa verkningar 
• att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället 
• att bevara och bruka kulturarvet 
• att främja bildningssträvandena 
• att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.”35 
 
4.2.1 Valda nyckelord 
 
Nyckelord som är utvalda är, 1) värna yttrandefriheten, 2) delaktighet i kulturlivet, 3) främja 
kulturell mångfald, 4) konstnärlig förnyelse och kvalitet, 5) bevara kulturarvet, 6) främja 
bildningssträvandena, och 7) internationellt kulturutbyte. Sammantaget blir det sju stycken 
”uttryck” som är valda utifrån de nationella kulturpolitiska målen och som fungerar som 
nyckelord i den lexikala analysen. Orden ovan är viktiga i de infinitivsatser som de nationella 
kulturpolitiska målen utgör, de beskriver om än på ett vagt sätt vad de nationella målen vill 
säga inom det kulturpolitiska området, utan dem som sk kärnord  så skulle texten falla 
samman och bli obegriplig och ointressant. De liknar till viss del innebörden i 1974 års 
kulturpolitiska mål även om ordalydelsen i de bägge dokumenten inte överensstämmer till 
                                                                 
35 Nilsson 1999, s. 422. 
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fullo. Orden används ofta i texter som berör kulturpolitik. Vid jämförelsen så kommer olika 
former som plural och singular form och bestämd och obestämd form av respektive 
nyckelordsuttryck att godkännas i de kommunala dokumenten samt medtagas i analysen.  
 
 
4.1 Tabell Nyckelordens förekomst i de övergripande måldokumenten 
 
Utvalda 
nyckelord 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. S:a total 

         
Kommun         
Vänersborg I I I I I I I I I I 9 
Ulricehamn I I I I 0 I I 0 0 6 
Mark I 0 I I I I I 0 I 7 
Lerum 0 I 0 0 0 0 0 1 
 
4.2.1.1  Sammanfattning  
 
Vänersborg nämner 6 av 7 nyckelord nio gånger totalt. Ulricehamn nämner 4 av 7 nyckelord 
sex gånger totalt. Mark nämner 5 av 7 nyckelord sju gånger totalt och Lerum nämner 1 av 7 
nyckelord en gång totalt i sin text. Lerums resultat hänger antagligen samman med att deras 
övergripande mål är formulerade 1992, det vill säga fyra år innan de nationella kulturpolitiska 
målen som här behandlas kom till. Vänersborg befinner sig närmast de nationella 
kulturpolitiska målen när man ser till det totala antalet nyckelord i texten. Vänersborg har 
även använt sig av flest av de utvalda nyckelorden i jämförelse med de övriga texterna. Efter 
Vänersborg kommer Mark och därefter Ulricehamn vad det gäller närhet till de nationella 
målen med avseende på det totala antalet nyckelord, och med avseende på användandet av de 
utvalda nyckelorden i respektive text. Lerum befinner sig längst bort från de nationella målen 
med avseende på nyckelordsfrekvens, endast ett förekom i texten. Vänersborg, Mark och 
Lerums övergripande mål relateras i huvudsak till kategorin inriktningsmål (se ovan 4.1.1.1.). 
De nationella målen innehåller inriktningsmål det kan eventuellt förklara till viss del att 
Vänersborg och Mark ligger närmare de nationella målen än de övriga. Mark och Vänersborg 
är de som har med nyckelord nummer sju internationellt kulturutbyte, det kan bero på att 
bägge kommuner i början av respektive text citerar de nationella kulturpolitiska målen, Mark 
återkommer dock till det internationella utbytet inom kulturområdet under rubriken 
”Internationaliseringsmålet” i sin text, vilket inte Vänersborg gör på samma sätt. Någon direkt 
orsak till detta kan jag inte redogöra för utan bara spekulera i. Det kan tilläggas att Mark är 
den kommun som har högst procent andel, 8%  utrikes födda i jämförelse med de övriga 
kommunerna.  
 
Att bevara kulturarvet nämns flest gånger i Vänersborg och Marks dokument, det kan bero på 
att de i början av respektive text citerar delar ur de nationella kulturpolitiska målen, vilket de 
övriga inte gör. Nummer fem är det mest frekventa nyckelordet i dokumenten kan man säga, 
det kan hänga samman med att ordet i sig innefattar en hel del. Ett kulturarv kan bestå av både 
böcker, CD skivor, museala föremål, arkeologiska fynd, historiska byggnader, tavlor e t c. 
Uttrycket bevara kulturarvet har flera betydelser. Övergripande måldokument är oftast 
kortfattat formulerade och innehåller allmänna termer som omfattar en mängd saker och som 
riktar in sig på helheten i verksamheten.  Uttrycket bevara kulturarvet fyller eventuellt en 
sådan funktion i dokumenten, det kan gälla framförallt i Mark och Vänersborgs dokument 
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som väver in alla kulturverksamheter om vart annat i texten. Vänersborg är den enda som har 
med uttryck nummer sex främja bildningssträvandena. Respektive kommun har sitt eget sätt 
att strukturera texten på i de övergripande måldokumenten, att förstå hur respektive dokument 
är strukturerat till form och innehåll är svårt och tar mycket tid i anspråk för läsaren. Språket 
underlättar inte läsningen av texten, det är mycket formellt och byråkratiskt till sin natur. 
Meningsbyggnaden är konstruerad på så sätt att den ger ett opersonligt och distanserat 
intryck, språket har karaktär av så kallad ”myndighetssvenska” eller ”byråkratsvenska.”    
 
4.3 Analys av frågeställning 3 
 
Motsvarar handlingsplanerna de beskrivna övergripande målens intentioner i respektive 
kommun dokument? Denna frågeställning kommer att analyseras här. De fyra kommunernas 
dokument benämns i texten som följande, handlingsplaner med hp och de övergripande målen 
med öm. 
  
4.3.1 Vänersborg kommun  
 
Vänersborg båda dokument består av mål som är av övergripande karaktär, de framstår som 
långsiktiga ambitioner och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Som tidigare nämnts 
så är det problematiskt att tolka deras ”Mål och resursplan” som en handlingsplan, se stycke 
4.1.2. i stycket sägs även att ”Mål och resursplan” i första hand relateras till kategorin 
inriktningsmål. Den innehåller inga effektmål eller eventuella produktionsmål vilket en 
handlingsplan bör göra enligt studiens kriterium. ”Mål och resursplan” sträcker sig över en 
lång tidsperiod vilket de övriga handlingsplanerna inte gör. Vänersborgs dokument ser ut att 
vara utarbetade framförallt av politiker i kulturnämnden. Vänersborg har med andra ord två så 
kallade övergripande måldokument ”Kulturplan” och ”Mål och resursplan” innehållande mål 
som  kan relateras till kategorin inriktningsmål. Det får till följd att det inte går att analysera 
båda dokumenten med avseende på om de finns någon överensstämmelse mellan de 
övergripande målens intentioner och handlingsplanens i Vänersborg kommun.  
 
