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Abstract 

The aim of this study is to explain and analyse political steering of public libraries 
in Swedish municipalities and the roles of politicians and administrators in this 
process. To fulfil this purpose five municipalities have been studied. It is argued 
that both politicians and administration have to be included in a study of steering 
and that the relation between politicians and administrators should be seen as an 
interplay. Planning and evaluation are discerned as the two main activities in the 
steering process. The material in this study consists mainly of information 
collected through interviews with library responsible politicians and library 
managers in all five municipalities.    
 The results show that libraries are considered politically uncontroversial and 
that politicians see little need for political interference and steering. The 
delegation of power to the administration is, and should be, large and the 
influence of politically framed objectives is mostly weak. The great administrative 
power is occasionally questioned but, somewhat surprisingly, mainly by the 
library managers. The politicians are generally satisfied with their role and the 
political steering whereas the library managers seak a larger political knowledge, 
participation and engagement.   
 
 
 
Nyckelord: styrning, målstyrning, folkbibliotek, politiker, bibliotekschef 
Antal tecken: 84 783 
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1 Inledning 

Stora förändringar har ägt rum inom biblioteken under de senaste decennierna. 
Vuxenstuderande har blivit en ny stor användargrupp och högskole- och 
universitetsstuderande utnyttjar folkbiblioteken i allt högre grad. 
Informationsteknikens intåg har gett verksamheten nya förutsättningar och 
möjligheter. Omorganiseringar och ekonomiska besparingar har präglat 
biblioteken, främst under 90-talet. Vid sidan av de traditionella uppdragen har 
biblioteket fått många nya uppgifter och saknar idag en tydlig identitet. 
Biblioteket ska samtidigt vara ett center för kultur, kunskap, information och 
sociala relationer (Söderberg, 2004). Det är långt ifrån självklart hur dessa roller 
ska eller bör komma till uttryck i bibliotekens verksamhet.   

Ansvaret för folkbiblioteken ligger enligt bibliotekslagen (1996:1596) på 
kommunerna. Sedan bibliotekslagen trädde i kraft är alla kommuner skyldiga att 
ha folkbibliotek. Den centrala styrningen i övrigt är svag och kommunerna har 
stor frihet att utforma sin biblioteksverksamhet så som de vill ha den. Genom den 
nya kommunallagen från 90-talets början har kommunerna dessutom större frihet 
att själva besluta över sin nämnds- och förvaltningsorganisation och att placera in 
biblioteken där de anser det lämpligt. Biblioteken är en liten del av kommunernas 
budget men samtidigt i de flesta kommuner den största kultursatsningen man har. 

Biblioteken är en politiskt styrd samhällelig institution med ett svagt 
definierat uppdrag och stort utrymme för självständigt lokalt utformande av 
verksamheten. Trots detta finns mycket lite forskning kring hur bibliotek styrs och 
av bibliotek som en del av kommunal förvaltning. Bosse Jonsson (1998, 2003) 
som studerat lokala beslutsfattares syn på folkbibliotek framhåller studier av 
relationen mellan nämndspolitiker och bibliotekschef som en angelägen framtida 
forskningsuppgift. Hur ansvariga politiker och bibliotekschefer samspelar på 
kommunal nivå samt hur det går det till när bibliotekens målsättningar formuleras 
och verksamheten utformas är frågor som denna uppsats avser försöka svara på.  

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera styrningen av folkbibliotek på 
kommunal nivå. Fokus ligger på relationen mellan ansvariga politiker och 
chefstjänstemän inom biblioteksverksamheten. Studien är utformad som en 
fallstudie där fem kommuner studeras. Genom intervjuer med ansvariga politiker 
och bibliotekschefer söker uppsatsen en djupare förståelse för hur dessa grupper 
samspelar i styrningen av biblioteksverksamheten. Uppsatsen avser också 
analysera konsekvenser av den rollfördelning som råder mellan politiker och 
tjänstemän. Mer direkt kan uppsatsens syfte formuleras i två frågeställningar: 



 

 6 

 
- Hur kan styrningen av folkbibliotek i fem svenska kommuner karaktäriseras? 
 
- Hur kan rollfördelningen och samspelet mellan ansvariga politiker och 
bibliotekschefer förstås och analyseras? 

1.2 Avgränsningar 

Det finns en klar skillnad mellan styrning och vad som blir resultatet av den. 
Uppsatsen avser beskriva och analysera styrningen och rollfördelningen inom 
denna och inte dess resultat för biblioteksverksamheten som sådan. Inte heller 
studeras relationen mellan nämnd och fullmäktige eller mellan biblioteks- och 
förvaltningschefer. I framtida studier hade det varit spännande att inkludera även 
de högre politiska och förvaltningsmässiga nivåerna i undersökningen av 
folkbibliotekens styrning. Studien utgår dock ifrån övertygelsen att det mest 
intressanta förhållandet för biblioteksstyrning finns mellan nämnd och bibliotek 
och att ledande representanter från dessa båda grupper således är de mest lämpliga 
att studera om man vill förstå styrningen av folkbibliotek.  

Undersökningen baseras på intervjuer med utvalda personer. Resultatet är 
således en följd av de personliga tolkningar som de intervjuade personerna gett 
uttryck för. 

1.3 Disposition 

Direkt efter detta inledande kapitel kommer ett metodavsnitt där det förklaras hur 
frågan ska undersökas och de metodologiska val som gjorts motiveras. Efter detta 
följer ett kapitel som är tänkt att förse läsaren med den bakgrundskunskap som är 
nödvändig för det fortsatta läsandet och förståelsen av uppsatsen. I uppsatsens 
fjärde kapitel presenteras det teoretiska ramverket samt de modeller och begrepp 
som senare ska användas i de empiriska delarna. I det femte kapitlet redovisas och 
diskuteras resultaten från den empiriska undersökningen och slutligen analyseras 
dessa närmre i en avslutande diskussion.  
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2 Metod & material 

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera styrning av folkbibliotek. Detta är 
något som gjorts mycket sparsamt i tidigare forskning. Folkbibliotek har studerats 
ur flervetenskapligt perspektiv (se tex Enmark, 1990) men statsvetenskapligt 
intressanta frågor har sällan kommit fram. Riktlinjer från tidigare forskning kring 
hur studien bör utformas har alltså varit svårfunna. I ett bredare sammanhang är 
styrning av offentlig verksamhet inget outforskat område och utifrån från 
erfarenheter som påvisats här har jag valt att utforma min studie som en kvalitativ 
fallstudie. Undersökningen har utformats så som den kvalitativa metoden ofta gör 
(Lundquist, 1993:105), det vill säga som fallstudier i vilka man ser djupgående på 
ett enda fall.  
 

2.1 Urvalet 

Inom ramen för uppsatsen har fem svenska kommuner studerats, Trelleborg, 
Vellinge, Eslöv, Lysekil och Tjörn. Sammantaget gjordes urvalet utifrån 
utgångspunkten att de valda kommunerna bör kunna delas in i en grupp större och 
en grupp mindre kommuner samt att det inom dessa bör finnas olika nämnds- och 
förvaltningsorganisation samt skilda politiska majoriteter. Att just de fem nämnda 
skånska och bohuslänska kommunerna som räknats upp ovan valdes ut, utifrån 
denna utgångspunkt, är främst ett resultat av praktiska omständigheter. Tre av 
kommunerna kan räknas som större kommuner med runt 30 000 invånare medan 
de andra två är små kommuner med en befolkning kring 15 000 personer. Vad 
gäller kommunernas nämnds- och förvaltningsorganisation har ambitionen varit 
att spegla den uppdelning av traditionell och mer nyskapande kommunal 
organisering som förekommer i svenska kommuner. Bland de biblioteksansvariga 
nämnderna finns således allt från en ren kulturnämnd till en nämnd som ansvarar 
för omsorg, skola, kultur och fritid. Att urvalet har gjorts utefter en önskan om en 
rimlig fördelning mellan traditionell och nyare organisering ska inte ses som ett 
anspråk på att förklara hur styrningen ser ut i alla svenska kommuner. Uppsatsen 
är en fallstudie och möjligheterna till generaliseringar därigenom begränsade. Det 
hade givetvis varit av värde för undersökningen om fler kommuner hade kunnat 
studeras, för att lättare kunna se genomgående trender i svaren och för att minska 
risken att urvalet ger en allt för snedvriden bild av verkligheten. Ytterligare fall 
hade dock i detta fall skett på bekostnad av den ingående studie som behövde 
göras. Antalet studerade fall är också tillräckligt stort för att det ska blir möjligt att 
jämföra resultat och trender dem emellan. Grundläggande fakta om de studerade 
kommunerna presenteras i tabellen nedan. 
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STAD INV 

2004 
POL MAJ BIBLIOTEKSANSVARIG 

NÄMND, 
ANSVARSOMRÅDEN, 
INTERVJUAD POLITIKER 

BIBLIOTEKSANSVARIG 
INTERVJUAD 
TJÄNSTEMAN 

Trelleborg 39 477 Soc.dem. Kulturnämnd 
Int: ordförande (m) 

Bibliotekschef 

Vellinge 31 596 Moderat M-nämnd  
Ansvar: omsorg, skola, 
kultur,fritid 
Int: ordförande (m) 

Bibliotekssamordnare (dvs 
enhetschef på ett av fyra 
självständiga bibliotek) 

Eslöv 29740 Soc.dem Kultur- och fritidsnämnd 
Int: ledamot (m) 

Huvudbibliotekschef 

Tjörn  15 019 Soc.dem, 
KD, 
Samhällets 
bästa 

Kultur- och fritidsnämnd 
Int: ordförande (s)  

Bibliotekschef 

Lysekil 14 767 Soc. Dem Bildningsnämnd  
Ansvar: skola, kultur 
Int: ordförande (s) 

Bibliotekschef 

 
Tabell 2.1: Grundläggande fakta om de studerade kommunerna. Källa: kommunernas samt 
Statistiska centralbyråns hemsidor. 
 

2.2 Materialet 

Materialet till uppsatsen utgörs huvudsakligen av offentliga handlingar och 
egenhändigt genomförda intervjuer. För alla de studerade kommunerna har 
politiskt antagna måldokument för biblioteksverksamheten samlats in såväl som 
biblioteksplaner och verksamhetsplaner i förekommande fall. Dessutom har 
protokoll från ansvarig nämnds möten under 2005, budgetar, årsredovisningar och 
utvärderingar från alla kommuner samlats in och studerats. Handlingar från 
kommunerna har huvudsakligen fungerat som bakgrundsbild till den information 
som samlats in genom intervjuer.   

2.3 Intervjuerna 

För att få en djupare förståelse av styrningen av folkbibliotek och av hur politiker 
och tjänstemän samspelar i denna var det nödvändigt att göra intervjuer. Intervjun 
som forskningsmetod lämpar sig särskilt väl när man, som här, vill få kunskap om 
människors vardagliga erfarenheter (Esaiasson m.fl., 2003:280). I varje kommun 
har en politiker och en tjänsteman intervjuats. Fyra av de fem politikerna är 
ordförande i den politiskt ansvariga nämnden och den femte är ledamot med 
särskilt ansvar för bibliotek. Tjänstemännen som intervjuats har alla varit 
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bibliotekschefer eller motsvarande, beroende på organisationens utseende (se 
Tabell 2.1). Intervjuerna har varit halvstrukturerade besöksintervjuer och normalt 
varat kring 50 minuter. En av intervjuerna fick dock genomföras på telefon till 
följd av en kombination av snöoväder och tidsbrist. Den halvstrukturerade 
forskningsintervjun kännetecknas av att den varken är ett öppet samtal eller ett 
strängt strukturerat frågeformulär utan att den istället utgår ifrån en mall som 
innehåller förslag till frågor på olika viktiga områden (Kvale, 1997:32). 
Intervjuerna med politiker och bibliotekschefer har utgått ifrån varsin sådan 
intervjumall innehållande frågor på ett antal för uppsatsen centrala teman. Alla tio 
intervjuerna har spelats in med hjälp av diktafon och sedan transkriberats. Den 
halvstrukturerade forskningsintervjun, skriver Kvale, är en unikt känslig och 
kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur människors 
vardagsvärld (1997:70).  
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3 Bakgrund 

För läsarens förståelse av den fortsatta uppsatsen ska här mycket kortfattat 
redogöras för några centrala bakgrundsfakta.  
 

