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Title 
Development work kept at arm’s length? A study of Kultur Skåne’s role as a 
development actor in a cultural centre project at three public libraries in Skåne. 
 
Abstract 
The aim of this Master’s thesis is to study some of the consequences the collaboration 
model has brought about to public libraries in Skåne. Since the implementation of the 
model in 2011, the regions have obtained increased responsibilities in terms of both 
development work and allocation of funds to public libraries in the region. The 
regional cultural plan states that Kultur Skåne – The Administration of Cultural 
Affairs – should deepen and broaden its role as a development actor in relation to the 
libraries, and develop these into cultural centres. The main focus of this thesis is the 
realization of these two goals. By studying a cultural centre project, having Kultur 
Skåne as the pursuiting development actor, we have broached the problem which we 
believe lies within the approaches to development. The purpose has been to examine 
the relationship between Kultur Skåne and the participating libraries and to analyze 
the observance of the arm's length principle (ie the principle that says that politicians 
who support cultural activities should not be allowed to govern their manifestations). 
Furthermore, we have wanted to investigate whether there is consensus regarding the 
values of the cultural centre concept among the participating libraries and Kultur 
Skåne. To answer our research questions, we conducted interviews with Kultur 
Skåne’s development actors and staff at three of the participating libraries: Dalby, 
Oxie and Åstorp.  
  
Using a discourse analytical approach, we have encircled a discourse of which the 
main characteristic is the will to broaden the functions of the library. This is evident 
on a concrete as well as on a more general level: by broadening the range of activities 
and services, the library also widens its functions to include other political areas. 
Although all of our respondents are in favor of the project, our study highlights a 
complex of problems regarding how a full-scale implementation of the cultural centre 
concept might affect the libraries. While Kultur Skåne is positive to a change of 
priorities some representatives from the libraries take on a more reserved and 
problematizing position. We have also encircled an uncertainty about the meaning of 
the arm’s length principle, and to what extent the principle should be considered a 
framework to how Kultur Skåne should conduct their business. Kultur Skåne is 
regarded as an engine for development ideas – but as long as the ideological guidance 
does not transform into detailed management, it is not considered to challenge the 
arm’s length principle. Still, our investigation raises the question: What is the 
difference between ideological guidance – stimulated by funds – and detailed 
management when the outcome is the same? We identify the combination of 
developers and administrators of funds as the core of the problem since it holds an 
aspect of power and gives Kultur Skåne a certain command over the development of 
the libraries. 
 
Keywords 
ALM; discourse analysis, interviews, cultural policy, collaboration model, arm’s 
length principle, Kultur Skåne, public libraries, cultural centre concept. 
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1. Inledning och problemområde 

Kulturfältet är i förändring, vilket inte minst avspeglas i kulturpolitiken. Ett tydligt 
uttryck för detta, och avgörande som incitament för denna uppsats, är 
kultursamverkansmodellen1, eller portföljmodellen som den också har kallats – den 
nya modell som regeringen presenterade i propositionen Tid för kultur (2009/10:3) 
för fördelningen av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter, och 
som under 2011 successivt började tillämpas. 
 
Kulturutredningens förslag om regionalisering inom kulturområdet kan betraktas som 
en av de största kulturpolitiska reformerna på mycket länge (Östlund & Johannisson 
2012, s. 5) och som Per Möller (2012), doktorand vid Linköpings universitet, 
framhåller har optimismen varit stor hos Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
och regionpolitiker inför införandet av samverkansmodellen – detta samtidigt som 
modellen bemötts med viss skepticism hos de professionella kulturskaparna. Brist på 
områdeskompetens hos regionernas tjänstemän har varit orosmoln liksom 
outvecklade kommunikationsvägar mellan politiker och aktörer (ibid., s. 76). Oro har 
även uttryckts gällande förhållningssättet till principen om armlängds avstånd – den 
princip som inom kulturpolitiken innebär att politiker och tjänstemän som stödjer 
kulturen inte ska ges möjlighet att styra dess uttryck.2 I Skåne inringar Möller “ett 
spänningsförhållande i relationen mellan konstens krav på autonomi och 
kulturpolitikens politisering och byråkratisering” (2012, s. 7). Utifrån 
armlängdsprincipen ska värdering och bidragsfördelning baseras på kulturområdets 
egna ideal, och även om dessa även ska följa den bredare kulturpolitikens mål 
uttrycker Möller en oro över otydligheten kring hur principen efterlevs (ibid., s. 80f). 
  
Visserligen kan samverkansmodellen som Jenny Johannisson (2012a), lektor vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, framhåller ses som en konkretisering av ett arbetssätt 
som inofficiellt har varit utbrett under en längre tid, men att det är först nu som det 
har yttrat sig i ett konkret beslut på statlig nivå (ibid., s. 295). Decentralisering har 
varit ledordet sedan 1960-talet, men som Möller (2012) framhåller håller 60-talets 
kulturpolitik nu på att nyetableras med ett regionalt fokus (2012, s. 82). Tidigare har 
regeringen avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som har rätt till statligt stöd, 
men inom den nya modellen ska respektive landsting lämna en kulturplan till 
Kulturrådet som presenterar hur länets invånare ska få tillgång till kultur inom sju 
specifika områden, däribland biblioteksverksamheten (Johannisson 2012, s. 296). 
Modellen har även väckt en viss oro hos Kungliga biblioteket som menar att 

                                                
1 Hädanefter används det förkortade namnet samverkansmodellen. 
2 En tydligare definition av principen ges i avsnitt 2.2. 
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regionala politiker i och med samverkansmodellen får allt för stort inflytande över 
biblioteksverksamhetens utformning (ibid.). 
  
Som en konsekvens av samverkansmodellens införande förändrades Kultur Skånes3 
funktioner som främjare av biblioteksutvecklingen i regionen. Istället för att som 
tidigare tillsammans med lokala bibliotek utforma projektansökningar till Statens 
kulturråd har förvaltningen nu egna medel att distribuera. Då det har kommit till vår 
kännedom att Kultur Skåne känner en viss osäkerhet inför den nya kombinerade 
rollen som handläggare och utvecklingsaktör, och i vilken utsträckning denna står i 
konflikt med principen om armlängds avstånd, finner vi det särskilt relevant att 
analysera detta spänningsförhållande. Med samverkansmodellen som utgångspunkt 
vill vi därför med denna uppsats i en studie av ett Kulturhusprojekt vid 11 skånska 
folkbibliotek, med Kultur Skåne som drivande utvecklingsaktör, analysera 
konsekvenserna av den kulturpolitiska utvecklingen.  
  
Med stöd av Regional kulturplan för Skåne 2011-2012 och inom ramen för 
samverkansmodellen beviljade Statens kulturråd i april 2012 Kultur Skåne 1,1 
miljoner kronor för att utveckla 11 folkbibliotek, i 11 skånska kommuner, som 
kulturhus (2012-08-15). Under våren 2012 skickade Kultur Skåne (2012-04-20) ut ett 
erbjudande till regionens folkbibliotek om att utarbeta projektidéer som berörde 
biblioteket som kulturhus, med delvis fokus på film/rörlig bild. Utav de arton 
bibliotek som lämnade förslag beviljades elva bibliotek projektmedel för totalt tio4 
olika projekt, varefter dessa uppdelades utifrån fyra utvecklingslinjer: 
  

1. Att testa konkreta aspekter på kulturhustanken i workshops och testzoner. 
2. Att testa hur folkbiblioteken arbetar med att vidga sitt uppdrag med hjälp av film och 

rörlig bild. 
3. Att testa ny teknik med nya målgrupper. 
4. Att nå nya målgrupper/skapa delaktighet med särskilt fokus på målgruppen nya svenskar. 

Kultur Skåne 2012-08-15 
  
Som beskrivning av ärendet och skäl till beslutet framhåller Kultur Skåne hur 
Kulturhusprojektet kan utveckla metoder för att stärka den kulturella infrastrukturen 
och öka tillgängligheten av kultur på biblioteken. Kultur Skåne (2012-08-15) 
konstaterar i sitt beslut hur “[f]olkbiblioteken utvecklas mot ett breddat 
kulturuppdrag” vilket kräver en utveckling av bibliotekens kärnverksamhet. Genom 
bidragen vill Kultur Skåne därför utveckla modeller och gynna utvecklingsarbetet i 
hela regionen samt “stödja bibliotek som vill testa projekt som innefattar delaktighet, 
mångspråkighet, samverkan och metodutveckling” (ibid.). 
  
Inom ramen för Kulturhusprojektet och samverkansmodellens genomförande 
förändras maktförhållandet mellan biblioteken och Kultur Skåne, vilket reser flertalet 
frågor. Relationen till Kultur Skåne blir diffus och ickeuttalad; rör det sig om 
armlängds avstånd? Hur lång är en arm? Möller konstaterar att det i Region Skånes 
kulturplan inte finns någonting skrivet om armlängds avstånd; å andra sidan finns där 
heller ingenting som explicit motsäger principen (2012, s. 70). I vår mening kan det 
                                                
3 Region Skånes kulturförvaltning, se avsnitt 1.2.4.1. 
4 Kävlinge och Lomma tilldelades medel för ett gemensamt projekt. 
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dock konstateras att då biblioteken i projektutlysningen fått tydliga krav på vad som 
ska uppfyllas för att erhålla bidragen rör det sig om en uppmaning till förändring i 
verksamheten som kan ses som ideologiskt färgad. Av de regionala kulturplanerna att 
döma kommer, som Johannisson (2012a) konstaterar, folkbibliotekens förankring i 
kulturhustanken att stärkas alltmer: “allaktivitetsdiskursen från 1970-talet är tillbaka, 
om än i förändrad gestalt [...] folkbibliotekets betydelse även i ekonomisk betydelse 
kombineras med allaktivitetsdiskursens platsanknytning” (2012a, s. 306). Det kan 
alltså finnas både ideologiska och ekonomiska intressen, där regioner med Möllers 
ord ser sig som entreprenörsliknande aktörer som “får saker att hända” (2012, s. 72). 
Hur förhåller sig biblioteken till dessa krafter? Ser man sig ha utrymme att vara 
självständiga i sin utveckling eller ser man sig styrda och knuffade framåt, med 
mindre än en arms avstånd mellan sig själva, politikerna och tjänstemännen? Vilka är 
bibliotekens egna förhållningssätt till kulturhustanken och vilka konsekvenser får en 
implementering av denna för den löpande verksamheten? Det är runt denna 
problematik som vår uppsats kretsar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Med föreliggande uppsats vill vi studera de konsekvenser samverkansmodellen 
medfört i relationen mellan Kultur Skåne och regionens kommunala bibliotek. 
Uppsatsen tar sin konkreta utgångspunkt i Kulturhusprojektet där Kultur Skåne 
erhållit utvecklingsmedel från Statens kulturråd för att utveckla kulturhustanken vid 
en rad skånska folkbibliotek. Ur ett kultur- och bibliotekspolitiskt perspektiv är det 
relevant att diskutera konsekvenserna av projektet och huruvida Kultur Skåne 
utmanar devisen om armlängds avstånd. Att vara utvecklingsaktör som 
yrkesbeteckningen på Kultur Skånes tjänstemän lyder, är inte oproblematiskt i en 
bidragsrelation. Är Kultur Skånes funktion inom ramen för Kulturhusprojektet av 
styrande eller stödjande karaktär?  
 
Syftet med vår uppsats är att med Kulturhusprojektet som undersökningsobjekt 
analysera förhållningssätten till principen om armlängds avstånd, det vill säga till den 
kulturpolitiska princip som innebär att politiker som stödjer kulturen inte ska ges 
möjlighet att styra dess uttryck, samt att undersöka huruvida det råder konsensus 
gällande kulturhustankens värden och funktioner mellan de deltagande biblioteken 
och Kultur Skåne. Utifrån uppsatsens syfte har följande frågor formulerats: 
 

• Vilka synsätt på folkbibliotekets funktion som kulturhus kommer till uttryck 
bland de biblioteksanställda respektive hos Kultur Skånes utvecklingsaktörer? 

 
• Vilka förhållningssätt till Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör kommer till 

uttryck bland de biblioteksanställda respektive hos Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer? 

 
• Hur förhåller sig Kultur Skånes utvecklingsaktörer till principen om 

armlängds avstånd? 
 
För att undersöka motiven till att initiera och delta i Kulturhusprojektet samt fokusera 
förhållningssätten till principen om armlängds avstånd har vi valt att intervjua Kultur 
Skånes utvecklingsaktörer samt personal vid tre av de deltagande biblioteken. 



 

 9 

Intervjuerna utgör underlag för en diskursanalytisk undersökning av relationen mellan 
biblioteken och Kultur Skåne, samt eventuell diskrepans i synsätten på 
folkbibliotekets funktion. För att ge en bakgrund till dagens situation ges i följande 
avsnitt en kortfattad översikt över hur kultur- och bibliotekspolitik förts i Sverige. 

1.2 Kultur- och bibliotekspolitik i Sverige 
Sedan 1991 har Sverige ett kulturdepartement med en kulturminister, vilket kan ses 
som kulturpolitikens högsta ansvariga organ (Frenander 2011a, s. 18). Det är 
kulturdepartementet som har den formella makten över kulturpolitiken och det 
främsta redskap departementet har för demonstrera denna är att tillsätta 
kulturutredningar – vilket, som vi kommer att se i den historiska genomgången, 
vanligtvis sker när politisk majoritet skiftar i landet. Sedan 1974 finns även Statens 
kulturråd5, det statliga organ som genomför de dagliga besluten och verkar för 
kulturens utveckling genom att fördela och följa upp statliga bidrag till regionerna.6 I 
och med 2009 års kulturutredning och samverkansmodellens införande har emellertid 
Kulturrådets makt luckrats upp och ansvar överförts till regionerna. Till detta 
återkommer vi senare.  
 
När man inom kulturpolitisk forskning karaktäriserar ett lands kulturpolitik använder 
man sig av olika modeller för att inringa denna. Fyra modeller är etablerade av Harry 
Hillmand-Chartrand och Claire McCaughey (1989); dessa är underlättarmodellen, 
mecenatmodellen, ingenjörsmodellen och arkitektmodellen. Underlättarmodellen 
definierar statens roll som den av just en underlättare genom exempelvis 
skattesänkningar, där USA kan sägas utgöra ett tydligt exempel. Mecenatmodellen 
utgår från att staten bör vara bidragsgivare men utan befogenhet att besluta om 
innehållet i kulturverksamheten, exemplifierat av Storbritannien under första halvan 
av 1900-talet. Ingenjörsmodellen i sin tur karaktäriseras bäst av före detta 
Sovjetunionen och Nazityskland, där staten har full kontroll över kulturverksamheten 
och utvecklar denna enligt ideologiska ramar. Arkitektmodellen slutligen låter staten 
vara aktiv med ansvar för att utarbeta planer och målsättningar, men med armlängds 
avstånd till den verksamhet som den hjälper till att stödja (Hillmand-Chartrand & 
McCaughey 1989). Peter Mangset (2011) skriver om denna modell: “Det är statliga 
byråkrater snarare än kulturpersonligheter som beslutar om stöd. [...] Det är 
samhällsbehov snarare än professionell kvalitet som läggs till grund för fördelningen” 
(2011, s. 112). 
 
Anders Frenander (2005), docent och föreståndare för Centrum för kulturpolitisk 
forskning vid Bibliotekshögskolan i Borås, menar att Sverige kan placeras i 
arktitektmodellen. Att infoga Sverige i arkitektmodellen visar på ett illustrativt sätt 
hur motsättningen mellan att utforma en fungerande politik utan att styra 
verksamheten – som är utgångspunkten för denna uppsats – kan sägas utgöra 
Sveriges kulturpolitiska kärna. I följande avsnitt som utgår från Frenander skissar vi 
en bild av hur svensk kulturpolitik har sett ut, för att sedan koncentrera oss på hur det 
ser ut i dag med fokus på samverkansmodellens införande. 

                                                
5 Hädanefter används det förkortade namnet Kulturrådet. 
6 Se http://www.kulturradet.se/om-kulturradet [2013-05-22] 
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1.2.1 En kort historik 
Om man ser på kulturbegreppet ur ett antropologiskt perspektiv är kulturpolitiken 
uråldrig. Faktum är att nästan all politik i så fall kan kallas för kulturpolitik, eftersom 
detta kulturbegrepp inbegriper människans hela vardag, värderingar och normer 
(Frenander 2011a, s. 15). Om man istället använder begreppet som det har kommit att 
definieras under andra hälften av nittonhundratalet (man kan säga att den moderna 
kulturpolitiken fann sin form först när Frankrike fick sin första kulturminister 1959) 
är kulturpolitiken det som behandlar ‘andlig odling’ (ibid.). Kulturpolitik kan 
naturligtvis ledas längre bakåt än så, som till Gustav III och inrättandet av Svenska 
Akademien 1786, Dramaten 1788 samt Operan 1773, men detta blir då någonting 
utav en anakronism då begreppet kulturpolitik inte användes om dessa inventioner; 
snarare sågs det som åtgärder för att stärka kungamaktens anseende (Frenander 2005, 
s. 76). Den kulturpolitik som fördes hade en starkt moralisk uppgift i att främja ‘fin’ 
kultur framför ‘folklig’ sådan, medan det idag är en byråkratisk verksamhet att 
jämföra med andra politiska områden, som exemplifierat av arkitektmodellen ovan 
(ibid.).  
 
Frenander (2005) beskriver vidare hur arbetarrörelsens och fackföreningarnas 
framväxt på 1900-talet satte stor press på bildningspolitiken som tidigare hade 
uteslutit arbetarklassen. Man menade också att arbetarnas bildning hörde ihop med 
den estetiska kulturen, men då främst med den borgerliga kulturen (ibid., s. 100). 
Man kom senare, under 40- och 50-talet att tänka på kulturen som tätt 
sammankopplad med välfärdsstaten; om samhället utvecklades skulle också kulturen 
göra det, man såg att det fanns en automatik i viljan till bildning och ‘upplysning’ hos 
folket (Frenander 2011a, s. 18). Dock tyckte man sig se att endast den kommersiella, 
‘fula’ kulturen gynnades av detta. Man såg dessutom i debatten en rädsla för vad det 
snabbt spirande tv-mediet skulle göra med folkets kulturvanor. I samband med 
samhällets snabba utveckling verkade inte kulturpolitiken följa med: “Villkoren för 
såväl kulturproduktionen som kulturkonsumtionen uppfattades som problematiska, 
outvecklade och orättvisa” skriver Frenander (2005, s. 129). Detta ledde till en hätsk 
kulturdebatt, där framför allt liberaler debatterade med marxister. Liberalernas vilja 
att bryta med “konservativa och förlegade synsätt” ställdes mot marxisternas vilja att 
öka statens inflytande över kulturpolitiken och att motverka kapitalismens tendens att 
se kulturen som en vara (ibid.).  
 
Efter 60-talets intensiva debatt fanns ett behov att formulera en ny kulturpolitik, 
vilket skedde med en kulturutredning som fick det passande namnet Ny kulturpolitik 
(SOU 1972:66). Två år senare, 1974, beslutade riksdagen om åtta punkter som skulle 
tjäna som riktlinjer för det kulturpolitiska arbetet i Sverige. Dessa punkter kan enligt 
Frenander (2011a, s. 19) sägas vara det första riktiga försöket till en samlad 
kulturpolitik i landet: 
 

• Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas, 

• kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja 
kontakt mellan människor, 

• kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 
kulturområdet, 
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• kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner 
inom kulturområdet, 

• kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers 
erfarenheter och behov, 

• kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse, 
• kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs, 
• kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över 

språk- och nationsgränserna.  

Frenander 2011a, s. 19  
 
Värt att uppmärksamma är punkten om att “främja en decentralisering av verksamhet 
och beslutsfunktioner inom kulturområdet”, en antydning om den samverkansmodell 
som skulle föreslås 35 år senare. Som Johannisson (2010) konstaterar lyftes behovet 
av att främja den regionala nivåns roll i den svenska kulturpolitiken ytterligare av 
1995 års kulturutredning (SOU 1995:84), liksom i det betänkande av 
Regionberedningen (SOU 1995:27) som kom ungefär samtidigt. Dock framhåller 
Johannisson att decentraliseringsmålet samtidigt togs bort varför decentraliseringen 
av politiskt-administrativt ansvar egentligen inte började träda i kraft förrän 
regionförsökens implementering under slutet av 1990-talet, och då “som resultat av 
regionpolitiska initiativ snarare än kulturpolitiska” (ibid., s. 53). Vid millennieskiftet 
skedde så ett experiment där man lät två regioner bildas; Skaraborgs, Älvsborgs, 
Bohus respektive Göteborgs län bildade Region Västra Götaland, och Malmöhus och 
Kristianstads län bildade Region Skåne (Frenander 2011a, s. 35) – detta för att flytta 
de politiska besluten närmare medborgarna. Region Skåne uttrycker det såhär: “Syftet 
med att skapa en region var bland annat att flytta besluten närmare medborgarna så 
att skåningarna skulle bli mer delaktiga i beslut som är viktiga för Skånes framtid, 
och att genom bättre samordning få ut mer av de resurser som finns inom regionen.”7 
Bildandet av regioner kan ses som ett första steg i den omfattande 
regionaliseringsprocess som 2009 års kulturutredning (SOU 2009:16) sedan skulle 
föreslå. 

1.2.2 Samverkansmodellen 
2006 skiftade Sverige återigen till borgerligt styre och 2009 tillsattes en ny 
kulturutredning (SOU 2009:16) som förordade omfattande reformer av svensk 
kulturpolitik – av vilka det största och mest kontroversiella förslaget som framkom 
var den så kallade portföljmodellen. Detta var ett förslag om en omfattande 
regionalisering inom kulturområdet som innebar att regional kulturpolitik från och 
med nu skulle formuleras i dialog mellan staten och regionerna, och att olika aktörer 
inom såväl det regionala som lokala kulturlivet ska involveras i dessa processer. 
 
Tobias Harding, forskare vid Linköpings universitet, och Calle Nathanson, 
kulturdirektör i Landstinget Uppsala län, skriver: “Syftet med modellen var att 
överföra beslutsmakt till instanser närmare medborgarna, skapa större flexibilitet i 
den regionala kulturpolitiken och samtidigt möjliggöra nya lösningar i olika regioner, 
anpassade efter varje regions specifika behov” (2011, s. 9). Oro fanns dock, främst 
från professionella kulturskapare som upplevde en risk i att kunna bli åsidosatta i 

                                                
7 Se http://www.skane.se/sv/Om_Region_Skane/Hur-Region-Skane-bildades/ [2013-05-22] 
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regionernas prioriteringar (ibid.). Regeringen medgav också att mer behövde utredas, 
varför ännu en utredning tillsattes som resulterade i slutbetänkandet Spela samman: 
en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Modellen 
döptes om till samverkansmodellen och i betänkandet betonades att förbehåll och 
restriktioner till vad pengarna skulle användas till skulle komma med de kulturpotter 
som regionerna får disponera. Samverkansmodellen sammanfattas i Spela samman i 
följande punkter: 
 

• De statliga anslag som avser bidragsgivning till regional kulturverksamhet förs samman 
till ett gemensamt anslag. 

• Den regionala kulturverksamheten med statligt stöd ska framöver omfatta samma 
verksamhetsområden som i dag, men regeringen ska inte längre specificera enskilda 
bidragsmottagare. 

• Landstingen tar successivt över den statliga förvaltningsuppgiften att fördela statsbidrag 
till olika regionala kulturverksamheter. Landstinget kan delegera uppgiften till annat 
organ. Grunden för detta regleras i en ny lag. 

• Regeringen anger närmare villkor för medelsanvändningen i förordning. Ytterligare 
föreskrifter när det gäller uppföljning och återrapportering av medelsanvändningen får 
meddelas av Statens kulturråd. 

• Respektive landsting tar fram fleråriga regionala kulturplaner i samverkan med länets 
kommuner och efter samråd med kulturlivet i länet och det civila samhället. 
Kulturplanen fastställs efter dialog med Statens kulturråd. 

• Nivån på medelstilldelningen till respektive län beslutas av Statens kulturråd efter 
samråd med övriga berörda myndigheter och med utgångspunkt i de regionala 
kulturplanerna. 

• Statens kulturråd betalar ut medel till landstingen som i sin tur fördelar bidrag till 
institutioner och annan verksamhet. 

SOU 2010:11, kap. 5, s. 69f 
 
Efter denna utredning går arbetet mot samverkansmodellens implementerande snabbt. 
Efter att ha prövats i fem pilotlän – Gotland, Halland, Norrbotten, Skåne och Västra 
Götaland – började modellen införas i hela landet och i januari 2013 är det bara 
Stockholm som avvaktat med att gå med (Harding & Nathanson 2013, s. 10). I 
avsnittet Tidigare forskning ges en utförligare beskrivning av samverkansmodellens 
effekter och konsekvenser, liksom av den kritik som lyfts.   

1.2.3 Kulturrådet och Kungliga bibliotekets nya roller 
En nyckelfråga i framtagandet av samverkansmodellen har varit rollen för Kulturrådet 
respektive Kungliga biblioteket (KB). I propositionen Tid för kultur (2009/10:3) finns 
förslaget att ge KB uppdraget som nationell biblioteksmyndighet: “Kungl. biblioteket 
bör ges ett särskilt uppdrag när det gäller att svara för nationell överblick, främja 
samverkan och driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet samt att, i samråd med 
länsbiblioteken, kontinuerligt följa bibliotekens arbete” (2009/10:3, s. 41). Förslaget 
innebär att ansvaret för bibliotekspolitiken lämnas över från Kulturrådet till KB, som 
därmed tilldelas ansvaret för bidragsgivning till lånecentraler, depåbibliotek, 
specialbibliotek samt biblioteksutvecklingsarbete (Johannisson 2012a, s. 294).  
 
Förslaget väckte emellertid, som Johannisson (2012a, s. 297) konstaterar, kraftiga 
protester, inte minst hos Kulturrådet som menade att KB inte besitter tillräcklig 
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kompetens avseende att bemöta folkbibliotekens situation. Mot denna bakgrund drevs 
alla förslag inte genom och Kulturrådet har alltjämt stort inflytande över landets 
biblioteksverksamhet. Med de regionala kulturplanerna som underlag beslutar 
Kulturrådet, inom ramen för samverkansmodellen, om statliga medel till landstingen 
som i sin tur ansvarar för fördelning till kulturinstitutioner och annan regional 
kulturverksamhet. Vidare fördelar Kulturrådet särskilda utvecklingsbidrag till 
regional kulturverksamhet, såsom utvecklingsbidraget till Kulturhusprojektet.  

1.2.4 Samverkansmodellens implementering i Skåne 
I Skåne experimenterade man från 1997 och fram till samverkansmodellens införande 
med en så kallad kulturpåse, där regionen själv fick fördela medel till 
kulturinstitutioner – men endast till institutioner som regeringen beslutat är 
medelsberättigade (Johannisson 2012a, s. 296). Varken regionen eller Kulturrådet 
ansåg att detta var en tillfredsställande modell och det är mot denna bakgrund man 
kan se införandet av samverkansmodellen där den metaforiska “påsen” bytts ut mot 
en “portfölj” med fack, av vilka biblioteksverksamheten tilldelats ett eget (ibid.).     
 
I juni 2010 fick Skåne som en av de fem första regionerna uppdraget att skriva en 
regional kulturplan, som november samma år skulle vara inlämnad till Kulturrådet. 
Valet av de fem regionerna grundades på att dessa redan ansågs ha en etablerad 
infrastruktur för dialog mellan den regionala och lokala nivån – det vill säga mellan 
läns- och regionbiblioteken och lokala bibliotekschefer – vilket ur 
biblioteksperspektiv är utgångspunkten för samverkansmodellen genomförande 
(Johansson 2012, s. 24). På uppdrag av Biblioteksföreningen beskriver konsulten 
Anette Johansson (2012) i rapporten Verka samman – En undersökning av 
samverkansmodellen utifrån biblioteksperspektivet arbetet med framtagandet av 
kulturplanerna och konstaterar att samtliga dispositionsmässigt är präglade av 
Kulturrådets instruktioner med utgångspunkt i de sju obligatoriska kulturområdena: 
  

• Professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
• Regional museiverksamhet 
• Konst- och kulturfrämjande verksamhet 
• Regional arkivverksamhet 
• Filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga 
• Hemslöjdsfrämjande verksamhet 
• Regional biblioteksverksamhet 

Johansson 2012, s. 18 
 

Som Johansson framhåller intar samtliga planer ett aspektpolitiskt förhållningssätt till 
kulturen, vilket betyder att kultur integreras i samhällslivet som helhet och att 
folkbiblioteken beskrivs som självklara aktörer för det lokala kulturlivet (ibid., s. 9). 
Därtill framhålls att kulturplanerna förankrats på olika politiska nivåer i regionerna 
och att den inomregionala processen för samverkansarbetet beskrivs mer eller mindre 
utförligt (ibid., s. 24f). I Skåne har besluten om Regional kulturplan för Skåne 2011-
2012 (2010) fattats av den regionala kulturnämnden som inledningsvis beskriver hur 
kulturplanen “bygger på regionala kulturpolitiska prioriteringar samt förslag, 
synpunkter och idéer, fångade i de omfattande samverkansinsatser som genomförts 
med kommunerna i Skåne” (2010, s. 2). Mycket närmare än så beskrivs inte 
dialogprocesserna gällande framtagandet av kulturplanen, däremot ges strategier för 
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fortsatt samverkan. Här föreslås till exempel årliga sammankomster där 
representanter för kommunernas kulturnämnder var för sig träffar representanter för 
Region Skånes kulturnämnd, detta för att befästa betydelsen av kulturpolitisk dialog 
och utveckling, fånga upp utmaningar samt initiera en gemensam utveckling av 
interkommunal och regional karaktär (ibid., s. 8). 
 
Särskilt intressant för föreliggande uppsats är kapitlet i kulturplanen som beskriver 
prioriterade utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten, i synnerhet punkterna 
som framhåller att regionen vill medverka till att: 

 
• Utveckla biblioteken till kraftfulla lokala aktörer och kulturhus via projekt och processer, 

omvärldsbevakning, metodutveckling, analys och kompetenshöjande insatser. 
• Fördjupa och bredda Region Skånes roll som utvecklingsaktör gentemot biblioteken.  

Region Skåne 2010, s. 34 

1.2.4.1 Kultur Skåne: En regional utvecklingsaktör för kultur 
I och med bildandet av Region Skåne bildades vid millennieskiftet även Kultur 
Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, som styrs politiskt av Region Skånes 
kulturnämnd och som på uppdrag av kulturnämnden initierar och driver 
utvecklingsarbeten inom regionen. Utvecklingsarbetet bedrivs efter prioriteringarna i 
Regional kulturplan för Skåne som är framtagen inom ramen för 
samverkansmodellen. 
  