4.3.2 Ulricehamns kommun 
 
I öm anges bl a att biblioteksverksamheten skall utformas så att den når ut till så många som 
möjligt. I hp i avsnittet om stadsbiblioteket, står det att man har uppsökande verksamhet för 
äldre, biblioteket har även riktad verksamhet till personer med utvecklingsstörning, vidare så 
har man handikappanpassat stadsbibliotekets lokal. Läsfrämjande åtgärder för barn i nära 
samarbete med skolorna bedrivs, och biblioteket samarbetar även med Gymnasieskolor och 
högskolan. I öm sägs det att biblioteket skall erbjuda ett kvalitativt och aktuellt mediabestånd. 
I hp står de att man vill erbjuda ett aktuellt och brett mediabestånd som delvis är baserat på 
efterfrågan, biblioteket vill även bevaka utgivningen av nya medier.  
 
De två exemplen ovan visar på att det finns en överensstämmelse när de gäller öm intentioner 
och det som sägs i hp. I öm står det att folkbibliotekets uppgift är att stödja såväl självstudier 
som formell utbildning på alla nivåer, det överensstämmer till en del med det som står i hp, 
om att biblioteket har som mål att utveckla servicen avseende litteratur- och 
informationssökning för vuxenstuderande på gymnasie- och högskolenivå. 
Sammanfattningsvis så kan man i Ulricehamns kommun säga att det råder en relativt stor 
överensstämmelse mellan öm och hp. Det kan tilläggas att i öm och i hp så blandas 
inriktningsmål och effektmål i viss utsträckning i texten. 
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4.3.3  Marks kommun 
 
I öm anger texten att det är viktigt att nå ovana deltagare som inte normalt besöker bibliotek. 
Det överensstämmer till viss del med det som sägs i hp om att bör fortsätta att satsa på Boken-
kommer verksamhet samt på talböcker, storstilsböcker och LL-böcker för äldre och 
handikappade. De senare är målgrupper som inte vanligtvis besöker biblioteket, och som i 
vissa fall har behov av de specialmedier som uppräknas ovan. Hp säger vidare att biblioteket 
vill informera all hemtjänstpersonal om verksamhetens särskilda tjänster, det är också ett sätt 
att nå ut till ovana biblioteksbesökare som öm understryker. I hp talar man om att biblioteket 
ska prenumerera på någon tidning eller tidskrift på de stora invandrar- och flyktingspråken 
och erbjuda ett basbestånd av litteratur på de stora invandrarspråken, biblioteket skall även 
låna in vandringsbibliotek från regionbiblioteken i Göteborg och Borås och från det 
Internationella biblioteket i Stockholm. Detta kan sägas motsvara en av intentionerna i öm 
som säger att invandrare och flyktingar måste ges möjlighet att bevara sin kultur.  
 
Vidare anger texten i hp att man vill tillhandahålla medier som underlättar inlärningen av det 
svenska språket såsom LL-böcker och språkkurser. Biblioteket vill prioritera svensk litteratur 
som informerar om invandrares bakgrund, kultur och religion för ökad tolerans samt 
samarbeta med SFI-undervisningen för information om bibliotekets service. Det kan motsvara 
den intentionen i öm som säger att integration bör uppmuntras och rasism och 
främlingsfientlighet motarbetas. Sammanfattningsvis så kan man säga att i Marks kommun 
råder en förhållandevis stor överensstämmelse mellan öm och hp. Det kan tilläggas att i hp 
blandas effektmål och produktionsmål om vart annat i texten. 
  
4.3.4  Lerums kommun 
 
I öm talar texten om att biblioteken skall ha uppsökande verksamhet till dem som är 
förhindrade att besöka biblioteket, samt för att nå nya låntagare. Det kan överensstämma till 
en viss del med det som hp säger om att huvudbiblioteket skall genomföra enklare åtgärder 
för att förbättra bibliotekets tillgänglighet, man vill även se över biblioteksverksamheten på 
två sjukhem som finns i kommunen. I öm nämns det bl a att biblioteken skall ge kommunens 
invånare tillgång till ett mångsidigt och rikhaltigt material. I Hp för huvudbiblioteket anger 
biblioteket att det vill ta fram kvalitetsmål- och garantier, översätter man mångsidigt och 
rikhaltigt till kvalité så kan det i hp kvalitetsmål ingå att ha ett kvalitativt material på 
biblioteken, vilket till en mindre del gör att öm intention angående mångsidigt och rikhaltigt 
material, liknar hp kvalitetsmål. Sammanfattningsvis kan man säga att i Lerums kommun 
råder en relativt liten överensstämmelse mellan öm och hp. Det bör tilläggas att det skiljer 
elva år mellan öm tillkomst (1992) och hp tillkomst (2003). I hp finns det till övervägande del 
produktionsmål, uppblandade med ett mindre antal effektmål i texten. 
 
4.3.4.1 Sammanfattning 
 
Vänersborg har enligt min undersökning två stycken övergripande måldokument, någon 
handlingsplan för kommunen har inte kunnat identifieras. På grund av denna situation 
analyseras inte Vänersborgs dokument med avseende på frågeställning nummer tre. För 
Ulricehamns kommuns del så kan man hävda att det råder en relativt stor överensstämmelse 
mellan öm och hp, det kan också tilläggas att i båda dokumenten blandas inriktningsmål och 
effektmål i viss utsträckning i texterna. I Marks kommun råder det en förhållandevis stor 
överensstämmelse mellan öm och hp, i hp blandas effektmål och produktionsmål om 
vartannat i texten. Avslutningsvis så kan man för Lerums kommuns del hävda att det råder en 
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relativt liten överensstämmelse mellan öm och hp, det skiljer dock elva år mellan öm tillkomst 
och hp tillkomst. Det kan tilläggas att i Lerums hp finns det till övervägande del 
produktionsmål uppblandade med ett mindre antal effektmål i texten. 
 
5. Diskussion 
 
Framställningen börjar med att frågeställningarnas resultat summeras kort för att därefter gå 
över till att redogöra för och diskutera analysens resultat mer utförligt. Frågeställningarna 
behandlas i turordning. Diskussionen går därefter vidare till metoden och dess betydelse. 
Härefter följer den forskning som finns på området och dess betydelse för studien. Kapitel 
fem avslutas med några synpunkter gällande fortsatt forskning inom ämnet. 
 
 5.1 En summering av frågeställningarnas resultat 
 
Resultatet av frågeställning ett med avseende på övergripande måldokument visar att 
Vänersborgs dokument kan relateras enbart till inriktningsmål, Ulricehamns dokument kan 
relateras både till kategorin inriktningsmål och till kategorin effektmål. Mark och Lerums 
dokument relateras främst till kategorin inriktningsmål. Resultatet av frågeställning ett med 
avseende på handlingsplaner visar att Vänersborgs dokument inte kan identifieras som 
handlingsplaner. Ulricehamns handlingsplan kan relateras till kategorierna effektmål och 
inriktningsmål. Marks dokument kan relateras till alla tre målkategorier och Lerums 
dokument kan till övervägande del relateras till kategorin produktionsmål.  
 