3.1 Bibliotekslagen 

Bibliotekslagen (1996:1596) trädde i kraft den 1 januari 1997. Innan detta hade 
biblioteksverksamheten inte varit reglerad i lag på mycket lång tid. Lagen stadgar 
att kommunerna ansvarar för folkbiblioteken samt att varje kommun måste ha 
folkbibliotek. Alla medborgare ska ha tillgång till bibliotek och att låna ska vara 
gratis. Barn och unga samt funktionshindrade och invandrare ska prioriteras i 
verksamheten. Lagen är att betrakta som en ramlag och den innehåller inga fler 
bestämmelser kring vad ett folkbibliotek ska vara eller hur verksamheten ska se ut 
än de ovan nämnda. Folkbiblioteken finansieras till allra största delen av 
kommunerna (Stenquist, 2003). Efter en översyn av bibliotekslagen (Forslund, 
2003) gjordes ett tillägg till bibliotekslagen som började gälla 1 januari 2005. 
Enligt detta tillägg ska huvudmän inom biblioteksverksamheten samverka och alla 
kommuner anta biblioteksplaner. En biblioteksplan definieras av Svensk 
Biblioteksförening som ”ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar 
en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur 
dessa behov skall tillgodoses” (Svensk biblioteksförenings hemsida, feb 2006).  

3.2 Mål för verksamheten 

I början på 80-talet gjordes biblioteksutredningen Folkbibliotek i Sverige 
(1984:23).  Utredningen pekar på olika angelägna utvecklingsområden för 
folkbiblioteken och ger förslag på förändringar för att samordna, precisera och 
utveckla bibliotekspolitiken. Enligt biblioteksutredningen bör 
biblioteksverksamheten ske mot bakgrund av övergripande mål och riktlinjer. 
Politikerna bör för verksamheten utforma en allmän målformulering, principiella 
riktlinjer och årliga verksamhetsplaner. Arbetet med riktlinjer och 
verksamhetsplaner bör bedrivas i samspel mellan förvaltning och politiker. Det 
övergripande måldokumentet bör vara fastslaget av fullmäktige och ska fungera 
som grund i arbetet med biblioteken och för framtagandet av riktlinjer och 
verksamhetsplaner. Kulturnämnden eller motsvarande bör besluta om sådant som 
rör den löpande verksamheten men inte engagera sig i detaljbeslut. Utifrån de 
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politiska programförklaringarna ska det vara förvaltningens uppgift att bedriva 
verksamheten. Av tradition är beslutskompetensen inom 
folkbiblioteksverksamheten delegerad till förvaltningen i högre grad än vad som 
är fallet för annan kommunal kulturverksamhet (SOU 1984:23:18, 108).  

3.3 Nämnds- och förvaltningsorganisation 

I och med kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 1992 fick kommunerna 
större makt att självständigt utforma sin organisation. Utöver kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, revisorer, valnämnd och överförmyndare är kommunerna fria att 
tillsätta så många eller få nämnder som de vill (Lindquist & Losman, 2005:32). 
Den nya kommunallagen ledde till stora omorganiseringar inom kommunerna 
vilket ofta resulterade i att kulturnämnder slogs ihop med fritidsnämnder eller 
samordnades med andra nämnder inom till exempel skolområdet (Ristarp & 
Andersson, 2001:99). Kommunallagen tillåter delegering i ökad utsträckning än 
tidigare och gav kommunerna möjlighet att övergå från regel- och detaljstyrning 
till mer målstyrda verksamhetsformer.  
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4 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel ska uppsatsens teoretiska ramverk presenteras och de begrepp och 
modeller som senare ska användas i analysen introduceras. Sammantaget ska detta 
kapitel placera in läsaren i den teoretiska kontext inom vilken uppsatsen rör sig 
samt presentera de verktyg som behövs för att svara på frågan om hur styrningen 
av folkbibliotek kan karaktäriseras och hur samspelet mellan politiker och 
tjänstemän kan förstås.  

4.1 Styrning 

Det finns ingen allmänt vedertagen begreppsförklaring av vad styrning är. I 
avsaknad av en sådan definition väljer många forskare att ge sin egen beskrivning 
(Isacsson & Knutsson, 1992:16). Kärnan i vad styrning handlar om kan enkelt 
sammanfattas i frågan: hur får jag någon att göra det jag vill ha gjort eller hur får 
en huvudman en förvaltare att utföra det han eller hon vill ha gjort (ibid, s 15). I 
alla organisationer finns det i varierande omfattning formell och informell 
styrning (ibid, s 16). För denna studie är både styrningens formella delar, som 
styrdokument, och dess informella bitar, som viss typ av kontakt mellan politiker 
och förvaltning, intressanta.  

De olika styrningsformer som finns beskrivs av Lundquist (1992:78ff) som 
kombinationer av styrningens grad av precision, det vill säga hur pass detaljerat 
styrningsmeddelandet uttrycks, samt av egenskaperna direkt – indirekt och 
specifik - generell styrning. Styrningen inom policyprocessen kan också förstås 
som relationer mellan tre huvudsakliga grupper av aktörer, nämligen politiker, 
tjänstemän och medborgare (Lundquist 1992:70ff, Rothstein 1986:68f).  I denna 
uppsats finns det intressanta problemområdet i relationen mellan politiker och 
tjänstemän. Förvaltningsstyrningen, det vill säga politikernas medvetna 
överförelse av beslut till förvaltningen, är politikernas viktigaste instrument för att 
få sina beslut omsatta i konkret verksamhet (Lundquist, 1992:78). Detta ämne och 
de problem som aktualiseras med dem är klassiska inom förvaltningsforskningen 
(Lundquist, 1994:70f). Länge gjordes ingen uppdelning alls mellan politiker och 
tjänstemän och deras uppdrag. Idag beskrivs dock den problematiska relationen 
dem emellan, där kampen mellan värden som effektivitet och demokratiskt 
ansvarsutkrävande synliggörs, som ett kännetecken för den moderna staten 
(Aberbach, Putnamn & Rockman, 1981:3).  

Uppsatsen studerar styrning utifrån ett horisontellt fleraktörsperspektiv till 
skillnad från ett vertikalt enaktörsperspektiv (Johansson, 1997). Enligt det 
horisontella fleraktörsperspektivet är det inte är möjligt att studera styrning bara ur 
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ett vertikalt och hierarkiskt perspektiv utan man måste också, och framför allt, se 
det ur ett horisontellt fleraktörsperspektiv där fler aktörer än bara den formella 
huvudmannen inkluderas.  

4.2 Politiker och tjänstemän 

Studiet av relationen mellan politiker och tjänstemän har länge varit en av de stora 
frågorna inom förvaltningsforskningen. Utgångspunkten har ofta varit den 
idealbild av relation mellan politiker och förvaltning som formulerats av Max 
Weber (se tex Rothstein, 1986:64, Hansen & Ejersbo 2002:734, Svara 1998). I 
denna modell fungerar tjänstemännen som neutrala verkställare av de politiska 
besluten och förvaltningen som ett rent tekniskt instrument för att genomföra 
politikernas vilja. Politikernas uppgift är att utforma politiken genom att 
formulera visioner, mål och handlingsstrategier. Tjänstemännen ska genomföra 
politikernas önskningar och sköta den dagliga administrationen. Deras agerande 
styrs av lagar som formulerats av politikerna (Hansen & Ejersbo, 2002).  

Empiriska forskningsresultat har dock visat på att interaktionen mellan dessa 
båda grupper i verkligheten är mycket mer komplex. Tjänstemännen deltar i 
formulerandet av mål och visioner på den politiska nivån och politikerna i den 
dagliga förvaltningens verksamhet. Förvaltningen är inte en neutral maskin, tvärt 
emot är dess verksamhet politik (Lundquist, 1994:41). Förvaltningen besitter 
också egenskaper som kunskap, storlek och kontinuitet som stärker dess makt 
gentemot politikerna (Lundquist, 1992:100ff). Att förvaltningen inte endast 
sysslar med neutralt genomförande av politiska beslut är en viktig utgångspunkt 
för denna studie eftersom det annars blir ointressant att studera tjänstemännen på 
det sätt som görs. Att förvaltningens verksamhet är politisk ska inte förstås som 
att det inte finns några skillnader mellan politikers och tjänstemäns uppdrag. 
Utvecklingen av nya modeller för att förstå politikers och tjänstemäns roller och 
relationen dem har istället blivit mer motiverad i och med det glapp som 
uppkommit mellan teorin om en strikt uppdelning och de empiriska resultaten 
(Hansen & Ejersbo, 2002:735).  

4.2.1 Roller och relationer 

 
De roller som politiker och tjänstemän innehar i styrningsprocessen har man inom 
forskningen försökt beskriva och tydliggöra på olika sätt. Ett av dessa sätt är att 
inom de olika grupperna beskriva olika rolltyper. Så ställer till exempel Rombach 
(1991) upp sju typer av politiker efter att ha studerat landstingspolitiker i 
Stockholm utifrån deras syn på styrning. Andra forskare pekar ut centrala 
uppgifter hos politikern och identifierar rolltyper utifrån olika fokus dem emellan. 
Ett exempel är att urskilja en representant- och en styresmannaroll hos politikern 
(Bäck, 2000). Även för tjänstemännen finns det i litteraturen många typologier för 
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roll- och typindelning. Ett exempel är att urskilja olika tjänstemannatyper utifrån 
kombinationer av egenskaperna egenintresse och altruism (Lundquist, 1992:156). 
Vad uppsatsen intresserar sig för är dock inte att beskriva grupperna var för sig 
utan hur de agerar ihop i relationen dem emellan. Historiskt sett har mycket 
mindre ansträngningar gjorts för att förstå interaktionen mellan politiker och 
tjänstemän i policyprocessen än de båda grupperna var för sig (Peters, 1987:257).  

Två välkända exempel där man försökt förklara denna relation har gjorts av 
Aberbach, Putnamn och Rockman (1981) och Guy Peters (1987). Deras 
förklaringsmodeller är utformade som en uppsättning idealbilder av relationer 
mellan politiker och tjänstemän. Genom att se styrningen genom dessa vill man 
tydliggöra utmärkande drag och egenskaper i relationen mellan de två grupperna. 
Tanken med idealmodeller, skriver Peters, är att man bättre ska kunna förstå 
komplexiteten i den verkliga världen (1987:265).  

I en första modell kommer hos båda forskargrupperna den traditionella synen 
på en strikt uppdelning till uttryck. De fortsatta idealbilderna ser sedan något olika 
ut men tilldelar alla tjänstemännen inflytande över policyutformningen i olika hög 
grad. Aberbach, Putnam och Rockman (1981) introducerar fyra bilder för att 
beskriva relationen mellan politiker och tjänstemän. Guy Peters (1987) beskriver 
fem idealtypiska modeller för förhållandet mellan politiker och tjänstemän utifrån 
ett antal olika dimensioner av inflytande och kontroll. Aberbach, Putnamn och 
Rockman tecknar i sin fjärde bild porträttet av en hybrid av politiker och 
tjänstemän. Dessa hybrider ser författarna redan på vissa av toppositionerna inom 
den offentliga verksamheten. I Peters fjärde modell ses politiker och tjänstemän 
som jämbördiga tävlande om makt och kontroll över politiken. Från fall till fall 
segrar den ena eller den andra gruppen. I den femte och sista modellen har 
tjänstemännen tagit makten och dominerar där beslutsfattandet. Politikerna har 
reducerats till deltagare i processen. 