Kulturförvaltningens uppgifter beskrivs enligt följande: 
  

Förvaltningen arbetar processinriktat tillsammans med kommunerna och kulturlivets intressenter 
för att utveckla Skåne som kulturregion. Kultur Skåne initierar och utvärderar insatser utifrån de 
strategiska kulturpolitiska målen. Vi handlägger regionala och statliga medel till kommuner, 
kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Vi stödjer kulturaktörer genom utvecklingsbidrag och 
projektbidrag. Medarbetarna har bred och djup kompetens inom olika kultur- och konstområden 
och har välutvecklade nätverk regionalt, nationellt och internationellt . . . Vår roll är att fungera 
som utvecklingsaktör och vi arbetar processinriktat med kulturlivets intressenter. Vår kultursyn 
bygger på tilltron till konsten, kvaliteten, nytänkandet och kreativiteten som viktiga drivkrafter för 
utvecklingen. Tillsammans arbetar vi för ett öppet kulturbegrepp som pekar ut möjligheter snarare 
än att dra gränser.8  

  
Som en konsekvens av samverkansmodellens införande omorganiserades Kultur 
Skåne år 2010 och organisationen kom att anta en struktur med såväl nya som gamla 
funktioner. Nu kom förvaltningen att arbeta inom tre verksamhetsområden: (1) 
Bibliotek, bildning och media (BBM), (2) Konstarterna samt (3) Kulturarv och 
livsmiljö. 
  
I en mejlkonversation (2013-04-02) med en Kultur Skånes utvecklingsaktörer 
förklaras att tidigare fanns även Regionbiblioteket som sorterades in under Kultur 
Skåne, men som fungerade självständigt i förhållande till annan 
förvaltningsverksamhet. Sedan 2010 har BBM ansvar för regionbiblioteksuppdraget 
                                                
8 Se http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Om-Kultur-Skane/ [2013-05-
22] 
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som innefattar kompletterande mediaförsörjning, informations- och 
kompetensutvecklingsinsatser i nära samverkan med folkbiblioteken i Skåne. Därtill 
fungerar BBM som samordningsorgan gentemot KB samt driver samarbeten med 
andra läns/regionbibliotek i Sverige. Inom BBM arbetar 6 tjänstemän med ansvar för 
utvecklingsinsatser och kulturstöd för bibliotek, mediaförsörjning samt film/rörlig 
bild och folkbildning. Den officiella yrkestiteln för tjänstemännen lyder ”strategisk 
utvecklingsaktör”, och i denna ingår även en handläggarroll – en roll som tillkommit i 
och med samverkansmodellens införande och som tydligt aktualiseras inom 
uppsatsens studieobjekt, Kulturhusprojektet. 

1.3 Avgränsningar  
Även om det vore angeläget att utföra en heltäckande undersökning av 
samverkansmodellens implementering i Skåne och Kultur Skånes roll som 
utvecklingsaktör kräver ramen för denna uppsats en avgränsning. Denna görs genom 
valet av ett i tid och rum avgränsat studieobjekt: Kulturhusprojektet, där Kultur Skåne 
som drivande utvecklingsaktör beviljat 11 folkbibliotek i Skåne projektmedel för att 
utvecklas till kulturhus. En ytterligare avgränsning görs genom valet att undersöka 
projektförloppet vid tre av de deltagande biblioteken: Dalby, Oxie och Åstorp.  
 
Då varje enskilt bibliotek tilldelades olika utvecklingsaktörer/kontaktpersoner på 
Kultur Skåne finns förstås möjligheten till skillnader i samarbetet och i hanterandet 
av principen om armlängds avstånd. Mot denna bakgrund hade det varit idealiskt att 
undersöka projektförloppen vid samtliga bibliotek, men då undersökningen skett 
genom kvalitativa intervjuer ansågs detta av tidsmässiga skäl inte möjligt. Genom att 
välja ut tre bibliotek vars verksamheter, projektansökningar och beviljade medel i hög 
grad skiljer sig åt hoppas vi ändå ge en representativ bild av Kulturhusprojektet. 
Projektet relaterar i hög grad till de prioriterade utvecklingsområden som fastslås i 
Regional kulturplan för Skåne 2011-2012 och ger oss goda förutsättningar för att 
undersöka Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör samt för att fokusera 
armlängdsprincipens efterlevnad och uppfattningarna om kulturhustanken. 

1.4 Uppsatsens disposition 
Inledningsvis har vi beskrivit uppsatsens problemområde, presenterat vårt syfte och 
våra frågeställningar samt gett en kort historik över svensk kulturpolitik. För att 
underlätta läsningen vill vi här skissera en disposition över uppsatsens följande 
avsnitt. 
 
I avsnittet Tidigare forskning genomförs en litteraturgenomgång där vi presenterar 
den forskning som kan sägas ligga till grund för uppsatsens problemområde. Dels 
belyses här kulturpolitisk forskning angående samverkansmodellen och dels 
forskning rörande folkbibliotekets funktioner. 
 
I nästföljande avsnitt Teori och metod presenteras uppsatsens teoretiska och 
metodologiska ramverk, diskursanalysen, med tonvikt på Michel Foucault och hans 
syn på makt. Vi inleder med ett teoretiskt fokus för att sedan redogöra för den 
kvalitativa intervjun samt konkretisera vår diskursanalytiska tillämpning. 
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Därpå följer avsnittet Dokumentation rörande Kulturhusprojektet. Här redogör vi för 
våra utvalda studieobjekt – projekten vid tre av de deltagande biblioteken – samt för 
de premisser som Kultur Skåne satt upp för Kulturhusprojektet. Avsnittet är främst 
menat för att läsaren ska kunna sätta in analysen i ett sammanhang, samt bilda sig en 
uppfattning om vilka utgångspunkter som funnits för att utföra projekten.  
 
I avsnittet Resultat och analys följer sedan vår kombinerade resultatredovisning och 
analys. Här redovisas det material som framkommit vid våra intervjuer med 
representanter från de tre biblioteken samt med Kultur Skånes utvecklingsaktörer. 
Avsnittet inleds med en fokusering av förhållningssätten till bibliotekens utveckling 
mot kulturhus för att sedan övergå i en diskussion angående Kultur Skånes roll i 
projektet. Genom att tillämpa våra diskursanalytiska verktyg vill vi belysa likheter 
och olikheter i utsagorna men även återanknyta till det teoretiska material som 
redovisas i vår litteraturgenomgång.  
 
Avslutningsvis följer i avsnittet Slutsatser med avslutande diskussion en 
sammanfattning och en vidare diskussion rörande våra resultat. Vidare ges här förslag 
på områden som vi anser lämpar sig för vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Vi inleder vår litteraturgenomgång med att ta avstamp i tidigare forskning och 
utvärderingar som gjorts gällande samverkansmodellens implementering, därefter 
följer en mer ingående definition av principen om armlängds avstånd. I det avslutande 
avsnittet (2.2) ges sedan exempel ur den omfattande forskning som bedrivits gällande 
folkbibliotekets funktioner i det senmoderna samhället, inte minst gällande dess 
funktion som kulturhus. Den forskning som här presenteras fyller inte enbart 
funktionen som en fördjupande bakgrund till vår undersökning, utan utgör 
tillsammans med diskursanalysen viktiga teoretiska utgångspunkter för vår senare 
analys. 

2.1 Samverkansmodellens effekter och konsekvenser 
Kulturutredningens (2009) förslag om regionalisering inom kulturområdet är som 
Östlund & Johannisson (2012, s. 5) framhåller att betrakta som en av de största 
kulturpolitiska reformerna på mycket länge, vilket tidigare nämnts. Eftersom den 
konkreta implementeringen av modellen startade först 2011 – med de fem länen 
Skåne, Halland, Gotland, Västra Götaland och Norrbotten som piloter – framhålls 
från flera håll att det ännu är tidigt att heltäckande utvärdera den nya modellen och 
inringa konsekvenser som reformen medfört. Nedan vill vi ändå presentera ett antal 
inledande forskningsbidrag i frågan. 
  
År 2012 publicerades forskningsantologin Under konstruktion. Effekter av 
kultursamverkansmodellen 2010-2012 – ett samarbete mellan SKL och SweCult i 
vilken 11 forskare skriver om vilka effekter som kan urskiljas efter de två första åren 
med modellen, samt spekulerar kring framtida effekter av reformen. Inom ramen för 
föreliggande uppsats är särskilt intressant att lyfta fram Per Möllers bidrag till 
antologin, i vilken Möller fokuserar de senaste årens utveckling i  Region Skåne och 
inringar “ett spänningsförhållande i relationen mellan konstens krav på autonomi och 
kulturpolitikens politisering och byråkratisering” (2012, s. 7). Frågan om 
armlängdsprincipen och hur denna tillämpas inom ramen för samverkansmodellen 
fördjupas i följande avsnitt (2.1.1), men redan här är det viktigt att som Möller 
framhålla SKLs och lokal- och regionalpolitikers välvilja till den nya modellen i och 
med möjligheterna till ett ökat handlingsutrymme. Decentralisering av kulturella 
resurser var en viktig del av 1974 års kulturproposition då landstingens och 
kommunernas roll var att verka som statens förlängda arm och fördela resurser och 
välfärdsservice – men dessa roller har som Möller konstaterar omformulerats. Enligt 
Möller ser kommuner och regioner i och med samverkansmodellens genomförande 
sig själva i allt större utsträckning som tillväxtaktörer som intar entreprenörsliknande 
roller. Detta är en utveckling som enligt Möller “problematiserar en grundläggande 
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utgångspunkt i samverkansmodellen, att demokratin ökar i takt med 
regionaliseringsprocessen” (2012, s. 84). Snarare än att stärka demokratiska 
rättigheter framhåller Möller att den entreprenöriella vändningen inom det offentliga 
medför en “betydande avpolitisering” då det regionala utvecklingsarbetet inte alltid 
leds av några uttalade och tydliga politiska drivkrafter:  
 

I stället råder det en påtaglig konsensusinriktad strävan efter ekonomisk effektivitet och strategier 
för att öka den ekonomiska tillväxten som inte lämnar någon större plats för varken oppositionella 
synsätt eller en bred dialog kring vilka de bästa målen för allas välbefinnande och individuella 
och gemensamma utveckling skulle kunna tänkas vara.  

Möller 2012, s. 84  
 

Intressant för föreliggande uppsats är även idén om kulturpolitik som aspektpolitik, 
ett begrepp som lanserades av kulturutredningen som i korthet innebär att kulturen 
ska användas för att uppnå mål inom andra samhällsområden: “kulturpolitiken har en 
samhällsövergripande inriktning genom att framhäva betydelsen av att kulturell 
kompetens och kreativitet används för att främja en socialt, miljömässigt och 
näringslivsmässigt hållbar utveckling” (SOU 2009:16 kap. 10, s. 98). Av tidigare 
nämnda anledningar bemöttes begreppet, som Möller (2012) framhåller, med stor 
entusiasm på regional och lokal nivå – ett faktum som Mats Brusman (2012), doktor i 
kultur- och samhällsstudier vid Linköpings Universitet, tar fasta på genom att lyfta 
frågan om vilken betydelse samverkansmodellen kan få i relation till lokala 
stadsutvecklingsprocesser med betoningen på samverkan mellan olika 
politikområden. Att utveckla kulturens potential inom de områden som nämns i 
samverkansmodellen kräver, som Brusman framhåller, att kulturen slutar definieras 
som avgränsad sektor – modellens fokus på samverkan och det civila samhällets roll 
“ligger i linje med behovet av att lyfta fram deltagarkulturen som en 
hållbarhetsaspekt och att skapa en dialog mellan offentlig och privat sektor och 
civilsamhället” (2012, s. 215). Kulturbegreppet antar inom samverkansmodellen, som 
Brusman konstaterar, i allt större utsträckning formen av en tvärsektoriell 
samhällskraft (ibid.) – en tanke som i hög grad är relevant som utgångspunkt för våra 
forskningsfrågor, inte minst i undersökningen av Kultur Skånes motiv till att initiera 
Kulturhusprojektet. Intressant är till exempel att undersöka i vilken utsträckning 
projektet intar ett aspektpolitiskt förhållningssätt till kultur, och huruvida detta 
förhållningssätt anses självklart hos de deltagande biblioteken eller främst är att 
betrakta som resultat av Kultur Skånes inblandning i projektets utformning. 
 
I den tidigare nämnda rapporten Verka samman – En undersökning av 
samverkansmodellen utifrån biblioteksperspektivet summerar Johansson (2012) 
samverkansmodellens tidiga implementering. I det stora hela ger rapporten en positiv 
bild av den nya modellen – här framhålls till exempel hur biblioteksfrågorna på 
regional nivå fått ett ökat genomslag och hur modellen ökat synligheten för 
biblioteksverksamheten. Samtidigt inringar Johansson en problematisk obalans 
mellan de inblandade nivåerna. Vad gäller framtagandet av regionala kulturplaner 
framhåller Johansson att glappet mellan ett lokalt behov och en regional kulturplan 
ibland uppfattas som alltför stort. Vidare konstateras att lokala bibliotekschefer inte 
alltid deltar i de regionala samtalen om utveckling och resursfördelning. Johansson 
framhåller att företrädare för de lokala biblioteken på vissa håll i landet 
överhuvudtaget inte bjudits in till de regionala samtalen, och på andra håll att viljan 
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till att medverka i samtalen påverkats negativt av sättet på vilket man bjudits in till 
samtal. Som Johansson konstaterar förutsätter samverkansmodellen att lokala aktörer 
både vill och får medverka i de regionala samtalen (2012, s. 54f).  
 
I rapporten Kultursamverkansmodellen: En första utvärdering (2012) bekräftar även 
Myndigheten för kulturanalys en problematik gällande dialogprocesserna inom 
modellen. Som framhålls i rapporten ger dialogprocesserna uttryck för en “deliberativ 
demokratimodell” (ibid., s. 5), där samtalet står i centrum med syftet att tjänstemän, 
politiker och kulturskapare tillsammans ska föra diskussioner om kulturpolitikens 
utformning. Då styrnings- och bidragsmodellen alltjämt följer en traditionell och 
hierarkisk utformning framhålls att den samtalsdemokratiska modellen är svår att 
omsätta i praktiken. Trots ambitionen om jämlika förhållanden betonas hur de 
asymmetriska relationerna vad gäller de strukturella maktförhållandena i hög grad 
påverkar de beslut som fattas utifrån de förda diskussionerna (2012, s. 29f). Liksom 
Johansson (2012) framhåller Myndigheten för kulturanalys även att aktörer på den 
lokala nivån bjudits in “med armbågen” till samtalen: “Många företrädare för 
kulturliv och civilsamhälle menar att de bjudits in bara ‘för syns skull’ och att deras 
synpunkter och förslag inte har tagits till vara” (2012, s. 30). 
  
Mot bakgrund av konstateranden om en obalans mellan den regionala och lokala 
nivån gällande kulturplanarbetet och möjligheten att påverka biblioteksutvecklingen 
finner vi det på ett liknande sätt intressant att inom ramen för denna uppsats – och 
inom ramen för Kulturhusprojektet – fokusera balansen mellan deltagarna på den 
lokala nivån och Kultur Skåne. Hur har dialogprocesserna gått till? Vems frågor har 
prioriterats? I vilken utsträckning har förhållandet mellan biblioteken och Kultur 
Skåne varit jämlikt? 

2.1.1 Principen om armlängds avstånd och dess efterlevnad 
Principen om armlängds avstånd är en grundläggande princip för många 
västerländska demokratier som syftar till att definiera den distans som staten bör ha 
till kulturlivet. Principen kan ses som en konsekvens av andra världskrigets 
erfarenheter av totalitära stater som styrde kulturlivet enligt ingenjörsmodellen 
(Frenander 2011b, s. 17). Någon allmän ‘ordboksdefinition’ av principen existerar 
inte, men Kulturrådet har beskrivit principen och dess relation till yttrandefriheten 
enligt följande: 
 

Yttrandefrihet handlar också om kulturens frihet och begreppet ”armlängds avstånd”, d.v.s. det 
nödvändiga respektavståndet mellan de som skapar de ekonomiska förutsättningarna för 
kulturverksamhet och de som utför den. I modern tid har den ofta haft funktion av skiljevägg 
mellan övergripande ekonomiskt ansvar å ena sidan och konstnärligt ansvar å den andra, inte 
sällan i samma administrativa organisation. Samtalen om konstens oberoende kan aktualiseras på 
alla nivåer inom kulturpolitiken, bland annat inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Också 
på denna punkt avser Kulturrådet vara aktivt och såväl lärande som rådgivande.  

Statens kulturråd 2012, s. 13  
 
Citatet är intressant då det betonar att principen har aktualiserats efter 
samverkansmodellens införande, vars konsekvenser kan sägas utgöra föreliggande 
uppsats undersökningsområde. Även om principen kan sägas ha funnits med sedan 
efterkrigstiden är den i kulturpolitisk forskning först introducerad 1988 i Hillman-
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Chartrand och McCaugheys artikel The arm’s length principle and the arts. Hillman-
Chartrand och McCaughey leder tillbaka principen till bildandet av The Arts Council 
of Great Britain (ACGB), i Storbritannien 1945. Denna institution kan jämföras med 
Kulturrådet i Sverige, men där en viktig distinktion är att Storbritanniens kulturpolitik 
tillhörde mecenatmodellen, där distributionen av statliga medel till kulturnäringen är 
helt frånkopplad statligt inflytande. Därför kan man tala om ett tydligt armlängds 
avstånd i 1945 års Storbritannien medan principen i ett arkitektmodellsland som 
Sverige inte är lika tydligt tillämpad.  
 
I Spela samman (SOU 2010:11) – den statliga utredning som fastställde ramarna för 
samverksansmodellen – hävdas principen om armlängds avstånd som utgångspunkt 
för modellen genom konstaterandet ”att konstnärliga beslut inte bör fattas på politisk 
nivå utan överlåtas till ämnesexperter” (SOU 2010:11, s. 12). Konstaterandet 
återfinns i flertalet kulturplaner för att understryka vikten av principen, samtidigt kan 
konstaterandet anses något paradoxalt då vad som är ett politiskt och ett konstnärligt 
beslut inte alltid är självklart – ett politiskt beslut om vad som ska få stöd och vad 
som inte ska få det blir i praktiken ett konstnärligt sådant då det bestämmer vilken 
konst som ska produceras och premieras, och vice versa. Geir Vestheim (2005) 
understryker detta i en artikel där han i en jämförelse mellan Frankrikes och Sveriges 
kulturpolitiska institutioner betonar arkitektmodellens ambivalens till den statliga 
styrningen; hur långt armen sträcker sig är i en sådan modell oklart. Kulturrådet lyfts 
av Vestheim fram som en konsekvens av en sådan ordning, där Kulturrådets 
institutionalisering på 70-talet sker för att motverka osäkerheten kring avståndet 
mellan stat och kulturarbetare. Vestheims slutsats är densamma som Johannissons 
(2012b, s. 67): huruvida armlängdsprincipen i någon renodlad bemärkelse ens kan 
tillämpas på statlig nivå i Sverige kan med all rätt ifrågasättas. 
 
Vad samverkansmodellen beträffar finns som Per Möller (2012) konstaterar ingen 
samlad bild av hur regionerna och kommunerna tolkar och tillämpar 
armlängdsprincipen. För denna uppsats är det särskilt relevant att som Möller 
framhålla att principen överhuvudtaget inte omtalas i Regional kulturplan för Skåne 
2011-2012, däremot uttrycks följande: 
 

Kulturnämnden stödjer kulturaktörer genom verksamhetsbidrag, stipendier och utvecklingsbidrag. 
Kulturförvaltningen initierar och utvärderar insatser utifrån de strategiska kulturpolitiska målen. 
Förvaltningen handlägger regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det 
fria kulturlivet. Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag 
av kulturnämnden. Förvaltningen arbetar processinriktat tillsammans med kommunerna och 
kulturlivets intressenter för att utveckla Skåne som kulturregion … Den regionala rollen är att 
fungera som utvecklingsaktör och att arbeta processinriktat med kulturlivets intressenter.  

Region Skåne 2010, s. 8f 
 
Som Möller (2012, s. 81) framhåller vore det på sin plats att det fördes ett 
resonemang kring armlängds avstånd i anslutning till beskrivningen av den regionala 
kulturförvaltningens, Kultur Skånes, roll och ansvar som aktiv utvecklingsaktör. 
Visserligen finns i kulturplanen ingenting som direkt motsäger principen, men som 
Möller konstaterar är den knappast tydligt uttalad. Processen måste formaliseras och 
tydliggöras. 
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2.2 Kulturhustanken och folkbibliotekets funktioner 
För att på bästa sätt angripa Kultur Skånes motiv bakom initierandet av 
Kulturhusprojektet är det viktigt att först redogöra för den forskning som finns kring 
folkbibliotekets funktioner, och i synnerhet för den forskning som bedrivits gällande 
biblioteken som kulturhus. Kulturhustanken är inget nytt fenomen inom 
biblioteksvärlden men viktigt att fokusera är huruvida kulturhustanken kan betraktas 
som en enhetlig diskurs – tillskrivs kulturhustanken samma slags värden på regional 
och lokal nivå? Har värdena förändrats över tid? 
 
I artikeln “Från kulturpolitik till bibliotekspolitik? Folkbibliotek och 
kultursamverkansmodellen” reflekterar Jenny Johannisson (2012a) kring 
folkbibliotekens alltmer artikulerade funktion som lokala kulturcentra. Johannisson 
framhåller att det finns otalig biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som 
bekräftar bilden av folkbiblioteket som en institution som rymmer vitt skilda 
verksamheter och bär på olikartade perspektiv. Som utgångspunkt för sin artikel 
lyfter Johannisson fram Åse Hedemarks (2009) doktorsavhandling Det föreställda 
folkbiblioteket i vilken Hedemark diskuterar de olika föreställningar om 
folkbibliotekets funktion som framkommit i svensk media från 1970-talet till idag. 
Hedemark konstaterar här inledningsvis att folkbiblioteket är en politiskt styrd 
institution och beroende av kulturpolitiska beslut, varför omvärldens föreställningar 
och uppfattningar är viktiga för bibliotekens fortsatta legitimitet (2009, s. 10). 
 
I avhandlingen identifierar Hedemark (2009, s. 149-153) tre olika diskurser gällande 
folkbibliotekets funktion: den bokliga diskursen, allaktivitetsdiskursen samt den 
informationsförmedlande diskursen. Den bokliga diskursen var som Hedemark 
framhåller närvarande i biblioteksdiskussioner redan i början av 1900-talet och 
kännetecknas av att: 
 

1. skönlitterära böcker av god kvalitet står i fokus, 
2. folkbiblioteket som bevarare av samhällets kollektiva minne framhålls, 
3. folkbibliotek ses som en motvikt till kommersialism i sitt försvar av en litterär kvalitet 

som inte problematiseras, 
4. verksamheten har en i huvudsak bildande och fostrande relation till sina användare där 

barn, ungdom och eftersatta grupper står i fokus, 
5. bibliotekariers kännedom består huvudsakligen i kännedom om kvalitetslitteratur samt, 
6. nostalgiska biblioteksbilder dominerar. 

Hedemark 2009, sammanfattad av Johannisson 2012a, s. 298f 
 
Allaktivitetsdiskursen gör sitt intåg på 1970-talet och karaktäriseras av att: 
 

1. en prioritering av uppsökande verksamhet, vilket också ger diskursen ett inslag av ett 
användarperspektiv, 

2. verksamhetsmässig bredd, 
3. en prioritering av politiska debatter och, 
4. en prioritering av lokalt engagemang. 

Hedemark 2009, sammanfattad av Johannisson 2012a, s. 298 
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Den informationsförmedlande diskursen gör i sin tur sitt intåg på 1980-talet och 
kännetecknas enligt Hedemark av att: 
 

1. folkbibliotekets huvuduppgift är att förmedla information oavsett medieformat, 
2. fokus ligger på informationssamhället och IKT, 
3. även bibliotekariers kompetens rör huvudsakligen kunskapsorganisation och teknik, 
4. användarsynen är individualistisk och icke-normativ, 
5. folkbiblioteket kan spela en ekonomisk-instrumentell roll i samhällsutvecklingen och, 
6. folkbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift för att främja lärande och utbildning. 

Hedemark 2009, sammanfattad av Johannisson 2012a, s. 299 
 
I det empiriska material som ligger till grund för Hedemarks avhandling begränsas 
allaktivitetsdiskursen till 1970-talet, medan den bokliga och den 
informationsförmedlande diskursen ännu idag är dominerande. I media är bilden av 
biblioteket som en kulturbevarande institution som tydligast – men som Hedemark 
konstaterar relaterar de diskussioner som idag förs bland yrkesverksamma och 
biblioteksforskare om folkbibliotekets framtid i hög grad till institutionens roll som 
mötesplats. Idag är det ofta är ett brett spektrum av aktiviteter som knyts till 
bibliotekens verksamheter – vilket enligt Hedemark påminner om 
allaktivitetsdiskursen. Slutsatsen som Hedemark drar är att idéerna om 
folkbibliotekets funktion i hög grad skiljer sig åt mellan yrkesverksamma och i media 
(2009, s. 160).  
 
Med Hedemarks avhandling som utgångspunkt konstaterar Johannisson (2012a) att 
folkbibliotekens förankring i kulturhustanken de senaste åren förstärkts alltmer; att 
döma av de regionala kulturplanerna är 1970-talets allaktivitetsdiskurs tillbaka. Dock 
framhåller Johannisson att diskursen antagit en förändrad gestalt: 
 

Bilden av biblioteket som ett rum för såväl deltagande i och skapande av alltifrån barnteater till 
bildkonstutställningar återskapas, men den lokala anknytningen som på 1970-talet tog avstamp i 
ett politiskt medvetandegörande av medborgaren har omvandlats till det lokala folkbiblioteket 
som samverkanspartner för en positiv samhällsutveckling.  

Johannisson 2012a, s. 306 
 

Med detta sagt konstaterar Johannisson att element från den informationsförmedlande 
diskursen griper in, där folkbibliotekets funktion även i ekonomisk betydelse 
kombineras med allaktivitetsdiskursens platsanknytning. (ibid., 306) I texten “Att 
planera kultur: Konst, tillgänglighet och regionutveckling i 16 kulturplaner” kan 
Johannisson (2012b) anses exemplifiera sina resonemang genom att inringa 
problematiken i flertalet kulturplaner som består i argumentationslinjen ”kulturen har 
ett egenvärde, men…” (2012b, s. 68).  
 

I kulturplanerna talas lite om kulturens bidrag till ekologisk hållbarhet, en del om kulturens 
bidrag till social hållbarhet och mycket om kulturens bidrag till ekonomisk hållbarhet; eller 
snarare, hållbar utveckling används inte som explicit modell i någon högre utsträckning. I stället 
talas det i sju kulturplaner om ”särskilda områden”, i sex kulturplaner om ”aspekter/perspektiv” 
och i tre kulturplaner om kulturpolitikens ”kopplingar till andra politikområden”.  

Johannisson 2012b, s. 70 
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Mot denna bakgrund blir det som Johannisson framhåller tydligt hur man i 
kulturplanerna när det gäller kulturella näringar söker extern legitimitet för kulturens 
nytta. Aspektpolitiken verkar enligt Johannisson “inte handla så mycket om att om att 
låta kulturell verksamhet genomsyra andra samhällsområden, som att legitimera den 
kulturella verksamhetens existensberättigande gentemot andra politikområden” (ibid., 
s. 72). Kort sagt blir målet för kulturpolitiken att använda kultur som redskap för att 
utveckla och göra regionerna attraktiva som platser, detta i ökad samverkan med 
näringsliv och civilsamhälle (ibid., s. 74). 
 
I masteruppsatsen Det älskade biblioteket skriver Frida Carlgren och Charlotta 
Ekman (2010) i sin analys av debatten runt Malmö Stadsbiblioteks visionsdokument 
om hur olika diskurser framträder i den offentliga debatten – diskurser som i hög grad 
sammanfaller med Hedemarks (2009) konstateranden om kontrasterande synsätt på 
folkbibliotekets funktioner. Framför allt kan man urskilja att de kritiska röster som 
framträder – främst i Sydsvenskan men också i sociala medier – har en väldigt tydlig 
bild av biblioteket som en bevarare; man anser att bibliotek bör föra vidare ett 
traditionellt folkbildningsideal, vurma för böcker och litteraturförmedling, vara en 
plats för tystnad och kontemplation. Den diskurs som i media fördes fram av 
Stadsbibliotekarien Elsebeth Tank och som framträdde i visionsdokumentet rörde 
snarare biblioteket som en plats för förändring. Man såg det som bibliotekets plikt att 
följa med i en, som man såg det, framåtskridande samhällsutveckling med tekniken 
som främsta förtecken. Framför allt betonades upplevelsen, där man i 
visionsdokumenten ville vara mer än bara böcker och öppna upp rummet för att locka 
så många olika målgrupper som möjligt (Carlgren & Ekman 2010, s. 37-74). 
 
Precis som tidigare citerades av Johannisson kan förändringsdiskursen ses som en del 
av att hålla verksamheten legitim och konkurrenskraftig gentemot andra branscher. 
Ord som “kulturhus” kan i denna kontext ses som ett sätt att konnotera framåtanda 
och att flytta fokus från gamla värdeord – såsom 1974 års kulturmåls fokus på att 
motverka kommersialismens negativa verkningar eller 1997 fokus på kvalitet – till 
nya. På samma sätt visar de danska biblioteksforskarna Henrik Jochumsen och 
Casper Hvenegaard Rasmussen (2006) hur vidgningen av bibliotekets funktion hör 
ihop med en utökad betydelse av ordet kund där tonvikten ligger på att hela tiden 
välja. Man är inte bara en kund när man köper någonting i en affär utan i lika stor 
utsträckning när man besöker läkaren eller ett bibliotek; där det för bara 20-30 år 
sedan endast fanns ett alternativ finns det nu på de allra flesta platser i samhället en 
hel uppsjö (ibid., s. 50). Jochumsen & Rasmussen framhåller hur biblioteken i hög 
grad har anammat denna förändringsdiskurs och konstaterar att om det på 60-talet var 
få människor som inte visste vad ett bibliotek var – “offentligt utudlån af boger i 
oplysningens tjenste” (ibid., s. 51) – är kunderna idag mer ovissa över vad som 
utmärker ett bibliotek då utvecklingsarbetet strävar efter att legitimera bibliotekets 
existens mot andra branscher och verksamhetsområden. På detta sätt befästs 
kulturhustanken som ett sätt för biblioteken att liksom ett företag marknadsför sig 
mot olika målgrupper, rikta sig mot så många olika sorters kunder som möjligt. 
Jochumsen & Rasmussen redogör också för hur kulturhustanken i Danmark har 
skiftat från att komma nedifrån och upp till att komma uppifrån och ned; från början 
var tanken främst rotad bland biblioteken, som en konkretisering av viljan att nå så 
många målgrupper som möjligt, medan tanken idag i hög grad utgör en vilja hos 
utvecklingsaktörer och beslutsfattare (ibid.) – vilket vi i vår analys, med 
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Kulturhusprojektet som undersökningsobjekt, vill undersöka om så även skett i 
svensk kontext.  
 