Resultatet av frågeställning två visar att Vänersborgs text befinner sig närmast de nationella 
kulturpolitiska målen när man ser till nyckelordsfrekvensen i respektive text och med 
avseende på användandet av flest av de utvalda nyckelorden, i rangordning följer sedan Mark 
och därefter Ulricehamn och sist återfinner man Lerums text i detta sammanhang. Resultatet 
av frågeställning tre visar för Vänersborgs del inget resultat, detta beror på att min studie inte 
kunnat identifiera någon handlingsplan för Vänersborgs kommuns kulturverksamhet, 
konsekvensen av detta blir att Vänersborgs dokument inte analyseras utifrån frågeställning 
nummer tre. I Ulricehamns kommun råder det en relativt stor överensstämmelse mellan öm 
och hp och i Marks kommun råder en förhållandevis stor överensstämmelse mellan öm och 
hp. Resultatet för Lerums kommun visar att det råder en relativt liten överensstämmelse 
mellan öm och hp.  
 
Frågeställning ett är, på vilket sätt liknar eller skiljer sig de olika kommunernas dokument åt? 
avsikten är här att jämföra de olika dokumenten med avseende på skillnader i målbeskrivning 
utifrån Björn Rombach målmodell. Jag börjar med att kommentera de övergripande målen 
med avseende på frågeställningen för att sen gå över till kommunernas handlingsplaner. Det 
bör påpekas att jag efter bästa förmåga undersökt och försökt tolka dokumenten. Det går inte 
att dra några generella slutsatser av dessa tolkningar, men reflexioner och vissa antaganden 
kan man ändå försöka sig på att redovisa här. De första intrycken av måldokumenten gav 
upphov till en viss förvirring, att som läsare försöka skapa sig en helhetsbild av vad de olika 
dokumenten innehåller och vad de vill säga upplevdes som svårare än vad jag från början 
hade antagit att det skulle vara. Utan att försöka erhålla en helhetsbild av dokumenten så går 
det troligtvis inte att jämföra dokumenten sinsemellan menar jag. Dokumenten är formulerade 
på ett byråkratiskt och distanserat språk vilket medförde att det tog tid och krävde en del 
arbete för att kunna förstå innehållet i dem samt hur de är strukturerade. Rubriksättningen och 
layouten i Mark, Vänersborg och Ulricehamns texter är något bristfällig. Ett flertal gånger 
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upprepas rubriker på olika ställen i texterna och vissa rubriker underlättar inte läsandet utan 
snarare försvårar det. Layouten, språket och formen som målen presenteras i har kanske inte 
en avgörande betydelse för måldokumentens kvalité och innehåll men en rörig och otydlig 
form och ett distanserat språk bidrar ändå till att läsbarheten försämras och att innehållet på så 
sätt kan framstå i negativ skepnad. 
 
I Lerums och Ulricehamns dokument där verksamhetsindelning utförts i texten är det något 
enklare att få en överblick över innehållet, det går att gå in i texten under exempelvis 
biblioteksverksamheten och studera vad som står. Mark, Vänersborg och Lerums dokument är 
de som främst kan relateras till inriktningsmål. De två förra liknar varandra i och med att de 
båda citerar och hänvisar till de nationella kulturpolitiska målen från 1996 i texten. Det 
faktum att Lerum kan relateras till främst inriktningsmål kan inte hänföras till att de citerar 
målen från 1996, Lerums övergripande mål är för övrigt formulerade 1992. 
Bibliotekspersonalen i Lerum säger att de arbetar med att färdigställa en kulturplan för 
kulturverksamheten. I början av 90-talet så hade informationssamhället inte utvecklats så 
långt som det har gjort idag. Informationsteknologin var på frammarsch och mycket har hänt 
sedan dess. It området har formligen exploderat och tekniken utvecklas hela tiden, bland annat 
så har nya medier som exempelvis e-böcker, CD rom och Internet vuxit fram. Jag anser att det 
är märkligt att man inte har sett till att färdigställa nya mål som bättre passar den verklighet 
som vi lever i idag. Att som Lerum ha mål för sin kulturverksamhet daterade 1992 är förlegat 
och otidsenligt, ett aktuellt övergripande måldokument borde prioriteras inom Lerums 
kulturnämnd menar jag. 
 
Ulricehamn kan enligt min studie relateras till både effektmål och inriktningsmål, det skiljer 
dokumentet från de övriga, att Ulricehamn har effektmål kan hänga ihop med att texten är 
indelad i ett antal verksamhetsområden och i underavdelningar därtill. Under ”Bibliotek” 
finns exempelvis biblioteksverksamhet för barn, skolbibliotekscentralen, stadsbibliotek och 
filialbibliotek. Ulricehamn påpekar också att de med hjälp av sin kulturstrategi skall kulturen i 
kommunen utvecklas till att bli bland de främsta i Sverige. Det är ett intressant påpekande 
eftersom liknade uttalanden inte finns med i de andra dokumenten. Det förefaller här som om 
Ulricehamn i och med detta anförande lägger en stor vikt vid strategin och vilket värde den 
skall tillmätas. Den skall inte bara vara ett instrument för att få kommunens kulturverksamhet 
att fungera utan även hjälpa till med att konkurrera med andra om vem som har den bästa 
kulturen av Sveriges kommuner. 
 
Här går jag vidare till kommunernas handlingsplaner med avseende på frågeställning ett. 
Vänersborg skiljer sig från de övriga genom att de är de enda som enbart har med 
inriktningsmål i sin handlingsplan, i en handlingsplan kan man förvänta sig att hitta till 
övervägande delen effektmål. Handlingsplanen framstår i studien inte som en sådan, då den 
har enbart inriktningsmål. Inriktningsmål kan man förvänta sig att finna i övergripande 
måldokument för verksamheten. Enligt Vänersborgs bibliotekspersonal så är ”Mål och 
resursplan” för 2004-2006 en handlingsplan för bibliotek och allmänkultur, man kan dock 
konstatera att den inte liknar de andra handlingsplanerna som redovisas i studien. Ingen av 
kommunerna har likadana målkategorier i sina respektive handlingsplaner, utifrån det så 
skulle man kunna tolka det så att respektive kommun har en helt egen uppfattning om vad för 
slags mål som skall finnas med i en handlingsplan, oberoende av vad andra har valt att ta med. 
En annan tolkning kan vara att kommunerna i fråga inte har lagt ned så stort arbete när det 
gäller att skilja på olika sorters mål enligt den målmodell som här används. 
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Ulricehamn är den kommun som jag anser har lyckats mest med att vara konsekvent och 
tydlig med sina mål och med att ha en genomtänkt idé när det gäller att redovisa sina mål. De 
börjar med några inledande övergripande mål för att sen gå vidare till mera konkreta mål för 
att därefter redovisa vägar till målen, så har de övriga inte gjort som jag har uppfattat det. 
Ulricehamns ”Kulturplan 2003” beskrivs i ett förord av kulturchefen, som även är delaktig i 
utformandet av planen tillsammans med kulturförvaltningen och kulturutskottet. Det är det 
enda dokument där någon person träder fram och tar ansvar för samt kort redogör för vad 
dokumentet är för någonting och hur det är tänkt att användas. Det kan ha bidragit till att 
”Kulturplan 2003” har blivit mer genomarbetad, till skillnad från de övriga kommunernas 
handlingsplaner. Ulricehamns bibliotekspersonal säger att kommunen är först i länet när det 
gäller att ha utformat en kulturplan. 36 Det framstår inte som alldeles klart hur man skall tolka 
det uttalandet, man kan spekulera i om de eventuellt är medvetna om hur andra kommuners 
handlingsplaner ser ut och om de vill utmana dem, samt påvisa att deras plan är mera rätt och 
korrekt utformad till skillnad mot de andra kommunernas handlingsplaner. 
 