Ett alternativ till att studera styrning genom idealbilder har presenterats av 
James Svara (1985, 1999). Han har utifrån teoretiska och empiriska 
utgångspunkter skapat en modell som kan tillämpas på skilda fall för att förklara 
dessa. Modellen har skapats för att ge en mer realistisk bild än andra modeller av 
relationen mellan politiker och tjänstemän (Hansen & Ejersbo, 2002: 735) vilket 
är en fördel när man, som i fallet med denna uppsats, vill förstå och skapa en 
förklarande bild av ett empiriskt fall. I nästa stycke ska Svaras modell beskrivas 
utförligare.  

4.2.2 Dikotomi-dualitetsmodellen 

 
Enligt Svara (1985) finns det två huvudsakliga anledningar till att Webers 
dikotomimodell har bestått över tiden. För det första tecknar den en bild av 
förhållandet mellan politiker och tjänstemän som är delvis riktig. För det andra ger 
modellen en normativ bas, rotad i demokratisk teori, som slår fast lämpligt 
beteende. Andra teorier som formulerats har misslyckats i något av dessa 
hänseenden. Därför måste Webers dikotomimodell behållas men omskapas så att 



 

 15 

den blir empiriskt och normativt hållbar (Svara, 1985). I interjuver med politiker 
och tjänstemän fann Svara att en majoritet upplevde uppdelningen mellan rollerna 
och erkände dess värde för systemets funktion samtidigt som de ständigt 
refererade till fall som avvek ifrån denna uppdelning. Svaras modell, som är en 
utveckling av Webers modell, innefattar därför både uppdelning och 
sammanblandning på samma gång.  Modellen luckrar upp Webers traditionella 
uppdelning mellan politikers och tjänstemäns respektive ansvarsområden och 
omvandlar dessa till fyra dimensioner (se Figur 4.1). Makten över styrningen har i 
den klassiska modellen varit klart uppdelad mellan politiker och tjänstemän. I 
Svaras modell däremot delar politiker och tjänstemän på makten över alla delar i 
styrprocessen. Detta gör det möjligt att förstå rolldelningen mellan politiker och 
tjänstemän som flytande och överlappande. Ansvaret för politik och förvaltning är 
delat och själva aktiviteterna är svåra att skilja åt (Svara, 1985:224).  
 

 
Figur 4.1: Dikotomi-dualitetsmodellen. Källa: Svara, 1985. 
 
 
Enligt Svaras modell i sin ursprungliga form fokuserar politiker på modellens 
övre delar, de som i den traditionella modellen är politikers uppgift, medan 
tjänstemännen fokuserar på de administrativa uppgifterna. I sin senare forskning 
(Svara 1999) har dock Svara konstaterat att överlappandet mellan politikerns och 
tjänstemännens roller ökar. Uppdragen blir mer och mer sammanflätade men den 
grundläggande distinktionen består. Politiker prioriterar andra uppgifter än att 
formulera mål för förvaltningen och tjänstemännen har blivit djupare engagerade i 
målformulering och i större utsträckning själva initiativtagare till formulerandet av 
politik.  

En stor fördel med Svaras modell är att relationen mellan politiker och 
tjänstemän tydligt framhålls som ett samspel (Hansen & Ejersbo, 2002:737). Man 
kan inte förstå de båda parternas beteende isolerat från varandra. När man vill 
förstå den ena partens beteende måste man också beakta den andra partens 
agerade. En annan fördel med modellen är att den inte drar några skarpa gränser 
mellan de olika styrningsnivåerna eller mellan politikernas och tjänstemännens 
maktområden. På så sätt tillåts det ömsesidiga beroendet mellan politiker och 
tjänstemän att variera över tid och mellan olika fall, vilket är till nytta när man 
arbetar med en beskrivande ansats.  
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4.3 Målstyrning 

Sedan ett antal decennier tillbaka har styrtekniken målstyrning haft stort 
inflytande över svensk statsförvaltning (Ekfeldt, 2001:157). När exakt den gjorde 
sitt intåg i offentlig verksamhet i Sverige har forskarna delade meningar om men 
oavsett om man ser den statliga mål- och resultatstyrningen som en ny idé eller 
som en utveckling av föregående styrningstekniker så upplevs den från någon 
gång i slutet på 80-talet som något nytt (Ekfeldt, 2001:170). Idén om målstyrning 
som teknik utvecklades i USA i början på 50-talet och var från början en 
styrmodell för storföretag. Peter Drucker räknas ofta som den som introducerade 
målstyrning som teknik i sin bok The Practice of Management (1955). 
Målstyrning inom den offentliga sektorn syftar förenklat uttryckt till att styra 
genomförandet av politik med mål om vad som ska uppnås istället för genom 
regler om hur arbetet ska genomföras.  

4.3.1 Vad är målstyrning? 

 
Forskningen är enig om att det inte finns någon klar definition av vad målstyrning 
är. En forskare går så långt att han menar att ”målstyrning är precis vad man vill 
att det ska vara” (Rombach, 1991:31). Även han måste ändå för att kunna 
genomföra sin forskning ”slå fast vad som rimligen kan sägas vara målstyrning”. 
Generellt sett nöjer man sig med att ställa upp några centrala faktorer i 
målstyrningstekniken (se tex Eklundh 2001, Kleven 2002, Rombach 1991, 
Johansson 1995). Dessa faktorer är olika många och något olika beskrivna. Den 
gemensamma kärnan i det tänkta förloppet inom en målstyrd organisation kan 
dock beskrivas som följer. Först ska ledningen för organisationen formulera mål 
för verksamheten. Dessa mål ska sedan konkretiseras av personalen på de olika 
nivåerna i organisationen. Beslutet om vilka åtgärder som ska genomföras för att 
uppnå målen ska delegeras neråt i organisationen till de verkställande nivåerna. 
För det arbete som genomförts ska målen följas upp och resultatet utvärderas 
(Eklundh, 2001). Genom detta tillvägagångssätt syftar målstyrningstekniken till 
att motverka detaljstyrning. Efter en genomgång av beskrivningar av målstyrning 
som olika forskare gjort utkristalliserar en forskarduo två avgörande delar 
(Isacsson & Hansson, 1992:25f). Målstyrningen, menar de, kan delas in i två 
huvudsakliga aktiviteter: planering och uppföljning (se Figur 4.2). I 
planeringsfasen formuleras en verksamhetsidé och mål för organisationen och 
verksamhetsprioriteringar fastställs. I uppföljningsfasen ingår arbetet med att ta 
fram metoder för att mäta verksamheten samt uppföljning och utvärdering av 
verksamheten. Uppdelningen tydliggörs nedan i en figur. 
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Planering Verksamhetsidé 
Målformulering 
Prioritering 

Uppföljning Finna mätmetoder 
Uppföljning / 
Resultatutvärdering  

 
Figur 4.2:  Målstyrningens huvudaktiviteter. Källa: Isacsson & Hansson, 1992:26. 

4.3.2 Rollfördelningen i målstyrda organisationer 

 
Enligt Lennart Lundquist har Webers tanke på en klar uppdelning mellan politiker 
och tjänstemän, trots forskningens försök att dödförklara den, en besynnerlig 
förmåga att komma tillbaka i både den vetenskapliga och den politiska debatten 
(1994:43f).  Målstyrningen och den rollfördelning som den innefattar är ett 
exempel på detta. Styrningstekniken kan ses som ett försök att renodla rollerna 
mellan politiker och tjänstemän. I en målstyrd offentlig verksamhet är det 
politikernas uppgift att formulera mål och tjänstemännens uppgift att genomföra 
dessa. Den strikta uppdelningen av politikers och tjänstemäns funktioner kan 
också uttryckas som en uppdelning mellan mål och medel. I en målstyrd 
organisation tilldelas politikerna ingen roll alls i formulerandet av de insatser, 
medel, som ska till för att nå målen (Dalsgaard, 2000:255). Rolluppdelningen 
mellan politiker och tjänstemän i målstyrda organisationer behandlas ytterligare 
längre fram i kapitlet.  

4.4 En förklaringsmodell 

Nu har såväl tankegångarna kring relationerna mellan politiker och tjänstemän 
som faserna i den styrningsteknik som kallas målstyrning behandlats. För att 
beskriva förhållandet mellan politiker och tjänstemän i en målstyrd organisation 
menar jag att komponenter från dessa båda områden lämpligen kan kombineras i 
en förklaringsmodell. Aktiviteterna inom målstyrningens olika huvuddelar förstås 
då bäst som ett samspel mellan politiker och tjänstemän där dessa aktörer 
gemensamt utformar verksamheten. Genom att studera beteende och uppfattningar 
hos politiker ur ansvariga nämnder och bibliotekschefer i planerings- och 
uppföljningsarbetet kan då styrningen av folkbibliotek i fem svenska kommuner 
beskrivas.  
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4.5 Kritisk analys ur ett demokratiskt perspektiv 

När målstyrningen infördes i svensk statsförvaltning förväntades detta medföra 
flexibilitet, effektivitet, bättre politisk styrning och ett ökat medborgerligt 
engagemang (Siverbo, 1998). Förespråkarna ansåg att det var rationellt att 
politiker inte skulle fastna i detaljer utan istället arbeta med mål och visioner för 
verksamheten. Empiriska studier av målstyrning i offentlig förvaltning från de 
senaste åren har dock kommit till slutsatsen att tekniken haft svårt att få ordentligt 
genomslag och fungera tillfredsställande (se tex Ejersbo, Hansen & Rieper, 2003, 
Haugsgjerd Allern & Kleven, 2002, Holmblad Brunsson 2002). Trots detta har 
synen på målformulerande som den rätta sysselsättningen för politiker slagit 
igenom stort (Hansen, 2000:78).  

Den strikta uppdelningen mellan politiker och tjänstemän som målstyrningen 
innefattar har problematiserats, företrädelsevis ur ett demokratiskt perspektiv 
(Siverbo, 1998). Man menar att det är svårt att kombinera den genuint politiska 
och demokratiska dimensionen av politikerns uppgift med den politikerroll 
målstyrningen skapar (Hansen, 2001:118). Politiker i målstyrd offentlig 
verksamhet får svårt att säkra en kompetent beslutskraft (Dalsgaard, 2000:262). I 
kritiken mot rollfördelningen i målstyrda organisationer kan man urskilja två 
huvudargument. Dessa ska här kortfattat presenteras för att sedan fungera som 
bakgrund till analysen av de empiriska resultaten i uppsatsens slutdiskussion.  

4.5.1 Motsättningarna kommer inte fram 

 
Politikernas uppgift i målstyrda organisationer är att formulera övergripande mål. 
Detta tenderar att leda till att de ideologiska skillnaderna mellan politikerna inte 
kommer upp till diskussion eftersom målformuleringen ofta sker på en nivå som 
ligger ovanför den nivå där olika åsikter och motstridiga intressen finns (Siverbo 
1998:17, Hansen, 2001:118). De detaljfrågor där motstridiga intressen och åsikter 
finns kommer aldrig upp till politisk diskussion. Enighet kring övergripande mål 
nås utan att man behöver lyssna på, argumentera för eller överväga olika åsikter 
och intressen som föreligger på en mer konkret nivå. Dessa beslut flyttas istället 
neråt i organisationen till dem som har till uppgift att konkretisera målen och 
utforma specifika verksamhetsåtgärder. Den enighet som politiker nått gällande de 
övergripande målen blir följaktligen delvis falsk (Dalsgaard, 2000). Under de 
beslutande målen finns åsiktsskillnaderna fortfarande kvar.  