Listan över forskning som rör folkbibliotekets funktioner i det senmoderna samhället 
kan minst sagt göras lång, och det finns inget självändamål i att redogöra för samtlig. 
Som avslutning i detta avsnitt vill vi ändå framhålla ytterligare en artikel i vilken 
Dorte Skot-Hansen (2006) på ett tydligt sätt inringar hur synsätten på folkbibliotekens 
funktioner är tätt sammankopplade med den kulturpolitiska utvecklingen. Skot-
Hansen framhåller här att kulturpolitiken i Danmark, och Europa i stort, de senaste 
åren gått från att vara sektorbaserad till tvärsektoriell – kulturpolitiken har blivit ett 
element i den framväxande upplevelseekonomin, vilket medfört nya målsättningar för 
folkbiblioteken; såsom att utgöra lokala (och regionala) utvecklingsfaktorer. 
Sammanfattningsvis beskrivs hur folkbiblioteken ska arbeta utifrån fyra aspekter: 
upplysning (bildning, reflektion), social förändring (myndiggörande, 
identitetskapande, deltagande), ekonomisk tillväxt (image, turism, inflyttning) och 
underhållning (avslappning, lek, nöje). Med detta sagt konstaterar Skot-Hansen hur 
synen på bibliotekens funktioner pendlar mellan en expressiv och en alltmer 
framträdande instrumentell logik, där den förra fokuserar värdet av bibliotekets 
verksamheter (på ett estetiskt, känslomässigt plan) och den senare främst frågor som 
rör marknadsorientering och ekonomisk tillväxt (2006, s. 34-38). Att det råder ett 
spänningsförhållande mellan ett expressivt och ett instrumentellt synsätt på 
folkbibliotekets funktioner är uppenbart även i Sverige, inte minst gällande dess 
funktion som kulturhus. Med denna premiss som utgångspunkt finner vi det intressant 
att fokusera i vilken utsträckning detta spänningsförhållande gör sig gällande även 
inom ramen för Kulturhusprojektet samt huruvida synsätten är samstämmiga hos de 
deltagande biblioteken och Kultur Skåne. 
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3. Teori och metod 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel introducerar vi diskursanalysen – uppsatsens sammanlänkade teoretiska 
och metodologiska ramverk. Det diskursanalytiska angreppssättet är som Winther 
Jørgensen & Philips (2000) framhåller inte enbart en metod för analys av data, utan 
en teoretisk och metodologisk helhet – “en paketlösning” (2000, s. 10). 
  
Vi har valt ett diskursanalytiskt angreppssätt eftersom detta erbjuder teorier och 
metoder som lämpar sig särskilt väl för “undersökningar i kommunikationsprocesser i 
olika sociala sammanhang, till exempel i organisationer och institutioner, och i 
förhållande till bredare samhälliga och kulturella utvecklingstendenser” (ibid., s. 8). 
Diskursanalysen ger oss goda förutsättningar för att studera vilka föreställningar om 
folkbibliotekets funktioner som kommer till uttryck i Kulturhusprojektet, samt 
verktyg för att undersöka i vilken utsträckning Kultur Skånes önskade 
biblioteksutveckling delas av de deltagande biblioteken. Eftersom uppsatsen även 
syftar till att undersöka i vilken utsträckning Kultur Skåne av biblioteken upplevts 
styra projekten, samt i vilken mån Kultur Skåne själva hanterat problematiken kring 
principen om armlängds avstånd, anser vi diskursanalysen särskilt användbar då den i 
hög utsträckning fokuserar frågor kring maktrelationer. 
 
Som tidigare konstaterats vill vi framhålla att diskursanalysen inte utgör uppsatsens 
enda teoretiska verktyg. I vår senare analys kommer även de kulturpolitiska teorier 
och diskurser om folkbibliotekets funktioner som tagits upp i föregående avsnitt att 
utgöra viktiga utgångspunkter. Inte minst med anledning av vårt diskursanalytiska 
angreppssätt är det nödvändigt att Kulturhusprojektet, och de förhållningssätt som här 
kommer till uttryck, inte betraktas som isolerade synsätt. Kulturhusprojektet är inte 
frikopplat sin kontext, varför det är viktigt att knyta samman förhållningssätt som här 
uppstår med tidigare forskning och teori inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen och kulturpolitiken i stort. I detta kapitel kommer vi 
emellertid enbart fokusera diskursanalysen och inleda med en allmän introduktion till 
denna och diskursbegreppet i stort. Därefter beskriver vi Michel Foucaults 
diskursteorier och maktbegrepp, för att slutligen komma in på uppsatsens 
metodologiska aspekter; vår metod för materialinsamling samt uppsatsens 
diskursanalytiska tillämpning. 
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3.1.1 Introduktion till diskursbegreppet och diskursanalysen 
Diskursbegreppet används, som Winther Jørgensen & Philips (2000) framhåller, i det 
närmsta urskiljningslöst i debatter och vetenskapliga texter – vilket har medfört att 
innebörden av begreppet ofta framstår som något oklar. Diskursanalysen är 
flervetenskaplig till sin karaktär och tillämpas ofta som metod inom vitt skilda sociala 
och vetenskapliga domäner, däribland samhällsvetenskapen, litteraturvetenskapen 
och psykologin – men ofta även inom biblioteks- och informationsvetenskapen. 
  
Michel Foucault kan anses vara den som på allvar utvecklade diskursanalysen, dels 
avseende myntandet av teoretiska begrepp men även genom empiriska 
undersökningar. Genom åren har flertalet teoretiska inriktningar inom det 
diskursanalytiska fältet växt fram, såsom diskurspsykologin, kritisk diskursanalys 
samt Laclau och Mouffes diskursteori vilka alla förespråkar enskilda metoder och 
begreppsapparater (ibid., s. 12f). Kristina Boréus (2011) betonar hur 
diskursbegreppets innebörd varierar mellan olika diskursanalytiska inriktningar, men 
konstaterar samtidigt hur samtliga betraktar diskurser som ”språkliga praktiker – 
regler för och regelbundenheter i hur man kategoriserar och talar” (2011, s. 150f). 
Liknande redogörelser ges av Winther Jørgensen & Philips (2000) som betonar att de 
olika inriktningarna samlas runt idén att ”språket är strukturerat i olika mönster som 
våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner” – liksom runt den 
vedertagna definitionen av en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen (eller ett utsnitt av världen)” (2000, s. 7, kursivering enligt original). 
Diskursanalysen har en minst sagt mångbottnad karaktär, men den gemensamma 
utgångspunkten för samtliga inriktningar är dess socialkonstruktivistiska premisser; 
dess ursprung i den strukturalistiska och poststrukturalistiska språkteorin. 
Sammantaget fokuserar diskursanalysen i huvudsak språkliga praktiker, men som 
Boréus understryker hör Foucault – vars teorier i stor utsträckning tillämpas i 
föreliggande uppsats – till dem som inte entydigt prioriterat hur vi talar om olika 
företeelser. En diskurs avser inte enbart hur man talar eller skriver om något fenomen, 
utan syftar även på “en praktik som frambringar en viss typ av yttranden” (2011, s. 
151). 
  
Med sina socialkonstruktivistiska ansatser delar samtliga diskursanalytiska 
inriktningar, som Winther Jørgensen & Philips (2000) framhåller, utgångspunkten att 
våra sätt att tala inte ger en neutral avspegling av vare sig vår omvärld, våra 
identiteter eller sociala relationer utan snarare spelar en aktiv roll i skapandet och i 
förändringen av dessa (2000, s. 7ff). Till diskursanalysens nyckelpremisser hör därför 
den kritiska inställningen till idén om ‘självklar’ eller ‘objektiv’ kunskap. Våra 
föreställningar om omvärlden kan inte betraktas som objektiv sanning; den verklighet 
vi upplever är en produkt av våra kategoriseringar av världen. Det diskursiva 
handlandet är en form av socialt handlande som såväl konstruerar den sociala världen, 
som upprätthåller sociala mönster. Ytterligare premisser som Winther Jørgensen & 
Philips framhåller är sambanden mellan kunskap och sociala processer (vårt sätt att 
uppfatta vår omgivning skapas och konserveras genom sociala processer), liksom 
sambanden mellan kunskap och social handling (särskilda handlingar blir med tiden 
normaliserade och naturliga, medan andra framstår som otänkbara) (2000, s. 11f). 
  
Sammanfattningsvis går den diskursanalytiska forskningen, som Alvesson & 
Sköldberg (2008) betonar, ut på att studera texter, samtal, intervjuer och övriga 
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språkiga uttryck som behandlar specifika idéer, företeelser eller teman i omvärlden. 
Syftet är inte att skörda objektiv data ur texter eller intervjuutsagor – snarare erbjuder 
diskursanalysen verktyg för att studera mönster och strukturer, och sedermera inringa 
diskurser i utsagorna (2008, s. 464f). 

3.1.2 Diskursanalys enligt Foucault 
Michel Foucault (1926-1984) var en fransk idéhistoriker och filosof som anses ha gett 
upphov till diskursanalysen och nya sätt att tänka kring makt och historiska skeden. 
Foucault kan ses som den teoretiker som diskursanalysen utgår från men även som 
den minst begränsade. Till skillnad från senare inriktningar såsom kritisk 
diskursanalys, diskurspsykologi och Laclau och Mouffes diskursteori består 
Foucaults metod i att hålla sig fritt till ämnesgränserna – han nyttjade till exempel 
metoder och teman från såväl filosofi och psykologi som samhällsvetenskap (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s. 19ff; Alvesson & Sköldberg 2009, s. 367f). Detta är vi 
medvetna om när vi använder Foucault som vår främsta utgångspunkt för uppsatsen – 
exempelvis hade metoden att använda sig av intervjuer varit mer tveksam i en 
striktare diskursanalytisk inriktning. 
  
I Foucaults teoribildning kallas det som driver historien framåt och som ligger till 
grund för interaktion mellan människor för diskurser – ett slags outtalade regelsystem 
som styr vad som kan och inte kan sägas (Alvesson & Sköldberg 2009, s. 369). 
Foucault ligger nära poststrukturalismen och definierar liksom denna allting som text 
som kan analyseras och diskuteras (ibid., s. 367). Fokus blir härmed att analysera 
språkliga utsagor och vem som pratar med vem och om vad – vad som sägs och vad 
som är outtalade normer eller värderingar. Foucault skriver i Vetandets arkeologi 
(2011): “Varje utsaga är på detta sätt specificerad: det finns inte någon utsaga i största 
allmänhet, en fri, neutral och oberoende utsaga, utan alltid en utsaga som ingår i en 
serie eller i en mängd och som spelar en roll bland de andra, stödjer sig på dem och 
skiljer sig från dem; den är alltid inlemmad i ett utsägelsespel, där den har sin del, hur 
lätt, hur liten den än är” (2011, s. 130).  
  
Foucault var inte intresserad av att undersöka någon bakomliggande “sanning” i de 
historiska skeden han undersökte, faktum är att teorier och förklaringsmodeller ofta 
ses med kritisk, skeptisk blick i hans arbeten. Allting ses istället som metod – teori är 
ingenting annat än det som faktiskt görs, det konkreta handlandet (Nilsson 2008, s. 
185). Lika kritisk blick riktades mot forskaren då själva utgångspunkten för Foucaults 
undersökningar var att varsebli var i problemområdet som han själv befann sig (ibid.). 
Texterna fokuserade – oavsett om de som i Foucaults tidiga karriär använde en 
arkeologisk metod med fokus på förutsättningarna för historiskt vetande och kunskap 
eller den senare genealogiska, som använde maktbegreppet för att belysa diskursers 
växelverkan – på de strukturer som låg till grunden för att utsagorna från enskilda 
punkter i historien ofta liknar varandra. Det är ofta strängt hållet i olika sammanhang 
vad som får plats och vad som göms undan, vad som betraktas som normala utsagor 
och vad som ses som irrelevant eller rent av vansinne (Winther Jørgensen & Phillips 
2011, s. 19). 
  
Inte heller var Foucault intresserad av att hitta en metod som var den “rätta”, utan 
använde sig av delvis nya metoder för varje nytt undersökningsområde. Som Roddy 
Nilsson (2008, s. 182) framhåller är det vanligaste användningssättet av en 
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foucaultiansk diskursanalys därför det tematiska – man tar delar av produktionen, 
utvalda begrepp och teorier, för att använda i sitt eget arbete, som ur en verktygslåda. 
Eller som i ett citat som brukar tillskrivas Foucault: “Jag skriver inte för en publik, 
jag skriver för en användare, inte en läsare” (Nilsson, 2008). Därför är det också 
naturligt att göra sin egen tolkning av hur diskursbegreppet ska användas. Mot denna 
bakgrund vill vi i ett senare avsnitt ge en tydligare bild av vår diskursanalytiska 
tillämpning, men redan här är det på sin plats att lyfta fram de verktyg vi ämnar 
tillämpa i vår analys. För att med en foucaultiansk ansats frambringa diskursiv 
information och binda samman och analysera relationerna mellan utsagor krävs som 
Åse Hedemark (2009) framhåller vissa formationsregler. Med inspiration av 
Hedemarks tidigare nämnda diskursanalytiska tillämpning har vi valt att använda oss 
av formationsreglerna objektet, subjektspositioner, strukturer samt begrepp. Hur 
dessa begrepp kommer att användas i vår analys beskrivs mer ingående i avsnitt 
3.2.2. 

3.1.2.1 Makten är batalj  
Centralt hos Foucault och för denna uppsats är även maktbegreppet. Makten hos 
Foucault är inte liktydigt med någonting repressivt som kommer från makthavare och 
slår nedåt, utan är istället ett mycket mer mångtydigt begrepp; framför allt betonas 
hur makt sker på mikronivå, mellan enskilda aktörer i samhället men också mellan 
institutioner och medborgare (Winther Jørgensen & Phillips 2011, s. 20). “Makten är 
lika lite som diskursen något som tillhör bestämda agenter – till exempel bestämda 
individer eller staten eller bestämda grupper med bestämda intressen” (ibid.). Den 
foucaultianska makten är produktiv snarare än repressiv; den är inte värdeladdad, kan 
orsaka lika mycket njutning som smärta, kan producera kunskap på samma sätt som 
den kan förneka den (ibid.). Det som är intressant i maktstudier i denna 
kunskapstradition, och i vilken denna uppsats kan sägas ingå, är att fokusera hur makt 
utövas mellan olika aktörer genom hur deras olika utsagor ställs mot varandra. 
Nilsson (2008) konstaterar att makt med detta synsätt inte är någonting som kan 
innehas utan att användas, inte är någonting som kan ligga latent utan endast existerar 
när den utövas och därför kan skifta i fokus hela tiden; den aktör som befinner sig i 
överläge vid ett tillfälle kan bli i underläge i nästa (2008, s. 84).  
  
Det sker också maktkamper mellan olika diskurser. Som Jørgensen & Phillips (2011) 
påpekar har det diskursanalytiska arbete som fortgått efter Foucaults bortgång 
förespråkat att flera diskurser kan pågå simultant. Makt och diskurs blir tätt 
sammankopplade, för att kunna undersöka en diskurs måste man undersöka hur makt 
utövas i den (2011, s. 21). I sin genealogiska fas kopplar Foucault ihop det som i en 
diskurs uppfattas som sant, så kallade sanningseffekter, med makt; den dominerande 
diskursen i ett sammanhang rymmer en maktdimension som bestämmer vad vi ser 
som sant och inte (ibid.). I vår undersökning av förhållningssätten till folkbibliotekets 
funktioner som kulturhus som kommer till uttryck i våra intervjuer vill vi undersöka 
möjligheterna att urskilja en slags kulturhusdiskurs. Samtidigt utgår vi i vår 
undersökning från möjligheten för flera diskurser att existera samtidigt och i dialog 
med varandra. Vi kommer därmed inte att begränsa oss till att måla upp en enda 
diskurs som allrådande utan även inringa beröringspunkter mellan vitt skilda 
förhållningssätt. För att använda Foucaults ord: “Diskursen är batalj” (Foucault 2008, 
s. 181) – det finns ofta spänningar såväl inom som mellan diskurser varför vi i vår 
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undersökning intar ett kritiskt förhållningssätt till förenklande positivistiska 
förklaringsmodeller. 

3.2 Metodologiska utgångspunkter 
Under följande rubriker vill vi konkretisera tillvägagångssättet för vårt arbete. Vi 
börjar med att beskriva vår metod för insamling av material – den kvalitativa 
forskningsintervjun. Intervjuutsagorna utgör uppsatsen huvudsakliga källmaterial, 
men som komplement anser vi det även viktigt att nyttja den dokumentation som förts 
kring projektet – såsom projektansökningar och övrig korrespondens mellan Kultur 
Skåne och de deltagande biblioteken. Den skriftliga dokumentationen (se avsnitt 4) 
kommer främst att användas som bakgrundsmaterial till våra intervjuer, men tjänar 
även som en bakgrund till vår analys.   
  
Utöver att beskriva den kvalitativa intervjun som metod kommer vi i följande avsnitt 
kritiskt reflektera kring frågor som rör reliabilitet och validitet. Därefter följer ett 
avsnitt (3.2.2) där vi konkretiserar uppsatsens diskursanalytiska tillämpning samt 
avgränsar arbetet genom bland annat val av diskursbegrepp som beskriver den 
diskursanalytiska metoden. 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer och kritiska reflektioner 
Utifrån uppsatsens problemområde och syfte har vi ansett att den lämpligaste 
metoden för materialinsamling varit att utföra kvalitativa intervjuer med de 
inblandade parterna i Kulturhusprojektet – dels med Kultur Skånes utvecklingsaktörer 
och dels med personal vid tre utav de deltagande biblioteken: Oxie, Dalby och 
Åstorp. En utförlig presentation av Kultur Skånes direktiv samt av de enskilda 
projekten ges i avsnitt 4. 
 
Totalt har 2 förberedande möten, 6 intervjuer och 2 mejlkonversationer genomförts. 
Dessa skedde i följande ordning: 
 

• 2012-11-27 Förberedande intervju med två representanter från Kultur Skåne. 
Denna intervju syftade till att ge oss en bild av Kulturhusprojektet i stort och 
Kultur Skånes arbete mer specifikt. Under mötet fokuserades den problematik 
representanterna upplevt i arbetet med projektet.  

 
• 2012-12-04 Förberedande intervju med samtliga sju utvecklingsaktörer från 

Kultur Skåne. De olika bibliotekens projekt presenterades för oss. Denna 
information använde vi oss av för att kunna välja ut tre bibliotek vars projekt 
vi ville undersöka. 

 
• 2013-02-18 Åstorps bibliotek. Intervju med bibliotekschefen och en av de 

ansvariga bibliotekarierna för projektet.   
 

• 2013-02-19 Dalby bibliotek. Intervju med två av de ansvariga bibliotekarierna 
för projektet, varav en var platsansvarig för biblioteket. 
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• 2013-02-25 Intervju med två av Kultur Skånes utvecklingsaktörer för Oxie 
bibliotek. 

 
• 2013-02-26 Intervju med en av Kultur Skånes utvecklingsaktörer för Åstorps 

bibliotek (denne ansvarade även för Oxie). 
 

• 2013-03-01 Intervju med två av Kultur Skånes utvecklingsaktörer för Dalby 
bibliotek. 

 
• 2013-03-05 Oxie bibliotek. Intervju med bibliotekschefen och en av de 

ansvariga bibliotekarierna för projektet. Ambitionen var att genomföra 
intervjuerna med representanter från biblioteken innan intervjuerna med de 
respektive utvecklingsaktörerna, men av praktiska skäl fick intervjun i Oxie 
ske efter intervjun med Kultur Skånes utvecklingsaktörer. 

 
• 2013-03-25 Mejlkonversation med en av Kultur Skånes utvecklingsaktör för 

Åstorps bibliotek. Då denna person var sjukskriven vid tillfället för intervjun 
2013-02-26 fick denna del ske via mejl istället.  

 
• 2013-04-02 Mejlkonversation med en Kultur Skånes utvecklingsaktörer där vi 

delgavs kompletterande information om Kultur Skånes historik och 
organisation. 

 
Efter att de första två mötena med Kultur Skåne genomförts gjordes ett urval där vi 
kom vi fram till att vi ville undersöka projektprocesserna i Dalby, Oxie och Åstorp – 
ett urval som grundades på att projekten vid dessa bibliotek i hög grad skilde sig åt 
och förutsättningar för att genomföra projekten varierade kraftigt. Därefter mejlade vi 
ut förfrågningar till biblioteken om att få genomföra intervjuer där vi förklarade att vi 
ville intervjua dem angående arbetsprocessen med Kulturhusprojektet, deras tankar 
om biblioteket som kulturhus samt hur de ser på Kultur Skånes roll som 
utvecklingsaktör för projektet. I samband med att vi sände ut dessa mejl kontaktade vi 
även Kultur Skånes utvecklingsaktörer för de respektive biblioteken, där vi 
meddelade att vi vill intervjua dem angående rollen som utvecklingsaktör samt vilka 
värden de ser i att utveckla biblioteken i regionen mot kulturhus.  
 
I samband med att intervjuerna skulle genomföras fanns en hel del frågor att ställa 
sig. Till skillnad från diskursanalytiska undersökningar där tryckt text utgör det 
primära arbetsmaterialet ställer intervjustudier särskilda krav på diskursanalytikern då 
intervjun måste betraktas som en form av social interaktion, som såväl intervjuaren 
som respondenten bidrar till att forma. Som Winther Jørgensen & Philips (2000) 
framhåller anser somliga kvalitativa forskare det avgörande att nedtona den egna 
rollen som intervjuare – strukturerade intervjuer och ‘ledande’ frågor anses utgöra ett 
problem då de riskerar att forma respondentens svar, vilket kan undergräva 
validiteten. Ur reliabilitets- och valideringssynpunkt anser vi det därför avgörande att 
ta hänsyn till förhållandet och interaktionen mellan oss som intervjuare och våra 
respondenter vid den senare analysen; viktigt är att beakta hur vi genom våra 
frågeformuleringar och eventuellt riktade frågor inverkat på intervjusvaren. Samtidigt 
finns det som Winther Jørgensen & Philips konstaterar en hel del kvalitativ forskning 
– inklusive alla former av diskursanalys – som inte betraktar direkta och ledande 
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frågor som ett problem, utan enbart som ett naturligt inslag i intervjun som 
interaktion (2000, s. 118ff).  
  
Utöver att ta hänsyn till intervjuns interaktiva dimensioner är det förstås som Kvale & 
Brinkmann (2009) konstaterar även avgörande att beakta intervjuns innehållsmässiga 
dimensioner. Viktigt är att formulera frågor som tematiskt bidrar till 
kunskapsproduktionen, men som även skapar en dynamiskt och god 
intervjuinteraktion. En teoretiskt bra tematisk forskningsfråga behöver som Kvale & 
Brinkmann framhåller inte vara en bra dynamisk intervjufråga (2009, s. 146f). Mot 
denna bakgrund har vi vid våra intervjuer undvikit en akademisk jargong och direkta 
begreppsfrågor för att istället skapa ett mer öppet och avslappnat samtalsklimat. 
Viktigare än att följa en strikt frågemall har varit att täcka alla teman som är 
nödvändiga för att besvara våra frågeställningar. Därför har vi valt en slags 
semistrukturerad intervjumetod där vi kombinerar öppna frågor med strukturerade, 
samt tillåter följdfrågor.  
 
De teman vi har utgått från vid samtliga intervjuer har varit: 
 

• Kulturhustanken – Vilka funktioner och värden lägger man i kulturhustanken? 
Hur ser man på relationen mellan bibliotek och kulturhus? Vad medför en 
implementering av kulturhustanken i de respektive verksamheterna? 

• Projektprocessen – Hur gick resonemangen vid utlysningen respektive 
ansökningarna? Hur har projektprocessen sett ut? Hur tänker man sig att 
verksamheten kommer att fortsätta efter projektets avslut?  

• Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör – Hur upplevs relationen mellan 
biblioteken och Kultur Skåne? Hur har kommunikationen dem emellan sett ut 
under processen? Vilken roll har Kultur Skåne haft under projektprocessen?9 

  
Genom den socialkonstruktivistiska ansatsen vänder sig diskursanalysen mot idén att 
frambringa objektiva sanningar – varför vår ambition främst varit att nå ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt. Liksom Alvesson & Sköldberg (2008) söker vi 
framhålla snarare än reducera variationer i respondenternas utsagor. Människor 
uttrycker sig på olika sätt i olika situationer, varför ett kritiskt förhållningssätt till 
utsagorna är elementärt. Visserligen tenderar somliga inriktningar inom 
diskursanalysen mot denna bakgrund – och i kombination med problematiken att 
betrakta språkliga utsagor som speglingar av en inre eller yttre verklighet – att 
nedtona möjligheterna att dra slutsatser gällande verkligheten bortom de språkliga 
uttrycken (2008, s. 464ff). För att uppfylla uppsatsens syfte anser vi emellertid, 
liksom Alvesson & Sköldberg, det inte motiverat att radikalt ta avstånd från 
möjligheten att tolka innebörder i utsagor som går bortom de specifika 
mikrosammanhangen; den enskilda texten, intervjutillfället. Som Alvesson & 
Sköldberg framhåller i sin evaluering av diskursanalysen kan ett alltför ensidigt fokus 
på språkanvändande avgränsa och till viss del trivialisera forskningen  (2008, s. 467f). 

                                                
9 Se bilaga 1 och 2. 
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3.2.1.1 Etiska överväganden 
Då föreliggande uppsats studerar ett högst konkret projekt med tillhörande offentlig 
dokumentation – gällande såväl projektets deltagande bibliotek som Kultur Skåne 
som anslagsgivare och utvecklingsaktör – har de etiska riktlinjerna kring god 
forskningssed ägnats särskilda överväganden. Samtidigt har Kvale & Brinkmanns 
(2008) rekommendationer gällande etiska frågor inte fullt ut kunnat användas som 
etiskt protokoll för vår studie. Det forskningsetiska kravet på konfidentialitet – det 
vill säga kravet på att inte röja uppgifter som identifierar deltagarna i undersökningen 
– har varit svårt att tillfredsställa då så stor del av vårt arbetsmaterial är offentligt, 
såsom beviljade anslag och projektbeskrivningar. Av denna anledning – och efter att 
delgetts samtycke av våra intervjupersoner – har vi inte ansett att det funnits någon 
poäng med att anonymisera vare sig de enskilda biblioteken eller våra respondenter. 
Dock har vi valt att undvika personnamn eftersom vi inte vill att fokus ska ligga på 
personnivå, utan snarare fokusera subjektspositioner (roll och funktion inom ramen 
för Kulturhusprojektet).  
  
Då vår studie i viss utsträckning har en kritisk ingång genom att till exempel belysa 
strukturer och maktrelationer mellan projektets deltagande bibliotek och Kultur Skåne 
har det ändå, som Kvale & Brinkmann rekommenderar, varit viktigt att informera 
våra undersökningspersoner om vårt syfte, samt ge dem möjlighet att granska 
intervjutranskriberingarna och konkretisera eventuella oklarheter i utsagorna då 
samtalen kan anses beröra känsliga ämnen. Att våga uttrycka sig kritiskt om 
relationen till sin anslagsgivare kan såklart anses problematiskt, till exempel av 
lojalitetsskäl eller av rädsla för att skapa konflikter.  

3.2.2 Konkretisering av den diskursanalytiska tillämpningen 
Vid formgivningen av projektet har vi utgått från Boréus (2012, s. 157f) skissartade 
konkretisering av hur ett diskursanalytiskt arbete kan läggas upp. Som första steg 
gjordes en avgränsning genom valet av problem- och undersökningsområde – det vill 
säga genom valet av undersökningsobjekt: Kultur Skåne samt biblioteken i Oxie, 
Åstorp och Dalby. Till avgränsningen räknas även våra val av diskursbegrepp – en 
avgränsning som föregicks av formulerandet av forskningsfrågor. Som Boréus 
konstaterar bör forskningsfrågorna emellertid inte fastställas för tidigt när man arbetar 
med diskursanalys – viktigt är att få en ordentlig uppfattning om vad diskursen 
rymmer och orientera sig i problemområdet innan frågeställningarna fastslås (2012, s. 
157). För att närma oss problemområdet och formulera såväl som besvara våra 
forskningsfrågor har vi ansett det viktigt att inte bara sätta oss in i vårt 
undersökningsområdes aktuella situation, utan även att vid intervjutillfällena sätta oss 
in i hur biblioteken respektive Kultur Skåne arbetat med utvecklingsarbete innan 
samverkansmodellens införande. 
   
Nilsson (2008, s. 184) betonar att det för Foucault inte fanns någon på förhand 
fastställd hierarki mellan olika texter vilket vi söker ta fasta vid genom att sträva efter 
att få tillgång till så mycket material som möjligt som rör processen runt 
Kulturhusprojektet. Därför har såväl kvalitativa intervjuer som projektansökningar 
och annan dokumentation tagits med i bakgrunden till analysen; ambitionen har varit 
att skapa ett mångfacetterat material som inte söker skapa en fixerad sanning om 
huruvida någon aktör gjort “rätt” eller “fel” i arbetet med kulturhustanken. Istället vill 
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vi inringa komplexiteten i den diskursiva information som framkommer inom ramen 
för Kulturhusprojektet. På konkret nivå, i närläsningen av våra transkriberade 
intervjuer, undersöks maktfaktorer och diskursiva relationer genom att jämföra olika 
utsagor för att se hur de skiljer sig eller liknar varandra. Helt visst rymmer 
folkbiblioteket och kulturhustanken flertalet synsätt, men frågan blir hur dessa inom 
ramen för Kulturhusprojektet förhåller, eller inte förhåller sig, till varandra. Winther 
Jørgensen & Phillips skiljer på instabila och stabila diskurser, det vill säga diskurser 
där det råder respektive inte råder konflikt (2011, s. 135). I våra intervjuer kommer vi 
försöka ringa in utsagor som kan sägas peka på huruvida en konflikt mellan aktörerna 
råder eller inte. 
 
Som tidigare beskrivits har vi med inspiration av Åse Hedemarks (2009, s. 31-35) 
diskursanalytiska tillämpning i Det föreställda folkbiblioteket valt att i vår analys 
använda oss av Foucaults begreppsapparat och följande formationsregler: objektet, 
subjektspositioner, strukturer samt begrepp. Objekten i vår studie utgörs av 
Kulturhusprojektet, kulturhustanken och Kultur Skåne, det vill säga vad 
intervjuutsagorna och vårt skriftliga material handlar om. Inom ramen för denna 
undersökning finns redan tydliga och avgränsade subjekt, det vill säga deltagarna vid 
de respektive biblioteken och Kultur Skånes utvecklingsaktörer. Dessa definierar 
genom sina utsagor objekten utifrån sina respektive subjektspositioner, det vill säga 
utifrån sina respektive yrkesidentiteter och kontexter. Dock har vi för att kunna tala 
om subjektspositioner försökt undvika att lägga fokus på individnivå. Även om det är 
individer som skapar specifika utsagor så har vi liksom Hedemark valt att utgå från 
att dessa inte talar i egenskap av individer, utan utifrån “en särskild grupps funktion 
så som den är positionerad i olika diskurser” (2009, s. 36). Våra respondenter 
betraktas därför som representanter för de subjektspositioner som vår undersökning 
utgår ifrån. Med strukturer menar vi i sin tur de mönster som kan påvisas i utsagorna, 
hur diskurser binds samman och avgränsas, och med begrepp avses de termer som 
binder utsagorna till varandra. Som Hedemark konstaterar syftar diskurser till att just 
definiera begrepp och göra deras betydelse enhetlig, detta samtidigt som innebörderna 
av olika begrepp ofta skiljer sig åt, förskjuts och förändras över tid. Av uppenbar vikt 
för denna uppsats är begrepp såsom: 
 

• Kulturhustanken – förhållningssätten i utsagorna till idén om biblioteket som 
kulturhus.  