Frågeställning två är, skiljer sig kommunernas övergripande måldokument textanalytiskt från 
de nationella kulturpolitiska målen som de framställs i kulturpropositionen 1996/97:3? En 
ordvalsanalys används som verktyg här. Lerums låga nyckelordsfrekvens antar jag hänger 
samman med att deras dokument är producerat innan de nationella kulturpolitiska målen kom 
till. Mark är den enda kommunen som utvecklar och följer upp uttrycket ”Internationellt 
kulturutbyte” i sin text. En förklaring till detta kan vara det som nämns angående ”Marks 
Vision”, d v s att kommunen under de senaste åren genom olika projekt har haft kontakt med 
ett tiotal europeiska länder och några utanför Europa.37  
 
Vänersborgs övergripande måldokument befinner sig närmast de nationella kulturpolitiska 
med avseende på ordvalsanalysen målen härefter befinner sig Mark, det ligger i linje med att 
de båda citerar målen samt även hänvisar till och påpekar att dessa är en förutsättning för 
deras egna mål. Ulricehamn och Mark ligger nära varandra med avseende på 
nyckelordsfrekvens. Det kan finnas ett avlägset samband som handlar om att kommunerna i 
fråga liknar varandra. De har båda två en historisk textil- och handelstradition, näring som 
dominerar för boende i de två kommunerna är tillverkning och utvinning, siffrorna när det 
gäller utbildningsnivån är identiska och de har lägst siffra när det gäller eftergymnasial 
utbildning av samtliga kommuner. Mandatfördelningen i fullmäktige vid valet 2002 i 
respektive kommun liknar varandra, möjligtvis så kan det här uppräknade leda till att de två 
kommunerna även bedriver en liknande kulturpolitik och härmed formulerar sig likartat i de 
övergripande måldokumenten för respektive kommun. 
 
Jenny Johannisson menar i sin text ”Lokal kulturpolitik - ett senmodernt identitetsprojekt?” 
som finns i rapporten Kulturen i kunskapssamhället om kultursektorns tillväxt och 
kulturpolitikens utmaningar att i kommunerna sinsemellan skiljer det sig åt när det gäller 
policyformuleringar på den retoriska nivån och att man  kan se en tendens till att 
formuleringar som står  i ett mer självständigt förhållande gentemot de statliga ökar i antal.38 
Studerar man  nyckelordens förekomst i de kommunala dokumenten så överensstämmer det 
inte helt med vad Johannisson säger. Det kan hävdas när det gäller Lerums kommun men inte 
de övriga menar jag.  
 

                                                                 
36 Kettil –Björnberg Lena telefonsamtal  2003-11-04 
37 Marks kommun se Leva i Mark   [2004-02-09]  
38 Sörlin 2003,  s. 146. 
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Frågeställning nummer tre är, motsvarar handlingsplanerna de beskrivna övergripande 
målens intentioner i respektive kommuns dokument? När det gäller Vänersborgs dokument 
”Mål och resursplan 2004-2006” vilken de själva anger att det är en handlingsplan, har jag 
under undersökningens gång inte tolkat den som en handlingsplan. Jämförelsen mellan 
respektive kommuns handlingsplan och måldokument blir mindre med avseende på antal 
kommuner än för de övriga frågeställningarna vilket jag är medveten om. Det får också till 
följd att resultatet av frågeställning nummer tre inte kan tillmätas lika stor tyngd som för de 
övriga frågeställningarna. Kvantiteten blir mindre vilket troligtvis påverkar tillförlitligheten. 
Å andra sidan säger Vänersborgs dokument och bibliotekspersonalen där något om hur olika 
man kan resonera i kommunerna när det gäller vad som är en handlingsplan och vad som är 
övergripande mål för verksamheten, vilket kan vara intressant att notera. 
 
I det stora hela kan man hävda att handlingsplanerna motsvarar de övergripande målens 
intentioner i respektive kommun även om Lerums handlingsplan till en mindre del motsvarar 
de övergripande målens intentioner. Det skiljer elva år mellan bägge dokumentens tillkomst 
vilket kan förklara den mindre överensstämmelsen dem emellan. En aspekt som är intressant 
är tidsperspektivet, övergripande måldokument är oftast formulerade så att de sträcker sig 
över en längre tidsperiod och de bör vara så flexibelt hållna att de inte blir inaktuella för 
snabbt. Handlingsplanerna å andra sidan formuleras oftast så att innehållet gäller under en 
tidsbegränsad period för att därefter ersättas av nya handlingsplaner. Det här leder till att det 
till och från uppstår en viss diskrepans mellan övergripande måldokument och 
handlingsplaner. 
 
Metodens betydelse för frågeställning nummer ett. I metoden används Björn Rombachs 
målmodell hämtad från hans bok Det går inte att styra med mål: En bok om varför den 
offentliga sektorn inte kan målstyras. Som tidigare nämnts i metodavsnittet så går inte 
måldokumenten att helt översätta till målmodellens definitioner, men den kan fungera som ett 
hjälpmedel vid jämförelsen av de olika dokumenten och deras målbeskrivningar. Dokumenten 
ser olika ut och är strukturerade på skilda sätt, språket är formellt och byråkratiskt, de är 
politiska policydokument och som sådana har de en speciell form. Målmodellen har hjälpt till 
i jämförelsen och även kunnat synliggöra de mål som finns insprängda i texterna. Metoden 
har fungerat relativt väl, speciellt i fråga om att komma in bakom den formella och generella 
ytan och söka rätt på vad som egentligen menas med texten och vilken typ av mål som 
respektive text innehåller. En nackdel kan ha varit att det är relativt vida målkategorier som 
används, vilket gör att jämförelsen blir något översiktlig och tolkningarna av 
målbeskrivningarna tenderar att bli generella och summariska. Målmodellen har trots det varit 
givande när det gäller att strukturera de skilda texterna och förstå vad de implicerar med 
avseende på målbeskrivning.  
 