I botten för uppfattningen att det går att delegera en omfattande beslutsmakt 
från politiker till tjänstemän ligger tanken på att det är möjligt att skilja politiska 
mål och opolitiska medel. I själva verket, menar de som ifrågasätter 
målstyrningsmodellen, finns ingen sådan enkel uppdelning (Dalsgaard, 2000:256). 
Detta leder till att tjänstemännen kontinuerligt självständigt beslutar om sådant 
som egentligen är politiska frågor. När intressemotsättningarna, som utgör 
grundvalen till att politikerna fått sina mandat, inte tillåts komma fram utan 
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omvandlas till en uppsättning övergripande mål är man, enligt Dalsgaard, ”på 
kollisionskurs med den politiske proces´ egen identitet” (2000:254f).  

4.5.2 Politikerna får inte informationen  

 
I en målstyrd organisation ska politikerna inte behöva känna till detaljer i 
verksamheten för att fatta beslut. Målstyrningsmodellens kritiker menar emellertid 
att politikerna har behov av att känna till vad som pågår på konkret nivå inom 
förvaltningen av flera anledningar och att denna information inte kommer fram till 
dem. Det är exempelvis nödvändigt för politikerna att ha kunskap om enskilda 
frågor för att kunna föra den debatt med väljarna som efterfrågas (Ejersbo, 
2003:48, Hansen 2001). Uppfattningen att politikerna ska fungera på en högre 
målformulerande nivå leder till att de tappar kontakten med det verkliga livet i de 
institutioner de styr (Hansen, 2001).  

Enligt målstyrningsmodellen ska information om verksamheten i 
förvaltningen komma politikerna till del genom utvärdering. Denna information 
tas fram av tjänstemän inom de olika verksamheterna utifrån de mål som ska styra 
deras verksamhet. Utvärderingen är alltså knuten till resultat kopplade till 
specifika mål och inte till resultatet i vidare bemärkelse (Dalsgaard, 2000). Det 
kan också generellt vara ett problem att informationen politikerna får är framtagen 
av tjänstemän som har ett intresse i att presentera resultaten ur ett så positivt ljus 
som möjligt. En konsekvens av det kunskapsövertag som tjänstemännen generellt 
har blir ofta att det är de själva som formulerar målen för verksamheten. Dessa 
mål antas sedan av politikerna utan större diskussion och omvandlas så till 
styrdokument (Dalsgaard, 2000:253).  

Dialog mellan politiker och tjänstemän ska ske inom mer eller mindre 
formaliserades system. Kontakten är ofta svag vilket gör den kanalen för 
informationsutbyte mindre uttömmande (Hansen, 2001:118). Bristen på relevant 
information leder sammantaget till att politikerna får svårt att koppla 
målstyrningsansträngningarna till verkliga problem i sina förvaltningar. 

4.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har uppsatsens teoretiska ramverk och de modeller som ska 
användas för att svara på uppsatsens frågeställningar introducerats. Teorier är 
förenklade bilder av verkligheten och syftet med detta kapitel har varit att med 
hjälp av dessa skapa ett sammanhang för studien och ta fram verktyg med hjälp av 
vilka man kan mäta och förstå den verklighet som ska studeras (jfr tex Lundquist 
1992:22).  Kapitlet har presenterat olika sätt att se på förhållandet mellan politiker 
och tjänstemän i policyprocessen och konstaterat att styrning av förvaltning bäst 
förstås genom att se relationen mellan politiker och tjänstemän som ett samspel. 
En modell som innefattar en modifiering av den traditionella rollfördelningen 
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mellan politiker och tjänstemän har presenterats och förklarats vara den mest 
lämpliga för att beskriva ett empiriskt fall. Den styrteknik som varit överordnad i 
svensk förvaltning de senaste decennierna, målstyrning, har presenterats och dess 
huvudaktiviteter har beskrivits som planering och uppföljning. Sammantaget 
argumenterar kapitlet för att uppsatsens frågeställningar bäst kan besvaras genom 
att studera politiker och tjänstemän, och samspelet dem emellan, inom 
målstyrningens båda huvudaktiviteter. I kapitlets avslutande del har forskning 
utifrån ett demokratiskt perspektiv om politiker- och tjänstemannaroller i 
målstyrda organisationer presenterats för att kunna fungera som bakgrund till en 
analys av uppsatsens empiriska resultat. 
 



 

 21 

5 Styrning av folkbibliotek 

I detta kapitel ska en beskrivande bild ges av styrningen av folkbibliotek i fem 
svenska kommuner. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt enligt den modell av 
målstyrning som beskrivits i föregående kapitel, det vill säga i planering och 
uppföljning.  

5.1 Planering 

I detta stycke ska det arbete som bedrivs inom planeringsstadiet förklaras, 
nämligen formulerandet av idéer och mål samt verksamhetens inriktning och 
prioriteringar.  

5.1.1 Måldokument från nämnderna 

 
I de tre stora kommunerna, det vill säga Trelleborg, Eslöv och Vellinge, har 
biblioteksansvarig nämnd antagit övergripande mål för sina verksamheter. Alla 
dokumenten rör sig inledningsvis på en hög abstraktionsnivå. Verksamheten ska 
främja demokrati, delaktighet och mångfald. I måldokumenten för Eslöv och 
Trelleborg finns specifika mål för biblioteken. I båda dessa poängteras att 
folkbiblioteken ska samverka med skolbiblioteken. I samtliga tre dokumenten 
lyfts barn och unga fram som prioriterade användargrupper. Ett annat ledord är 
tillgänglighet. Ett rikt kulturliv ska även bidra till att göra kommunen attraktiv att 
flytta till och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för dem som bor där. I 
Trelleborgs kommun har kulturnämnden även antagit en verksamhetsplan där man 
anger vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla de olika målen man 
antagit. Tillgänglighetsmålet kräver till exempel inbjudande öppettider, satsning 
på lässvaga och på utländsk media.  

I de två små kommunerna saknas aktuell övergripande målformulering från de 
nämnder som ansvarar för biblioteken. 

5.1.2 Mål i samband med budget 

 
Ihop med budgeten finns i alla fem kommunerna en skriftlig del där målsättningar 
för verksamheterna uttrycks. I de tre stora kommunerna där mål finns formulerade 
i måldokument från nämnderna är budgettexten huvudsakligen en upprepning av 
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de redan antagna målen. I Vellinge lyfts för året två mål särskilt fram ur den 
målförklaring som tidigare gjorts.  

Den mest omfattade målförklaringen i samband med budget finns i Tjörns 
kommun. Det övergripande målet för nämnden är att skapa en meningsfull fritid 
för medborgarna. Barn och unga samt äldre och funktionshindrade är prioriterade 
grupper. Verksamheten ska präglas av tillgänglighet och göra kommunen 
attraktiv. Varje verksamhet har antagit mål för sitt arbete. Biblioteket lyfter fram 
de angivna prioriterade grupperna, förbättring av samverkan och satsning på 
digital utveckling.  

Biblioteksansvarig nämnd i Lysekils kommun saknar övergripande mål för sin 
verksamhet. I samband med budgeten finns verksamhetsspecifika målsättningar. 
Biblioteket ska ha ett allsidigt urval, generöst öppethållande och, även här, satsa 
på utveckling av IT-tjänster.  

5.1.3 Biblioteksplaner 

 
Antagna biblioteksplaner finns i två av de studerade kommunerna, Eslöv och 
Lysekil. I Tjörns kommun finns en nästan färdigställd plan och i Vellinge har 
arbetet just påbörjats. I Trelleborg har man ännu inte startat processen med 
biblioteksplanen.  

I Eslöv startades arbetet med biblioteksplanen 2002 och antogs förra året. 
Motionen till planen skrevs av den intervjuade politikern. En arbetsgrupp av 
tjänstemän har gjort det praktiska arbetet och en politiskt tillsatt styrgrupp har 
bestämt inriktningen. Planen innefattar en analys av biblioteksbehoven i 
kommunen, vision, utvecklingsplaner och prioriterade områden. Initiativet till 
biblioteksplanen i Lysekil togs av bibliotekschefen som sedan arbetade fram den 
tillsammans med förvaltningschefen och, inledningsvis, gymnasieskolans rektor. 
Bibliotekarierna hade diskussioner och analyser. Planen antogs av nämnden i 
december 2004 och innefattar en analys av biblioteksbehovet i kommunen, en 
beskrivning av den existerande verksamheten, en vision för biblioteket samt en 
handlingsplan för 2005.  

I Tjörns kommun ska ett förslag till biblioteksplan presenteras under våren. 
De som arbetat med planen har varit före detta bibliotekschefen, personal från 
biblioteket och från skolan. Politiker från flera nämnder har fungerat som 
riktningsvisare. I Vellinge har man ännu inte utsett någon arbetsgrupp för att ta 
fram en biblioteksplan. En tjänsteman har enligt m-nämndens ordförande fått i 
uppdrag att ta fram biblioteksplaner från andra kommuner för att se hur de lagt 
upp det. I Trelleborg har arbetet med biblioteksplan inte påbörjats.  
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5.1.4 Målen på biblioteket 

 
Tanken med att styra via övergripande mål är att de ska konkretiseras längre ner i 
organisationen. På några av biblioteken vars chefer intervjuats finns årliga 
handlingsplaner där man konkretiserar hur målen ska uppnås. Detta är fallet i 
Trelleborg. I handlingsplanen anges till exempel förändrade tider för 
öppethållande på biblioteket. I ansvarig nämnds målförklaring i Vellinge 
framhåller man vikten av att i möjligaste mån decentralisera beslutsmakt i 
organisationen. Varje enhet ska utarbeta arbetsplaner som följer upp de 
kommunala målen. På biblioteket i Höllviken, Vellinge, finns en sådan 
handlingsplan för vuxenverksamheten och en för barn- och 
ungdomsverksamheten. Även här är åtgärderna för att uppnå mål mycket 
konkreta, till exempel ska informationsdiskens placering förändras för att ge ett 
mer välkomnande intryck till besökarna. Både i Trelleborg och i Vellinge 
framhåller tjänstemännen att handlingsplanerna utarbetas utifrån de politiska 
målen. I Eslöv finns ingen sammantagen handlingsplan för biblioteken eftersom 
arbetet huvudsakligen bedrivs i projektform. Man diskuterar dock regelbundet hur 
verksamheten utformas utifrån de mål som finns, enligt huvudbibliotekschefen 
(E1). På biblioteken i de små kommunerna saknas för närvarande handlingsplaner. 
Det borde finnas en tycker bibliotekschefen på Tjörn för att kunna styra 
verksamheten på ett bra sätt (TJ1). 

5.1.5 Likheter och olikheter bland målen 

 
Målen som uttrycks i de politiska styrdokumenten har ofta stora likheter med 
varandra. Barn och ungdomar anges som prioriterad grupp och samverkan med 
andra verksamheter, främst skolan, ska utökas. Påtaglig är tanken att ett rikt 
kultur- och fritidsliv förutsätts öka kommunernas attraktionskraft. Det blir synligt 
att ett rikt kulturliv är av godo inte bara för de värden det har i sig självt utan 
också som ett medel för att uppnå något högre. Målens abstraktionsgrad skiljer sig 
mellan kommunerna. I Lysekil finns inga övergripande mål på samma vis som i 
övriga kommuners måldokument utan enbart ett fåtal konkreta mål för biblioteket. 
I Vellinge är det tvärt om, målen rör sig helt på en verksamhetsövergripande nivå 
och mål som specifikt behandlar bibliotek finns inte. Det mest omfattande 
systemet av målförklaringar på olika abstraktionsnivåer finns i den största 
kommunen, Trelleborg, där de kulturpolitiska och verksamhetsmål som här 
beskrivits utgör de två högsta nivåerna.  
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5.1.6 Styrs det som det ska? 