• Verksamhetsbreddning – förhållningssätten i utsagorna till folkbibliotekets 
funktion och utvidgade uppdrag. 

• Utvecklingsaktör – förhållningssätten i utsagorna till Kultur Skånes roll och 
yrkestitel. 

• Armlängds avstånd – förhållningssätten i utsagorna till betydelsen av denna 
princip. 

 
Begreppen kulturhustanken och verksamhetsbreddning har vi haft med oss redan från 
start, då dessa utgör nyckelbegrepp redan i Kultur Skånes ansökan till Kulturrådet. 
Likaså aktualiseras, som vi beskrivit under rubriken Tidigare forskning, principen om 
armlängds avstånd inom samverkansmodellen varför vi i förväg även kunnat 
identifiera detta begrepp som avgörande för vår studie. Samtidigt anser vi det viktigt 
att inte låsa oss vid dessa, utan även uppmärksamma hur och i vilken utsträckning 
andra typer av avgörande begrepp återkommer under våra intervjuer. 
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Även om målet är att inringa diskurser innebär det inte att vi behandlar diskurser som 
någonting som finns ‘där ute’, färdigt avgränsat i verkligheten. Snarare betraktas 
diskursen, liksom hos Winther Jørgensen & Phillips (2011, s. 135), som ett analytiskt 
raster som vi lägger över undersökningsobjekten för att konstruera kunskap – i skarp 
kontrast till positivismen där man tänker sig att sanningen är någonting man som 
forskare ska ‘gräva fram’. Här är det snarare en iscensättning av verkligheten som 
denna text kommer att framställa, där parametrarna för vad som görs förhoppningsvis 
är transparenta. De diskurser som pekas ut i texten ska ses som bilder för hur olika 
maktfaktorer verkar samman inom och mellan våra undersökningsobjekt. 
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4. Dokumentation rörande Kulturhusprojektet 

I denna del presenterar vi det material som vi på olika sätt kommer att använda oss av 
som bakgrund till analysen. Dessutom vill vi med detta avsnitt ge läsaren en 
fördjupad bakgrundsförståelse. Materialet inkluderar all slags dokumentation som 
förts kring projektet, såsom Kultur Skånes ursprungliga ansökan till Kulturrådet, 
Kultur Skånes utskick till de lokala bibliotekscheferna, bibliotekens 
projektansökningar, anslagsbesluten från Kultur Skåne samt bibliotekens egen 
dokumentation kring projektförloppet. Dessa dokument utgör inte vårt huvudsakliga 
källmaterial men fyller en implicit funktion för vår analys då de är essentiella som 
bakgrund till Kulturhusprojektet. Materialet har dels utgjort en av utgångspunkterna 
från vilken vi formulerat våra intervjufrågor, dels varit ett relevant underlag för 
jämförelse med intervjuutsagorna. Intressant har även varit att beakta i vilken mån de 
ursprungliga projektansökningarna skiljer sig från projektens utfall, såsom de 
beskrivs i intervjuerna.  

4.1 Kultur Skånes direktiv för Kulturhusprojektet 
Den 22 februari 2012 skickar Kultur Skåne in en ansökan med rubriken ”Biblioteken 
som kulturhus” till Kulturrådet. I sin ansökan – som uttryckligt relaterar till Regional 
kulturplan för Skåne 2011-2012 (2010) och är väl förankrad i samverkansmodellen – 
argumenteras tydligt för förändringsdiskursen (se avsnitt 2.3) och kulturhustankens 
potential för positiv verksamhetsutveckling inom biblioteksområdet, men även för 
positiv utveckling av regionen i stort:  
 

Att effektivt och kreativt fylla folkbibliotekets moderna funktion kräver utvecklande av nya roller 
och funktioner. Den regionala biblioteksverksamhetens uppgift i detta sammanhang blir att 
tillsammans med kommunerna utveckla folkbiblioteken i denna riktning, mot kulturhus och vitala 
noder i en regional kulturell infrastruktur.  

Kultur Skåne 2012-02-22, s. 2 
 
Kultur Skåne betonar sin ansökan som ett första steg i realiserandet av de regionala 
målen att: 
 

• utveckla biblioteken till kraftfulla lokala aktörer och kulturhus via projekt och processer, 
omvärldsbevakning, metodutveckling, analys och kompetenshöjande insatser, och 

• fördjupa och bredda Region Skånes roll som utvecklingsaktör gentemot biblioteken.  

Region Skåne 2010, s. 34 
 
Kulturhusprojektet framhålls i ansökan som ett bra exempel på praktisering av 
samverkansmodellen där lokala och regionala aktörer deltar i en dialogpräglad 
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samverkansprocess i arbetet med att utveckla biblioteken till kulturhus. Som konkret 
ingång till att göra biblioteken mer samtida och kulturellt breda föreslås en “serie 
praktiska studier” för att testa kulturhustanken ute i verksamheterna. Som exempel 
framhålls film och bibliotek som ett område som utgör en del av definitionen av 
kulturhustanken och bibliotekens breddade uppdrag: 

 
Området utser biblioteken som arenor för eget skapande med tonvikt på barn och ungas eget 
skapande. Film och bibliotek pekar vidare på biblioteken som alternativa visningsfönster för film, 
rörlig bild i ett sammanhang för delaktighet och dialog kring filmkultur och film/rörlig bild som 
konstart. Detta innebär att biblioteken blir delaktiga som aktörer för exempelvis 
ungtalangutveckling i den filmkulturella infrastrukturen i samklang med sektorer som 
civilsamhället och andra aktörer.  

Kultur Skåne 2012-02-22, s. 2f 
 
I sitt beslut skriver Kulturrådet att Kultur Skånes ansökan om medel för att utveckla 
biblioteken till kulturhus beviljas då man bedömer att projektet kan utveckla metoder 
för att stärka den kulturella infrastrukturen och öka tillgängligheten till kultur. Snart 
därefter skickade Kultur Skåne (2012-04-20) ut ett meddelande till regionens lokala 
bibliotekschefer med uppmaningen att komma med förslag till utvecklingsprojekt 
rörande biblioteken som kulturhus: 
 

Vi är intresserade av projekt som rör film och rörlig bild, men inte enbart. Det kan röra sig om 
litteratur, konst, verkstäder m.m. Eller varför inte i intressanta kombinationer av olika 
kulturområden. Era funderingar i detta läge behöver inte vara speciellt utvecklade. Det räcker med 
tankar och uppslag, så kommer vi ut till er på biblioteken och tillsammans kan vi konkretisera och 
planlägga projekten.  

Kultur Skåne 2012-04-20 
 
Som svar på uppmaningen lämnade arton bibliotek i Skåne in förslag på projekt, 
varav tio projekt uppfyllde kriterierna. Totalt beviljades 950 000 kr. Till skillnad från 
den ursprungliga ansökan till Kulturrådet som främst utgick från biblioteket kopplat 
till filmverksamhet beskriver Kultur Skåne (2012-08-25) i sitt beslut hur projektet 
uppdelats utifrån fyra olika utvecklingslinjer:  
 

1. Att testa konkreta aspekter på kulturhustanken i workshops och testzoner. 
2. Att testa hur folkbiblioteken arbetar med att vidga sitt uppdrag med hjälp av film och 

rörlig bild. 
3. Att testa ny teknik med nya målgrupper. 
4. Att nå nya målgrupper/skapa delaktighet med särskilt fokus på målgruppen nya svenskar. 

Kultur Skåne 2012-08-25 
 
Som beskrivning av ärendet och skäl till beslutet framhålls återigen hur biblioteken 
utvecklas mot ett breddat kulturuppdrag. Man menar att det som reaktion på 
befolkningens förändrade kulturvanor och den snabba teknologiutvecklingen krävs att 
biblioteken utvecklas till kulturhus. Bibliotekens traditionella förankring i fysiska 
böcker måste kompletteras med andra aktiviteter, såsom filmvisningar och 
utställningar, men även med begynnande produktionsverksamhet, såsom 
filmverkstäder och skrivarcirklar. Vidare beskriver man hur utvecklingen måste vara 
dialogorienterad och användarstyrd: “att utvecklas i dialog med det lokala och 
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regionala samhälls- och kulturlivet är en grundläggande strategisk förskjutning som 
genererar bredd och djup i verksamheten” (Kultur Skåne 2012-08-25, s. 2). 
 
Nedan presenteras de tre bibliotek som vi valt ut som undersökningsobjekt för denna 
studie. Här lyfter vi fram den dokumentation som ligger till grund för föreliggande 
studie i form av bibliotekens projektansökningar, rapporter, korrespondens med 
Kultur Skåne och övrig dokumentation. 

4.2 Dalby bibliotek: Programaktiviteter mot nya svenskar 
Dalby bibliotek – ett mindre filialbibliotek i byn Dalby, Lunds kommun –  inleder sin 
ansökan om projektmedel med att redogöra för sin syn på kulturhus, vilket de menar 
innebär en breddning av bibliotekets kulturella utbud. Som exempel framhålls att de 
gärna skulle se mer teater och konserter i biblioteket under dagtid. Då Dalby är ett 
växande samhälle finns ett behov av att vidga bibliotekets verksamhet så att det 
passar nyinflyttade, inte minst invandrare, som man vill nå i nära samarbete med 
medborgarkontoret (Dalby bibliotek, odaterad). 
 
De projekt som biblioteket söker stöd för är ett språkkafé samt ett kulturkollo. 
Språkkaféet beskrivs som “en möjlighet till nyinflyttade dalbybor, gärna från andra 
kulturer, att mötas och utbyta tankar och idéer kring en aktivitet som stickning, 
tidningsläsning, internetkurser eller boktips” (ibid.). Vikt läggs vid att aktiviteterna, 
till skillnad från de nuvarande, ska ske dagtid, då detta är något som “bör ingå i ett 
kulturhus” (ibid.). Till detta projekt söker man 7500 kronor. Det andra man söker stöd 
för är ett kulturkollo, ett projekt som handlar om att arrangera kollo för “tweens”, 
barn i åldern 10-12, och låta dem med hjälp av konstnärer, musiker och kulturarbetare 
pröva på skapande verksamhet. Detta beräknar man behöva 20 000 kronor för att 
genomföra. Den totala sökta summan är därmed 27 500 kronor. 
 
Kultur Skåne (2012-08-16) skriver i sitt beslutsbesked till Dalby att de beviljar 
projektmedel utifrån utvecklingslinje fyra: att nå nya målgrupper/skapa delaktighet 
med särskilt fokus på målgruppen nya svenskar. Dock beviljas enbart medel för 
språkkaféet, inte för kulturkollot. Summan som Dalby beviljas är 15 000 kronor, det 
vill säga mindre projektmedel än man sökte totalt men dubbelt så mycket som man 
sökte för det enskilda språkkaféprojektet. I sitt besked lyfter Kultur Skåne fram 
följande frågor som särskilt intressanta: 
 

• Hur ett mindre filialbibliotek kan utvecklas mot kulturhus. 
• Hur man i samarbete med medborgarkontor och studieförbund kan nå vuxna nyinflyttade 

Dalbybor, gärna från andra kulturer, med program eller aktiviteter under dagtid.  

Kultur Skåne 2012-08-16 
 
Konstateras kan att Kultur Skåne fann tanken om att nå nya målgrupper i Dalbys 
ansökan som intressant. Man skriver även att det är önskvärt att Dalby tar kontakt 
med Burlöv, som fått bidrag för ett liknande projekt. I minnesanteckningar från ett 
möte mellan Kultur Skåne och Dalby (2012-11-22) beskrivs:  
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För fem år sedan fanns det nästan inga nya svenskar i Dalby men efter Irak kriget [sic] har det 
kommit att flytta in ett stort antal irakier men även personer från andra länder. 
Sverigedemokraterna har i en del av Dalby den största andelen röstande i hela Sverige. Efter en 
uppmärksammad mobb mot en invandrad familj startade en ung man en Facebook sida [sic] för 
att samla till ett gemensamt samtal om Dalbys framtid.  

Kultur Skåne 2012-11-22  
 

Denna problematik beskrivs som ett startskott för att vid biblioteket arbeta mer aktivt 
mot nya svenskar. Vad projektet beträffar har biblioteket haft två språkcaféer uppe i 
personalens fikarum. Man har börjat i det lilla med kontakter från biblioteket och i 
samklang med övrig rörelse i kommunen. Man tänker arbeta vidare med Dalby GIF 
fotbollsföreningen, BVC, förskolan som man redan har bra kontakt med samt 
församlingshemmet. Ytterligare framställs det multikulturella perspektivet som 
tydligare, då man antecknat att Dalby kommer arbeta med mobilelearn, 
samhällsinformation på flera språk i mobilen (ibid.).  
 
I sin delrapport författad 2013-01-30 kan en viss uppgivenhet kring projektet märkas. 
Bibliotekarierna som ansvarat för projektet upplever att det varit svårt att nå ut till 
invandrarna i samhället. Ingen kom på den första av de sju språkcaféer som är 
planerade under våren. De frågar sig om det bor för få invandrare i trakten eller varför 
det är så att de inte vill komma, då projektet har marknadsförts bland annat på 
hemsidan och Facebook. De dryftar tanken att vidga projektet till att innefatta fler 
grupper som arbetslösa eller föräldralediga, samtidigt som de beskriver att de tar hjälp 
av en anställd på arbetsförmedlingen, själv med invandrarbakgrund, som ger dem 
råden att nå föräldrarna genom sina barn eller genom tolkar som bor på orten.  

4.3 Oxie bibliotek: Workshops, film och berättande 
Oxie bibliotek (2012-06-15) – ett av de större stadsdelsbiblioteken i Malmö – inleder 
sin projektansökan med en bakgrundsbeskrivning. “Berättelsen i centrum” framhålls 
som ett långsiktigt fokus för verksamheten, där biblioteket spelar en viktig roll i att 
stimulera barn och ungdomar till läsning. Här framhålls även planer på att anställa en 
kultur-/litteraturpedagog samt anordna en Berättarfestival under våren 2013 – dessa 
planer utgör emellertid inte delar i projektansökan. 
 
I projektbeskrivningen framhålls hur biblioteket med utökad “teknisk och 
scenografisk kompetens” vill finna lösningar till att utveckla programrummet: “Vi 
vill kunna utveckla biblioteket till att vara en scen för berättande och teater och kunna 
använda bild, ljus- och ljudeffekter som inslag i förmedlingen” (2012-06-15). 
Därefter ges en rad detaljerade exempel på aktiviteter med deltagande och 
medskapande i fokus, såsom olika slags pysselprogram, berättarworkshops, bokkaféer 
och filmvisningar. Därtill framhålls att biblioteket vill arbeta med temat ”Mitt liv” 
genom att koppla samman Photostory, släktforskning, lokalhistoria, skrivarverkstad, 
stadsarkivet och utveckla en “Oxieapp (app som levandegör lokalhistoria, ex 
berättelser om platser i närmiljön, historiska fotografier)” (ibid.). 
 
Totalt ansöks om 380 000 kr, för att täcka upp kostnaderna för:  
 

• Teknisk- och scenografisk kompetens. 
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• Fortbildningen för att på bästa sätt kunna nyttja tekniken. 
• Anlitande av en utvecklare/programmerare som skapar Oxieappen. 

Oxie bibliotek 2012-06-15  
 
I beslutsbeskedet till Oxie bibliotek meddelar Kultur Skåne (2012-08-15) att 160 000 
kr beviljas i projektmedel, utifrån utvecklingslinje 2: att testa hur folkbiblioteken 
arbetar med att vidga sitt uppdrag med hjälp av film och rörlig bild. I beslutet 
framhålls följande frågeställningar som särskilt intressanta:  
 

• Vilken roll spelar projektet för bibliotekets verksamhet? 
• Hur ser deltagandet ut? 
• Hur ser kompetensutvecklingen ut? 
• Hur ser den lokala samverkan ut? 
• Hur fortsätter utvecklingsarbetet med biblioteket som kulturhus efter projekttidens slut? 

Kultur Skåne 2012-08-15  
 
I Kultur Skånes och Kulturnämndens (2012-08-15) formella beslutsbesked där 
samtliga beviljade projekt redovisas, finns dock en tydligare beskrivning av vad 
projektmedlen ska generera. Här framhålls att Oxies projekt syftar till att utveckla ett 
digitalt berättarrum, därtill konstateras att biblioteket för projektmedlen ska knyta till 
sig en kulturpedagog/scenograf samt att ett av målen med projektet är att anordna en 
berättarfestival under våren 2013. Här kan alltså en viss förskjutning urskiljas från 
den ursprungliga ansökans fokus, till exempel omnämns inte Oxieappen.  
 
I februarirapporten till Kultur Skåne beskriver Oxies bibliotekschef (2013-02-01) 
bland annat att ett samarbete inletts med företaget Unsworn som har varit med och 
testat ny teknik och nya idéer såsom sagostunder med ljud och inspelning. 
Temabokstunder, Babycafé och lovaktiviteter har anordnats med fokus på 
delaktighet, och berättandet har gestaltats genom ritande, musik och film. 
Avslutningsvis framhålls Berättarfestivalen som en kommande programpunkt samt 
att kulturpedagogen ska tillsättas under våren. Sammanfattningsvis kan inga tydliga 
avvikelser från den ursprungliga ansökan urskiljas, dock tycks idén om utvecklandet 
av Oxieappen ha övergetts. 

4.4 Åstorps bibliotek: Filmdagar och minibio 
Åstorps bibliotek – huvudbiblioteket i Åstorps kommun, i nordvästra Skåne – inleder 
sin ansökan med att framhålla att Åstorp saknar biograf. Utifrån detta förklaras att 
man med projektet på olika sätt vill arbeta med film; både genom att låta ungdomar 
och andra prova på att göra egen film, men också genom filmvisning genom en 
filmklubb. I ansökan uppges att tankarna funnits med tidigare, men att det inte funnits 
möjligheter till att göra det förberedande arbete som krävs. Att projektet skulle passa 
just nu motiveras med att man undersöker möjligheterna att flytta 
biblioteksverksamheten till Åstorps kulturhus, där möjligheterna att utforma lokalerna 
efter behag skulle vara större och därmed även potentialen till att kunna anpassa 
rummet för filmvisningar (Åstorps bibliotek, odaterat).   
 



 

 40 

De primära målgrupperna är barn och unga samt utlandsfödda och/eller 
mångspråkiga. Till barnverksamheten vill man integrera filmen med litteratur, då det 
anses att film gynnar barnens inlärning. Därtill framhålls att denna typ av verksamhet 
skulle “sänka bibliotekets trösklar”, och därmed locka fler nya svenskar till 
biblioteket. Ytterligare betonas samarbeten av olika slag, bland annat med SFI. 
Summan som budgeteras för är 230 000 kronor, varav en projektanställning skulle 
kräva 170 000 (Åstorps bibliotek, odaterat).   
 
Tydligt är att Åstorps projekt i hög grad relaterar till samtliga utvecklingslinjer som 
Kultur Skåne i efterhand ställde upp; (1) man vill använda sig av workshops utanför 
den ordinarie verksamheten, (2) arbeta med film, (3) testa ny teknik – i detta fall 
filminspelningsteknik – med nya målgrupper samt (4) nå nya målgrupper med fokus 
på nya svenskar. I beslutsbeskedet från Kultur Skåne (2012-08-15) konstateras att 
Åstorps bibliotek beviljas projektmedel på 160 000 kr, dock enbart utifrån 
utvecklingslinje 1: att testa konkreta aspekter på kulturhustanken i workshops och 
testzoner. Dessa frågeställningar lyfts där fram som intressanta:  
 

• Vilka avvägningar och bedömningar skall göras gentemot existerande verksamhet på 
bibliotek och kulturhus? 

• Vilken roll skall filmen spela i det kommande biblioteket/kulturhuset? Hur skulle ett 
filmarbete kunna organiseras i Åstorp? Hur ser delaktigheten ut? 

Kultur Skåne 2012-08-15 
 
För att lyckas genomföra projektet skrevs en projektplan (Åstorps bibliotek 2012-09-
12), i vilken ett antal nödvändiga punkter räknas upp för att skapa förutsättningar till 
att arbeta med film på biblioteket – såsom att genomföra studiebesök, etablera 
samarbeten både i näringslivet och i kommunen samt delta i seminarier och 
workshops. I en preliminär rapport (2012-11-28) ges en mer detaljerad bild av 
utformningen av tänkta aktiviteter. En SWOT10 ställs upp där bra tillgänglighet och 
lokaler för att kunna visa film för förskolor hamnar under styrkor, för lite kunskap 
och ekonomiska resurser som svagheter, att kunna stärka befintliga aktiviteter och nå 
ut till fler genom att till exempel filma bokprat som möjligheter samt att röra sig 
längre från kärnverksamheten, konkurrera med andra och förlita sig på ideella 
samarbetspartners som ett hot. Projektet smalnas också av till att innefatta filmvisning 
som huvudfokus istället för filmproduktion, eftersom det skulle kräva för mycket 
externa resurser.  
 
I sin första rapport (2013-02-01) bedöms projektet som lyckat. Man framhåller att 
särskilt evenemanget Filmdagar i Åstorp, i samarbete med Kulturhuset Björnen, har 
lockat många besökare, lyft in filmen i verksamheten och skapat många kontakter i 
samhället.  

                                                
10 En planeringsmodell som syftar till att inringa styrkor, svagheter, möjligheter och hot (strengths, 
weaknesses, opportunities and threats). 
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5. Resultat och analys 

Vi har valt att strukturera uppsatsens resultat- och analysdel i två större avsnitt, där 
det första syftar till att fokusera uppfattningarna som vid våra intervjuer framkommer 
gällande folkbibliotekets funktioner som kulturhus och det senare, med avstamp i det 
första, fokuserar Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör inom ramen för 
Kulturhusprojektet. I det inledande avsnittet vill vi i huvudsak uppehålla oss vid 
uppsatsen första frågeställning: 
 

• Vilka synsätt på folkbibliotekets funktion som kulturhus kommer till uttryck 
bland de biblioteksanställda respektive hos Kultur Skånes utvecklingsaktörer? 

 
Med Kulturhustankens anatomi som övergripande rubrik vill vi i ett antal 
underrubriker inringa de mest framträdande värden och funktioner som i intervjuerna 
tillskrivs idén om folkbiblioteket som kulturhus. Viktigt anser vi att uppmärksamma 
huruvida kulturhustanken bland respondenterna upplevs kontrastera mot mer 
‘traditionell’ biblioteksverksamhet, samt de upplevda konsekvenserna av en 
implementering av kulturhustanken i den ordinarie verksamheten – varför vi i detta 
avsnitt även vill fokusera kulturhustankens beröringspunkter med bland annat 
Hedemarks (2009) tidigare nämnda biblioteksdiskurser. Avsnittet sammanfattas 
slutligen i punkt 5.1.4 där vi även för en vidare diskussion. 
 
Härefter följer analysens andra större avsnitt Styra eller stödja? i vilken vi belyser 
kommunikationen och relationen mellan de deltagande biblioteken och Kultur Skåne. 
Detta avsnitt kommer därför kretsa främst kring uppsatsens sista två frågeställningar: 
 

• Vilka förhållningssätt till Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör kommer till 
uttryck bland de biblioteksanställda respektive hos Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer? 

 
• Hur förhåller sig Kultur Skånes utvecklingsaktörer till principen om 

armlängds avstånd? 
 
Sammantaget vill vi i analysens avslutande avsnitt med utgångspunkt i 
förhållningssätten till idén om folkbiblioteket som kulturhus undersöka 
konsekvenserna av samverkansmodellen och de uppfattningar som i 
intervjumaterialet framkommer angående Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör, 
samt huruvida denna roll inom ramen för Kulturhusprojektet kan anses vara av 
styrande eller stödjande karaktär. Även detta avsnitt avslutas med en sammanfattning 
och vidare diskussion. 
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5.1 Kulturhustankens anatomi 
I detta avsnitt vill vi fokusera de uppfattningar som hos projektdeltagarna och hos 
Kultur Skåne framkommer angående folkbibliotekets funktion som kulturhus. Olika 
utsagor citeras från intervjumaterialet och analyseras utefter vilka tendenser, likheter 
och motsättningar man kan se mellan dem. Upplägget utgår inte från att utsagor från 
samtliga respondenter ska ges lika mycket plats under samtliga rubriker, snarare har 
det sammantagna intervjumaterialet – det sammantagna innehållet – fått reflektera 
rubriksättningen. Rubrikerna speglar den struktur vi kunnat skönja i våra 
respondenters utsagor angående de värden som tillskrivs kulturhustanken – med 
denna ansats vill vi skissera kulturhustankens anatomi.  
 
Som tidigare konstaterats kan företeelser och skeenden i diskursanalytisk mening inte 
betraktas som isolerade i tid och rum – dessa är alltid en del av en vidare kontext. 
Därför anser att vi det viktigt att även analysera kulturhustankens och 
intervjuutsagornas beröringspunkter med tidigare forskning om folkbibliotekets 
värden och funktioner. Avsnittet inleds med ett främst redovisande fokus, även om 
utsagorna kommenteras och analyseras fortlöpande genom hela analysen. I det 
avslutande avsnittet (5.1.4) ges sedan en sammanfattning och vidare analys av 
avsnittet. 
 
Om inget annat anges är samtliga utsagor hämtade från muntliga intervjuer. 

5.1.1 Varför kulturhus? 
I Regional kulturplan för Skåne 2011-2012 (2010) framhålls följande punkt som ett 
prioriterat utvecklingsområde för biblioteksverksamheten i regionen: 
 

• Utveckla biblioteken till kraftfulla lokala aktörer och kulturhus via projekt och 
processer, omvärldsbevakning, metodutveckling, analys och 
kompetenshöjande insatser. 

 
Kulturhusprojektet kan ses som en direkt realisering av den regionala kulturplanen, 
vilket också betonas i Kultur Skånes (2012-02-22) ansökan till Kulturrådet om 
projektmedel till Kulturhusprojektet. I Kultur Skånes (2012-08-25) dokumentation 
angående projektet, innehållande avsiktsförklaring samt omvärldsanalys konstateras 
att biblioteket utvecklas mot ett breddat uppdrag, mot kulturhus (se avsnitt 4.1). Här 
framhålls att bibliotekens förankring i fysiska böcker måste kompletteras med andra 
aktiviteter, att biblioteken måste öppna upp rummet och verka för samverkan lokalt 
och regionalt (ibid.). En av utvecklingsaktörerna för Dalby framhåller att “även om 
en del ute i landet är skeptiska till kulturhusbegreppet så är det i alla fall ingenting 
man kan bortse ifrån att det händer. Och att det är i samklang med 
samverkansmodellen” (2013-03-01). 
 
Vid våra intervjuer med Kultur Skåne framkommer att man i utlysningen av 
projektmedel inte ville definiera kulturhusbegreppet alltför ingående. En av 
utvecklingsaktörerna för Oxie bibliotek beskriver projektet som undersökande till sin 
karaktär: “Vad är kulturhustanken på bibliotek? Det är inte säkert att det är samma 
överallt, det beror mycket på var man är någonstans” (2013-02-25). 
Utvecklingsaktörerna för Dalby bibliotek framhåller att ett bibliotek som kulturhus 
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“är en plats som tar upp det som är viktigt i det lokala samhället där man verkar” 
(2013-03-01). Ytterligare betonas att det är innehållet som gör ett kulturhus: “Många 
gånger när man tänker kulturhus så ser man de här stora byggena med väldigt mycket 
tomma rum … Men utan innehåll så är det ju bara ett hus … Biblioteken har ju den 
fördelen att det finns en kontinuitet gällande öppettider, en kontinuitet med 
personalen, en regelbundenhet och så” (ibid.). Mot denna bakgrund framhålls att 
biblioteken som ingen annan har potential att anamma kulturhustanken. 
 
Att de enskilda projekten ser så olika ut måste betraktas som ett resultat av 
öppenheten i kulturhusbegreppet. Som vi senare återkommer till finns ändå vissa 
uppmaningar i utlysningen om projektmedel som i hög grad beaktades i 
ansökningarna, såsom betoningen på breddning och strategier för samverkan. 
Angående utlysningens tonvikt på film och rörlig bild kommenterar en av 
utvecklingsaktörerna för Dalby att endast hälften av ansökningarna tog fasta på detta 
fokus. Samtidigt medges att man ibland fick känslan av att vissa bibliotek “hade en 
idé om kulturhus och så knölade man in film i det” (2013-03-01). I analysens senare 
del (avsnitt 5.2) vill vi mer ingående fokusera Kultur Skånes roll som 
utvecklingsaktör och i vilken utsträckning utvecklarrollen bidragit till de faktiska 
projektens utformning. Först är det på sin plats att redogöra för bibliotekens inledande 
tankegångar angående utlysningen.  
 
Vid intervjun med de två bibliotekarierna vid Dalby bibliotek framhålls att 
filmverksamhet inte var någonting som lockade i utlysningen, däremot att “bredda 
verksamheten mot vuxna på dagtid” (2013-02-19). En av bibliotekarierna hade länge 
funderat på att anordna språkkaféer men tiden hade hittills inte räckt till. Ansökan om 
medel till ett kulturkollo för barn var däremot en ny tanke som inte funnits med 
tidigare, men denna beviljades ej. Sammantaget framkommer vid intervjun att 
bibliotekarierna i Dalby var mycket positiva till Kulturhusprojektet, men även att 
kulturhustanken tidigare inte varit förankrad i verksamheten. Även vid intervjun med 
bibliotekschefen och en av bibliotekarierna i Åstorp betraktades utlysningen som en 
möjlighet att utveckla och bredda bibliotekets verksamhet. Bibliotekarien framhåller 
att filmvisningar inte är väsenskilt från det som biblioteket anordnat tidigare: “Det 
kan mycket väl vara en del i vår programverksamhet men det har det inte varit innan” 
(2013-02-18). Sammantaget ser även personalen vid Åstorps bibliotek mycket 
positivt på utlysningen och betonar hur projektet kan bidra till att stärka 
programverksamheten och samverkan i lokalsamhället. Bibliotekschefen vid Oxie 
bibliotek framhåller i sin tur att utlysningen “låg helt i linje med det vi redan höll på 
att jobba med” (2013-03-05) – dock medges att biblioteket inte tidigare arbetat med 
film. Man konstaterar att biblioteket arbetat brett sedan 90-talet och bibliotekschefen 
framhåller att hon länge identifierat Oxie bibliotek som ett slags levande kulturhus. 
Samtidigt har projektmedlen medfört en ytterligare breddning, varför det trots allt går 
att tala som en slags förändring i verksamheten. 
 