Frågeställning nummer två. Verktyget består i denna fråga av en lexikal textanalys. De valda 
nyckelorden har bland annat medverkat till att man kunnat tolka dokumentens innehåll från ett 
annat perspektiv och ur en annan synvinkel. Metoden har varit ändamålsenlig, genom att 
undersöka vilka och hur många nyckelord som finns med i kommundokumenten så har man 
även kunnat se vilka eller vilken kommun som formulerat sig likadant som de nationella 
kulturpolitiska målen. I analysen av frågeställning två så hade man antagligen fått ett annat 
resultat om man valt andra nyckelord än de jag gjort. De som här undersöks anser jag vara så 
pass viktiga och relevanta att ha med och de beskriver kärnan i de nationella målen på ett 
ändamålsenligt sätt som jag ser det. Det mindre uttalade och de mer underförstådda i en text 
finns det möjlighet att komma åt med hjälp av en lexikal textanalysmetod. Det kan vara av 
värde att via ordvalsanalysen som metod granska varifrån, i studiens fall de fyra kommunerna, 
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har hämtat delar av sitt textinnehåll ifrån och hur pass mycket de använt andra dokument i 
formulerandet av mål. 
 
Frågeställning nummer tre. Metoden här går bl a ut på att granska innebördsaspekten närmare 
i dokumenten, en mera öppen textanalys har eftersträvats. Jag har studerat vad som sägs i 
handlingsplanerna och vad som rent konkret står i måldokumenten, fokus har legat på 
biblioteken. Mark har inte delat in de övergripande målen i olika kulturverksamheter vilket 
har gjort det svårare att få en överblick över innehållet och undersöka det. En annan svårighet 
har varit att de övergripande måltexterna är formellt och byråkratiskt formulerade med många 
infinitivsatser och svaga verb, medan handlingsplanernas språk till övervägande del inte är 
formellt och byråkratiskt. Det har komplicerat jämförelsen av materialet, även om det är 
naturligt att måldokumenten har ett annat språk än handlingsplanerna. Metoden har fungerat 
relativt bra anser jag även om tillförlitligheten har påverkats av att antalet undersökta 
kommuner är mindre än i de övriga frågeställningarna. 
 
Forskningen. I detta avsnitt anknyter jag framförallt till studiens forskningsöversikt. Mark och 
Vänersborgs övergripande mål utgår från de nationella kulturpolitiska målen i sina texter. De 
har också höga siffror när det gäller nyckelordsfrekvens, med Ulricehamn strax efter. I 
skriften Krafter i samspel: Om lokal kultur och fritidspolitik erfarenheter och slutsatser.39 
menar man att de statliga kulturpolitiska målen från 1974 fick ett stort genomslag under 70- 
och 80- talen och att de var vägledande när kommunerna formulerade sina kulturpolitiska 
mål. De tre kommunerna ovan, av de fyra som ingår i studien, menar jag har utgått från de 
nationella kulturpolitiska målen från 1996 och använt sig av dessa i respektive övergripande 
måldokument. Problemet som jag ser det med att utgå från de nationella kulturpolitiska målen 
är att målen är så generella och allmänna. Sveriges kommuner ser olika ut, de har olika 
förutsättningar, geografiskt, näringsmässigt, ekonomiskt och befolkningsmässigt. 
Övergripande mål för kommunal kulturell verksamhet borde anpassas mer till den kommun 
som de avser, en grundlig utvärdering och översyn av kommunen och dess egenskaper och 
förutsättningar bör först göras, sedan gentemot den bakgrund som framträder kan man 
utarbeta övergripande mål för kulturverksamheten. Kommunerna är också självstyrande 
enheter med egna kommunala lagar vilket man bör komma ihåg. 
 
 I skriften anser man också att kommunal kulturpolitik bör utgå från ett helhetsperspektiv som 
också innefattar andra kommunala verksamheter, med andra ord så måste kulturpolitik 
innebära att man lägger ett kulturellt perspektiv på all verksamhet. Det avhandlas inte närmare 
hur det mera konkret skall gå till. När det gäller de övergripande målen för kulturverksamhet 
skall de då uppgå i måldokument för övrig kommunal verksamhet eller skall delar av dessa 
ingå i övrig kommunal verksamhet? Med tanke på hur de övergripande målen och 
handlingsplanerna för studiens kommuner är utformade så har jag svårt att förstå hur denna 
idé skall genomföras i praktiken. Dokumenten är som nämnts tidigare svåra att begripa och 
formen skiftar från dokument till dokument, troligtvis så krävs det en hel del arbete för att 
utforma de mål som Svenska kommunförbundet efterfrågar ovan. Det är inte helt självklart att 
resurser satsas på detta i dagens kommuner där många kämpar med dålig ekonomi och höga 
kostnader. 
 
I Kerstin Lundbergs enkät Program för kultur: en enkät från Svenska kommunförbundet 
Våren 2000 framgår det att 50 % av de 227 kommuner som besvarade enkäten hade ett 
kulturpolitiskt handlingsprogram, och att 20 % arbetade med att ta fram ett.40De övriga 30 % 
                                                                 
39 Svensson 2001, s. 5 
40 Lundberg 2000, s.  6. 
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hade inget kulturpolitiskt handlingsprogram och de höll inte på med att utarbeta något. Vad 
har dessa 30 % för kulturverksamhet, hur ser den ut? Hur legitimerar de sin kulturverksamhet 
och stödjer de sig på andra typer av dokument och i så fall vilka och på vilket sätt. Trettio 
procent är trots allt inte någon liten andel anser jag. I de kommuner som arbetade med att ta 
fram ett kulturpolitiskt handlingsprogram det vill säga 20 % så kan man räkna in Vänersborg 
och Ulricehamn, med hjälp av denna studie så kan man till en viss grad se vad som blev 
resultatet av deras arbete, respektive kommuns övergripande måldokument vilka båda är 
daterade efter år 2000. Mark och Lerum ingår i de 50% som hade ett kulturpolitiskt 
handlingsprogram när enkäten tillkom. 
 
Sven Nilsson hävdar i sin bok Kulturens vägar: Kultur och kulturpolitik i Sverige att 
kommunala kulturnämnder fortfarande använder sig av principer som beskrivs i SOU 1972:66 
Ny kulturpolitik i Sverige när  de ska formulera mål för sin verksamhet. Det ligger i linje med 
det som framkommit i frågeställning nummer två nämligen att de här undersökta 
kommunerna förutom Lerum, ligger nära de nationella kulturpolitiska målen från 1996, och 
dessa i sin tur är formulerade utefter principer som kan härledas tillbaka SOU 1972:66. 
Nilsson menar vidare att riktlinjerna för kommunerna i princip är de samma, även om de 
uttrycks lite olika i respektive kommun. Huvudinriktningen är densamma nämligen 
betoningen av mångfalden i utbudet, strävan att nå så många som möjligt och samarbetet med 
föreningslivet och folkbildningen. 41 När det gäller de fyra kommunernas övergripande 
måldokument och huvudinriktningen i dem så är jag till stor del beredd att hålla med Nilsson i 
det han säger.  
 