 
Uppfattningen att politikernas uppgift är att formulera mål och riktlinjer för 
biblioteksverksamheten är starkt utbredd. Målsättningar och verksamhetsplaner är 
de viktigaste styrdokumenten som politikerna har, säger en tjänsteman (TR1). 
Politikerna ska formulera en vision för biblioteket. De ska, enligt en av 
politikerna, ”visa på vägen” och sedan låta förvaltningen, under politikernas 
överseende, sköta den operativa verksamheten (TJ2). Det finns dock en tendens 
till att tjänstemännen hellre pratar om politikernas roll som målstyrare och 
politikerna själva ser sig som resurstilldelare. I första hand, säger en typisk 
tjänsteman, ska politikerna ge mål och visioner och i praktiken även sätta de 
ekonomiska ramarna (L1). Politikerna formulerar det ofta som att de mer direkt 
styr genom resurstilldelning. ”I första hand”, säger en politiker, ”ser vi till att 
biblioteken får de resurser vi tycker att de behöver” (V2).  

I biblioteksplanerna finns analyser av biblioteksbehovet i kommunerna. Det är 
lite oklart hos de intervjuade om huruvida man ska se planen som ett politiskt 
styrdokument. Bibliotekscheferna i de kommuner där planer antagits hoppas att 
planerna ska bli levande dokument som man arbetar efter. Det är också bra att 
planerna ger politikerna en bra överblick över vad biblioteken är och gör (TJ1). 
Det finns tendenser till att man ser planerna som en information till politikerna 
från tjänstemännen om vad biblioteken är, kan och gör. Bibliotekssamordnaren i 
Vellinge, som upplever att biblioteken ”försvinner” i organisationen, ser 
biblioteksplanen som ”ett oerhört viktigt instrument för att lyfta fram bibliotekens 
verksamhet” (V1). Det samlade intrycket från intervjuerna blir att planerna 
snarare kommer att synliggöra och lyfta fram biblioteksverksamheten än fungera 
som politiskt styrande dokument.  

Förekomsten av målförklaringar ska inte tas som garant för att politiskt 
formulerade och antagna mål fungerar styrande verksamheten. Undersökningen 
visar på flera problem: målen är inte alltid kända i verksamheten, de ledande 
personerna omfattar ibland inte styrningstanken och målen kritiseras i vissa fall 
för att vara tjänstemannaprodukter i allt för hög grad. Trelleborgs kommun kan tas 
som exempel. Trots att målförklaringarna följer målstyrningsmallen från 
organisationens politiska topp till den operativa gräsrotsnivån så menar den 
intervjuade politikern att det inte är politikernas uppgift att styra verksamheten via 
mål. Budgeten är tillräcklig som styrmedel eftersom personalen på biblioteket är 
så kompetenta och duktiga (TR2). Det är också tydligt att måldokumenten är 
utarbetade av tjänstemän utan större politiskt engagemang. Initiativet till det 
omfattande system av mål och utvärdering som man nu har kom enligt 
bibliotekschefen helt från honom. Han beskriver situationen som att politikerna 
inte har spontana synpunkter på målen eller det man på biblioteket vill göra utan 
att man får uppvakta dem från tjänstemannahåll. Att arbetet med biblioteksplanen 
inte kommit igång i kommunen menar han beror på att han inte själv tagit 
initiativet. När arbetet startar, säger han, kommer han att gå till nämnden och säga 
att ”nu börjar vi med en biblioteksplan, ska ni ha med något så får ni säga det nu” 
(TR1). Nämndsordföranden ser inte heller något direkt behov av 
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politikerengagemang i biblioteksplanen eftersom ”biblioteken sköts på ett så 
proffsigt sätt här i stan” (TR2).  

Att målen i de politiskt fattade dokumenten i hög grad är 
tjänstemannaprodukter problematiseras även i andra kommuner.  ”Nu är det väl 
tyvärr ofta inte så /att politikerna tar en aktivt styrande roll/ utan det brukar vara så 
att de här frågorna hur man ska göra och hur man ska utveckla 
biblioteksverksamheten det läggs på verksamheten och så kommer vi med förslag 
och så godkänner de det.” (TJ1). Det finns också problem med att målen för 
verksamheten inte kända hos dem som arbetar inom den. I Lysekil uppger både 
bibliotekschef och nämndsordförande att mål för biblioteksverksamheten saknas 
och de inriktningsmål som faktiskt finns kan därför knappast antas fungera 
styrande. I samtal med ledande personer inom biblioteksverksamheten i de fem 
kommunerna kommer specifika politiska mål sällan upp spontant. Situationen 
beskrivs på ett bra sätt av bibliotekschefen i Lysekil: ”Det finns ju inga politiska 
mål så sett. Men det finns ju någon allmän uppfattning om vad det är som ska ske, 
hur biblioteket ska skötas och så vidare. Men det finns ju inte de här riktigt tydliga 
målen utan vi jobbar på som vi alltid har jobbat. Sedan kan man ju tycka att det 
inte är så briljant men för ögonblicket är det ju så” (L1). I Vellinge kommun, där 
de politiska målen rör sig på en hög abstraktionsnivå, är målen allt för luddiga, 
enligt bibliotekssamordaren. Hon tycker inte heller att målförklaringen omfattar 
hela bibliotekets verksamhet utan att det framgår att stora delar av verksamheten 
inte är känd för politikerna. Även nämndsledamoten i Eslöv anser att de politiska 
målen är för luddiga och att man behöver göra dem mer konkreta.  

Budgeten är ett viktigt styrmedel för verksamheten men man anser 
genomgående att det är svårt att göra stora ändringar i den. Biblioteken har inte 
fått några större anslagshöjningar på senare år i någon av kommunerna och 
eftersom man har stora fasta kostnader är det svårt att flytta pengar mellan de 
olika posterna. Vilken tyngd man tillskriver budgeten som styrmedel varierar. I 
Vellinge styr både enligt politiker och tjänsteman politikerna främst via budget. 
Nämndsordföranden i Trelleborg menar att politikerna ska hålla sig till budgeten 
som styrmedel och inom denna ge bibliotekspersonalen frihet att utforma 
verksamheten.  I den minsta kommunen, Lysekil, där även verksamhetsmål i stort 
sett saknas, menar nämndsordföranden att budgeten är väldigt styrande. ”Den 
fördelningen vi ger biblioteken hänger ju ihop med hur länge de kan ha öppet sin 
verksamhet. Annars vet jag inte om vi styr så mycket (L2).”  

Bilden som ges är att politikerna till stor del har svårt att styra verksamhetens 
inriktning. Politikerna själva är trots detta generellt nöjda med det inflytande de 
har över biblioteksverksamheten och sin roll som i första hand resurstilldelare och 
övervakare. En av politikerna har en avvikande uppfattning och menar att 
tjänstemännens makt inom biblioteksverksamheten är för stor (E2). Man behöver 
mer konkreta politiska mål och även i högre grad se åtgärder i verksamheten som 
politiskt intressanta policyfrågor. Hon nämner inköp av utlåningsautomater som 
en verksamhetsfråga som samtidigt har stor betydelse för hur biblioteket ska se ut 
och fungera. En diskussion kring detta tror hon ”trots att det är en futtig sak, är ett 
exempel på hur man kan diskutera inriktning och verksamhet och vilja med vad 
man gör”.   
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5.2 Uppföljning 

I detta avsnitt ska den andra huvuddelen av målstyrningen beskrivas. Syftet med 
denna del är att ge en förklarande bild av var och på vilket sätt uppföljningsarbetet 
av biblioteksverksamheten sker i de fem kommunerna.  

5.2.1 Ekonomisk uppföljning 

 
Den ekonomiska uppföljningen sker kontinuerligt under året i alla kommuner och 
i årliga bokslut. Man tillämpar olika system av ekonomisk rapportering varje 
månad (Trelleborg, Tjörn) eller vid ett flertal tillfällen per år (Vellinge, Eslöv, 
Lysekil) i alla kommuner. Den ekonomiska uppföljningen sker löpande enligt 
system och om något avviker från det normala diskuteras detta på nämndsmötena. 
Ekonomin beskrivs som noga bevakad av de intervjuade. Den ekonomiska 
uppföljningen är mer omfattande än utvärderingen av verksamhetens innehåll och 
mål. Ekonomin är väldigt strängt kontrollerad, säger en av bibliotekscheferna, 
även ”om det kan verka lite svävande för övrigt” (L1).  

5.2.2 Utvärdering av målen 

 
Årsredovisning av verksamheten sker i alla kommuner. Denna är utformad som 
verksamhetsberättelser för nämndens olika ansvarsområden eller som 
bokslutskommentarer.  

Nämndsordföranden i Vellinge framhåller arbetet med utvärdering som en 
viktig del i politikernas uppdrag vad gäller biblioteken. I samband med bokslutet 
redovisas vad som gjorts för att uppfylla de mål man för året valt ut. 
Utvärderingen beskrivs som kontinuerlig. Även nämndsordföranden i Trelleborg 
framhåller utvärderingens betydelse och menar att verksamhetsberättelsen 
”egentligen mer viktig än verksamhetsplanerna eftersom det står där vad som hänt 
under året” (TR2). I samband med bokslutet diskuteras verksamheterna och målen 
följs upp på nämndsammanträdena. Utvärderingen som görs i Eslöv är inte 
tillräcklig tycker den intervjuade politikern eftersom ingen utvärdering 
förekommer kontinuerligt bortom bokslutskommentarerna.  

Den verksamhetsberättelse som genom sin omfattning avviker mest från de 
andra kommer från Lysekil år 2004. I denna ges en beskrivning av verksamheten 
under året, det ekonomiska utfallet beskrivs och målen i verksamhetsplanen 
utvärderas. Det är dock mycket osäkert om någon utvärdering som denna kommer 
att göras för 2005 som en konsekvens av kombinationen omorganisation och dålig 
ekonomi. Det är viktigt med utvärdering, säger ordföranden, ”framförallt alla de 
som bor i Lysekil ska veta att för de här fem miljonerna som vi satsar på bibliotek 
så får vi det här och det här”.  
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Särskilt i de små kommunerna men även i de större poängteras den informella 
utvärderingen som handlar om att politiker besöker verksamheterna och på annat 
sätt håller sig underrättade. Enligt huvudbibliotekschefen i Eslöv fungerar 
utvärderingen i kommunen på ett bra sätt genom att politikerna själva kan följa 
bibliotekets verksamhet samt genom att de får rapportering från tjänstemännen 
som medverkar på nämndmötena. Nämndsordföranden i Lysekil menar att 
politikerna har bra koll på verksamheterna eftersom Lysekil är så litet att man 
alltid känner folk och träffar dem i olika situationer. Även politikern i Tjörns 
kommun menar att uppföljningen ofta, och framför allt, sker genom informella 
kontakter eftersom man känner personalen i en sådan liten kommun. Det är, säger 
han, en ”ständig uppföljning med samtal och diskussioner”.  

Utvärderingen av verksamheternas mål och innehåll är alltså i alla kommuner 
mindre utförlig och intensiv än utvärdering av mål och innehåll. Utvärderingen av 
mål och innehåll har en informell och övergripande karaktär som inte går igen för 
den ekonomiska uppföljningen. 