I följande fyra avsnitt (5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3 samt 5.1.1.4) vill vi mer ingående 
inringa de värden som vid våra intervjuer tillskrivs idén om biblioteket som 
kulturhus. 
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5.1.1.1 Biblioteket som mötesplats 
I kulturhustanken ryms en tydlig vilja att utveckla biblioteket som mötesplats. Detta 
inte minst i Kultur Skånes beslutsbesked angående beviljade projektmedel i vilken 
fyra utvecklingslinjer fastslås, däribland: ”Att nå nya målgrupper/skapa delaktighet 
med särskilt fokus på målgruppen nya svenskar” (2012-08-25). Utav respondenterna 
vid de tre biblioteken är det Dalby som bäst kan sorteras in i under denna 
utvecklingslinje, då deras verksamhet riktar sig just till nya svenskar. Att det är mötet 
mellan människor av olika bakgrund som är väsentligt blir tydligt i resonemangen 
kring hur projektet ska fortlöpa om inte tillräckligt många kommer. Bibliotekarierna i 
Dalby uttrycker en oro för att det är för svårt att nå invandrarna på orten och att det 
kanske är för få nya svenskar som bor i Dalby. Därför konstateras att man kanske 
skulle kunna tänka om och även rikta sig mot andra slags målgrupper, såsom 
”arbetslösa och sjukskrivna och gamla och ensamma människor” (2013-02-19). Det 
kan tyckas som att mötet i sig är lika viktigt som mot vilken målgrupp man riktar sig: 
”...men sen är ju rubriken bara en täckmantel för att komma hit och sitta och snacka” 
(ibid.). 
 
Våra respondenter i Dalby betonar samtidigt att biblioteken redan är en naturlig 
mötesplats för många, varför vi uppfattar betoningen på nya målgrupper som en slags 
breddning av redan befintlig verksamhet. Kulturhuset kan här ses som en aktiv aktör 
som fångar upp grupper som är marginaliserade eller på olika sätt isolerade i 
samhället. Idén att fokusera på möten i det egna biblioteket är någonting som även 
Kultur Skånes utvecklingsaktörer för Dalby tar fasta på och prioriterar i valet att ge 
projektmedel för språkcaféet men inte till kulturkollot. I vår intervju framhålls att 
man inte ansåg att idén om ett kulturkollo som tillräckligt starkt kopplad till 
biblioteket: “Det kändes som om mycket skulle försiggå någon annanstans, vi tyckte 
ju det här med att sätta biblioteket i Dalbybornas medvetande … Biblioteket som 
plats var viktigt” (2013-03-01). 
 
Även vid Oxie bibliotek betonas kulturhusets funktion som mötesplats. 
Bibliotekschefen framhåller att ”vår ambition är att alla ska kunna mötas här. En 
längre tid så pratade man mycket om att fokusera sig på någon specifik målgrupp 
men det har vi aldrig gjort” (2013-03-05). Här kan man se en betoning på 
generalisering snarare än specialisering, samtidigt som det är samma sätt att resonera 
som när de anställda vid Åstorps bibliotek prioriterar visning av filmen Äta sova dö. 
En av Kultur Skånes utvecklingsaktörer för Åstorp framhåller att filmen ”porträtterar 
ju många små kommuners situation med arbetslöshet och att hitta sin identitet. Var 
blir man av om man vill vara kvar? Vad gör man då? De hade ju fullt hus vid 
visningarna” (2013-02-26). Där Oxie uttrycker att kulturhuset ska kunna erbjuda 
någonting för alla gör Åstorp det genom att visa på vikten av någonting som 
appellerar till många, som har en värdegrund de boende på orten kan relatera till. Det 
blir en betoning av kulturhusets funktion som mötesplats men på olika sätt. Dalby 
biblioteks mötesplatsbegrepp kan tolkas som mer betonande av de som är 
’osynliggjorda’ eller på annat sätt marginaliserade på orten och som inte vanligtvis tar 
sig till biblioteket, snarare än den allmänhet som man kan säga att Oxie och Åstorp 
väger in i mötesplatsbegreppet. Oavsett betonas begreppet som viktigt, som när en av 
de intervjuade på Dalby bibliotek säger: “Ja det här med kulturhus och mötesplats, 
det är lite a och o för bibliotek tycker jag” (2013-02-19). 
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5.1.1.2 Biblioteket som allaktivitetshus 
Som vi kunnat se under rubriken Tidigare forskning har 70-talets tankar om 
biblioteket som allaktivitetshus – idén om att biblioteket ska erbjuda mer än bara 
böcker – på senare år aktualiserats inom kulturpolitiken och biblioteksvärlden (se 
Hedemark 2009 och Johannisson 2012a). I intervjumaterialet är det tydligt att idén 
om biblioteket som kulturhus på många sätt kan anses synonym med idén om ett 
allaktivitetshus och ambitionen att bredda sitt utbud. Hos såväl biblioteken som hos 
Kultur Skånes utvecklingsaktörer framhålls en breddning av verksamheten som 
eftersträvansvärd. 
 
I vår intervju med de anställda vid Åstorps bibliotek konstateras att definitionen av 
kulturhus “är ju olika för olika människor. För mig, här i Åstorp, så är det någon form 
av allkulturhus. Jag tror att det skulle gynna Åstorpsborna. […] Jag tror att man ska 
skapa en verksamhet, ett hus med daglig verksamhet som gör att människor känner 
sig bekväma med att gå in och ur” (2013-02-18). Bibliotekschefen i Åstorp betonar 
också känslan av att det är idén om allaktivitetshus som ’gäller’ just nu och att det är 
positivt att man får möjlighet att hänga med: ”För mig är det så uppenbart. Det är de 
här signalerna som sänds ut överallt, att biblioteken gör klokt i att bredda sin 
verksamhet, och kommer det då ett sådant här erbjudande så är det klart att man får 
slå till” (2013-02-18). Även vid Dalby bibliotek konstateras nödvändigheten i att följa 
med i utvecklingen: “...det är en förutsättning nästan för att vi ska fortsätta och nå nya 
grupper och så, att man breddar sin verksamhet” (2013-02-19). 
 
Allaktivitetshuset blir också till en bild för att låta lokalbefolkningen färga 
verksamheten. Det är värt att notera hur allaktivitetshuset gärna ska byggas upp 
genom att breddningen sker utifrån brukarnas egna villkor. Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer för Dalby uttrycker det såhär: ”Vi har ju alltid arbetat med idén att 
det [biblioteket] inte är ett ställe där det finns ett utbud enbart. Ett bibliotek som 
kulturhus tänker vi ju också är en plats som tar upp det som är viktigt i det lokala 
samhället där man verkar, och som inte bara behöver ha med kultur att göra” (2013-
03-01). Även i Åstorp uttrycks nödvändigheten av kulturhuset som intimt kopplad till 
lokalbygden: “Allt måste utgå från medborgarna och förutsättningarna här i Åstorp” 
(2013-02-18). Hos utvecklingsaktörerna på Kultur Skåne (2013-03-01) kan man finna 
liknande tankar, då uttryck som “stärkas i sitt lokalsamhälle” och “göra rummet 
attraktivt i lokalsamhället” är någonting som återkommer i intervjun angående Dalby 
bibliotek. Fokus på användarens individuella behov är också starkt här, inte minst 
nämns ofta användaren som någon form av producent av innehåll. Skapande 
verksamhet lyfts fram som viktigt. Även om projekt som Kulturkollo (Dalby 
bibliotek) och Filmworkshops (Åstorps bibliotek) inte finns med i de aktuella 
projekten så uttrycker båda biblioteken att det är aktiviteter som kan komma att bli av 
i framtiden, då intresse finns bland lokalbefolkningen. Även utvecklingsaktörerna för 
Dalby bibliotek uttrycker delaktigheten som viktig: “Empowerment... Om man tänker 
sig det här med filmproduktion till exempel för unga. Det kan ju vara ett sätt att 
berätta en historia, det kan ju betyda väldigt mycket för den enskilda individen” 
(2013-03-01). 
 
Liksom Jochumsen & Rasmusen (2006, s. 50) beskriver hur bibliotek idag till 
skillnad från förr måste legitimera sin existens genom att rikta sig mot så många 
målgrupper som möjligt blir det vid våra intervjuer tydligt att våra respondenter ser 
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kulturhustanken som en slags möjlighet att med demokratiska förtecken tillfredsställa 
vitt skilda behov. Vid vår intervju i Oxie framhålls en strävan mot att alla ska kunna 
finna någonting de gillar på biblioteket. I anslutning till resonemanget att nå ut till 
samtliga målgrupper konstateras samtidigt att man i och med breddningen får se till 
så att man inte tappar bort sig själv (2013-03-05). Det finns också i intervjumaterialet 
röster som problematiserar allaktivitetshuset som tanke. En av bibliotekarierna i 
Dalby uttrycker: “...det här med kulturhus är ju underbart och så men man får aldrig 
nån extra arbetstid för det. Det läggs ju på hela tiden. Just nu känner jag att man inte 
kan göra så mycket som man skulle önska, för det finns ju så många andra uppgifter 
också” (2013-03-01). Som tas upp under följande rubrik uttrycker samtidigt flertalet 
av våra respondenter att den utbuds- och verksamhetsbreddning som ett kulturhus 
kräver inte enbart ska läggas på bibliotekariernas axlar, utan även ske genom 
samverkan med andra aktörer i lokalsamhället. 

5.1.1.3 Biblioteket som lokal samverkanspartner 
I våra intervjuer har vi i flertalet utsagor uppmärksammat beröringspunkter med 
Johannisson (2012a) och synen på allaktivitetshuset där ”den lokala anknytningen 
som på 1970-talet tog avstamp i ett politiskt medvetandegörande av medborgaren har 
omvandlats till det lokala folkbiblioteket som samverkanspartner för en positiv 
samhällsutveckling” (2012a, s. 306). I detta citat kan man tolka idén om ett kulturhus 
eller allaktivitetshus som intimt kopplad till tanken om att samarbeta med andra 
aktörer i samhället, någonting som märks på ett tydligt sätt i samtliga intervjuer. En 
av bibliotekarierna i Dalby konstaterar att “...det ingår ju lite i begreppet att söka 
samarbeten med föreningar och så och det är ju jättebra” (2013-02-19) och Kultur 
Skånes utvecklingsaktörer med ansvar för Dalby bibliotek betonar på ett liknande sätt 
att ”...den tanken har vi jobbat med innan, hur man kan öka samverkan. Hur kan vi 
utveckla rollen som bibliotekarie för att nå fler och hitta samverkan? […] Hur kan vi 
göra det attraktivt i lokalsamhället?” (2013-03-01). 
 
Även i Åstorp betonas vikten av samarbeten med lokalsamhället, inte minst i 
konstaterandet att verksamheten måste utformas “så att det blir någonting som 
Åstorpsborna känner att ‘det här är vårt kulturhus’. Så är det inte nu. Då tänker jag att 
för mig är det inte så noga vem som är huvudman för aktiviteterna som sker där. Jag 
tror det kräver samarbete” (2013-02-18). Vid vår intervju i Oxie betonas i sin tur att 
man sedan länge samarbetat med lokalsamhället samt att aktiviteter på biblioteket 
redan sköts av olika aktörer, som exempel nämns en schackförening. Dock framhålls 
vikten av att bibliotekarierna måste vara närvarande på något sätt, exempelvis som 
presentatörer. Man menar att besökarna ska veta att biblioteket står bakom det som 
görs och kan komma med feedback och återkopplande kommentarer till bibliotekets 
personal. Oxie samarbetar redan med ett IT-företag för att utveckla berättarrummet, 
någonting som i sig visar på viljan att släppa in det omgivande samhället i 
verksamheten: ”De har verkligen varit lyhörda för vårt arbetssätt. Sen är det klart att 
de kommer med nya idéer och så. Säger ’pröva det här’ och så” (2013-03-05). 
 
Kultur Skånes utvecklingsaktörer för Dalby bibliotek kan sägas anse att denna typ av 
externa förslag och idéer är någonting som är bra för verksamheten: “...och att det 
inte är på bibliotekens villkor hela tiden. Att det kommer in en konsert eller så. Då får 
det vara på konsertmakarens villkor, det får vara bra så alltså. […] Det här är inte 
frågan om att man ska införliva en massa ytterligare kompetenser i yrket och bli en 
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tusenkonstnär...” (2013-03-01). Här kan man se att samarbetet motiveras genom att 
bibliotekarien slipper bredda sin kompetens ytterligare och istället lära sig att förlita 
sig på andras kunnande. Detta är också ett argument som vid många tillfällen i 
intervjuerna hjälper till att stödja tanken på ett breddat utbud om fler aktörer kan 
hjälpa till att ansvara för och utveckla dem. Samtidigt blir det vid våra intervjuer 
tydligt att det råder en slags ovisshet om på vems axlar ansvaret ligger för att 
breddningen på allvar ska kunna implementeras i kärnverksamheten. Samtidigt som 
personalen vid Oxie bibliotek betonar vikten av ta in extern expertis ställs trots allt 
krav på fortbildning av personalen för att kunna bedriva den nya verksamheten, vilket 
inte minst tydliggörs i bibliotekets dokumentation kring projektet där det tydlig 
framgår att större delen av projektmedlen gått till fortbildning. 
 
Sammantaget uttrycks ‘samverkan’ och ‘samarbeten’ med aktörer i lokalsamhället 
som nyckelbegrepp i arbetet med Kulturhusprojektet. Samtidigt är det som vi vill 
redogöra för under följande rubrik tydligt att dessa samarbeten inte enbart bör ske 
med faktiska aktörer, utan även med samhället i stort genom att biblioteket även 
måste hävda sin existens gentemot politikområden. 

5.1.1.4 Biblioteket som tvärsektoriell infrastruktur 
Den övergripande och mest återkommande uppfattningen om biblioteket som 
kulturhus i intervjumaterialet är helt klart potentialen att stärka banden och 
relationerna till medborgarna i lokalsamhället. Samtidigt betonar flera av våra 
respondenter vikten av att tydliggöra biblioteksbegreppet och bibliotekets funktion 
gentemot såväl närvärld som omvärld. I vår intervju med Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer för Dalby framhålls att Kultur Skåne “arbetar mycket med 
begreppet kulturell infrastruktur, biblioteken som kulturell infrastruktur och 
kulturhus. Det är tydligt och lätt att kommunicera och bär också tanken om 
samverkan” (2013-03-01). Till detta hör emellertid inte enbart att etablera nätverk 
med aktörer i lokalsamhället eller genom att vidareutveckla de regionala samarbetena 
inom det egna verksamhetsområdet – det vill säga stärka banden till övriga bibliotek i 
regionen och gemensamt utforma ramarna för biblioteksutvecklingen. Som vi tidigare 
berört i uppsatsens bakgrundsdel konstateras i Kulturutredningens (SOU 2009:16) 
tionde kapitel “Kulturpolitiken som aspektpolitik” hur kulturfrågor utöver sitt 
egenvärde även bör ha betydelse för andra politikområden: “Konstnärligt skapande 
och kulturarv är resurser för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar regional 
tillväxt och har en utvecklingsbar potential” (ibid., s. 83) – tankar som i hög grad kan 
anses anammas inom Kulturhusprojektet genom etablerandet av samspel med övriga 
samhällsområden. 
 
I anslutning till resonemanget om biblioteket som kulturell infrastruktur förklaras vid 
intervjun med utvecklingsaktörerna för Dalby att man efter att ha gjort en gis-karta 
över spridningen av biblioteken i Skåne kommit fram till att biblioteken redan utgör 
kulturcentra på ett eller annat sätt, men att man med Kulturhusprojektet vill “stärka 
biblioteken i samverkan med andra parter i samhället” (2013-03-01). Vi får under 
våra intervjuer med Kultur Skåne uppfattningen att biblioteken genom att anamma 
kulturhustanken kan sägas bli till redskap för att utveckla och göra regionen attraktiv 
genom ökad samverkan med exempelvis omgivande näringsliv och civilsamhälle. 
Som beskrivits under föregående rubrik har till exempel Oxie inom projektet etablerat 
samarbeten med olika företag inom näringslivet – samarbeten som Kultur Skånes 
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utvecklingsaktörer bidrog till att etablera genom att i inledningsfasen av projektet ge 
tips och förslag på personer och företag att samverka med (2013-02-25). Även i 
Åstorp kan Kulturhusprojektet anses öppna upp för ökad samverkan med aktörer som 
‘traditionellt’ sätt inte ses som givna samverkanspartners, såsom Film Skåne och 
Svenska Filminstitutet. Till viss del kan Johannissons (2012b) tidigare nämnda 
resonemang om aspektpolitiken som ett sätt att “legitimera den kulturella 
verksamhetens existensberättigande gentemot andra politikområden” (ibid., s. 72) 
påvisas inom Kulturhusprojektet, avseende bibliotekens möjligheter att i och med det 
breddade uppdraget i större utsträckning än tidigare stödja näringslivet – och därmed 
även den ekonomiska tillväxten – genom att behöva ta in nya kompetenser i 
verksamheten. 
 
Vad gäller projektet i Dalby är det tydligt hur verksamheten legitimeras gentemot 
politikområden som avser integration och sociala problem. Som framhålls av Kultur 
Skånes utvecklingsaktörer för Dalby ligger projektet i linje med det lagstadgade 
uppdraget:  
 

I bibliotekslagen står ju det här med prioriterade grupper, till exempel personer som är nya i 
Sverige. Jag vet att det finns de ställen där man tycker att ‘det här har vi inte tid med, det går 
utanför våra resurser och vår kompetens’. Men det här ska ju faktiskt biblioteken syssla med. Att 
vända sig mot grupper som inte har samma möjligheter.  

Intervju 2013-03-01 
 
Samtidigt kan inte projektet i Dalby enbart ses som ett språkcafé som syftar till att 
lära ut svenska. I Kultur Skånes (2012-11-22) minnesanteckningar från ett möte i 
Dalby är det tydligt att projektet snarare syftar till att motverka de sociala problem 
som råder i Dalby, såsom rasism och integrationssvårigheter (se avsnitt 4.2). 
Ytterligare blir det i vår intervju med Kultur Skånes utvecklingsaktörer för Dalby 
tydligt att biblioteket som kulturhus anses utgöra en samhällsbärande faktor: ”Jag kan 
tänka mig också att det här kan vara ett led i att hålla lite liv i Dalby Centrum. Att det 
händer någonting där både på kvällar och mitt på dagen för många affärer håller på 
och slår igen i centrum. Det är svårt för små samhällen att överleva” (2013-03-01).   
 
Sammantaget kan Kulturhusprojektet och ambitionen att bredda verksamhetsområdet 
i hög grad anses illustrera Skot-Hansens (2006) konstaterande om hur den 
framväxande upplevelseekonomin medför nya, instrumentella, målsättningar för 
folkbiblioteken; såsom att utgöra lokala (och regionala) utvecklingsfaktorer, präglade 
av frågor som rör såväl marknadsorientering som ekonomisk tillväxt. Även om 
biblioteket anses ha ett egenvärde visar vår undersökning även på ett starkt betonande 
av bibliotekets, och kulturhusets, funktion som en tvärsektoriell samhällskraft (se 
Brusman 2012), där biblioteket, som Johannisson (2012a) konstaterar, utgör en viktig 
faktor för positiv samhällsutveckling. Genom att legitimera sin existens gentemot vitt 
skilda politikområden – såväl ekonomiska som sociala – ser vi hur biblioteket som 
kulturhus antar funktionen som tvärsektoriell infrastruktur. 

5.1.2 Kulturhustanken som projekt eller ny linjeverksamhet? 
I och med att projekt till sin natur är avgränsade i tiden har det varit aktuellt att vid 
intervjuerna diskutera vad som händer efter att de olika projekttiderna löpt ut. Kultur 
Skånes utvecklingsaktörer för Dalby bibliotek kan sägas utgå från att 
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Kulturhusprojektet endast är startskottet för ett nytt slags sätt att arbeta – tankar 
biblioteken varit införstådda med redan från start: “I själva utlysningen fanns ju också 
med att man tydligt skulle beskriva vad som händer efter projekttiden. Att man tänker 
på det. Så alla har ju haft med sig att inte bara tänka kortsiktigt” (2013-03-01). Dock 
understryks att biblioteken för att kunna fortsätta med de initierade verksamheterna 
kan behöva förändra den ordinarie verksamheten: ”Det handlar ju om att man måste 
omprioritera, man måste lägga ned vissa saker. Jag kan inte säga något specifikt men 
att man under en tid måste lägga ned något för att bygga upp en struktur för 
någonting nytt så att säga” (ibid.). Bibliotekarierna vid Dalby bibliotek kan ses vara 
inne på samma spår: ”Kulturhustanken som i grunden är positiv tar tid. Man hinner 
inte göra allt som man skulle önska. Det blir ju prioriteringar” (2013-02-19). 
 
Att tydligt betona förändring i den ordinarie verksamheten som en nödvändig 
konsekvens av Kulturhusprojektet kan ses som en del av den förändringsdiskurs som 
Carlgren & Ekman (2010, s. 37-74) menar framkom i debatten om Malmö 
stadsbibliotek. Förändring ses som ett medel för att stärka bibliotekens roll i 
samhället. Man kan se det som att de implicita konsekvenserna kan bli att verksamhet 
som inte är inriktad på samarbete eller annan samverkan med det övriga samhället 
väljs bort. Dessa farhågor finns exempelvis hos Dalby bibliotek, exemplifierat av 
citatet ovan. I vilken utsträckning och på vilket sätt kulturhustanken kontrasterar eller 
sammanfaller med Carlgrens & Ekmans (2010) förändringsdiskurs och 
bevarandediskurs, respektive Hedemarks (2009) bokliga-, informationsförmedlande- 
samt allaktivitetsdiskurs behandlas närmare under följande rubrik. Dock är det redan 
här viktigt att framhålla idén om nödvändigheten av förändring i verksamheten efter 
att projekttiden löpt ut, vilket direkt antyder att Kulturhusprojektet inte enbart 
betraktas som ett avgränsat projekt, utan snarare som ett initierande av en ny slags 
linjeverksamhet. 
 
Vid Åstorps bibliotek blir det tydligt att man tänker fortsätta med sitt projekt; man har 
anpassat lokalen och inrett för filmvisning med egen budget. Dock framhålls att man 
för att kunna fortsätta med filmverksamheten kommer behöva söka nya medel, vilket 
man planerar att göra från bland annat Svenska Filminstitutet. Genom projektet 
framhålls att man fått upp ögonen för att pengar finns att söka. Överlag ser Kultur 
Skåne positivt på möjligheterna att söka externa medel för att fortsättningsvis arbeta 
med kulturhustanken, men som en av utvecklingsaktörerna för Åstorp framhåller är 
det inte helt oproblematiskt att ständigt finansiera verksamheten på detta sätt:  
 

Det som är viktigt i det här är att man någonstans tänker ‘hur får jag den här projektbubblan att 
slutligen gå in i linjeverksamheten?’ Om jag inte gör det så får man projekt som det inte blir 
någonting av efteråt. Då har man ju inte använt sig av projektmöjligheten. Man behöver ta till sig 
möjligheterna och tänka att det här är ju en del av vår basverksamhet.  

Intervju 2013-02-26  
 
Dessa tankar blir även tydliga vid vår intervju i Åstorp, inte minst i det tidigare 
nämnda betonandet av filmverksamheten är ett sätt att stärka programverksamheten 
snarare än att komplettera den. 
 
Vid vår intervju i Oxie framhålls att biblioteket redan nu är ett slags kulturhus och att 
detta projekt är ett tydligt led i detta: ”Både åldersmässigt, socialt och ekonomiskt har 
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vi lite av allt, vi breddar det så. Gör vi en sak ska det fungera för många grupper” 
(2013-03-05). Man betonar att det biblioteket nu fått pengar för är en process, ett sätt 
att förbereda inför en fortsatt implementering av kulturhustanken efter projekttidens 
slut. Man målar upp två möjliga vägar; antingen söker man mer pengar för att 
fortsätta eller så tar man små bitar i taget. Man betonar processen och det viktiga i att 
det inte bara är de yttre förändringarna i biblioteket som räknas utan också 
kompetensutvecklingen av personalen och att andra bibliotek kan bli inspirerade av 
vad som händer på Oxie bibliotek. Kultur Skånes utvecklingsaktörer för Oxie tror inte 
att det blir svårt för biblioteket att gå vidare med projektet, men betonar att samarbete 
och att göra plats för projektet i sin basverksamhet är viktigt: “Ser man det som 
någonting som hänger utanför men som inte ingår i basverksamheten så är man ju 
helt beroende av externa medel” (2013-02-25). Citatet kan ses som ett uttryck för en 
åsikt om att en ‘ordinarie’ verksamhet är lättare att få stöd för hos lokalpolitiker än 
enskilda projekt som måste finansieras av olika typer av bidrag.   
 
“Det är många bibliotek som är projekttrötta också, nya ansökningsdatum, nya 
formuleringar, det kräver ganska mycket...” (2013-02-26) säger en av 
utvecklingsaktörerna för Åstorps bibliotek. Frågan blir i vilken mån 
linjeverksamheten ändå blir beroende av externa medel och vilka konsekvenser detta 
får för biblioteksverksamheten. Som samtliga våra respondenter konstaterar tar det 
både tid och resurser att skriva ansökningar, varför det måste anses problematiskt att 
ständigt behöva finansiera sin verksamhet genom att söka externa medel. Oavsett om 
Kultur Skåne och de deltagande biblioteken betraktar Kulturhusprojektet som ett 
avgränsat projekt eller som ett naturligt inslag i en ny slags linjeverksamhet är det 
även viktigt att beakta hur biblioteksanvändarna uppfattar det nya utbudet av 
aktiviteter. Att bredda sin verksamhet kan anses medföra nya förväntningar, vilket 
kan komma att kräva att biblioteken fortsätter med de initierade verksamheterna. Om 
biblioteken inte beviljats externa medel för att bedriva dessa kan det anses troligt att 
man omprioriterar och tar resurser från andra verksamheter för att inte riskera en 
negativ utveckling avseende sjunkande besökssiffror. 

5.1.3 Kulturhustankens likheter och olikheter med andra 
biblioteksdiskurser 
Som beskrivits under föregående rubriker råder delade, eller kanske snarare dubbla, 
meningar om Kulturhusprojektet som en breddning av, eller som ett naturligt inslag i 
kärnverksamheten. Att biblioteken uttrycker att de för att kunna fortsätta med 
projektverksamheterna efter projektets avslut kommer tvingas söka externa medel 
alternativt omprioritera i kärnverksamheten tyder på att kulturhustanken, som diskurs 
betraktad, rymmer olikheter med övriga diskurser angående folkbibliotekets 
elementära funktioner. Samtidigt bör inte beröringspunkterna underskattas då flertalet 
av våra respondenter även uttrycker att projektet ligger i linje med det lagstadgade 
uppdraget. 
 
Vid vår intervju i Oxie betonas, trots breddningen av verksamheten, en vilja att 
behålla litteraturen och berättelsen som sitt huvudfokus för verksamheten: “Om vi har 
teater här så har vi ändå ett fokus på varför vi har det. Och det är för att stimulera 
läsningen” (2013-03-05). Bibliotekets devis “Berättelsen i centrum”, som även lyfts 
fram i bibliotekets projektansökan, utgår från idén om ett vidgat textbegrepp:  
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Tanken när vi talade om berättelsen i centrum var att alla barn unga och vuxna lär sig inte bara 
genom att lyssna, eller att läsa. De får inte till sig en bok bara på den vägen. När man bokpratar 
står man ju ofta och pratar till barn om en bok. [...] Ett sätt är att komplettera med ljud och rörlig 
bild. Allting ska leda till att förstärka och stimulera till läsning och öka förståelsen av texten. Och 
då behöver man komplettera det.  

Intervju 2013-03-05 
 
I själva idén om ett vidgat textbegrepp ryms tydliga beröringspunkter med såväl 
Hedemarks (2010) bokliga- som informationsförmedlande diskurs. Litteraturen står 
alltjämt i centrum, liksom förmedlandet av information oavsett medieformat. 
Samtidigt märks i Oxie hur förändringsdiskursen premieras framför 
bevarandediskursen (se Carlgren & Ekman, 2010). Viktigare än att vurma för ett 
traditionellt folkbildningsideal med böckerna som främsta verktyg är att följa med i 
samhällsutvecklingen, testa ny teknik och våga förändra sin verksamhet.  
 
Till skillnad från i intervjun vid Oxie bibliotek legitimeras i Åstorp inte 
filmverksamheten med resonemang om ett vidgat textbegrepp, snarare betraktas 
filmvisningar som okontroversiella och naturliga inslag i den ordinarie 
programverksamheten. Liksom i Oxie märks i Åstorp en tydlig koppling till 
allaktivitetsdiskursen och betonandet av att ge utrymme för andra aktiviteter än enbart 
läsning – och på så sätt bredda användarperspektivet. Därmed märks även här en 
förändringsvilja samt ett avsteg från bevarandediskursen där böcker och 
litteraturförmedling utgör verksamhetens enda fokus. 
 
Sammantaget märks i Oxie och Åstorp en tydlig anamning av förändringsdiskursen, 
liksom en överlag positiv inställning till att bredda verksamhetsområdet. Idén om ett 
vidgat textbegrepp medför även en legitimering av flertalet nya verksamheter, liksom 
beröringspunkter med såväl den bokliga- som informationsförmedlande diskursen. 
Även i Dalby är man välvilligt inställda till att bredda sitt utbud, därtill framhålls 
arbetet mot minoriteter och utsatta grupper i samhället som en del av det lagstadgade 
uppdraget. Samtidigt kan många aktiviteter som ryms inom den breddade 
verksamheten inte anses legitimeras av idén om ett vidgat textbegrepp och i Dalby 
uttrycker en av bibliotekarierna en viss oro inför bibliotekens utveckling mot 
kulturhus: 
 

Alltså det är positivt tycker jag men samtidigt så ser jag en fara i att de gamla 
biblioteksuppgifterna, böckerna, litteraturen kommer i skymundan. Jag var till exempel i Malmö i 
förra veckan om e-böcker och där var en tjej som forskar om det här kring media och digitala 
media och sånt. Hon sa att snart så är biblioteken den enda plats där man kan hitta den fysiska 
boken, det dröjer inte många år innan alla bokhandlar gått i graven och det bara finns 
internetbokhandlar. Vi blir alltså den enda platsen där man kan hitta fysiska böcker. Och där kan 
jag se en fara i att fokus hela tiden dras från böckerna, vi ska hela tiden gallra. Det är ju också vår 
profession men grejen är ju det att bibliotekarier är ju ofta idealister, kulturidealister och älskar 
allting av kulturellt värde, teater, film, musik och litteratur och faran är ju då att när vi ska ha 
ansvar för alltihopa så… Det som är vår allra viktigaste uppgift är ju böckerna. Det låter kanske 
gammalmodigt men böckerna kommer ju i skymundan.   