En förklaring till att det ser ut så här skulle kunna vara det som Geir Vestheim skriver i sin 
artikel ”Kulturpolitikk som praksis og forskningsfelt”, han menar att som ett självständigt 
organiserat politikområde så är kulturpolitik ett av de yngsta i förhållande till andra 
politikområden. Politisk tradition och historisk kontext avgör till stor del vad som är 
kulturpolitiskt relevant i ett samhälle och i vilken grad staten engagerar sig.42 De undersökta 
kommunernas övergripande måldokument befinner sig nära de nationella kulturpolitiska 
målen från 1996, det är kanske inte så märkligt med tanke på det korta tidsspannet dem 
emellan. 1996 års kulturpolitiska nationella mål är också till stor del formulerade och hämtade 
utifrån den politiska tradition som funnits sedan 1970-talet då den svenska statliga 
kulturpolitiken växte fram och bildade ett eget politiskt sakområde i samhället. Den statliga 
offentliga utredningen Ny kulturpolitik i Sverige formulerades i början av 70-talet och de 
kommunala kulturpolitiska måldokument som här undersöks, utformades från 1992 och 
framåt, tidsskillnaden är relativt kort här speciellt sett ur ett historiskt och vetenskapligt 
perspektiv.   
 
I och med att kvantiteten på det undersökta materialet är liten så kan man inte fastslå några 
generella slutsatser av det. Man kan peka på hur det ser ut för de utvalda kommunerna dock 
och göra vissa antaganden här. När det gäller forskning inom det kulturpolitiska området och 
då speciellt det som rör mitt problemområde så har det varit svårigheter med att hitta sådan 
som direkt anknyter till det. Förhoppningen är att min studie kan bidra till att fler intresserar 
sig för detta område och eventuellt fyller igen några av de tomrum som finns inom 
forskningsområdet. För vidare forskning så kunde man eventuellt utvidga studien till att gälla 
ett större antal kommuner och komplettera granskningen av deras måldokument med ett antal 
intervjuer med bibliotekschefen alternativt kultur- och bibliotekschefen i respektive kommun.  

                                                                 
41 Nilsson 1999, s.  454. 
42 Vestheim 1997, s.  39  
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6. Sammanfattning 
 
Studien har haft som mål att titta närmare på vad som styr kulturverksamheten och då 
specifikt biblioteksverksamheten i fyra kommuner i Västra Götalands län. Fanns det några 
måldokument för verksamheten och hur såg de ut, kommunerna är enligt lag skyldiga att 
upprätta bibliotek i kommunen. Studien är avgränsad till fyra kommuner, Vänersborg, 
Ulricehamn, Mark och Lerum. De ligger geografiskt sett nära Borås vilket underlättar om det 
skulle ha blivit nödvändigt att besöka någon av dem under studiens gång. Fokus har legat på 
dokumenten och vad som har angivits i dem och då i möjligaste mån med avseende på 
biblioteksverksamheten. Frågeställningarna som studien har sökt svar på är följande, 1) På 
vilket sätt liknar eller skiljer sig de olika kommunernas dokument åt? Avsikten är här att 
jämföra de olika dokumenten med avseende på skillnader i målbeskrivning utifrån Björn 
Rombach målmodell. 2) Skiljer sig kommunernas övergripande måldokument textanalytiskt 
från de nationella kulturpolitiska målen som de framställs i kulturpropositionen 1996/97:3? 3) 
Motsvarar handlingsplanerna de beskrivna övergripande målens intentioner i respektive 
kommun dokument?  Materialet till studien består av de kommunala dokumenten. 
Källmaterialet har erhållits genom att jag har kontaktat ett antal kommuner och deras 
bibliotekspersonal för att ta reda på vad som fanns i fråga om måldokument för 
kulturverksamheten vari biblioteken ingår. 
 
Metoden består till stor del av olika slags textanalyser av de insamlade dokumenten. För varje 
frågeställning finns en sorts metod representerad. I frågeställning ett har jag använt mig av en 
målmodell som är hämtad från Björn Rombach bok Det går inte att styra med mål: En bok om 
varför den offentliga sektorn inte kan målstyras. De tre måldefinitionerna är 1) inriktningsmål 
2) effektmål och 3) produktionsmål. Jämförelsen mellan de olika dokumenten börjar med att 
jag jämför de olika måldokumenten för att därefter jämföra handlingsplanerna med varandra. I 
frågeställning två görs en lexikal textanalys. Ett antal kärnord väljs ut från de nationella 
kulturpolitiska målen, vilka fungerar som nyckelord. Sedan granskas kommunernas 
övergripande måldokument för att se om nyckelorden finn med här och i vilken utsträckning. 
En förhoppning har varit att hitta skillnader och likheter mellan de nationella kulturpolitiska 
målen och de övergripande måldokumenten. I frågeställning tre används en mera öppen 
textanalys som påminner om en innehållsanalys. Innebördsaspekten i dokumenten har 
granskats närmare, exempel på detta är, vad säger texten?  Idén har gått ut på att göra en 
jämförelse mellan vad handlingsplanerna säger och om det som här framkommer 
överensstämmer med vad som antyds i de övergripande målen och deras intentioner. Fokus 
ligger som tidigare på biblioteksverksamheten i respektive kommun. I metoden har jag hämtat 
en hel del inspiration och tankegångar ifrån Göran Bergström och Kristina Boréus bok 
Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. 
 
När det gäller forskningen inom området så har det inte varit helt lä tt att hitta sådan som 
direkt anknyter till det som jag har undersökt. Litteratur som redovisas är till stor del 
producerad av Svenska kommunförbundet, vilket kan göra att det blir en betoning på Svenska 
kommunförbundet och deras litteratur. Man har också fått ta med i beräkningen att denna 
litteratur inte är forskning i traditionell bemärkelse och den bör inte användas med 
utgångspunkt som sådan. Svenska kommunförbundets skrift från 1989 Kulturpolitik och 
planering- en idéskrift från Svenska kommunförbundet har fungerat som en ”historisk” 
bakgrund till mitt studieområde, den beskriver bl a hur planeringsarbete i kommunala 
nämnder med fokus på kulturpolitik och kulturverksamhet kan bedrivas. Krafter i samspel: 
Om lokal kultur och fritidspolitik- erfarenheter och slutsatser av Alvar Svensson redovisar 
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bland annat ett projektarbete som har haft som mål att, skapa underlag för en lokal analys av 
kultur- och fritidspolitikens betydelse som framgångsfaktor samt kommunernas roll och 
ansvar i detta sammanhang. Skriften gör också en historisk tillbakablick som sträcker sig från 
1900-talet fram till år 2000 ca, man frågar sig här vad som bör inrymmas i en god kommunal 
kultur- och fritidspolitik. Skriften menar att lokal kulturpolitik skall utgå från ett kulturellt 
helhetsperspektiv som också skall innefatta andra kommunala verksamheter. 
 