5.2.3 Utvärdering på biblioteken 

 
På de bibliotek där handlingsplaner tagits fram görs detaljerade utvärderingar av 
dessa.  Både i Trelleborg och i Vellinge görs utvärderingar som följer 
handlingsplanerna mycket strikt. Måluppfyllelse för de mål man satt upp i 
handlingsplanerna redovisas punkt för punkt.  Denna utvärdering sker inte på 
politiskt initiativ och ingår inte primärt i uppföljning som kommer politikerna till 
del. Eftersom handlingsplanerna bygger på de politiska målen blir dock 
utvärderingen av handlingsplanerna också en utvärdering av de överordnade 
målen. På Höllvikens bibliotek i Vellinge görs uppföljningen på 
bibliotekssamordnarens initiativ av henne själv tillsammans med övrig personal. I 
Trelleborg gör bibliotekspersonalen handlingsplaner och utvärdering av dessa 
sedan två år tillbaka. Enligt bibliotekschefen kom initiativet till det nya systemet 
kom helt från tjänstemannahållet och utan att politikerna kände något behov av 
detta. I Eslöv sker utvärdering på biblioteken på möten där man diskuterar 
verksamheten och ser till att det man gör stämmer överens med de mål man har, 
enligt enhetschefen. I flera fall är det alltså så att utvärdering sker på 
tjänstemannainitiativ och utan att informationen som där kommer fram direkt 
kommer politikerna till del. Vare sig på Tjörn eller i Lysekil har det skett någon 
biblioteksintern uppföljning under 2005, något som i båda fallen delvis förklaras 
med omorganisation och nytillsatta tjänster.    
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5.3 Kontakt och diskussion 

För att få en fördjupad kunskap om hur styrningen av folkbiblioteken i de fem 
kommunerna ser ut ska några aspekter som synliggjorts i den tidigare 
redovisningen behandlas ytterligare. Teman för de kommande avsnitten är 
kontakten mellan politiker och bibliotek samt diskussionen som förs om bibliotek 
bland nämndspolitikerna. Diskussionen kring utvärdering utvecklas här eftersom 
den är starkt ihopkopplad med dessa teman. 

5.3.1 Organisation på nämnds- och förvaltningsnivå 

 
Biblioteken i de studerade kommunerna ligger under nämnder med olika 
ansvarsområden. I Trelleborgs kommun finns den enda kulturnämnden, i Vellinge 
kommun den största nämnden med ansvar för skola, vård, kultur och fritid. Det 
finns en rädsla bland biblioteksfolk för större nämnder som ofta har uttryckts i 
intervjuerna. En tjänsteman hade dåliga erfarenheter av sammanslagning av 
kultur- och fritidsnämnder från en annan kommun där kulturfrågorna fick ”stryka 
på foten” (TJ2). I Eslöv och Lysekil där biblioteken ligger tillsammans med fritid 
respektive skola är dock tjänstemännen eniga om att de sammanslagna nämnderna 
och förvaltningarna inte är någon nackdel för biblioteken, snarare tvärt om. 
Samverkan underlättas, biblioteken tas om hand och verksamheterna berikar 
varandra. I Vellinge har biblioteken enligt samordnaren svårt att göra sig hörda 
eftersom organisationen är så stor. Det positiva med deras organisation är dock att 
det går lättare att integrera biblioteksverksamheten med annan verksamhet som 
skola och äldrevård. Tjänstemannen i Vellinge upplever avståndet till politikerna 
som mycket stort bland annat som en följd av organisationens utseende. Vellinge 
är den enda kommunen som saknar ett huvudbibliotek i organisationen och istället 
har fyra jämbördiga bibliotek. För biblioteken finns ingen person som har ett 
samlat ansvar på det sätt som en biblioteks- eller huvudbibliotekschef normalt har. 
Den egna organisation som biblioteken tidigare hade upplöstes i och med en 
omorganisation i början på 90-talet då man delade in kommunen i geografiska 
verksamhetsområden.  

Den huvudsakliga kontakten mellan bibliotek och politiker sker enligt båda 
intervjuade i Vellinge främst genom kommunens kultursamordnare som ansvarar 
för kulturutveckling inom kommunen. På nämndsmötena medverkar 
kultursamordnaren när någon kulturfråga, till exempel bibliotek, ska diskuteras. 
Bibliotekssamordnarna är aldrig med på nämndsmötena. I samtliga de andra 
kommunerna medverkar förvaltningscheferna alltid på nämndsmötena och 
bibliotekscheferna om något särskilt biblioteksärende tas upp. I Eslöv är de 
traditionella bibliotekschefsuppgifterna uppdelade på två tjänster och den ena utav 
dessa, dock ej den som intervjuats för uppsatsen, medverkar på alla nämndsmöten. 
Biblioteks- och förvaltningschefer träffas regelbundet i alla kommuner på 
biblioteks- och ledningsgruppsmöten. I Vellinge träffar bibliotekssamordnarna 
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kultursamordnaren vid ett antal tillfällen under året.  Bibliotekschefens 
överordnade fungerar i alla kommuner som en viktig länk mellan bibliotek och 
politiker. Bibliotekscheferna vill i alla fall, utom i Eslöv där 
huvudbibliotekschefen är nöjd med att ha sin bibliotekschefskollega med på alla 
möten, vara med mer på nämndsmötena. Nämndsordföranden i Lysekil menar att 
det oftare är politikerna än förvaltningschefen som tycker att enhetscheferna ska 
komma till nämnden. Han är dock medveten om att enhetscheferna vill komma 
och säger att ”lilla Lysekil är inte stort och då kommer en fråga bakåt och de säger 
varför fick inte jag vara med och berätta”. Även andra uttalanden pekar mot att 
förvaltningscheferna som fungerar som värdefulla informationsförmedlare 
samtidigt även kan ställa sig emellan bibliotekschefer och politiker och hindra 
kontakten dem emellan.       

Genomgående menar de intervjuade att organisationen på förvaltnings- och 
nämndsnivå har betydelse för hur verksamheten fungerar. Den enda som uttrycker 
missnöje med kommunens organisation är dock bibliotekssamordnaren i Vellinge. 
I denna kommun finns den organisation som avviker mest ifrån de andra. Ingen av 
politikerna ser på detta sätt kommunens organisation som olycklig. 
Nämndsordföranden i Vellinge för ett resonemang om att det är bra att sprida 
kompetens mellan biblioteken och inte på förhand utse ett bibliotek till nummer 
ett. Vad gäller nämndernas storlek och ansvarsområden ser alla politiker fördelar 
med den organisation de för närvarande har. På Tjörn där kultur- och 
fritidsnämnderna slogs samman för ett antal år sedan har man enligt ordföranden 
en oförändrad, klar syn på hur biblioteken ska drivas (TJ2). I Lysekil fanns det 
enligt bildningsnämndens ordförande en politisk önskan om att slå samman den 
skolnämnd där han tidigare var ordförande med kulturnämnden. Detta berodde på 
att skolan och biblioteken hade mycket gemensam verksamhet (L2). Ett resultat 
av detta blir att politikerna inte blir experter på verksamheten på samma sätt som i 
små nämnder men det behöver inte vara en nackdel. Helhetssynen på 
verksamheten som blir möjlig genom en stor nämnd lyfts fram av 
nämndsordföranden i Vellinge. I Eslöv har politikerna i nämnden positionerat sig i 
den för ett antal år sedan nybildade kultur- och fritidsnämnden så att de som är 
intresserade av kultur i första hand driver och diskuterar det och detsamma gäller 
för fritidssidan. I Trelleborg, där nämndsorganisationen utvecklats åt det motsatta 
hållet så att den före detta kultur- och fritidsnämnden för ett antal år sedan delades 
i två, märks det enligt ordföranden stor skillnad för kommunens kulturliv.   

5.3.2 Kontakt utanför nämnden 

 
Som vi redan sett möts politiker och bibliotekschefer i de flesta kommuner på 
nämndsammanträden någon eller några gånger per år. Förutom detta sker också 
informationsutbyte via förvaltningschef eller motsvarande. I några av 
kommunerna finns förutom detta system för att politiker och personal på 
biblioteken ska träffas. I Eslöv har man kontaktpolitiker. Vad detta innebär är lite 
oklart än så länge, säger den biblioteksansvariga politiker som intervjuats, men 
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tanken är att man ska hålla kontakt med och kontroll på verksamheten inom sitt 
område. I Vellinge träffar en utsedd politiker folk från biblioteket i ett 
verksamhetsråd två gånger om året med syftet att ”få en bättre inblick i den 
dagliga verksamheten och förhoppningsvis sedan kunna fatta bättre beslut” (V2). 
Verksamhetsrådet är enligt bibliotekssamordnaren den chans man har att prata 
med en politiker (V1). Nämndsordföranden poängterar att det inte rör sig om 
något särskilt ansvarsområde. Detta har man medvetet undvikit eftersom man tror 
att det skulle missgynna helhetsperspektivet. I Lysekil har man inte infört 
kontaktpolitiker trots långtgående planer men man har däremot verksamhetsbesök 
två dagar om året för alla nämndsledamöter. Politikerna besöker då någon av 
nämndens verksamheter. I övrigt ser man sällan politikerna, enligt 
bibliotekschefen, ”det är väl en och annan som är naturligt intresserad men de 
flesta är ju här inte spontant, det är de ju inte”.  

I övrigt har politiker och bibliotekschefer kontakt på ett informellt plan, 
genom att politikerna spontant besöker verksamheten eller genom att 
bibliotekschefen tar kontakt. Det är svårt att slå fast hur omfattade denna kontakt 
är eftersom den upplevs mycket olika av de inblandade och eftersom den 
informella karaktären medför att den inte finns dokumenterad på något vis. 
Nämndsordföranden i Tjörn menar att han har en ”väldigt tät dialog med 
förvaltningen”, att ”jag är där borta mycket” och att det hela tiden kommer upp 
”biblioteksfrågor som man sitter och diskuterar informellt då” (TJ2). 
Bibliotekschefen å sin sida menar att hon nästan bara har kontakt med politikerna 
vid de tillfällen då hon är med på nämnden. ”Det är nästan aldrig politiker som är 
här, som kommer naturligt, sätter sig ner och hör hur verksamheten fungerar. Det 
finns inte här. Det saknar jag (TJ1).” Att döma av nämndsordförandens uttalande 
kan oenigheten i detta fall möjligen bero på att han främst talar med 
förvaltningschefen. Bibliotekschefen menar att politikerna försvarar sin, i hennes 
tycke, dåliga närvaro med att de inte behöver kunna verksamheten i detalj men 
tycker att de, även om så är fallet, borde ”ut mer i verkligheten”. Bibliotekschefen 
i Trelleborg som basar över den största biblioteksorganisationen säger sig mycket 
informell kontakt med politikerna på eget initiativ. Detta menar han är möjligt 
tack vare ett stort kontaktnät efter många år i kommunen. Han säger också att det 
är viktigt att gå ner till kommunhuset och lära känna folk. Man får inte vara rädd 
för att ta plats. Den formella vägen har man enligt honom lite kontakt med 
politikerna.  