Intervju 2013-02-19 
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Trots att meningen, som Kultur Skånes utvecklingsaktörer för Dalby intygar, inte är 
att bibliotekarien ska anta rollen som “tusenkonstnär” (2013-03-01) utan genom 
samverkan med andra aktörer utforma bibliotekens programverksamhet märks här 
ändå tydligt hur kulturhustanken anses kontrastera och motverka den bokliga 
diskursens idéer om folkbibliotekets elementära funktioner. Kultur Skåne förklarar 
hur biblioteken alltför länge satsat främst på informationskällor “...men allmänheten 
är inte intresserad. Vi har understött de skånska bibliotekens införskaffande av 
databaser men användarsiffrorna är deprimerande. Människor har aldrig haft så 
mycket information så lättillgänglig och de känner sig jättebelåtna” (2012-11-27). 
Här kan vi se en tydlig tilltro till brukarens förmåga att på egen hand ta till sig 
information utan bibliotekariens guidning – vilket kan anses kontrastera mot den 
informationsförmedlande diskursen som ser det som bibliotekens uppgift att lära ut 
informationskompetens (se avsnitt 2.2). 
 
Som tidigare behandlats måste allaktivitetsdiskursen betraktas som den diskurs med 
mest framträdande beröringspunkter med Kulturhusprojektet och idén om biblioteket 
som kulturhus, avseende breddningen av specifika aktiviteter. Som vi tar upp i 
avsnitten 5.1.1.3 och 5.1.1.4 utläser vi samtidigt något utav en förskjutning från 
allaktivitetsdiskursen. Kultur Skåne formulerar det såhär: “Kulturhustanken har ju 
funnits 30 år och det är ju samma tanke idag men med några avgörande skillnader. 
Framför allt betonas samverkan, samtal och dialog på ett annat sätt.” (2012-11-27) 
Sammantaget anser vi att skillnaderna i hög grad stämmer överens med Johannissons 
(2012a, s. 306) tidigare nämnda konstateranden om hur biblioteken idag, istället för 
att som under 70-talet ta avstamp i ett politiskt medvetandegörande av medborgaren, 
har omvandlats till funktionen som samverkanspartner för en gynnsam 
samhällsutveckling, där biblioteket måste arbeta aktivt för att legitimera 
verksamheten genom att fylla alltfler samhällsfunktioner. 

5.1.4 Sammanfattning och vidare diskussion 
Här följer slutkonklusioner och en vidare analys av detta avsnitt. För att närma oss 
den diskursiva information som framkommer i vårt material och analysera 
relationerna mellan utsagorna har vi, som beskrivits i vårt metodkapitel, valt att 
använda oss av några av Foucaults formationsregler: objektet, subjektspositioner, 
strukturer och begrepp. 
 
Vårt studieobjekt i denna första del av vår analys har varit Kulturhusprojektet och 
kulturhustanken. Som Hedemark (2009) konstaterar skapar utsagorna 
subjektspositioner utifrån vilka individerna talar. För att analysera möjligheterna till 
att kunna tala om en slags kulturhusdiskurs har vi urskiljt relationella strukturer i de 
biblioteksanställdas och utvecklingsaktörernas förhållningssätt till kulturhustanken – 
strukturer som i hög grad blivit tydliga genom våra respondenters 
begreppsanvändning. Som vi erfarit under våra intervjuer råder emellertid inte 
fullständig konsensus inom de respektive subjektspositionerna. Dels har motsägelser 
och mångtydighet påvisats i enskilda individers utsagor och dels har det tydliggjorts 
att våra respondenter vid biblioteken inte fullt ut kan betraktas som representanter för 
en samstämmig subjektsposition. Då vi i vår undersökning intervjuat såväl 
bibliotekarier som bibliotekschefer har en viss diskrepans i förhållningssättet till 
kulturhustanken kunnat påvisas, där bibliotekscheferna i högre grad på ett 
tankemässigt plan uttryckt välvilja till kulturhustanken, medan bibliotekarierna i 
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högre grad fokuserat på praktiska göromål förenade med projektet. Å andra sidan 
anser vi inte att spänningarna inom denna subjektsposition gör den mindre enhetlig, 
snarare visar de olika individernas förhållningssätt på en komplexitet och osäkerhet 
inför idén om biblioteket som kulturhus.  
 
Kultur Skånes utvecklingsaktörer kan på ett mer tydligt sätt betraktas som 
representanter för en samstämmig subjektsposition, därtill har vi kunnat påvisa hur 
denna position ifråga om förhållningssätten till kulturhustanken på vissa sätt skiljer 
sig åt från förhållningssätten som kommer till uttryck vid biblioteken. Där Kultur 
Skåne i högre grad betonar bibliotekens funktioner som vitala noder i den regionala 
infrastrukturen och med omvärldsanalytiska resonemang framhäver vikten av 
bibliotekens utveckling mot kulturhus, framhåller biblioteken först och främst 
kulturhusets funktion för invånarna i lokalsamhället genom att beskriva värdet av 
verksamheten för enskilda individer. Vi ser hur Kultur Skåne intar ett övervägande 
teoretiskt och ideologiskt samhällsperspektiv, medan biblioteken i högre grad intar ett 
individbetonat fokus där även konsekvenser gällande den praktiska verksamheten 
lyfts fram. 
 
Som redovisats har vi i utsagorna kunnat påvisa flertalet mönster, eller strukturer, där 
de värden som tillskrivs kulturhustanken sammanfaller mellan de olika 
subjektspositionerna, inte minst gällande hur utvecklingen gynnar samverkan och 
stärker bibliotekets roll som mötesplats i lokalsamhället. Samtliga respondenter 
uttrycker hur Kulturhusprojektet bidrar till att föra kulturen närmare medborgarna. 
Under våra intervjuer har vi kunnat urskilja ett antal nyckelbegrepp där samverkan 
varit ett av de vanligast förekommande, både som legitimering av projektet och som 
en bild av vad det innebär att vara ett kulturhus i stort. Samverkan kan, som en av 
bibliotekarierna vid Åstorps bibliotek uttrycker det och som det fungerat för 
bibliotekarierna vid Oxie bibliotek, vara ett medel för att bredda sitt utbud och sin 
kompetens ytterligare – men det kan också fungera som ett aspektpolitiskt verktyg, 
där samverkan är ett sätt att stärka bibliotekets ställning till det övriga samhället. 
Även om åsikterna finns hos både bibliotek och utvecklingsaktörer kan man se hur de 
biblioteksanställda ofta betonar de praktiska konsekvenserna av samverkan, medan 
Kultur Skåne oftare ser det hela i ett större perspektiv. Utvecklingsaktörerna för Oxie 
bibliotek uttrycker till exempel att “de tekniska grejerna löser sig alltid, det får man 
ha någon konsult med som berättar hur man ska lösa olika saker. […] Vi har ju inte 
hela deras vardag att ta hänsyn till. Vi är ju fria i det” (2013-02-17). Personalen vid 
Oxie bibliotek går istället hellre in på detaljer kring hur det tekniska arbetet gått till 
och hur det underlättats av ett externt företag, än på konsekvenserna av ett sådant 
samarbete i stort. 
  
Breddning är ett annat nyckelbegrepp som samtliga aktörer förhåller sig till på 
varierande sätt. Hos både Kultur Skåne och hos de olika biblioteken finner man en 
stark åsikt om att breddning behövs för att stärka bibliotekens ställning i 
lokalsamhället. I Oxie framhålls till exempel att “Malmö ligger ju en mil bort och det 
är många som inte åker in dit så därför skulle det ju behövas sådant här överallt för att 
stärka de som är här ute, erbjuda” (2013-03-05). Detta är en generell åsikt som 
återfinns i samtliga intervjuer, även om det hos vissa av representanterna vid 
biblioteken också finns en uppfattning om att ett breddat utbud är någonting som 
ligger i tiden och därmed är eftersträvansvärt för att man inte ska ‘hamna efter’. En av 
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bibliotekarierna i Dalby resonerar enligt följande: “Jag tänker ju att de på Kultur 
Skåne får input från flera håll, att det finns sakkunniga som känner efter vilka vindar 
som blåser i den kulturella världen.” (2013-02-19) Det är samma typ av åsikt som 
bibliotekschefen vid Åstorps bibliotek ger uttryck för: “Det är de här signalerna som 
sänds ut överallt, att biblioteken gör klokt i att bredda sin verksamhet” (2013-02-18). 
För oss blir det här tydligt att uppmaningarna att bredda biblioteksverksamheten 
rymmer en slags maktdimension, att idén om biblioteket som kulturhus utgör en 
normerande och därmed legitim tanke som genom utestängningsmekanismer tränger 
undan andra biblioteksdiskurser. Då dessa “signaler” sänds ut överallt, inte minst 
bland auktoriteter såsom Kultur Skåne, blir det tydligt att idén om de positiva 
effekterna med att bredda sitt utbud kan anses utgöra dominerande sanningseffekter, 
skapade av att de ständigt upprepas. 
 
Genom omvärldsanalyser förklarar Kultur Skåne hur man har inringat ett behov av 
verksamhetsbreddning och tagit upp detta med biblioteken på kontinuerliga möten. 
Samtidigt är det tydligt att breddningen inte enbart är ett resultat av 
omvärldsförändringar, utan även av en oro över bibliotekens funktion:  
 

Vi har för vana att ha en tät dialog med biblioteken på bibliotekschefsmöten och så och då märker 
vi en oro ute på biblioteken. […] Alla kurvor ser dystra ut, besöks- och lånestatistiken sjunker 
samtidigt som det är en kurva som inte sjunker och det är politikens stöd. Rent ekonomiskt. Det 
finns ett förtroende. Men vi frågar oss, hur stort får gapet bli innan man börjar ifrågasätta anslagen 
när besöksnivåerna bara sjunker.  

Intervju 2012-11-27 
 
Intressant i sammanhanget är hur Kultur Skåne ställer sig övervägande positiva till 
idén att biblioteken söker externa medel för att i fortsättningen finansiera den 
verksamhet som initierats genom Kulturhusprojektet. I detta ser vi kopplingar till idén 
om “breddad finansiering” som tas upp i utredningen Att angöra en kulturbrygga 
(SOU 2012:16, s. 43): "Under senare år har det också blivit en nödvändighet för 
många organisationer inom kultursektorn att skaffa en breddad finansiering för 
verksamheten som en följd av nedskärningarna i de offentliga bidragen." Mot denna 
bakgrund kan projektet i viss utsträckning ses som ett slags förberedande inför 
svårare tider. 
 
Som Hedemark (2009) konstaterar syftar diskurser till att definiera begrepp och göra 
deras betydelse enhetlig, detta samtidigt som innebörderna av olika begrepp ofta 
skiljer sig åt. Det blir tydligt att kulturhus, trots att begreppet är medvetet löst 
definierat från Kultur Skånes sida, rymmer antaganden om biblioteket som 
mötesplats, samverkanspartner och verksamhetsbreddning som hjälper till att ändå 
göra en definition möjlig. Sammantaget har vi under våra intervjuer med 
bibliotekspersonalen i Dalby, Oxie och Åstorp samt med Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer erfarit att det inte existerar någon gängse vedertagen definition av 
begreppet kulturhus. Kulturhustanken tillskrivs på många sätt likartade värden, men i 
vilken ordning dessa prioriteras skiljer sig på vissa sätt bland våra respondenter. 
Innebörden av begrepp såsom samverkan och verksamhetsbreddning måste i 
sammanhanget betraktas som relativt okomplicerade, liksom skälen till att arbeta 
utifrån dessa. Skillnaderna mellan de olika subjektspositionerna ligger snarare i 
Kultur Skånes övertygelse om nödvändigheten till förändring, som till viss del 
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kontrasterar mot en viss återhållsam, om än övervägande positiv, inställning hos 
biblioteken där främst oron för att ‘hamna efter’ i kombination med Kultur Skånes 
utlysning om projektmedel utgör skäl och möjligheter till förändring. 
 
Sammantaget kan kulturhustanken, som Johannisson (2012a, s. 306) påpekar, sägas 
kontrastera mot 70-talets allaktivitetsdiskurs då den inte enbart utgår från ett lokalt 
perspektiv, utan även betonar bibliotekets funktion som samverkanspartner för en 
positiv samhällsutveckling – en beskrivning som i hög grad även kan sägas 
konstituera kulturhustanken genom att anta ett aspektpolitiskt fokus. Med detta sagt 
visar vår genomgång på möjligheten att inringa en slags kulturhusdiskurs som kan 
sägas kontrastera mot såväl den bokliga- som den informationsförmedlande diskursen 
(se Hedemark 2009) då den lätt leder till omprioriteringar av bibliotekens traditionella 
verksamhet, såsom minskat fokus på litteratur- och informationsförmedling. 
Samtidigt kan det anses svårt att betrakta kulturhusdiskursen som en lika enhetlig 
diskurs som den bokliga och informationsförmedlande. Även om vi betraktar 
kulturhusdiskursen som konkurrerande ger den ofta ett slags kompletterande intryck 
avseende viljan till breddning av biblioteksverksamheten – detta vad gäller såväl 
konkreta aktiviteter som samverkan med andra samhällsfunktioner.  

5.2 Styra eller stödja? 
Istället för att som i föregående avsnitt fokusera förhållningssätten till folkbibliotekets 
funktioner som kulturhus vill vi här belysa Kulturhusprojektet som en realisering av 
den kulturpolitiska utvecklingen, av samverkansmodellen och Kultur Skånes roll som 
utvecklingsaktör för biblioteksverksamheten i regionen. Visserligen kan 
kulturhustanken inte betraktas som enbart en konsekvens av den kulturpolitiska 
utvecklingen; som vi redovisat i uppsatsens bakgrundskapitel samt analyserat under 
föregående rubriker har idén om folkbiblioteket som kulturhus funnits med länge och 
liknar på många sätt 1970-talets idéer om biblioteket som allaktivitetshus, om än med 
vissa avgörande skillnader. Även om vi kan tala om en slags kulturhusdiskurs har vi 
inte kunnat inringa en enhetlig föreställning om kulturhustanken hos våra 
respondenter. Därtill råder en slags osäkerhet kring vad en fullständig implementering 
av tanken skulle innebära för bibliotekens kärnverksamheter.  
 
Som en pendang till forskningsantologin Styra eller stödja? Svensk 
folkbibliotekspolitik under hundra år (2012) – från vilken vi hämtar en del källor i 
avsnitt 2 – vill vi i detta avsnitt undersöka de maktförhållanden som kan sägas 
inkorporeras i Kulturhusprojektet genom att analysera huruvida Kultur Skåne kan 
anses styra bibliotekens utveckling mot kulturhus, eller stödja biblioteken i den 
egenvalda utvecklingen. Som framkommer i avsnitt 5.1.2 råder delade meningar om 
hur och i vilken utsträckning utvecklingen ska fortsätta efter projekttidens slut; 
omprioriteringar i verksamheten anses nödvändig, detta samtidigt som somliga av 
våra respondenter uttrycker en oro över att viktiga verksamheter hamnar i 
skymundan. Mot denna bakgrund blir det därför naturligt att i detta avsnitt närma oss 
våra två sista frågeställningar: 
 

• Vilka förhållningssätt till Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör kommer till 
uttryck bland de biblioteksanställda respektive hos Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer? 
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• Hur förhåller sig Kultur Skånes utvecklingsaktörer till principen om 

armlängds avstånd? 

5.2.1 Kultur Skåne som utvecklingsaktör 
Som en konsekvens av samverkansmodellens implementering i Skåne 
omorganiserades Kultur Skåne och i samband med detta blev det som en av 
utvecklingsaktörerna framhåller nödvändigt att diskutera tjänstemännens nya roller 
och titlar (2013-03-25). Som framkommer i våra intervjuer med Kultur Skåne är 
funktionen som utvecklare av biblioteksverksamheten långt ifrån ny, men i och med 
samverkansmodellens införande har uppdraget vidgats till att även innefatta 
handläggning av utvecklingsmedel. En av Kultur Skånes utvecklingsaktörer 
sammanfattar: “Det är statliga pengar med regionalt ansvar som ska verka lokalt. Så 
det är ju inte jätteenkelt” (2013-02-25). 
 
I ett mejl beskriver en av Kultur Skånes utvecklingsaktörer: “Många av oss hade 
hittills kallat oss konsulenter, men nu var förslaget från ledningen handläggare. Efter 
protester blev det till slut utvecklingsaktör” (2013-03-25). En annan utvecklingsaktör 
beskriver vid vår intervju att arbetssättet inte skiljer sig så mycket från tidigare:  
 

Vi har behållit utvecklarrollen. Tidigare var vi ju konsulenter men det var mer en terminologi som 
används i det sammanhanget och nu är vi organisatoriskt i det här sammanhanget och vi kämpar 
ganska mycket för att heta just utvecklare och inte handläggare. För annars hade det varit väldigt 
lätt att inom en kulturförvaltning bli handläggare.  

Intervju 2012-03-01  
 
Som vi återkommer till i avsnitt 5.2.2 finns en spänning i kombinationen 
utvecklingsaktör och bidragsgivare. Samtidigt upplever vi vid våra intervjuer 
relationen som relativt oreflekterad. Sammantaget ges bilden av Kultur Skåne som 
samtalspartner i utvecklingsarbetet störst utrymme, där Kultur Skåne på regional nivå 
och biblioteken på lokal nivå genom samverkan och täta dialogprocesser inringar en 
önskvärd biblioteksutveckling – detta genom att tillsammans utforma ramarna för de 
enskilda projekten. 
 
Kultur Skåne betonar att kulturhustanken har funnits med länge: “Vi har ju 
bibliotekschefsmöten och det här med kulturhus är ju någonting som kommit upp där 
under relativt lång tid ändå” (2013-02-17). Med samverkansmodellen och arbetet med 
att utforma regionala kulturplaner beskrivs hur kulturhustanken växt fram som en 
gemensam målsättning för biblioteksutvecklingen genom just samtal och samverkan. 
Som vi tagit upp under rubriken Tidigare forskning (avsnitt 2) är det som Johansson 
(2012) konstaterar trots allt långt ifrån alla lokala bibliotekschefer bjuds in de 
regionala samtalen, och även om de bjuds in och deltar så råder ofta ett glapp mellan 
det lokala behovet och den regionala kulturplanen. Som Myndigheten för 
kulturanalys (2012) konstaterar i sin utvärdering av samverkansmodellen är den 
samtalsdemokratiska modellen dessutom svår att omsätta i praktiken. Trots 
ambitionen om jämlika förhållanden betonas hur de strukturella maktförhållandena 
oftast påverkar de beslut som fattas utifrån samtalen, konstateranden som i hög grad 
kommer till uttryck under vår första intervju med representanter för Kultur Skåne, där 
chefen för arbetsgruppen Bibliotek, bildning och media uttrycker följande: 



 

 57 

 
Den regionala kulturplanen har föregåtts av en samverkansprocess med kommunerna där vi också 
ställt frågan “vilka är de viktigaste utvecklingsfrågorna?” Men det också så att får inte vi svaren... 
Sitter man på ett lokalt bibliotek så har man inte perspektivet. Vi kan driva de här frågorna och 
det är ju också ett maktförhållande. Man kan ju samverka hur mycket som helst men om vi tycker 
att det här är viktigt för biblioteken så kanske vi driver den här frågan i alla fall.  

Intervju 2012-11-27 
 
Vid våra intervjuer med projektdeltagarna vid de respektive biblioteken blir det 
tydligt att man inte upplevt sig direkt delaktiga i den regionala kulturplanens konkreta 
utformning, snarare har man fått ta del av denna i efterhand. Samtidigt uttrycks ett 
stöd för kulturplanen och de olika utvecklingsmålen, samt en tilltro till författarna av 
dokumentet där man även önskar ytterligare direktiv. I Åstorp uttrycker 
bibliotekschefen: “Jag hörde till dom som svarade på den regionala kulturplanen. Jag 
skrev där att man gott skulle kunna bli lite tydligare i kulturplanen. Men det förstod 
jag att det är ju absolut inte avsikten. Men för mig blir det då ett dokument som 
beskriver allt, som försöker omfatta allt” (2013-02-18).   
 
Även om kulturhustanken välkomnas av de deltagande biblioteken i 
Kulturhusprojektet är det tydligt hur bibliotekspersonalen inte varit aktiva 
samtalspartners i utformandet av tanken som en målsättning i den regionala 
kulturplanen – något som kan anses problematiskt (se avsnitt 2.1). Även om denna 
problematik inte utgör en av våra frågeställningar har den för oss varit viktig att 
beakta när vi undersökt dialogprocesserna inom Kulturhusprojektet, inte minst då vi 
anser det viktigt att undersöka relationen mellan de deltagande biblioteken och Kultur 
Skåne, till exempel genom att fokusera huruvida kulturhustanken varit förankrad hos 
de olika biblioteken innan projektet sjösattes eller snarare är att betrakta som ett 
resultat av Kultur Skånes utlysning om projektmedel. I följande två avsnitt vill vi 
därför analysera uppfattningarna som framkommer i vårt intervjumaterial angående 
Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör inom ramen för Kulturhusprojektet, genom 
att ta fasta på dialogprocesserna samt huruvida deltagarna i projektet anser att Kultur 
Skåne intagit en stödjande och/eller styrande funktion. 

5.2.1.1 Kultur Skåne som stöd och samtalspartner 
I den ursprungliga utlysningen där Kultur Skåne (2012-04-20) uppmanar regionens 
bibliotekschefer att inkomma med projektidéer understryks att ansökningarna inte 
behöver vara särskilt detaljerade: “Det räcker med tankar och uppslag, så kommer vi 
ut till er på biblioteken och tillsammans kan vi konkretisera och planlägga projekten.” 
Redan här ser vi hur Kultur Skånes ambition är att genom täta samtalsprocesser 
utforma de enskilda projekten. Detta kan exemplifieras genom hur de valde att bevilja 
Oxie projektmedel för att de såg idéer som redan fanns på plats som intressanta. 
Utvecklingsaktörerna för Oxie bibliotek uttrycker att “...det som var intressant i deras 
ansökan som vi såg det var ju att det fanns ett behov som var sprunget ur att man 
kommit till en viss nivå att man kände att ‘nej, nu behöver vi komma längre’” (2013-
02-17). Liknande tankesätt kan ses när utvecklingsaktörerna för Dalby bibliotek 
uttrycker att “...det här med kulturhus, biblioteket verkar ju ganska mycket så redan” 
(2013-03-01). Med detta som ingång kan man se det som att Kultur Skåne har valt att 
stötta bibliotek där utvecklingen redan är igång och självvald. 
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Vid våra intervjuer med såväl deltagarna vid biblioteken som med Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer framhålls hur Kultur Skånes aktiva inblandning i projektet varit 
mest framträdande i inledningsskedet, i fördelningarna av projektmedel samt i 
revideringarna i vissa av ansökningarna. Men även innan biblioteken skickade in sina 
ansökningar. Såhär förklarar utvecklingsaktörerna för Åstorps bibliotek den inledande 
processen: 
 

Åstorp är lite speciellt för de kände att de kanske inte var riktigt framme i sina lokala 
processer för att söka. Där var det faktiskt så att vi sa att det är jättespännande om ni söker. Vi 
hade mycket telefonsamtal med bibliotekschefen... Sen kom det här upp med film och rörlig bild 
och då  fanns det personal på biblioteket som var väldigt intresserade av att sätta igång det 
utvecklingsspåret. Då blev det ändå så att de sökte.  

Intervju 2013-02-26 
 
På frågan om kulturhustanken varit förankrad i verksamheten innan 
Kulturhusprojektet satte igång ställer sig bibliotekschefen i Åstorp tvekande: “...alltså 
jag tycker det är svårt att säga om den tanken fanns här innan att vi skulle arbeta såhär 
och utvecklas mot kulturhus. Jag vet inte det, om det var så egentligen” (2013-02-18). 
Den ansvariga bibliotekarien för projektet uppger att man inte tidigare arbetat med 
film och filmverksamhet men att “...när man får ordet film så drar ju tanken i den 
riktningen såklart” (ibid.). Sammantaget ger man i Åstorp uttryck för att samtalen 
med Kultur Skåne medfört att man fått upp ögonen för hur man kan använda sig av 
filmmediet i sin verksamhet. Kultur Skåne å sin sida betonar hur projektet tagit 
tillvara på kompetens och tankar som redan fanns hos biblioteket: “...det här med att 
göra de här aktiviteterna, det fanns ju. Det fanns hos personalen, det fanns kompetens, 
man hade prövat” (2013-02-26). Även om kompetens redan fanns i Åstorp ser vi här 
hur Kultur Skåne upplever sig stödja befintliga tankar – tankar som i själva verket 
växt fram i och med utlysningen och i samtalen med Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer. 
 
Till skillnad från Åstorp uppger man i Dalby och Oxie att man haft tankar på sina 
respektive verksamheter sedan länge. Bibliotekarierna på Dalby bibliotek menar att 
projektet inneburit en knuff i riktningen att göra någonting av idéerna och att dialogen 
med Kultur Skåne hjälpt till att konkretisera och smalna av projektet. Oxie bibliotek 
uttrycker i sin tur hur de haft en tydlig idé om projektet hela tiden som Kultur Skåne 
sedan hjälpt till att planlägga och realisera. Kultur Skåne å sin sida framhåller hur 
man efter att projektmedlen fördelats upplevde att Oxie kom in på ett annat spår än 
vad som var sagt från början: “Vi hörde att det fanns en stor osäkerhet i vilket håll 
man skulle gå, så vi förhöll oss väldigt passivt där” (2013-02-25). Här ser vi hur 
Kultur Skåne i detta läge valde att låta Oxie utveckla projektet på egen hand istället 
för att gå in och ställa krav eller bestämma. 
 
Både Dalby och Åstorps bibliotek uttrycker att man i början av projektet kände sig 
nervösa för hur Kultur Skåne skulle reagera på projektet, men att oron varit obefogad 
då Kultur Skåne varit uppmuntrande i sitt bemötande. En av bibliotekarierna på 
Åstorps bibliotek uttrycker det såhär:  
 

I början var det lite så, innan det första mötet, att man tänkte hur vet vi att vi gör rätt saker? Så det 
inte blir att de säger att de vill ha tillbaka pengarna. Men sen efter första mötet har det känts som 



 

 59 

att de tycker att vi varit på rätt spår och då har det bara varit att köra på. Så det känns inte som att 
“nu måste vi klara tentan”.  

Intervju 2013-02-18  
 
Även vid Oxie bibliotek stärks bilden av Kultur Skåne som ett stöd och en 
samtalspartner: “Om det hade varit något så hade jag bara kunnat kontakta dem, om 
det varit något som dykt upp” (2013-03-05). 
 
Även om Dalby haft tanken om språkkaféer tidigare så har idén emellertid varit 
specifikt förankrad i linjeverksamheten och det är svårt att se att de själva satt in 
tanken under paraplybegreppet kulturhus innan detta projekt, vilket kontrasterar mot 
Kultur Skånes förståelse av Dalby bibliotek som kulturhus: “biblioteket verkar ju 
ganska mycket så redan” (2013-03-01). Här kan man se ett klargörande av Kultur 
Skånes roll, där man för in ett teoretiskt raster över de konkreta idéerna. På frågan om 
man i Dalby hade sökt projektmedel om idéerna inte funnits sedan innan svarar en av 
bibliotekarierna: “Då försöker man kanske hitta någon slags vinkel som gynnar vår 
verksamhet. Det är ju ändå vi som känner vår verksamhet bäst, våra låntagare och så, 
vad som passar dem. Då hade man nog ändå kunnat hitta någon infallsvinkel till de 
här uppmaningarna” (2013-02-19). Detta kan ses som ett uttryck för att man försöker 
hitta ett handlingsutrymme för sina egna idéer under de förutsättningar som Kultur 
Skåne sätter upp. På samma sätt uppger utvecklingsaktörerna för Oxie bibliotek att 
huvudsaken för att få sina ansökningar beviljade inte varit hur långt man kommit i 
tankarna om biblioteket som ett kulturhus, snarare har bibliotekets egna idéer stått i 
centrum och att det ska vara någonting som biblioteket inte redan gjort. Viktigast i 
beslutsprocessen om projektmedlen var att uppmärksamma “vari genuiniteten i idén 
ligger, att den behövs på det är stället, att man har en speciell demografi eller vad det 
nu kan vara frågan om” (2013-02-25). 

5.2.1.2 Kultur Skåne som motor och förändringsagent 
Även om Kultur Skåne i flera fall valde att ge projektmedel åt bibliotek där de redan 
ansåg att kulturhustanken var väl förankrad så var detta inte den enda typ av bibliotek 
som beviljades medel. I en förberedande intervju med representanter från Kultur 
Skåne framhålls att alla möjliga bibliotek ansökte om projektmedel och att “en del 
bibliotek sökte kanske pengarna för att de såg det som en chans att söka pengar 
generellt. Men de bibliotek vi gett pengar till är jätteintressanta utifrån det här 
synsättet...“ (2012-11-27). Samtidigt betonas att man beviljade projekt för att 
utveckla kulturhustanken i både bibliotek där tanken redan fanns men också där man 
såg potential till implementering av den: “Det är alltid vissa bibliotek som är i 
framkant när det gäller nya idéer … Det blir ett glapp mellan biblioteken och det 
gäller att puffa även på de som inte per automatik tänker såhär” (ibid.). Man kan här 
se en vilja till att aktivt driva på utvecklingen i regionen, samt uttyda en åsikt om att 
det är problematiskt med bibliotek som hamnar efter i vägen mot att bli kulturhus – 
vilket även relaterar till Regional kulturplan för Skåne 2011-2012 där det framhålls 
att Kultur Skåne aktivt ska verka för att biblioteken i regionen ska utvecklas mot 
kulturhus (se avsnitt 4.1). 
 
Även om biblioteksutvecklingen i regionen sker genom samverkansprocesser, där 
Kultur Skåne genom dialog med lokala bibliotekschefer inringar en önskad 
utveckling återkommer vi i intervjuerna till att Kultur Skåne anses ha en bättre 
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överblick än de lokala cheferna och att det därmed ingår i uppdraget att föra ut nya 
idéer till biblioteken. Som tidigare citerats förklarar en av respondenterna hos Kultur 
Skåne att oavsett den demokratiska ambitionen om samverkan så är det viktigt att 
Kultur Skåne, oavsett medhåll från biblioteken, driver de frågor man själva anser 
viktiga (2012-11-27) – ett till synes problematiskt förhållningsätt men som ändå kan 
sägas välkomnas hos biblioteken, exempelvis i Åstorp där bibliotekschefen uttrycker 
sig positivt till Kultur Skånes funktion som pådrivare av verksamhetsutveckling:  
 

Jag tycker att det är bra att de är motor kring utvecklingsidéer. Det är ju ändå så att här jobbar 
man med verksamheten, här har man fullt upp med daglig verksamhet så att säga. Men på 
regionen har man ett perspektiv, man kommunicerar och skapar målen för kulturverksamheten i 
Sverige. Genom samverkansmedel läggs det pengar på regionerna och för mig är det väldigt 
positivt att dom driver utveckling framåt genom att stimulera med medel.  