Studien tar upp en enkät från Svenska kommunförbundet Program för kultur: En enkät från 
Svenska kommunförbundet Våren 2000 utförd av Kerstin Lundberg. Syftet med denna var bl a 
att försöka få en överblick över hur det ser ut i kommunerna när det gäller vilka som har ett 
kulturpolitiskt handlingsprogram och vilka som inte har det. Enkäten ger en bakgrundsbild till 
studiens problemområde. Sven Nilsson uttalar sig i sin bok Kulturens vägar: Kultur och 
kulturpolitik i Sverige om kulturpolitisk planering. Han hänvisar bl a till SOU:1972:66 Ny 
kulturpolitik i Sverige och menar att den innehåller principer som nästan påminner om en 
nästan färdig strategi för kommunernas kulturpolitik, enligt honom har det inte förändrats så 
mycket sedan den kom till. I skriften Kultur som resurs: Om den lokala kulturpolitikens 
möjligheter vill Svenska kommunförbundet bredda och fördjupa diskussionen om kulturens 
betydelse. Man säger bl a att troligtvis så präglas den kommunala nivån av ett större 
nytänkande än de statliga och regionala som är mer fast i ett sektorstänkande. En 
utgångspunkt för en kommunal kulturstrategi måste enligt dem vara att bestämma syftet med 
den kommunala kulturpolitiken och formulera mål och strategier, samt definiera ett 
kulturbegrepp, en kultursyn. 
 
I studien görs en presentation av de utvalda kommunerna i form av en siffertabell. Den 
placerar in kommunerna i en vidare kontext. Materialet är i huvudsak hämtat från respektive 
kommuns Kommunfakta. Fakta som redovisas är folkmängd, utbildningsnivå, medelinkomst, 
förvärvsfrekvens, näringsgren o s v, efter denna kommer en presentation av källmaterialet. 
Dokumenten presenteras och beskrivs översiktligt här, konkreta hänvisningar till respektive 
kommundokument görs, härefter följer analysen av de tre frågeställningarna. Analysen är 
indelad efter varje frågeställning, de tas upp i turordning. Kommunerna analyseras en efter en, 
en kortare sammanfattning avslutar varje frågeställning. 
 
När det gäller de övergripande målen i frågeställning ett kan man säga att sättet att strukturera 
texten på skiljer sig åt mellan kommunerna även om innehållet till viss del liknar varandra i 
respektive kommundokument. Vänersborg relateras enbart till inriktningsmål. Ulricehamn 
relateras både till kategorin inriktningsmål och till effektmål. Mark relateras främst till 
kategorin inriktningsmål och Lerum relateras också till denna kategori. Ulricehamn och 
Lerum har även omnämnt bibliotek flest antal gånger i sin text. När det gäller 
handlingsplanerna ser det ut som följande, Vänersborg relateras till kategorin inriktningsmål 
vilket gör att det är problematiskt att tolka den som en handlingsplan. Ulricehamn relateras till 
kategorierna effektmål och inriktningsmål, Mark relateras till alla tre målkategorierna och 
Lerum relateras till kategorierna produktionsmål och effektmål. Någon större 
överensstämmelse när det gäller vilken eller vilka kategorier av mål som respektive kommun 
har valt att ha med i sina måldokument för kulturverksamheten finns inte. 
 
I analysen av frågeställning två har ett antal nyckelord valts ut som sedan har applicerats på 
kommunernas övergripande måldokument, nyckelorden är kärnord och relevanta i de 
nationella målen utan dem faller målen ihop och blir obegripliga och ointressanta. Vänersborg 
befinner sig närmast de nationella kulturpolitiska målen från 1996 när man ser till 
nyckelordsfrekvens, härefter befinner sig Mark och sedan Ulricehamn, och sist återfinner man 
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Lerum. I analysen av frågeställning tre så kom studien fram till något skiftande resultat. För 
Vänersborgs del så blev det inte någon analys, då tolkningen av Vänersborgs båda dokument 
utföll så att de tolkades som två övergripande måldokument i min studie och följaktligen gick 
de inte att jämföra. För Ulricehamns del råder det en relativt stor överensstämmelse mellan de 
övergripande målens intentioner och handlingsplanen, vilket även kan sägas om Mark och 
deras dokument. I Lerums fall råder en mindre överensstämmelse mellan de övergripande 
målens intentioner och handlingsplanen.  
 
 Studiens avslutande diskussionen är uppdelad i olika avsnitt. När det gäller att jämföra de 
olika dokumenten med avseende på målbeskrivning så gav de första intrycken av texterna 
upphov till en viss förvirring. Rubriksättning, språk och layout i Mark, Ulricehamn och 
Vänersborgs text är bristfälliga.  Det är rörigt och formen är något otydlig. Mark och 
Vänersborgs texter liknar varandra på så sätt att de båda citerar och utgår från de nationella 
kulturpolitiska målen från 1996. Lerums mål är gamla och framstår som otidsenliga. Ett 
aktuellt och övergripande måldokument borde prioriteras inom Lerums kulturnämnd anser 
jag. Ulricehamn skiljer sig från de övriga på så sätt att de kan relateras till både effektmål och 
inriktningsmål. De har höga ambitioner och troligtvis lägger de stor vikt vid sin kulturstrategi 
till skillnad mot de övriga kommunerna. När det gäller handlingsplanerna så har ingen av 
kommunerna likadana målkategorier i sina respektive texter, man kan tolka detta så som att de 
inte har lagt ned så stort arbete på att skilja på olika sorters mål enligt den målmodell som 
studien använder sig av. Ulricehamn har lyckats bäst med att vara konsekvent och tydlig med 
sina mål i handlingsplanen, deras idé verkar vara genomtänkt och framstår som 
genomarbetad.  
 
I frågeställning två kan man härleda Lerums låga nyckelordsfrekvens till det faktum att deras 
övergripande måldokument har producerats innan de nationella kulturpolitiska målen tillkom. 
Ulricehamn och Mark ligger nära varandra i nyckelordsfrekvens vilket kan hänga samman 
med att de två kommunerna liknar varandra i fråga om geografi, näring, ekonomi, utbildning 
och politik. Det kan möjligtvis få som effekt att de bedriver en likartad kulturpolitik och 
formulerar liknande mål. I frågeställning tre så har antalet kommuner minskat med en 
Vänersborg har fallit bort. Som helhet kan man säga att resultatet vittnar om att 
handlingsplanerna motsvarar de övergripande målens intentioner i respektive kommun 
förutom i Lerums dokument. Det finns dock en viss diskrepans mellan övergripande 
måldokument och handlingsplaner som har med tidsaspekten att göra. De olika metoderna för 
de tre frågeställningarna som har använts har varit till övervägande del ändamålsenliga. 
 