Generellt upplever bibliotekscheferna att de har mindre kontakt med 
politikerna än tvärt om. De önskar sig också mer kontakt i högre grad. Att döma 
av intervjusvaren har närvaron av biblioteksansvariga tjänstemän på 
nämndsmötena stor betydelse för hur väl man från bibliotekens sida tycker att 
kontakten med politikerna fungerar. Bibliotekssamordnaren i Eslöv tycker att 
kontakten med politikerna är god tack vare förvaltningschefen och den 
administrative chefen för biblioteken. Dessa båda närvarar på nämndsmöten och 
rapporterar sedan till bibliotekspersonalen på möten varje månad. Politikern säger, 
liksom enhetschefen, att den huvudsakliga kontakten med biblioteket sker på 
nämndssammanträdena. Detta är dock inte tillräckligt, menar hon. För att kunna få 
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till stånd en mer omfattande kontakt efterlyser hon att bli inbjuden oftare till 
biblioteket av personalen där.  

5.3.3 Åsiktsskiljaktigheter & deras grund 

 
Organisationen som biblioteken verkar i har som ovan diskuterats enligt de 
intervjuade betydelse för vilka möjligheter biblioteksverksamheten har att 
utvecklas och fungera. Att däremot den politiska majoriteten i kommunen spelar 
roll är det färre som tror. Den generella uppfattningen är att en politikers 
uppfattning i biblioteksfrågor sällan har någon större koppling till partitillhörighet 
eller ideologi. Att partitillhörighet skulle kunna ha betydelse ses ibland som 
förvånande eller till och med fel. Kultur ska enligt en av politikerna inte ”hänga 
upp sig på om man är röd, blå eller grön” och i nämnden finns, och ska inte 
finnas, några större politiska skillnader (TR2). I Vellinge tror inte 
bibliotekssamordnaren att det ”ska behöva” ha någon betydelse vilket parti som 
sitter i majoritet i kommunen (V1). De båda socialdemokratiska politikerna menar 
dock att deras parti i viss mån värnar mer än andra om folkbildningen. I Eslöv 
säger huvudbibliotekschefen att ”det är klart att olika partier vill olika saker” men 
samtidigt vill hon inte uttala sig om huruvida det skulle göra någon skillnad för 
biblioteken vilket parti som är i majoritet. Nämndsledamoten i samma kommun 
tror inte att politisk färg har någon större betydelse för uppfattningar om bibliotek 
men däremot kan det vara viktigt att tillhöra majoriteten i fullmäktige för att 
kunna förankra beslut uppåt, vilket inte den intervjuade politikern gör. Den mest 
avvikande uppfattningen kommer från en av bibliotekscheferna. Han menar att det 
är självklart att det är skillnad på borgerliga och socialdemokratiska kommuner 
eftersom man har olika kulturuppfattningar. I de flesta fall, säger han, kan de 
acceptera varandra men ”vissa brytpunkter finns det ju där man inte är eniga” 
(TR1). Bibliotekschefen själv säger sig vara ganska ensam om sin uppfattning.  

I de små kommunerna, Lysekil och Tjörn, synliggörs betydelsen av den egna 
hembyn eller trakten för en politikers dagordning. Man försöker se till helheten 
men värnar naturligt om den delen i kommunen där man bor, säger 
nämndsordföranden i Lysekil. I Tjörns kommun har små politiska grupper 
framgångsrikt drivit kravet att få behålla filialbibliotek på sina hemöar (TJ1). 
Lokalpolitiken, menar samma tjänsteman, följer inte rikspolitiken vad gäller 
partiernas syn på kultur.  

5.3.4 Biblioteksdiskussion bland politiker 

 
I nämnderna ska politikerna fatta beslut om mål och resurser till biblioteken. 
Biblioteksfrågor upplevs dock inte som något som tar någon större plats i 
diskussionen. Alla tjänstemännen utom huvudbibliotekschefen i Eslöv tror att 
biblioteksfrågor sällan diskuteras. Biblioteken beskrivs genomgående av 
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politikerna som en verksamhet som rullar på. Man diskuterar huvudsakligen 
biblioteken i samband med budget och ifall något problem uppstår.  
”Biblioteksfrågan har inte varit någon större stridsfråga”, säger 
nämndsordföranden i Vellinge. Flera politiker påpekar att biblioteken sköter sig 
bra och att politikerna därför inte haft anledning att ingripa. Politikernas 
förtroende för bibliotekspersonalens kompetens och kunnande är mycket stort. I 
kulturnämnden i Trelleborg behöver man enligt ordföranden inte diskutera 
biblioteksfrågor så ofta därför att ”de sköter sig så jättebra själva”. Även i 
Vellinge klarar sig biblioteken bra på egen hand, enligt m-nämndens ordförande. 
Biblioteken upplevs som en positiv verksamhet som man har höga tankar om i 
största allmänhet (V2). Förtroendet för biblioteken tenderar att lämna beslutandet 
över verksamheten i högre grad till biblioteken.  

Bristen på ekonomiska resurser sägs ibland inverka negativt på diskussionen 
då man på förväg vet att man inte har resurser att genomföra förändringar. När 
större policyfrågor kommer upp, säger nämndsledamoten i Eslöv, konstateras det 
att man inte har pengar och så pratas det inte mer om det. Bland annat detta gör att 
policydiskussioner om bibliotek inte kommer upp tillräckligt ofta. I Lysekil har 
den ekonomiska situationen gjort att man inte diskuterat utveckling och inriktning 
av biblioteksverksamheten eftersom man oavsett vilja ändå inte har haft resurser 
att göra förändringar i verksamheten (L2). På senare tid har utformandet av 
biblioteksplanen i kombination med bibliotekens flytt till den nya nämnden, 
tidigare skolnämnden, gjort att biblioteksfrågor diskuterats livligt, enligt 
nämndsordföranden. Detta ser han dock som en övergångsperiod. I vanliga fall 
lever biblioteken långa tider ”sitt eget liv” (L2). 

Enligt bibliotekschefen i Trelleborg drivs kulturfrågor generellt inte som 
politik av de ansvariga politikerna. Få av de kulturnämndsordförandena som han 
mött har varit ”politiker i ordets rätta bemärkelse”. De har svårt med rågången 
mellan politiker och tjänstemän. Samma tjänsteman tror också att det finns andra 
områden inom det fria kulturlivet som är mer intressanta för politikerna eftersom 
utrymmet för egna initiativ är större där.  

5.4 Resultat och diskussion 

En förklarande bild av styrningen av folkbibliotek i fem svenska kommuner har 
nu tecknats. I detta avslutande stycke av kapitlet ska resultatet sammanfattas och 
slutsatser diskuteras. 

Tjänstemännen är eniga om att politikernas styrning av biblioteken är svag. 
Initiativen tas oftast av tjänstemännen och politikerna reagerar i hög grad på 
information från dem. Tjänstemännen upplever generellt inte att politikerna tar en 
aktivt styrande roll. I vissa fall menar tjänstemännen själva att de har för stor makt 
över verksamheten i förhållande till politikerna. ”Jag tror att det är skönt att de 
inte lägger sig i så mycket”, säger en bibliotekschef, ”men någonstans känns det 
som att det är ju ändå den politiska majoriteten som ska tillsammans bestämma 
hur vi ska använda de pengar som kommer in i kommunen (TJ1)”. Situationen 
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beskrivs ofta som att det är tjänstemännen som bestämmer, som sätter mål och 
vision. Mål, utöver mycket övergripande riktningsvisare, tas fram av tjänstemän 
och diskuteras enligt tjänstemännen för lite av politikerna. Politikerna tar inte de 
möjligheter de har till att styra och deltar inte i verksamheten så mycket som de 
borde. De borde ha större kunskaper om det moderna bibliotekets verksamhet, 
tycker tjänstemännen.  

Utvärderingen av verksamheten är främst ekonomisk. Den formella 
utvärderingen sker årligen som bokslutskommentar eller verksamhetsberättelse. 
Utvärdering genom samtal och på olika möten förekommer också. I vissa fall görs 
utvärderingar på biblioteken efter handlingsplaner som tagits fram. Denna 
utvärdering kommer inte fram till politikerna vilket kan sägas vara riktigt eftersom 
den rör sig på en mycket verksamhetskonkret nivå. En medveten koppling mellan 
utvärdering och den politiska styrningens andra delar, en koppling i vilken man 
skulle se utvärderingens resultat som en politiskt intressant fortsättning på de mål- 
och verksamhetsplaner man beslutat om, saknas ofta. Informell kontakt och 
utvärdering framhålls av politikerna men upplevs inte som lika frekvent 
förekommande av tjänstemännen. Detta måste ses som ett problem i fall då man 
menar att utvärderingen huvudsakligen fungerar på detta vis.  

Man upplever generellt att biblioteksfrågorna diskuteras sällan och att det inte 
att det finns några stora oenigheter i biblioteksfrågor. Vanligtvis menar man att 
politikers partitillhörighet eller ideologi har underordnad betydelse. De 
socialdemokratiska politikerna tror dock att deras parti möjligen prioriterar 
biblioteken högre än andra på grund av den väl rotade folkbildningstanken. 
Politikerna har stort förtroende för biblioteken och personalens kompetens att 
driva verksamheten. Biblioteken sköter sig så bra själva att politikerna inte 
behöver ingripa. Generellt är politikerna nöjda med hur styrningen ser ut och med 
det inflytande de upplever att de har. Budgetens betydelse som styrmedel betonas 
vid sidan av mål och riktlinjer. En fördjupad politisk diskussion efterfrågas främst 
av tjänstemännen. Intressant att notera är att den enda politiker med särskilt 
biblioteksansvar, och som till synes är den politiker med störst engagemang och 
intresse för bibliotek, är mest missnöjd med hur politikernas inflytande ser ut och 
hur styrningen fungerar. Det ligger nära till hands att se intresset för biblioteken 
som kopplat till en större vilja att förändra och därmed ökade krav på den styrning 
politikerna kan utöva över biblioteksverksamhetens inriktning.   

Bland de studerade kommunerna går trenden mot att nämnderna får större 
ansvarsområden. De farhågor som finns hos tjänstemännen har, säger de själva, 
inte förverkligats i de fall då nämnderna breddats. Resultatet av en större nämnd 
har snarare blivit mer positivt än negativt. Politikerna får bredare ansvarsområden 
men ser det inte heller som något negativt. Organisationen i Vellinge med en stor 
nämnd och avsaknad av en egen biblioteksorganisation upplevs av 
bibliotekssamordnaren som olycklig, dock med undantaget att samverkan mellan 
olika verksamheter underlättas. Resultaten från intervjuerna pekar mot att 
bibliotekschefernas egen närvaro på nämndsmötena är mycket viktig för hur 
kontakten med politikerna upplevs.  

Tjänstemännen menar övergripande att deras makt är mycket eller, något 
förvånande, ibland till och med allt för stor i jämförelse med politikernas. 



 

 34 

Politikerna däremot är generellt nöjda med sitt inflytande och med den omfattande 
delegeringen av beslutsmakt till tjänstemännen. Från både grupperna formuleras 
dock, på lite olika sätt, ett förbehåll. Tjänstemän påpekar att politikerna har 
chanser att styra som de inte utnyttjar. Politiker menar att de, när de så önskar, har 
goda möjligheter att gripa in och genomföra sådant de vill förändra. På detta vis 
menar man att politikerna trots allt slutligen innehar den yttersta makten. Det kan 
dock inte tas för självklart att politikerna skulle kunna styra kraftigare än vad de 
gör idag.  
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6 Avslutande diskussion 

Politikerns roll är att formulera mål och riktlinjer för verksamheten. Detta är 
gängse uppfattning vad gäller politikernas uppgift inom biblioteksverksamheten i 
de fem kommunerna. Den dagliga verksamheten och utformningen av åtgärder för 
att uppfylla målen lämnas till tjänstemännen. Som vi sett uppfattar tjänstemännen 
situationen som att det är de själva som i hög grad styr verksamheten, enligt vissa 
till och med för mycket. Detta menar kritiker till målstyrningen är en konsekvens 
av den rolldelning som följer av en sådan styrningsteknik. Politikerna har svårt att 
säkra en ”kompetent beslutsroll” (Dalsgaard 2000). Resultaten från den empiriska 
undersökningen ska nu diskuteras utifrån de problemområden som tidigare 
beskrivits inom ramen för den demokratikritiska analysen av rollfördelningen i 
målstyrda organisationer.  