Intervju 2013-02-18 
 
Bibliotekschefen får medhåll från sin medarbetare som angående styrning uttrycker: 
”Jag tror att jag eftersöker mycket mer, faktiskt. Som nu när vi håller på med film, 
och att kunna göra det på ett bra sätt, knyta ihop film med böcker eller ja 
överhuvudtaget, med kompetensutveckling och för att utveckla verksamheten” (ibid.). 
Även en av bibliotekarierna i Dalby framhåller det som positivt att Kultur Skåne visar 
vad de tycker är viktigt, om än inte lika tydligt:  
 

Idéerna är ju bra men sen är det ju viktigt att det är frivilligt, att det inte lagförs att man måste ha 
alla aktiviteter på ett bibliotek för då kommer man ju dö som anställd. Det tillsätts ju inte mer 
tjänster eller så. Men det ger ju en fingervisning om att detta är viktigt. Politikerna kan ju styra, 
visa att det är viktigt [...] Om det är vägledning och inte regelverk så är det väl bra.  

Intervju 2013-02-19 
 
Man kan se en generell tendens här, där biblioteken uttrycker att Kultur Skånes styrka 
ligger i att de har tid och resurser till omvärldsbevakning vilket ger en auktoritet 
bakom de tankar och idéer som de för ut till biblioteken. En av utvecklingsaktörerna 
för Åstorps bibliotek kan också tyckas ge uttryck för denna åsikt: “Fördelen när man 
jobbar regionalt är ju att man sitter med ett hyfsat bra helhetsperspektiv på hur det ser 
ut på de olika platserna, vilket man oftast inte har tid att skaffa sig när man jobbar 
lokalt” (2013-02-26). 
 
Både Dalby och Oxie bibliotek lyfter fram att de ser det som viktigt att deras projekt 
ska kunna fungera som exempel i resten av landet, att de visar att kulturhustanken är 
värd att satsa på. En av bibliotekarierna i Dalby konstaterar: “Jag tycker det är bra att 
regionen satsar på det här, och det ger ju även signaler utåt, kanske mot övriga delar i 
Sverige” (2012-02-19). På ett liknande sätt uttrycker en av bibliotekarierna i Oxie att 
projektet även kan visa vägen för andra bibliotek: “Vi har en kompetensutveckling 
här men det kan ju vara av intresse för andra. Jag tycker när man söker sådana här 
medel att det kan tillgodogöras av andra också” (2013-03-05). 
 
Förhållningssättet att Kultur Skåne inte styr måste anses påtaglig bland 
representanterna från biblioteken, snarare anser man att Kultur Skåne ger biblioteken 
möjligheter att utvecklas. En av bibliotekarierna i Åstorp framhåller: ”Jag kan inte 
säga att man blir styrd. Men sen är det väl alltid så att får man tid att sätta sig in i 
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någonting, då växer det ju... Så på det sättet är det ju klart att möjligheten styr” (2013-
02-18). Bibliotekschefen för Oxie bibliotek är inne på samma sak och beskriver att 
den enda styrningen bestod av riktlinjerna för ansökan liksom den beviljade 
projektsumman. Samtidigt uttrycks en motvilja till begreppet styrning (2013-03-05). 
Det är tydligt att begreppet styrning här har en negativ klang som implicit lägger en 
skuld på det egna agerandet; ingen vill vara styrd. Frågan är känslig. Istället betonar 
man Kultur Skånes roll som bollplank och dialogpartner i processen. Slutsatsen vi 
drar av detta är att både utvecklingsaktörer och biblioteksanställda genomgående i 
vårt intervjumaterial skiljer på två sorters styrning: idémässig styrning grundad på 
omvärldsbevakning och trender och detaljstyrning där man går in och bestämmer vad 
biblioteken rent konkret får göra och inte göra. “Så länge de inte styr innehållet så är 
det väl bra. Att man får riktlinjer...” (2013-03-05) uttrycker en av bibliotekarierna vid 
Dalby bibliotek. Ett liknande resonemang förs av bibliotekschefen för Åstorps 
bibliotek: “Man känner inte att man känner sig styrd, utan att man får förutsättningar” 
(2013-02-18). När en av bibliotekarierna i Åstorp, som tidigare citerats, efterfrågar 
ytterligare styrning blir det tydligt att styrningen bör ligga på ett idémässigt plan, 
snarare än ett konkret. 
 
Även om representanterna från biblioteken helst betraktar utvecklingsaktörerna som 
dialogpartners kan det anses uppenbart att Kultur Skåne även fyller funktionen som 
motor till idémässig förändring, vilket legitimeras av tyngden i det regionala 
perspektivet. Vid biblioteken anser man sig inte ha tillräckligt med tid till att arbeta 
med utvecklingsfrågor, varför man tacksamt tar emot input utifrån. Föreställningen 
om Kultur Skåne som motor och förändringsivrare blir kanske som mest tydlig i 
formuleringarna angående projektets syften, där biblioteken fogas in i ett 
aspektpolitiskt sammanhang (se avsnitt 5.1.1.4). I vår intervju med 
utvecklingsaktörerna för Dalby uttrycks till exempel hur Kulturhusprojektet i enlighet 
med den regionala kulturplanen verkar för medborgarnas rätt till närhet till kultur: 
 

Kulturen ska ut i hela regionen. Och då tänker man alltså rent praktiskt på att i mindre kommuner 
så finns det oftast inte något annat gemensamt hus, det finns inte så mycket scener. Det finns 
praktiska svårigheter för kulturidkare att ta sig ut och uppträda ute i regionen därför att det finns 
inte den nödvändiga infrastrukturen, scener för att dansa eller kammarmusik.  

Intervju 2013-03-01 
 
Här tas fokus bort från bibliotekens traditionella verksamheter och riktar det mot ett 
just aspektpolitiskt sammanhang där man som institution betraktas utifrån det värde 
man kan tillföra omgivande samhällsfunktioner, i detta fall det lokala kulturlivet. Det 
finns ur denna synvinkel en stark tilltro till det som Carlgren & Ekman (2010) kallar 
förändringsdiskursen, där man ser det som sin uppgift att utveckla och hålla 
verksamheten legitim och konkurrenskraftig gentemot andra branscher. 
 
Sammantaget ligger det nära till hands att anknyta till Möller (2012) och 
konstaterandet om hur regionala aktörer – till vilka Kultur Skånes utvecklingsaktörer 
kan anses räknas – i och med samverkansmodellens införande i allt större 
utsträckning antar funktionen som entreprenörer som “får saker att hända” (2012, s. 
72). I sammanhanget är det även intressant att som tidigare citerats framhålla 
konstaterandet att Kultur Skåne inte alltid upplever sig behöva ta hänsyn till 
biblioteken i utvecklingsarbetet: “Vi kan driva de här frågorna och det är ju också ett 
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maktförhållande... Man kan ju samverka hur mycket som helst men om vi tycker att 
det här är viktigt för biblioteken så kanske vi driver den här frågan i alla fall” (2012-
11-27). Med de redovisade förhållningssätten till Kultur Skåne som utgångspunkt vill 
vi i följande avsnitt analysera huruvida Kultur Skånes funktion kan anses stå i 
konflikt med den kulturpolitiska principen om armlängds avstånd. 

5.2.2 Förhållningssätten till principen om armlängds avstånd 
Under en förberedande intervju (2012-11-27) med Kultur Skånes chef för 
arbetsgruppen Bibliotek, bildning och media samt en av utvecklingsaktörerna 
uppmålas en problematik gällande yrkesbetäckningen på Kultur Skånes tjänstemän.  
Man framhåller att beteckningen utvecklingsaktör inte är oproblematisk i en 
bidragsrelation samt frågar sig om Kultur Skåne inom ramen för Kulturhusprojektet 
på ett tillbörligt sätt hanterat konflikten mellan utvecklingsaktör och principen om 
armlängds avstånd: 
 

Så sitter vi här sju åtta personer regionalt i en organisation som i väldigt hög utsträckning är 
bidragsorienterad samtidigt som vi har ett utvecklingsuppdrag. Så det är en spänning här i vår 
yrkesroll mellan bidragsgivare och utvecklingsaktör. Det här är också omgärdat av en terminologi 
som jag inte blir riktigt klok på. Armlängds avstånd vad är det egentligen? […] Hur balanserar vi 
utvecklingstanken, armlängds avstånd och närhet. Finns det mellanting där? Kan man röra sig 
längs en skala? Kan man inta olika positioner vid olika tillfällen? Det är sånt som vi suttit och 
tänkt på.  

Intervju 2012-11-27 
 
Principen om armlängds avstånd beskrivs här som svårgreppbar och abstrakt, men 
likväl som något man måste förhålla sig till. Lika tvetydig upplevs den dubbla 
yrkesrollen som utvecklingsaktör och bidragsgivare: 
 

I det här fallet är ju vi bidragsgivare och utvecklare. Kan man vara båda delar? Och de på andra 
sidan hur förhåller sig de till oss? Vi sitter ju på nån slags makt […] Tidigare har vi kommit ut till 
biblioteken och diskuterat, haft ett jämlikt samtal med bibliotekschefer och tillsammans 
formulerat en utvecklingsidé och formulerat en ansökan till kulturrådet. Det har varit ett jämlikt 
samtal i alla bemärkelser, men nu är vi i ett sånt här samtal. Kan man förflytta sig i den här 
positionen? Och vad är det ojämlika samtalets styrkor och svagheter? Där är vi lite trevande får 
man väl säga.  

ibid. 
 
Intressant är betonandet av samtalet som någonting som med den nya yrkesrollen 
skulle kunna innebära ojämlikheter, då Kultur Skånes roll som just samtalspartner 
eller bollplank är någonting som frekvent återkommer i intervjuer med biblioteken (se 
avsnitt 5.2.1.1). I denna odefinierade typ av relation blir det upp till var och en av 
aktörerna att göra sin egen tolkning av den. I en kompletterande intervju via mejl med 
en av utvecklingsaktörerna för Åstorps bibliotek beskrivs en upplevd problematik 
med denna typ av relation: 
 

Hur nära kan man så att säga vara i processen utan att hamna i en situation där bidragsgivaren tar 
över. Jag föreställer mig att förmågan att dra denna gräns är en del av utvecklingsaktörens 
yrkeskompetens som avgör från fall till fall, alltså situationen och kontexten blir avgörande. Men 
det jag tror är att utan denna dialog och diskussion så kan utvecklingsaktören i längden inte 
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upprätthålla sin förmåga att vara just utvecklingsaktör. Du blir inte intressant som samtalspartner 
utan bara som plånbok.  

Mejlkonversation 2013-03-25 
 
Här betonas att rollen som utvecklingsaktör har gjort diskrepansen mellan att stödja 
och samtidigt styra utvecklingen framåt blivit diffus. Som tidigare beskrivits i avsnitt 
5.2.1 har den officiella titeln utvecklingsaktör valts då det fanns ett motstånd mot att 
heta handläggare. I handläggarrollen uttrycks relationen givare/tagare (av medel) som 
tydligare, medan utvecklingsaktörens titel implicerar en tydligare tanke om att driva 
på utvecklingen: 
 

Hur skall man då se på skillnaden? En handläggare mottar ansökningar om bidrag, bedömer dem 
och beviljar eller avslår, får så småningom in en rapport som jämförs med ansökan och är det då 
inga konstigheter så läggs handlingarna till arkivet. Här kan man tala om armslängds avstånd 
mellan givare och mottagare.  

Mejlkonversation 2013-03-25 

 
Vid våra intervjuer med övriga utvecklingsaktörer anas emellertid ingen påtaglig oro 
över rollen som utvecklingsaktör och huruvida denna skulle stöta sig med principen 
om armlängds avstånd. Samtidigt utläser vi en slags osäkerhet kring terminologin, där 
ingen av våra respondenter upplever sig kapabla till att ge en allmängiltig definition 
av principen. Utvecklingsaktörerna för Dalby framhåller att man överhuvudtaget inte 
betraktar principen som en pekpinne för hur man som tjänstemän ska bedriva sitt 
arbete: 
 

Jag tycker inte att det är ett tjänstemannaproblem egentligen med armlängds avstånd. [...] Vi 
översätter ju kulturplanen ut till biblioteken. Men den är ju i och för sig en politisk plan alltså. 
Men med armlängds avstånd ser jag mer en detaljstyrning framför mig. [...] Jag har lite svårt för 
det där med armlängds avstånd. Jag känner mer att det har att göra med ministerstyre, mot politik.  

Intervju 2013-03-01 
 
Utvecklingsaktörerna för Oxie betonar i sin tur att principen utgår från iden om det 
kommunala självstyret: “Man kan liksom inte gå in och peka eller säga att ‘ni ska’ 
eller så. Det är grunden till armlängds avstånd” (2013-02-25). Visserligen framhålls 
här att principen visst inbegriper tjänstemän, men att man inte har upplevt någon 
större problematik i hur principen hanterats under arbetet med Kulturhusprojektet. En 
diskussion uppstår mellan våra två respondenter: 
 

– Visst brukar man prata om armlängds avstånd när det gäller tjänstemän och politiker i första 
hand? 
– Visst brukar man det... Det handlar mer om att politiker och tjänstemän ska ha klara roller. Där 
kan man fundera lite på det här för detta är utvecklingsarbete som har någon form av politisk 
bäring. 
– Vi har ju inte pratat så mycket om det internt hos oss. 
– Nej vi har inte det. Jag känner inte att jag är riktigt sådär… Vi har ju haft ett avstånd. 
Kommunerna har ju sina verksamheter som har sin gång och där kan ju vi aldrig komma in och 
begära eller önska med stora bokstäver eller så utan där är det avgörande hos kommunerna, vad 
de vill eller inte vill satsa på. Däremot kan vi ju säga att tar ni emot pengarna så är det det här som 
är kriteriet för pengarna. 
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Intervju 2013-02-25 

 
Sammantaget ser vi hur Kultur Skånes utvecklingsaktörer, när det gäller den egna 
funktionen som styrande eller stödjande i utvecklingsarbetet, utgår från 
föreställningen om att styrning i första hand innebär detaljstyrning. Samtidigt medges 
som i citatet ovan att rollen varit av en indirekt styrande karaktär då 
utvecklingsarbetet har “någon form av politisk bäring”. Som en av 
utvecklingsaktörerna för Dalby konstaterar: “...de [utvecklingslinjerna] är alltid 
motiverade av kulturplanen. Det är ju ingenting vi själva freestylar med utan det är ju 
liksom politiskt styrt” (2013-03-01). Vidare betonas att även Kulturrådet är delaktigt i 
projektet: 
 

Kulturrådet styr också när dom ger pengar till oss för kulturhustanken… Trots 
samverkansmodellen och att man vill ha en större delaktighet underifrån så är det ju fortfarande så 
att det finns tydliga signaler och så va och sen gäller det ju att vi matchar upp de idéer som finns 
på det lokala planet och dockar in dom.  

Intervju 2013-03-01 
 
Samtidigt betonas att denna slags indirekta styrning endast är något som sker i 
utlysningsögonblicket och tankarna många gånger redan finns ute bland biblioteken: 
 

Det är klart att vi styr, vi styr i den här riktningen och vi utlyser den här riktningen och sen är det 
då kommunbibliotek som är inne på de här tankegångarna själva på något sätt. [...] Och då känner 
vi att här kan vi mötas liksom. Det är så vi jobbar med allting. Om vi går ut med nånting… Visst 
det finns de som knöar in sig men det kan vi inte göra nånting åt… Men sen finns det faktiskt de 
som redan är på väg i denna riktningen och som plötsligt ser att här kan vi docka in och så gör 
man det.  

ibid. 
 
Ett liknande resonemang förs av en av utvecklingsaktörerna för Åstorp: 
 

I och med att pengarna finns säger vi ju det här är viktigt, det vill vi satsa på det och om ni också 
vill det är ni välkomna. Det blir ju någon form av implicit styrning. Det är därför vi fått pengarna 
också, det är det som statens kulturråd tycker är intressant. Det här med bibliotekens vidgade 
uppdrag, hur kan det se ut, ser det likadant ut i Skåne som i Västra Götaland? Så på det sättet är 
det ju en styrning, absolut. 

Intervju 2013-02-26 
 
Från bibliotekens sida framhålls, som tidigare beskrivits, att man upplevt hur Kultur 
Skånes inblandning i första hand varit av stödjande snarare än styrande karaktär. 
Sammantaget uttrycker representanterna från biblioteken hur de upplevt sig fria i 
utformandet av de egna projekten, men samtidigt kan ändå en viss osäkerhet i 
relationen skönjas i utsagorna. Vid upprepade tillfällen uttrycks en oro där man frågar 
sig om man lever upp till Kultur Skånes förväntningar. Inför ett möte med Kultur 
Skåne beskriver en av bibliotekarierna i Dalby hur hon tänkte: ”Åh herregud vad ska 
dom tycka?” (2013-02-19). Och i Åstorp framhåller en av bibliotekarierna, som 
tidigare citerats, hur man inledningsvis tänkte: “...hur vet vi att vi gör rätt saker? Så 
det inte blir att de säger att de vill ha tillbaka pengarna. Men sen efter första mötet har 
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det känts som att de tyckt att vi varit på rätt spår och då har det bara varit att köra på” 
(2013-02-18). 
 
Sammantaget blir det vid våra intervjuer med personalen vid de deltagande 
biblioteken tydligt att man vill hålla sig på god fot med Kultur Skåne, dels eftersom 
man litar till Kultur Skånes kompetens och dels eftersom man inte vill omintetgöra 
möjligheterna att söka nya projektmedel i framtiden – något som rimligtvis även kan 
anses ha präglat våra intervjusvar, avseende den närmast uteslutande positiva 
inställningen till projektet och Kultur Skåne. Lika tydligt blir vid våra intervjuer även 
att Kultur Skåne är medvetna om att de sitter på en slags maktposition: “...de 
[biblioteken] kan ju vara väldigt medvetna om att om de inte lever upp till de 
förväntningar och så som vi har så kan det ju hända att det blir mindre bidrag alltså. 
De kan ju skäras ner, det händer…” (2013-03-01). Mot denna bakgrund anser vi det 
inte orimligt att tala om en slags indirekt styrning av biblioteksutvecklingen, orsakad 
av maktrelationen och beroendet av medel för att finansiera sin verksamhet. Vilket 
också kan leda till att biblioteken, som en Kultur Skånes utvecklingsaktörer 
framhåller, anpassar sin verksamhet efter Kultur Skånes riktlinjer: “Hur mycket 
anpassar man sig för att få pengar? Det finns inte så mycket pengar heller att söka 
inom biblioteksvärlden så man skickar in och testar“ (2012-11-27). 
 
I Spela samman (SOU 2010:11) – den statliga utredning som fastställde ramarna för 
samverksansmodellen – hävdas principen om armlängds avstånd som utgångspunkt 
för modellen genom konstaterandet ”att konstnärliga beslut inte bör fattas på politisk 
nivå utan överlåtas till ämnesexperter” (SOU 2010:11, s. 12). Konstaterandet 
återfinns i flertalet kulturplaner för att understryka vikten av principen, men i 
Kulturhusprojektet har det visat sig lättare sagt en gjort. Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer är förvisso inte politiker utan ämnesexperter, men likväl 
tjänstemän inom den regionala kulturförvaltningen som är politiskt styrd av den 
regionala kulturnämnden. Av denna anledning måste utvecklingsaktörernas osäkra 
förhållningssätt till principen anses problematisk – särskilt som de inom ramen för 
Kulturhusprojektet kan anses inta en slags sammanfallande stödjande och styrande 
funktion. Att det råder en begreppsförvirring kring vad principen om armlängds 
avstånd egentligen innebär kan som vi ser det tolkas som en konsekvens av att 
utvecklingsarbete och bidragshantering har kommit att hamna på samma yrkesroll 
inom Kultur Skåne. Samtidigt uttrycker Kulturrådet att “samtalen om konstens 
oberoende kan aktualiseras på alla nivåer inom kulturpolitiken, bland annat inom 
ramen för Kultursamverkansmodellen” (Statens kulturråd 2012, s. 13). Man kan tolka 
det som att dessa ord blir abstrakta i sammanhanget, då utvecklingsaktörernas roll kan 
sägas befinna sig på flera nivåer samtidigt. Samtidigt är “konstens oberoende” ett 
begrepp som kan tyckas malplacerat i sammanhanget, då en stor del av projektet 
syftar till att sätta in biblioteken i ett samhälligt sammanhang, där betoningen på ett 
samarbete med exempelvis det lokala näringslivet snarare syftar på behovet av en 
ömsesidig beroendeställning. Såväl biblioteken som den regionala 
kulturförvaltningen hamnar i en situation där de inte varit förut och där begrepp och 
förhållningssätt inte ännu är tydligt definierade. 

5.2.3 Sammanfattning och vidare diskussion 
Liksom i diskussionen i avsnitt 5.1.4 angående förhållningssätten till kulturhustanken 
visar vår genomgång av uppfattningarna gällande Kultur Skånes – objektet i detta 
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analysavsnitt – funktion som utvecklingsaktör, liksom förhållningssätten till principen 
om armlängds avstånd, på spänningar och tvetydigheter inom de respektive 
subjektspositionerna. 
 
I våra respondenters utsagor har vi uppmärksammat flertalet återkommande 
definitioner gällande Kultur Skånes funktion inom projektet. Till de mest frekvent 
använda hör samtalspartner, diskussionspartner, bollplank samt motor och pådrivare. 
Genom att fokusera sammanhangen i vilka de enskilda begreppen används har vi 
kunnat uttyda en struktur där två övergripande förhållningssätt till Kultur Skåne 
kommer till uttryck, dels ett förhållningssätt där utvecklingsaktörerna antar en 
stödjande funktion och dels en mer styrande funktion. Begreppen samtalspartner, 
diskussionspartner och bollplank kan sägas utgöra ett förhållningssätt där man ser 
Kultur Skåne som en stödjande partner medan benämningar såsom motor och 
pådrivare betecknar ett synsätt på Kultur Skåne som styrande av 
verksamhetsutvecklingen efter fastslagna linjer. Dessa förhållningssätt kan i vår 
mening sägas utgöra två skilda diskurser: ett slags stödjandediskurs samt 
styrandediskurs. Samtidigt anser vi det viktigt att poängtera att dessa ofta går in och 
ut ur varandra, att de används av samma individer vid olika tillfällen och att ingen av 
subjektspositionerna kan sägas representera en ‘solid’ åsikt. Snarare förhåller sig våra 
respondenter resonerande och tvetydiga till problematiken. Man kan tala om en 
maktkamp som sker mellan de två diskurserna samt med Winther Jørgensen & 
Phillips ord definiera förhållningssätten som “instabila” snarare än “stabila” diskurser 
(2011, s. 135).  
 
Kultur Skånes ambition att utgöra samtals- och dialogpartner hör onekligen hemma i 
stödjandediskursen. Samtidigt måste även denna funktion anses rymma maktaspekter. 
Med ett foucaultianskt synsätt utgör dialogformen en situation där makt ständigt 
utövas och där över och underläge ständigt skiftar; makten existerar enbart när den 
utövas, ligger aldrig latent (se Nilsson 2008). Då både Kultur Skåne och de olika 
biblioteken hyser föreställningar om vad projekten ska komma att innebära genereras 
en situation där olika maktanspråk möts. Hit kan exempelvis bibliotekens oro inför 
vad Kultur Skåne skulle tycka om projekten härledas, liksom den upplevda 
osäkerheten hos utvecklingsaktörerna för Oxie bibliotek inför den förändring som 
bibliotekets projekt undergick i början (se 5.2.1.1). Att personalen i Oxie inte ansåg 
att någon förändring alls skedde tyder på att de vid mötet med Kultur Skåne hade full 
kontroll över sitt projekt. Att Kultur Skåne vid mötet förhöll sig passiva tyder på en 
vilja att låta personalen i Oxie utforma projektet med Kultur Skåne som just stöd 
snarare än styrande. 
 
Styrandediskursen, förhållningssättet till att Kultur Skåne antar en styrande funktion, 
kommer främst till uttryck när våra respondenter diskuterar inledningsskedet i 
Kulturhusprojektet. Det vill säga vid utlysningstillfället samt i fördelningen av 
projektmedel. De generella åsikterna är att Kultur Skåne styr biblioteken i en viss 
riktning och att denna legitimerats genom dialogprocesser och omvärldsbevakning. 
Vid våra intervjuer blir det även tydligt att styrande inte fullt ut betraktas som 
styrande så länge agerandet inte sker på detaljnivå. Samtidigt råder en slags dubbelhet 
i våra respondenters utsagor. Samtliga representanter från Kultur Skånes 
subjektsposition uttrycker att man intar en stödjande funktion och under inga 
omständigheter vill detaljstyra verksamheterna, men som konstaterats råder en 
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osäkerhet gällande gränsdragningen mellan att styra och stödja. Som redovisas under 
föregående rubrik uttrycks inte några tydliga definitioner rörande principen om 
armlängds avstånd, snarare förhåller sig individerna inom subjektspositionerna 
generellt tvekande och frågande till principens faktiska innebörd. Vi uttyder en 
osäkerhet bland Kultur Skånes utvecklingsaktörer gällande var i den kulturpolitiska 
hierarkin som principen är relevant, samt var Kultur Skåne befinner sig i förhållande 
till denna. Sammantaget ger våra respondenter uttryck för att principen finns till för 
att förhindra en politisk inblandning som detaljstyr biblioteksverksamheten, men då 
varken representanterna från biblioteken eller utvecklingsaktörerna upplever att 
Kultur Skåne detaljstyr de enskilda projekten inringar vi ett förnekande av att Kultur 
Skånes funktion inom Kulturhusprojektet skulle stå i konflikt med principen om 
armlängds avstånd. Samtidigt konstaterar vi hur den dubbla rollen som bidragsgivare 
och utvecklingsaktör har potential till att utmana principen då de maktaspekter som 
ryms i bidragsrelationer kan anses öppna upp för ett slags implicit och outtalad 
styrning. 
 
Avslutningsvis måste även, som uttrycks vid samtliga deltagande bibliotek, 
framhållas att Kultur Skånes initierande av Kulturhusprojektet trots allt medfört 
förändringar vid de respektive biblioteken, liksom att en fortsatt implementering av 
kulturhustanken kommer att kräva omprioriteringar i de respektive 
linjeverksamheterna – förändringar och omprioriteringar som knappast skett utan 
Kultur Skånes inblandning. Även om vår undersökning visat på en viss diskrepans i 
förhållningssätten till Kultur Skånes roll inom projektet som styrande eller stödjande 
har undersökningen samtidigt visat att skiljelinjen många gånger är hårfin – vilket i 
sig kan anses belysa problematiken gällande Kultur Skånes funktion inom 
Kulturhusprojektet. Den vaga och odefinierade skiljelinjen mellan att styra och stödja 
kan anses illustrera hur Kultur Skånes styrande funktion sedan samverkansmodellens 
införande blivit alltmer framträdande. 
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6. Slutsatser med avslutande diskussion 

Inledningsvis vill vi här sammanfatta vår undersökning samt fokusera de 
övergripande slutsatser vi nått fram till i vår analys. I avsnitt 6.1 vill vi sedan ge våra 
personliga reflektioner rörande dessa. 
 
I denna uppsats har vi studerat några av de konsekvenser samverkansmodellen fört 
med sig för folkbiblioteksverksamheten i Skåne. Med samverkansmodellen har 
alltmer ansvar lagts på regionerna avseende såväl utvecklingsarbete som 
bidragsfördelning till kulturverksamheter i regionen, däribland till biblioteken. I 
Regional kulturplan för Skåne 2011-2012 fastslås att Kultur Skåne ska fördjupa och 
bredda sin roll som utvecklingsaktör gentemot biblioteken samt utveckla dessa till 
kraftfulla aktörer och kulturhus via projektprocesser och kompetenshöjande insatser – 
två utvecklingsmål vars realiserande utgör denna uppsats huvudfokus. Genom att 
studera ett Kulturhusprojekt med Kultur Skåne som drivande utvecklingsaktör har vi 
velat närma oss den kulturpolitiska såväl som verksamhetsmässiga problematik som 
vi anser ryms inom tillvägagångssätten för utvecklingsarbetet, samt dryftat de värden 
som tillskrivs kulturhustanken och de konsekvenser en implementering av denna får 
för de deltagande biblioteken.  
 
För att på bästa sätt undersöka projektprocessen och ambitionerna med 
Kulturhusprojektet har vi utfört intervjuer med Kultur Skånes utvecklingsaktörer samt 
med personal vid tre av de deltagande biblioteken: Dalby, Oxie och Åstorp. Med 
intervjusvaren som underlag har vi med vår diskursanalytiska ansats närmat oss våra 
forskningsfrågor: 
 

• Vilka synsätt på folkbibliotekets funktion som kulturhus kommer till uttryck 
bland de biblioteksanställda respektive hos Kultur Skånes utvecklingsaktörer? 

 
• Vilka förhållningssätt till Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör kommer till 

uttryck bland de biblioteksanställda respektive hos Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer? 

 
• Hur förhåller sig Kultur Skånes utvecklingsaktörer till principen om 

armlängds avstånd? 
 
I vår analys av respondenternas utsagor har Foucaults teoribildning varit särskilt 
tillämpbar, i synnerhet maktbegreppet som hjälpt oss att fokusera uppsatsens 
forskningsfrågor. Vidare har Foucaults formationsregler hjälpt oss att i bearbetningen 
av utsagorna inringa diskursiv information avseende likheter och skillnader i 
förhållningssätten till såväl folkbibliotekets funktion som kulturhus som till Kultur 
Skånes funktion som utvecklingsaktör – förhållningssätt som ur Foucaults 
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maktperspektiv kan anses såväl konstituera som förneka kunskap. Som analyseras i 
avsnitt 5.1.4 kan till exempel idén om biblioteket som kulturhus anses utgöra en 
normerande och därmed legitim tanke som genom utestängningsmekanismer tränger 
undan andra biblioteksdiskurser. På samma sätt kan stödjandediskursen i 
förhållningssätten till Kultur Skånes funktion anses utgöra en slags dominerande 
sanningseffekt, skapad av att den ständigt upprepas – detta fastän vår undersökning 
visat hur Kultur Skåne i hög grad kan anses inta en styrande funktion. Innan vi 
sammanfattar våra slutsatser vill vi ännu en gång understryka hur våra resultat – i 
enlighet med diskursanalysens grundpremisser – inte kan ses som annat än 
konstruerad kunskap. Samtidigt hoppas vi att vårt metodologiska tillvägagångssätt 
varit transparent och medfört att våra tolkningar ändå kan anses legitima.  
 