Målmodellen har haft generella målkategorier det kan ha bidragit till att jämförelsen blivit 
något översiktlig här, vilket kan upplevas som negativt. När det gäller frågeställning tre så har 
tillförlitligheten eventuellt påverkats av att antalet kommuner är mindre än för de övriga 
frågeställningarna. Skriften Krafter i samspel: Om lokal kultur- och fritidspolitik hävdar att de 
statliga kulturpolitiska målen från 1974 var vägledande när kommunerna formulerade sina 
kulturpolitiska mål, det påståendet gäller än idag i stor utsträckning för de kommuner jag 
undersökt. Jenny Johannisson menar att man kan se en tendens till att formuleringar som står i 
ett mer självständigt förhållande gentemot de statliga ökar. Det påståendet äger inte giltighet i 
de kommuner som här har undersökts, förutom för Lerums kommun. Min studie anser att 
övergripande mål för kulturell verksamhet borde anpassas mer till den kommun som de avser.  
Jag menar vidare att det är problematiskt att anamma Svenska kommunförbundets idé om ett 
kulturellt helhetsperspektiv som skall läggas på all kommunal verksamhet. Trettio procent av 
Sveriges kommuner har inte ett kulturpolitiskt handlingsprogram och håller inte på med att 
utarbeta något, vilket är anmärkningsvärt. Sven Nilssons tes att angående SOU 1972:66 Ny 
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kulturpolitik i Sverige och vad den har haft för betydelse  för kommunernas sätt att formulera 
sina måldokument för den offentliga kulturverksamheten samt vad som utmärker de 
kommunala måldokumenten är ett viktigt inlägg som ligger i linje med vad studien har 
kommit fram till. 
 
Studien kan inte fastslå några generella slutsatser utan mera peka på hur det kan se ut för de 
utvalda kommunerna samt göra vissa antaganden. I en framtida forskning så skulle man 
kunna utvidga studien till att omfatta flera kommuner och även göra intervjuer med berörda 
personer som bibliotekschefer alternativt kultur- och bibliotekschefer.       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37 

7.  Käll- och Litteraturförteckning 
 
7.1 Otryckta Källor 
 
Boberg, Eva, bibliotekschef  Vänersborg. Telefonsamtal 2003-11-04 
 
Hanning, Margareta, bibliotekschef  Mark. Telefonsamtal 2003-11-04 
 
Kettil-Björnberg, Lena, tf  bibliotekschef  Ulricehamn. Telefonsamtal 2003-11-04 
 
Ryme, Margareta, bibliotekschef  Lerum. Telefonsamtal 2003-11-04 
 
Lerum kommun, se sökord statistik. 
http://www.lerum.se [2003-12-02] 
 
Lerum kommun, se  Medborgarkontoret 
http://www.lerum.se/index1.html  [2004-02-05] 
 
Marks kommun, se Kommunfakta.  
http://www.mark.se [2003-12-03] 
 
Marks kommun, se Leva i Mark 
http://www.mark.se/leva _i_ m/visionen/bakgrund.htm  [2004-02-09] 
 
Regeringen, Regeringskansliets propositionsarkiv se 1996/97 Kulturpropositionen*  
http://www.regeringen.se/regeringskansliets propositionsarkiv/ [2004-04-14] 
 
Svenska Kommunförbundet, (2000-05-01). Kultur och Fritid, Program för kultur. se Svenska 
Kommunförbundet  
 http://www.svekom.se/kultfri/Skrifter/programkultur.pdf [2003-11-09] 
 
Ulricehamn kommun, se Kommunfakta. 
http://www.ulricehamn.se [2004-12-01]  
 
Ulricehamn kommun, (2003-10-01). Aktuellt. se Ulricehamns kommun. 
http://www.ulricehamn.se/aktuellt/verkplankultur.pdf [2003-11-05] 
 
Ulricehamn kommun, Om Ulricehamn. se Ulricehamns kommun. 
http:// www.ulricehamn.se/omuhamn/poloorg/styrled.htm [2004-02-05]   
 
Vänersborg kommun, se Kommunfakta. 
http://www. vanersborg.se [ 2003-12-03] 
 
Vänersborg kommun, Start se Vanersborg kommun. 
http://www.vanersborg.se/start/politik&beslut/politiskorg. [ 2004-02-05] 
 
 
 
 



 

 38 

7.2 Tryckta Källor 
 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bibliotekslagen: SFS 1996:1596 (1996). Stockholm: Fakta Info Direkt. 
 
Häggroth, Sören,  Kronvall, Kai,  Riberdahl, Curt & Rudebeck, Karin (1993). Kommuner och 
landsting: En grundbok. 1. Uppl.  Stockholm: C.E Fritzes AB. 
 
Nilsson, Sven (1999). Kulturens vägar: Kultur och kulturpolitik i Sverige. Malmö: Polyvalent 
AB. 
 
Rombach, Björn (1991). Det går inte att styra med mål: En bok om varför den offentliga 
sektorns organisationer inte kan målstyras. 5. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
SOU 1995:84 (1995). Se: Kulturpolitikens inriktning- i korthet: En sammanfattning av 
kulturutredningens slutbetänkande Stockholm 1995.  Stockholm: Fritzes 
  
Svenska kommunförbundet  (1989). Kultur politik och planering:  -en idéskrift från Svenska 
kommunförbundet.  2. Uppl. Tierp: Kommentus Förlag. 
 
Svensson, Alvar (2001). Krafter i samspel: Om lokal kultur- och fritidspolitik - erfarenheter 
och slutsatser. Stockholm: Kommentus Förlag. 
 
Svenson, Alvar & Lundberg Kerstin (1996). Kultur som resurs: Om den lokala 
kulturpolitikens möjligheter. Stockholm: Kommentus Förlag.  
 
Sörlin, Sverker : red. (2003). Kulturen i kunskapssamhället: om kultursektorns tillväxt och 
kulturpolitikens utmaningar. Stockholm: Nya doxa. Serie: SISTER  rapport ; 6 
 
Vestheim, Geir  (1997) Kulturpolitikk som praksis og forskningsfelt. Nordisk Kulturpolitisk 
tidskrift, nr 1, s. 34-44   
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39 

 

8. Bilagor  Bilaga nr. 1  Vänersborg övergripande mål ”Kulturplan” 2003 



 

 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 41 

 
 

 
 
 

Bilaga nr. 2 Ulricehamn övergripande måldokument ”Kulturstrategi för Ulricehamns kommun 
år 2000” 



 

 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 43 

 

Bilaga nr. 3 Mark övergripande måldokument ”Mål för Kulturpolitiken i Marks kommun” 2001 



 

 44 

 

 
 



 

 45 

 

 
 
 
 

Bilaga nr. 4 Lerum övergripande måldokument ”Kulturnämdens mål” 1992 



 

 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga nr. 5 Vänersborg handlingsplan ”Mål och resursplan 2004-2006” 



 

 48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga nr. 6 Ulricehamn handlingsplan ”Kulturplan 2003” 



 

 49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 50 

 

 
 
 
 

Bilaga nr. 7 Mark handlingsplan ”HANDLINGSPLAN FÖR BIBLIOTEKEN 2003” 



 

 51 

 

 
 
 



 

 52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga nr. 8 Lerum handlingsplan ”Verksamhetsplan 2003” 



 

 53 

 

 
 