6.1 Motsättningar & diskussion  

Generellt upplever politikerna att det inte finns några större oenigheter inom 
nämnderna vad gäller biblioteksfrågor. Politiska skillnader utifrån parti eller 
ideologi är inte vanliga. Som vi sett har forskare hävdat att målstyrningen riskerar 
att leda till att politiska skillnader inte kommer fram. Det finns anledning att 
misstänka att så kan vara fallet även här. De uppgifter politikerna har är utformade 
så att de har mycket lite kontakt med den dagliga verksamheten på biblioteket. 
Tjänstemännen menar att kunskapen om denna ofta är för dålig hos politikerna 
som de menar lever kvar i en gammal föreställning om vad biblioteken är och gör. 
Denna uppfattning kommer ofta upp även på andra ställen i diskussionen och 
forskningen kring bibliotek (se tex Stenquist, 2003:69). Bibliotekariestudenten 
Jessica Sjögren har i en magisteruppsats (2004) visat att politiker tror att de är mer 
eniga om biblioteksfrågor än vad de i själva verket är. Vid en serie intervjuer på 
kommunal nivå konstaterades att politikerna ofta hade avvikande uppfattningar 
men att de trots detta själva upplevde biblioteksfrågan som självklar. 
Åsiktsskillnaderna fanns främst på detaljnivå men även utgångspunkterna i 
kulturpolitiken skilde sig åt. Politikerna, skriver Sjögren, ”refererar till en 
konsensus som är en chimär” (2004:54).  

Uppfattningen att biblioteksverksamheten är på förhand given och 
okontroversiell är knappast gynnsam för politisk diskussion kring bibliotek. Det 
mest påtagliga problemet för biblioteken, om man utgår ifrån att en livig 
diskussion är önskvärd, är att biblioteksfrågorna diskuteras så lite i nämnderna. 
Biblioteken klarar sig bra på egen hand och när inga motsättningar finns är det 
inte motiverat att diskutera frågorna. Det går naturligtvis inte att säga att det är 
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diskussionen på den övergripande målformuleringsnivån som skapat 
uppfattningen om att bibliotekens verksamhet är okontroversiell och 
bibliotekariernas ensak. Det finns dock med tidigare forskning i åtanke anledning 
att tro att diskussion på en övergripande nivå har svårt att synliggöra 
motsättningar som finns och därmed göra biblioteksfrågan mer intressant.  

En annan anledning till att biblioteksfrågorna inte kommer upp till diskussion 
där man kan dryfta och ta ställning till skilda åsikter är politikernas, ibland 
överdrivet stora, respekt för bibliotekspersonalen och den kompetens man måste 
ha för att kunna tycka något om biblioteksverksamheten. Det finns en tendens hos 
politikerna att i denna fråga inte se sitt uppdrag och sin beslutslegitimitet som 
politiker som skild från det uppdrag som tjänstemännen har (jfr Lundquist 1994). 
Att politikerna har förtroende för tjänstemännen måste naturligtvis ses som något 
positivt. Man kan dock se ett problem i att man litar så mycket på tjänstemännen 
att inblandning exempelvis i utformandet av biblioteksplaner inte känns befogad. 

6.2 Information & förmedling 

För att kunna fatta kvalificerade beslut behöver politikerna kunskap om den 
verksamhet de ska styra. Informationen hur verksamheten utformas och fungerar 
ska nå fram till politikerna genom regelbunden kontakt och utvärdering. Enligt en 
strikt tolkning av målstyrningstekniken ska de operativa verksamheterna 
rapportera tillbaka till politikerna utefter de mål som de fått. Detta riskerar att leda 
till att andra delar av verksamheten inte utvärderas. Detta problem kan man inte se 
i de fem kommuner som studerats. De formella utvärderingarna är snarare 
utformade som beskrivningar av vad som skett inom verksamheten än 
utvärderingar av enskilda mål. De flesta tjänstemännen är dock missnöjda med 
politikernas kunskaper inom området och med förmedlingen av information till 
dessa. Politikerna har få formella kontakter med biblioteken och sällan i kontakt 
med den dagliga verksamheten. Problem med informationsbrist av detta slag förs 
bara fram av en av politikerna, den biblioteksansvariga nämndsledamoten i Eslöv. 
Hon menar att det är för mycket som händer i verksamheten som politikerna inte 
har kontroll eller inflytande över. Denna politiker talar också om det vanskliga i 
att se verksamhetsåtgärder enbart som en tjänstemannafråga. Enskilda åtgärder 
kan i själva verket ha betydelse på ett policyplan och därmed politiska frågor.  
 Den utvärdering som är tänkt att fungera som återkoppling till politikerna är 
formellt sett mycket kortfattad. I Trelleborg där man infört ett nytt omfattande 
system för utvärdering menar bibliotekschefen att initiativet till och intresset för 
detta finns hos tjänstemännen. I inget av de fall där detaljerad utvärdering görs är 
detta direkt kopplat till rapportering till politiker. Den information som kommer 
fram här rör sig inte heller på en sådan nivå att den blir politiskt intressant enligt 
den uppfattning som finns om vad politikerna ska göra. Dock önskar 
tjänstemännen att politikerna ska ha större kunskaper om den dagliga 
verksamheten. Politikerna befinner sig i en situation där de bör ha detaljkunskap 
om verksamheten men inte ges tillfälle att diskutera eller besluta kring detta.    
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Enligt politikerna i de små kommunerna sker mycket informationsutbyte på 
informellt sätt. Ett problem med informell utvärdering är att utbytet som sker 
genom den upplevs så olika av politiker och tjänstemän. Med detta i åtanke är det 
motiverat med formell utvärdering i högre grad även för små verksamheter där 
politiker och personal känner till varandra väl.  

6.3 Avslutande reflexioner 

Fördelarna med att delegera beslutsmakt till tjänstemännen på gräsrotsnivå 
framhävs av målstyrningsförespråkare. Argumentet att man genom delegering 
bättre tar tillvara på kompetensen hos den professionella grupp tjänstemän som 
finns på den operativa nivån har bland annat använts när man infört målstyrning i 
den svenska skolan (se tex Eriksson, 1999). Tilltro till bibliotekariernas 
professionella kompetens torde vara en förutsättning för en väl fungerande 
verksamhet. Delegeringen av beslutsmakt inom biblioteksverksamheten skapar 
dock problem. De målstyrande politikerna får en bristande insyn i och kunskap 
om den löpande verksamheten. Det kunskapsövertag som finns hos 
bibliotekspersonalen (Lundquist 1992, Dalsgaard 2000) riskerar att inte bara 
stärka deras roll gentemot politikerna utan att helt lämna dem utan politiskt 
engagemang bortom budgeten. Studiens resultat visar på den smala gränsen 
mellan en sund tilltro till tjänstemännens kompetens och ett handlingsförlamande 
förtroende som leder till att verksamheten lämnas utan egentligt politiskt 
engagemang.  

I samtal med bibliotekscheferna får man ofta höra att politikerna saknar 
relevant kunskap. Situationen är dock sådan att dessa förväntas kunna mycket om 
verksamhetens dagliga utformning samtidigt som de saknar möjlighet att påverka 
den. När det på detta sätt saknas incitament för att informera sig grundligt är det 
inte konstigt att intresset hos politikerna sjunker. Ett sätt att bättra på politikernas 
kunskaper om den dagliga verksamheten är att, som i vissa av de studerade 
kommunerna, införa system med kontaktpolitiker eller liknande som besöker 
biblioteken och håller en särskild kontakt med dessa. Om det fanns en livligare 
politisk diskussion på en konkret nivå skulle politiska åsiktsskiljaktigheter kring 
hur målet om ett inspirerande och tillgängligt bibliotek ska uppfyllas troligtvis ha 
bättre möjligheter att komma upp till debatt.  

När folkbiblioteken bildades var dessa en tydlig del i ett folkbildningsprojekt 
och hade en klar roll i den ideologiska övertygelsen (Ristarp & Andersson, 
2001:21). Under bibliotekens historia har dessa under perioder varit föremål för 
mycket livligare debatt än vad som idag är fallet. Den konsensusuppfattning som 
idag finns bland politiker möjligen förhastad och riskerar att leda till att man ser 
biblioteken som en mindre intressant politisk fråga. Alla tycker om och ser 
positivt på sina bibliotek. Kanske skulle dock en mindre självklar syn på 
bibliotekens verksamhet ge en mer självklar roll åt biblioteken som en viktig 
institution i det moderna kunskapssamhället.  
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6.4 Sammanfattning av studien 

Syftet med uppsatsen är att karaktärisera styrningen av folkbibliotek i fem svenska 
kommuner samt att förstå och analysera rollfördelningen och samspelet mellan 
ansvariga politiker och bibliotekschefer. Uppsatsen är en fallstudie och materialet 
utgörs huvudsakligen av intervjuer som genomförts med ansvariga politiker och 
bibliotekschefer i de fem studerade kommunerna. Frågeställningarna besvaras 
genom att studera samspelet mellan politiker och tjänstemän inom 
styrningsprocessens huvudaktiviteter, planering och uppföljning.  

Biblioteken bör enligt statliga lagar och utredningar styras politiskt med hjälp 
av mål. I de tre stora kommunerna finns målförklaringar för de ansvariga 
nämndernas verksamheter. Mål uttrycks också i samband med budget och i lokala 
handlingsplaner. I två kommuner finns biblioteksplaner och arbetet pågår i två 
andra. De politiska målen är mycket abstrakta och ger biblioteken stort 
handlingsutrymme att utforma åtgärder för att nå målen. Analyser, i form av 
framtagandet av biblioteksplaner, av vilken biblioteksverksamhet kommunerna 
ska ha har gjort i två kommuner och är under arbete i ytterligare två. 
Tjänstemännen är ofta initiativtagare i biblioteksfrågor och politikernas roll blir 
att reagera på idéer och tankar från tjänstemännen. Närvaron på nämndsmötena är 
en avgörande faktor för hur väl tjänstemännen upplever att kontakten med 
politikerna fungerar. Den formella utvärderingen av biblioteksverksamheten är i 
första hand ekonomisk. Informell kontakt och utvärdering framhålls av 
politikerna, främst i de små kommunerna, men upplevs som mindre 
förekommande av tjänstemännen. Detaljerad utvärdering görs i vissa fall på 
biblioteken men denna anses inte vara direkt politiskt intressant. Politikerna är 
generellt nöjda med den styrning de utövar medan tjänstemännen efterfrågar en 
större politisk diskussion kring biblioteksfrågor. Den politiska styrningen av 
biblioteken är sammantaget svag och delegeringen till bibliotekspersonal är 
omfattande.  

Biblioteksfrågor upplevs ofta som politiskt okontroversiella och verksamheten 
som något mycket positivt. Man menar att partitillhörighet och ideologi inte har 
någon egentlig betydelse för uppfattningar kring bibliotek. Med hänvisning till 
tidigare forskning kring bibliotek och analyser kring politikerrollen i målstyrda 
organisationer finns det anledning att misstänka att enigheten inte är lika gedigen 
som den upplevs. Bilden hos politikerna av ett bibliotek kring vars verksamhet 
alla är i princip eniga, i kombination med omfattande delegering till tjänstemän, 
bidrar till att biblioteksfrågor sällan diskuteras.  
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