Då de regionala utvecklingsmålen har framkommit efter omvärldsanalyser och täta 
dialogprocesser med representanter på såväl regional som lokal nivå har vi för att 
besvara vår första forskningsfråga funnit det intressant att undersöka om 
förhållningssätten till bibliotekens anamning av kulturhustanken verkligen är 
likstämmiga på de olika nivåerna – det vill säga hos Kultur Skåne och hos tre av de 
deltagande biblioteken i Kulturhusprojektet. Samtidigt har det varit intressant att 
undersöka spänningar såväl inom som mellan de respektive subjektspositionerna. Det 
sammantagna intrycket vi fått vid våra intervjuer är att kulturhusbegreppet anses svårt 
att definiera – samtidigt har vi kunnat inringa flertalet återkommande värden och 
begrepp som tillskrivs idén om bibliotek som kulturhus. Till de mest framträdande 
hör (1) biblioteket som mötesplats och knutpunkt i lokalsamhället, (2) biblioteket som 
ett allaktivitetshus med ett brett utbud av aktiviteter som med demokratiska förtecken 
tillfredställer vitt skilda behov, (3) biblioteket som samarbetspartner med övriga 
aktörer i lokalsamhället samt (4) att biblioteket genom att anamma kulturhustanken 
kan hävda sin existens som tvärsektoriell infrastruktur, det vill säga genom att arbeta 
aktivt mot olika politikområden legitimera sin funktion som en drivande aktör för en 
positiv samhällsutveckling. Sammantaget har vi i vårt intervjumaterial kunnat inringa 
en slags kulturhusdiskurs var främsta kännetecken – hos såväl biblioteken som hos 
Kultur Skåne – utgörs av tilltron till att bredda biblioteksverksamheten. Detta på ett 
såväl konkret som på ett mer övergripande plan; genom att bredda utbudet av 
aktiviteter och tjänster breddar biblioteken även, på aspektpolitiskt manér, sin 
samhällsfunktion. Även om våra samtliga respondenter ställer sig positiva till 
kulturhustanken har vår undersökning samtidigt uppmärksammat en viss problematik 
i förhållningssätten till vad en fullskalig implementering av tanken kan komma att 
innebära för biblioteksverksamheten – där Kultur Skåne ställer sig positiva till 
omprioriteringar i verksamheterna intar somliga representanter från biblioteken en 
mer reserverad och problematiserande ståndpunkt. Även om de enskilda projekten på 
många sätt anses sortera under det lagstadgade uppdraget uttrycks från vissa håll en 
oro över att viktiga verksamheter hamnar i skymundan. Biblioteken utgör snart de 
enda platser där man kan finna fysiska böcker – i dessa tider med svikande 
lånestatistik och försämrade läsvanor anses det viktigt att litteraturen intar högsta 
prioritet.  
 
Även om kulturhustanken funnits med i många år är det som Johannisson (2012a) 
konstaterar ändå tydligt att tanken vuxit sig allt starkare på senare år – detta mycket 
på grund av samverkansmodellen. Då tidigare forskning (se avsnitt 2) även visar – 
liksom kritiserar – att regionala aktörer i och med modellens införande fått alltmer 
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inflytande över utvecklingsarbete har vi funnit det relevant att dryfta Kultur Skånes 
roll i Kulturhusprojektet samt analysera huruvida rollen som utvecklingsaktör kan 
anses vara av styrande eller stödjande karaktär – eller kanske en kombination. I 
vilken mån lokala bibliotekschefer – i enlighet med samverkansmodellens ambitioner 
– varit delaktiga i arbetet med den regionala kulturplanen och formulerandet om 
kulturhustanken som ett viktigt utvecklingsmål kan vi med denna uppsats inte 
redogöra för fullt ut. Samtidigt har vi ansett det intressant att vid våra intervjuer 
närma oss denna fråga genom att fokusera i vilken utsträckning de deltagande 
biblioteken reflekterat över kulturhustanken sedan tidigare – samt i vilken mån man 
upplever att Kultur Skåne stödjer befintliga tankegångar eller med sin roll som 
utvecklingsaktör kan sägas anta funktionen som förändringsagent.  
 
Sammantaget kan svaren på uppsatsens andra frågeställning angående 
förhållningssätten till Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör sägas påvisa hur rollen 
antar en slags dubbel funktion. Såväl representanterna från biblioteken som 
utvecklingsaktörerna själva betonar funktionen som stödjande – rollen framställs som 
en samtalspartners, ett bollplank. Samtidigt blir det tydligt att Kultur Skåne knappast 
enbart stödjer befintliga tankegångar hos de deltagande biblioteken. Som vår 
undersökning visat kan kulturhustanken inte anses väl förankrad vid samtliga av de 
respektive biblioteken varför Kulturhusprojektet kan anses förändra verksamheterna 
genom fastslå nya riktlinjer som i sin tur leder till omprioriteringar. Denna 
förändringsaspekt måste, som vi vill hävda, ses som en konsekvens av Kultur Skånes 
funktion inom projektet. Även om funktionen uppfattas som stödjande framhålls även 
rollen som motor för utvecklingsidéer – en funktion som legitimeras av tilltron till 
Kultur Skånes ämnesexpertis samt de goda möjligheterna att på regional nivå skaffa 
sig ett helhetsperspektiv. Hos såväl representanterna vid biblioteken som hos Kultur 
Skåne framhålls hur man på lokal nivå är upptagen med den dagliga verksamheten 
varför det är viktigt att Kultur Skåne finns där som pådrivare av 
biblioteksutvecklingen genom att agera just som en utvecklingsaktör – en 
yrkesbeteckning som i sig rymmer en styrande dimension. Även om Kultur Skåne är 
en politiskt styrd organisation vill vi med Möllers ord framhålla hur 
utvecklingsaktörerna inom Kulturhusprojektet kan sägas inta entreprenörsliknande 
roller och “får saker att hända” (2012, s. 72). Även om vi med Foucaults 
formationsregler som verktyg kunnat urskilja en slags stödjande- och en slags 
styrandediskurs i våra respondenters utsagor angående Kultur Skånes funktion har vi 
uppmärksammat hur dessa i hög grad sammanfaller – vilket trots allt kan anses 
illustrera hur Kultur Skånes funktion sedan samverkansmodellens införande blivit 
alltmer framträdande. 
 
Så hur ska man då se på spänningsförhållandet mellan att styra och stödja? Kan 
Kultur Skåne anses utmana devisen om armlängds avstånd? Uppsatsens tredje 
forskningsfråga – Hur förhåller sig Kultur Skånes utvecklingsaktörer till principen 
om armlängds avstånd? – är onekligen tätt sammankopplad med uppsatsens andra 
frågeställning angående förhållningssätten till rollen som utvecklingsaktör. I vårt 
intervjumaterial möts vi av det sammantagna intrycket att styrning inte uppfattas som 
styrning så länge den inte uttrycks på detaljnivå. Hos såväl representanterna vid 
biblioteken som hos Kultur Skåne råder en påtaglig osäkerhet kring innebörden av 
principen om armlängds avstånd samt i vilken mån denna överhuvudtaget bör 
betraktas som ett regelverk för hur Kultur Skåne ska bedriva sin verksamhet. 
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Osäkerheten gäller i hög grad uppfattningen om var i den kulturpolitiska hierarkin 
som principen är relevant. Det enda orosmoln som egentligen framhålls är de 
eventuella effekterna av den dubbla rollen som utvecklare och handläggare – en 
kombination som kan leda till att de främsta incitamenten till att delta i projekt av 
detta slag är möjligheten att söka projektmedel, detta oavsett vad projektet innebär 
verksamhetsmässigt. Mot denna bakgrund har den dubbla rollen som bidragsgivare 
och utvecklingsaktör som vår analys visat potential att utmana armlängdsprincipen då 
de maktaspekter som ryms i bidragsrelationen kan sägas öppna upp för en implicit 
styrning – vidare måste handläggarrollen anses rymma en påtaglig maktdimension 
där biblioteken under projektens gång upplever att de måste hålla sig på god fot med 
Kultur Skåne för att inte äventyra möjligheterna att i framtiden söka nya 
projektmedel. Även om Kultur Skånes utvecklingsaktörer under Kulturhusprojektets 
gång upplevt sin funktion som stödjande och även om biblioteken upplevt sig ha fria 
tyglar till att själva utforma sina respektive projekt ser vi en tydlig problematik i hur 
idén om styrning reduceras till att inbegripa detaljstyrning. Helt visst är det 
detaljstyrning som principen om armlängds avstånd i första hand syftar till att 
motverka – men vi anser det problematiskt att inte även reflektera kring den implicita 
och idémässiga styrning som kan sägas komma till uttryck i Kulturhusprojektet. 
Vidare finner vi det märkligt att principen inte ägnas större uppmärksamhet hos 
Kultur Skånes utvecklingsaktörer – varav vissa överhuvudtaget inte anser den 
inbegripa den egna yrkesrollen – då den statliga utredning som fastställde ramarna för 
samverkansmodellen tydligt betonar armlängdsprincipen som ledstjärna.  

6.1 Förändring som överlevnadsstrategi 
Under våra intervjuer med representanter från de deltagande biblioteken och med 
Kultur Skånes utvecklingsaktörer har vi överlag upplevt en entusiasm inför 
Kulturhusprojektet – en entusiasm som på många sätt varit smittande. Det är 
uppenbart att biblioteken genom projektet getts möjlighet att testa på aktiviteter de 
vanligtvis inte har resurser till att genomföra; man har kunnat tänka utanför den 
vanliga verksamheten och ge mervärden till besökarna. Lika positivt ser vi på Kultur 
Skånes omvärldsbevakningar och ambitionen att genom dialogprocesser föra ut 
förslag på utvecklingsidéer till biblioteken. Samtidigt som biblioteken fått ta del av 
Kultur Skånes regionala perspektiv har Kultur Skåne genom projektet tagit del av 
bibliotekens tankar och sett hur processer för att genomföra någonting rent praktiskt 
går till på biblioteken. På många sätt kan biblioteken och Kultur Skåne anses ha 
verkat i symbios – tydligt är att båda parter fått ut någonting av projektet. Biblioteken 
har – trots kriterierna för att beviljas medel – kunnat utforma projekten relativt 
självständigt. Man har kunnat välja att såväl stärka den ordinarie verksamheten 
(Oxie), utföra gamla drömmar (Dalby) som att pröva på sådant man tidigare inte tänkt 
på (Åstorp). 
  
Detta är dock inte hela bilden – Kultur Skånes ambitioner med projektet sträcker sig 
längre och tål att diskuteras. I nyhetsrapporteringen angående folkbiblioteken påtalas 
ofta dyster utlåningsstatistik, besöksantal som minskar och dyra databaser som inte 
används – en problematik som även framhålls i våra intervjuer med Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer. Man beskriver att biblioteken alltid haft ett starkt politiskt stöd 
och prioriterats ekonomiskt oavsett sjunkande statistik, men att det är en tidsfråga 
innan det får konsekvenser i form av minskade anslag. I ljuset av detta kan Kultur 
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Skånes utvecklingsprojekt ses som ett sätt att legitimera bibliotekens existens – 
biblioteket som kulturhus och infrastruktur är enkelt att sälja in. Förändring i 
biblioteksverksamheten ses som en slags överlevnadsstrategi; man letar sig mot nya 
målgrupper och en ny typ av innehåll som skulle kunna attrahera fler. I den 
kulturhusdiskurs vi har ringat in kan detta förhållningssätt sägas lägga sig som ett 
raster över den övriga verksamheten där man måste positionera sig och bredda såväl 
sin konkreta verksamhet som sin övergripande samhällsfunktion. Man kan tänka sig 
att detta leder till ökade besökssiffror på kort sikt men också till en osäkerhet på 
längre sikt då man mer och mer glider ifrån det som gör biblioteket unikt; 
kärnverksamheten, litteraturförmedlingen. När en av Kultur Skånes 
utvecklingsaktörer framhåller det som en poäng att aktiviteterna vid biblioteken inte 
alltid bör ske på bibliotekens egna villkor (se avsnitt 5.1.1.3, s. 46) upplever vi en 
oroande osäkerhet i förhållningssättet till bibliotekets egenvärde. 
  
Under våra intervjuer med representanter från såväl biblioteken som Kultur Skåne har 
idén om breddning närmast upprepats som ett mantra – samtidigt upplever vi 
begreppet som vagt och ospecificerat och därmed problematiskt. Om aktiviteter och 
funktioner som läggs på biblioteksverksamheten ständigt legitimeras av tanken om 
breddning blir det svårt att dra gränser. Ligger ens något utanför uppdraget? Det kan 
anses svårt för bibliotekarierna att fullt ut förstå i vilken riktning man rör sig och vad 
som offras på vägen. Som Kultur Skånes utvecklingsaktörer framhåller kräver 
utvecklingen omprioriteringar – men vad som ska prioriteras bort vill man inte 
specificera. Att ge biblioteken detaljerade direktiv angående utformningen av 
verksamheten vore förstås att utmana devisen om armlängds avstånd – men att från 
regionalt håll uppmana till omprioriteringar utan att dryfta de konkreta 
konsekvenserna på biblioteksgolvet måste anses lika problematiskt. 
  
Sammantaget upplever vi hos Kultur Skåne ett positivt förhållningssätt till 
förändringsarbetet och de möjligheter projektet anses öppna upp för – samtidigt 
upplever vi entusiasmen som aningen oreflekterad. I anslutning till oron över 
minskade anslag som en följd av dyster utlånings- och besöksstatistik blir det tydligt 
hur Kultur Skåne ser positivt på breddad finansiering och samarbeten med externa 
aktörer – såsom förespråkas i Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16) – samtidigt 
oroas vi av frånvaron av en konsekvensanalys. Vilka blir konsekvenserna av att 
finansiera sin verksamhet med externa medel? Vad kan det komma att innebära att 
släppa in externa aktörer i sin verksamhet? Som redovisats i vår analys tycks Kultur 
Skånes grundtanke utgöras av att biblioteken inte ska behöva göra allting själva, man 
ska inte behöva vara beroende enbart av hårt styrda kommunala budgetar. Detta 
väcker en hel del frågor som vi upplevt frånvarande under intervjuerna. Får vem som 
helst hålla i verksamhet på biblioteken och hur försäkrar man sig om att närings- och 
föreningsliv inte får avgörande inflytande på bibliotekets verksamhet? Hur undviker 
man att hamna i beroendeställning till en extern aktör som kräver motprestation av 
biblioteket? I detta upplever vi hur biblioteken fattas tydliga riktlinjer. Samtidigt är 
det också en fråga om bibliotekets identitet och hur man försäkrar sig om att inte 
avvika från sitt uppdrag – vilket skulle kunna berättiga en indragning av kommunala 
medel. Snarare än att gynna ekonomin ser vi hur extern finansiering kan väcka frågan 
hos lokalpolitiker om biblioteken verkligen behöver offentlig finansiering om pengar 
finns att hämta från externt håll. Man kan då hamna i en ekonomiskt osäker situation 
där man måste kompromissa med sitt innehåll och sitt lagstadgade uppdrag i jakt efter 
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finansiärer. Frågan kan kokas ned till den om utbud och efterfrågan: är biblioteket en 
institution som enbart ska sträva efter att tillgodose en uttalad efterfrågan, eller är 
biblioteket en institution som ska tillhandahålla ett visst utbud som i sin tur 
förhoppningsvis skapar en efterfrågan? Gör en minskad efterfrågan bibliotekets utbud 
mindre väsentligt? 
  
Som Möller (2012) framhåller kan dagens kulturpolitik sägas lämna allt mindre 
utrymme för tankar om demokrati och folkbildning – istället för att utgå från 
medborgarnas, i detta fall biblioteksanvändarnas, bästa resoneras allt oftare i 
ekonomiska och aspektpolitiska termer, där målet är att samhällets generella tillväxt. 
Detta kan ses som ett drastiskt resonemang i sammanhanget och är knappast fullt ut 
applicerbart på Kulturhusprojektet som präglats av dialogprocesser och där 
biblioteken haft stor frihet i utformandet av sina projekt. Det är dock ändå viktigt att 
problematisera själva incitamenten till att utföra ett projekt av detta slag; är det för 
användarnas skull, för deras medborgerliga rättigheter att ta del av olika sorters 
kulturyttringar, eller är det som ett medel för att stärka samhället i stort? Ligger 
bibliotekens bästa i fokus eller är bibliotekets utveckling mot kulturhus ett medel för 
att nå vidare samhälliga mål? Detta är också någonting som är tätt sammankopplat 
med principen av armlängds avstånd där nästan samtliga av våra respondenter, 
bibliotekarier som utvecklingsaktörer, varit osäkra över dess innebörd. Den breda 
dialogen har uppenbart saknats gällande Kultur Skånes roll i projektet samt hur 
biblioteken i sin tur ska förhålla sig till dem. Denna oklarhet kan sägas bottna i 
kulturhusdiskursens tydliga implementering hos de inblandade; så länge man anser att 
den förändring man genomför att rätt och riktig – så länge man litar på Kultur Skånes 
omdöme – ser man inget behov av att problematisera huruvida Kultur Skåne antar en 
styrande eller stödjande funktion. Då principen om armlängds avstånd värderas högt 
av Kulturrådet och betraktas som en ledstjärna för samverkansmodellens 
genomförande måste de oreflekterade förhållningssätten till Kultur Skånes funktion 
inom ramen för Kulturhusprojektet anses oroande och högst anmärkningsvärda. Vår 
undersökning har väckt flertalet frågor som vi anser att Kultur Skåne bör ställa sig i 
sitt utvecklingsarbete: Vad innebär det att vara en motor och vilka blir 
konsekvenserna? Vad innebär det att uppmana till förändringsarbete och samtidigt 
stimulera utvecklingen med projektmedel? Hur lång blir armen som skiljer Kultur 
Skåne från kulturlivet och var går gränsen innan man har påverkat innehållet? Vad är 
skillnaden mellan detaljstyrning och implicit styrning om resultatet ändå blir 
detsamma?  
 
På samma sätt som Kultur Skåne kan anses betrakta utvecklingen mot kulturhus som 
en slags strategi för bibliotekens överlevnad anser vi att förändringar i 
tillvägagångssätten för utvecklingsarbete ändå måste betraktas som positivt – helt 
visst måste Kultur Skånes ambitioner om samverkansprocesser med demokratiska 
förtecken ses som en gynnsam strategi för utvecklingsarbete – samtidigt har vår 
undersökning visat att teorin inte alltid sammanfaller med praktiken. Oavsett 
entusiasmen vid biblioteken och hos Kultur Skånes utvecklingsaktörer är vår slutsats 
att samverkansmodellen medfört att Kultur Skånes funktion börjat röra sig från att 
vara enbart stödjande till att i någon mån även vara styrande. Denna utveckling anser 
vi vara oroande så länge som man inte själva problematiserar den och för en bred 
dialog såväl internt som med Kulturrådet och det offentligt finansierade kulturlivet. 
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Om Kultur Skåne inte gör detta riskerar man agera på ett sätt som på ett olyckligt vis 
sätter principen om armlängds avstånd ur spel.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Kulturhusprojektet kan sägas utgöra något utav ett pilotprojekt, ett nytt sätt att arbeta 
för Kultur Skåne och de inblandade biblioteken. I våra intervjuer är det framförallt 
processen som betonats som viktig av både biblioteksanställda och 
utvecklingsaktörer, en process som har kännetecknats av ett sökande och prövande 
förhållningssätt. När vi har kommit in och gjort intervjuer har projekten antingen varit 
pågående eller inne i sin slutfas, vilket gjort att vårt fokus inte har kunnat ligga på vad 
de slutgiltiga resultaten av processen kommer att bli eller vad de kommer att innebära 
för den övriga verksamheten i form av exempelvis omprioriteringar. Som vår 
undersökning visar kan utvecklingen mot kulturhus inte i första hand ses som en 
strategi för att motverka befolkningens försämrade läsvanor – eller för den delen 
vända den sjunkande utlåningsstatistiken – snarare ligger fokus på att bredda 
verksamhetsområdet. Mot denna bakgrund vore det relevant med vidare forskning om 
vad en ytterligare implementering av kulturhustanken får för konsekvenser för 
lånestatistiken, om de deltagande biblioteken kunnat gå vidare med projekten samt i 
vilken mån viktiga funktioner upplevs bli bortprioriterade. Vad har projektet inneburit 
för linjeverksamheten och hur har besökarna uppfattat förändringarna? Vår 
undersökning har skett i ett nationellt perspektiv och det vore i framtida forskning 
relevant att även ta fasta på denna typ av problematik i en internationell kontext.  
 
Då samverkansmodellen som vår undersökning visar, och som konstaterats i flertalet 
utvärderingar, gett regionala aktörer ett ökat inflytande över utvecklingsarbeten – inte 
minst i framtagandet av regionala kulturplaner – finner vi det även intressant att 
ytterligare undersöka de dialogprocesser som sägs ligga till grund för de uppsatta 
utvecklingsmålen. Myndigheten för kulturanalys (2013, s. 75f) framhåller i en färsk 
rapport hur regionala politiker och tjänstemän förhåller sig mer positiva till de 
regionala kulturplanerna än kommunala aktörer – en beskrivning som kan anses 
komma till uttryck även i vår egen undersökning. Framtida forskning i detta område 
skulle kunna vara en större kvantitativ undersökning där bibliotekschefer på lokal 
nivå i Skåne får kommentera den egna delaktigheten i dialogprocesserna samt 
förhållningssätten till de uppsatta utvecklingsmålen. Anses utvecklingen mot 
kulturhus och ett breddat uppdrag som den självklara vägen mot en ljusare 
biblioteksstatistik? Vilka, och vems, utvecklingsmål premieras?  
 
Vår uppsats har visat att Kultur Skånes dubbla roll som utvecklingsaktör och 
handläggare är problematisk i förhållande till principen om armlängds avstånd; 
samtidigt kan man se hur kulturhusdiskursen blir starkare och mer framträdande i den 
nationella kulturpolitiken. I Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 konstateras att 
utvecklingslinjen mot att bli kulturhus ska fortsätta för biblioteken och Kulturrådet 
har skjutit till ytterligare utvecklingsmedel för 2013.11 I ljuset av detta kan man tänka 

                                                
11Se  
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Regionbibliotek_Skane/Kulturhus/ 
[2013-05-22] 
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sig att fler bibliotek upplever sig tvungna att bredda sin verksamhet – att delta i 
utvecklingsprojekten blir ett sätt att stärka relationen till sin bidragsgivare. 
Undersökningar av framtida satsningar och projekt med syfte att transformera 
biblioteken till kulturhus skulle ytterligare kunna fokusera hur den regionala rollen 
utvecklas gentemot de kommunala biblioteken och hur de i sin tur förhåller sig till 
kulturhusdiskursen. Kan man även i framtiden göra ett projekt av den här typen till 
‘sitt eget’ eller känner man behov av att anpassa sig? Och hur kommer man i 
framtiden att som utvecklingsaktör förhålla sig till den kommunala nivån om 
Kulturrådets finansiering av liknande projekt ökar? Kan man se det som en generell 
tendens i kulturpolitiken att ideologiskt styrda utvecklingslinjer inte anses innefattas 
av principen om armlängds avstånd? Vilken roll spelar armlängdsprincipen för 
samverkansmodellens genomförande om den inte definieras tydligare och ingen vet 
hur den ska tolkas? 
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7.2 Analysmaterial 

7.2.1 Dokumentation (i kronologisk ordning) 
 
Kultur Skåne (2012-02-22). Ansökan till Kulturrådet: Biblioteken som kulturhus. 
 
Kultur Skåne (2012-04-20). Utlysning om att söka projektmedel. E-post till 
bibliotekscheferna i Skåne. 
 
Dalby bibliotek (odaterat). Projektansökan till Kultur Skåne: Kulturhus - Dalby 
bibliotek. 
 
Oxie bibliotek (2012-06-15). Projektansökan till Kultur Skåne: Utvecklingsprojekt 
kring folkbiblioteken som kulturhus. 
 
Åstorps bibliotek (odaterad). Projektansökan till Kultur Skåne: Utvecklande av 
filmverksamheten på biblioteken i Åstorp. 
 
Kultur Skåne, Kulturnämnden (2012-08-15). BESLUT: Utvecklingsbidrag från 
Kulturrådet - Folkbiblioteken som kulturhus. 
  
Kultur Skåne, Kulturnämnden (2012-08-15). Bilaga till beslut. Utvecklingsbidrag 
från Kulturrådet - Folkbiblioteken som kulturhus. 
 
Kultur Skåne, genom Lena Sundgren Brorsson (2012-08-15). Beslutsbesked till Oxie.  
 
Kultur Skåne, genom Karin Ohrt (2012-08-16). Beslutsbesked till Dalby. 
 
Kultur Skåne, genom Roland Persson (2012-08-29). Beslutsbesked till Åstorp. 
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Åstorps bibliotek (2012-09-12). Projektplan.  
 
E-postkonversation mellan Eva Zäther Löfgren och Roland Persson (2012-09-23) 
med rubriken projektmedel. 
 
Kultur Skåne, genom Ann Lundborg (2012-11-22). Minnesanteckningar från ett möte 
med Dalby bibliotek. 
 
Åstorps bibliotek (2012-11-28). Preliminär rapport. 
 
Dalby bibliotek (2013-02-01). Delrapport av projekt: Biblioteket som kulturhus. 
 
Oxie bibliotek (2013-02-01). Rapport Kulturhusprojektet 1 feb. 
 
Åstorps bibliotek (2013-02-01). Rapport – Kulturhusprojektet: Filmverksamhet i 
Åstorp. 

 

7.2.2 Intervjuer (i kronologisk ordning) 
 
2012-11-27 Förberedande intervju med två representanter från Kultur Skåne 
(Bibliotek, bildning och media): dels chefen för Bibliotek, bildning och media, dels 
en av utvecklingsaktörerna. 
 
2012-12-04 Förberedande intervju med sex av Kultur Skånes utvecklingsaktörer samt 
chefen för Bibliotek, bildning och media. 
 
2013-02-18 Åstorps bibliotek. Intervju med Kultur- & bibliotekschefen och en av de 
ansvariga bibliotekarierna för projektet.  
 
2013-02-19 Dalby bibliotek. Intervju två utav bibliotekarierna, varav en 
platsansvarig. 
 
2013-02-25 Intervju med Kultur Skånes utvecklingsaktörer/kontaktpersoner för Oxie 
bibliotek. 
 
2013-02-26 Intervju med Kultur Skånes utvecklingsaktör/kontaktperson för Åstorps 
bibliotek. Denne var även utvecklingsaktör för Oxie bibliotek. 
 
2013-03-01 Intervju med Kultur Skånes utvecklingsaktörer/kontaktpersoner för 
Dalby bibliotek. 
 
2013-03-05 Oxie bibliotek. Intervju med bibliotekschefen samt en av de ansvariga 
bibliotekarierna för projektet. 
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7.2.3 Övrigt 
 
2013-03-25 Mejlkontakt med Kultur Skånes utvecklingsaktör/kontaktperson för 
Åstorps bibliotek. 
 
2013-04-02 Mejlkontakt med Kultur Skånes utvecklingsaktör/kontaktperson för 
Åstorps bibliotek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 82 

BILAGOR 

  
 

Bilaga 1: Intervjuguide Dalby, Oxie och Åstorp 
 
Med små variationer, avseende specifika frågor rörande de respektive projekten, har 
vi i våra tre intervjuer med representanter från Dalby bibliotek, Oxie bibliotek och 
Åstorps bibliotek använt oss av följande tematiska intervjuguide: 
 
 
Kulturhustanken – Vilka funktioner och värden lägger ni kulturhustanken? Hur ser ni 
på relationen mellan bibliotek och kulturhus? Hur ser ni på kulturhustanken i 
förhållande till kärnverksamheten? Anser ni att detta är ett projekt som utvidgar 
bibliotekens traditionella verksamhet? Om ja, kan ni utveckla på vilket sätt och varför 
behövs det? Om nej, kan ni utveckla på vilket sätt det svarar mot den traditionella 
verksamheten? Vad medför en implementering av kulturhustanken i er verksamhet? 
 
Projektprocessen – Hur gick resonemangen när ni mottog Kultur Skånes uppmaning 
att inkomma med projektidéer? Fanns kulturhustanken hos er innan? Hur tänkte ni 
när ni formulerade er ansökan? Hur har projektprocessen sett ut? Hur tänker ni att de 
initierade verksamheterna kommer att fortsätta efter projektets avslut? 
 
Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör – Hur ser ni på att utvecklingen av 
biblioteksverksamheten sker på Kultur Skånes initiativ och inte på ert? Hur har ni 
upplevt relationen till Kultur Skåne? Hur har kommunikationen sett ut under 
processen? Hur ser ni på Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör? Har Kultur Skåne 
intagit en stödjande eller styrande funktion? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 83 

 
 

Bilaga 2: Intervjuguide Kultur Skåne 
 
Med små variationer, avseende specifika frågor rörande de respektive projekten, har 
vi i våra intervjuer med representanter från Kultur Skåne använt oss av följande 
tematiska intervjuguide: 
 
 
Kulturhustanken – Vilka funktioner och värden lägger ni kulturhustanken? Hur ser ni 
på relationen mellan bibliotek och kulturhus? Hur ser ni på Kulturhusprojektet i 
förhållande till bibliotekens kärnverksamheter? Anser ni att detta är ett projekt som 
utvidgar bibliotekens traditionella verksamhet? Om ja, kan ni utveckla på vilket sätt 
och varför behövs det? Om nej, kan ni utveckla på vilket sätt det svarar mot den 
traditionella verksamheten? Vad tror ni en implementering av kulturhustanken 
medför för verksamheten vid de deltagande biblioteken? 
 
Projektprocessen – Hur resonerade ni när ni mottog de olika projektansökningarna? 
Upplevde ni att kulturhustanken redan var befäst vid bibliotek X? Var det samma 
tanke som er eller såg ni behov av förändring i deras verksamhet? Hur har projekt- 
och kommunikationsprocessen sett ut? Hur ser ni på förutsättningarna för bibliotek X 
att fortsätta med projektet efter projekttidens slut? Tror ni att det kommer kräva 
omprioriteringar från deras sida? Om ja, hur ser ni på det? 
 
Kultur Skånes roll som utvecklingsaktör – Hur ser ni på er roll som 
utvecklingsaktörer? Hur upplever ni att den kombinerade rollen utvecklingsaktör och 
handläggare fungerar? Upplever ni några svårigheter i den rollen? Anser ni att ni intar 
en stödjande eller styrande funktion? Anser ni att ni genom era utvecklingsbidrag styr 
biblioteket in på kulturhusbanan, eller stödjer dem i deras egna självvalda utveckling? 
Hur ser ni på er roll och förhållandet till principen om armlängds avstånd? 
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Bilaga 3: Arbetsfördelning 
  
Arbetet med denna uppsats har präglats av samverkan, för att använda en familjär 
term. Även om vi inte gemensamt nedtecknat varje formulering är uppsatsens 
samtliga delar resultatet av en dialogbaserad arbets- och skrivprocess. I viss 
utsträckning delade vi i den inledande inläsningsperioden upp materialet för att på så 
sätt nå en så bred och djup förståelse av problemområdet som möjligt – dock har vi 
fört ett kontinuerligt samtal kring vad vi läst samt gemensamt arbetat med 
urvalsprocessen för vilka texter och teorier vi velat lyfta in i vår undersökning. Vad 
gäller våra intervjuer deltog vi båda i såväl föreberedelserna som i genomförandet av 
dessa. Arbetet med transkriberingarna delades upp broderligt, varefter vi gemensamt 
ägnade en ansenlig tid åt att med vår diskursanalytiska ansats bearbeta materialet och 
utarbeta en struktur för vår analys, varefter vi gemensamt, i punktform, fyllde på med 
såväl intervjucitat som analytiska tankegångar som vi ansåg platsa under respektive 
rubrik. När det gäller transformationen från skelett till levande brödtext har vi skrivit 
såväl tillsammans som var för sig – dock har den sammantagna skrivprocessen, som 
sig bör, präglats av ideliga diskussioner och revideringar. 
 
 


