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libraries to promote interest in Bildung. 

Färdigställt: 2017 

Abstract: Since a few years back, the term Bildung seems to be having a             
renaissance in Sweden, and it furthermore, in the new Swedish          
Libraries Act 2013, became an objective for the libraries to          
“promote interest in Bildung”. As the act neither defines the term           
Bildung nor describes how the libraries are to promote interest in           
it, the purpose of this study is to examine this objective. Since            
previous research on Bildung and public libraries is sparse, when          
the adjacent term “folkbildning” is not included, this study is          
delimited to public libraries. To investigate the objective of the          
public libraries to promote interest in Bildung, two preparatory         
works of the Swedish Library Act 2013 were analyzed. 

The main themes of these documents were identified using         
qualitative content analysis. These themes were then interpreted        
based on the term Bildung. A definition of this multifaceted term           
was made in the theoretical part of this study. The history of the             
term, focusing on the period of the Enlightenment and the          
Romantic era, was accounted for, and central ideas and         
philosophical traditions identified. Seminal thinkers being, among       
others, Immanuel Kant, Wilhelm Humboldt and Friedrich Hegel.  

The main result of this study is that the fulfillment of the            
principal objectives of the public libraries creates favorable        
conditions for the objective to promote interest in Bildung. The          
challenges to this is increased economic and politic influence or          
control, or that the intrinsic values of Bildung is not upheld. 
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1. Inledning 
Den här studien handlar om folkbibliotekens mål att främja intresset för bildning.            
Bildning är ett omtvistat begrepp, och har varit det sedan det växte fram i Tyskland               
för över 200 år sedan. Det har både upphöjts och kritiserats. Förespråkare idag kan              
säga att bildning behövs i dagens samhälle där effektivitet och ekonomisk lönsamhet            
är de främsta måtten på välgång, där den kunskap som värdesätts är instrumentell             
och knuten till utstakade mål; till en utbildning, yrkestitel eller andra kvantifierbara            
resultat. I detta får bildningen – som tar tid och omvägar och inte har ett utstakat mål,                 
som kräver långa tankar – knappt plats men anses inte desto mindre behövas:             
Bildning ger en ökad förståelse för människan både historiskt och idag, vilket bidrar             
till överblick och känsla av sammanhang. Skeptiker kan säga att begreppet bär på             
föråldrade, elitistiska värderingar och en förståelse av kunskap och sanning som inte            
passar in i dagens jämlika(re) samhälle, som genom att värdesätta en viss typ av              
kunskap och kultur exkluderar stora delar av mänskligheten. Som vi ska se finns det              
spänningar i begreppet självt, som möjliggör dessa olika positioner. Bildning handlar           
både om en inre frigörelseprocess och att förhålla sig till något givet yttre. Det är en                
process som kräver vissa insatser och ansträngningar, och det är vad dessa insatser             
och ansträngningar består i och vem som får tillgång till dem som ifrågasätts ur ett               
jämlikhetsperspektiv. 

Sedan ett antal år tillbaka verkar bildningsbegreppet uppleva en renässans: Bildning           
har varit ämne för en rad böcker och artiklar som skrivits, det hörs i tv- och                
radioprogram och i årets bok- och biblioteksmässa i Göteborg är bildning           
huvudtema. Detta samtidigt som kritik riktas mot begreppet från olika håll. Anders            
Burman skriver exempelvis att bildningsbegreppet behöver bli mindre        
“exkluderande”, och konceptualiseras “i mindre idealistiska termer”, att de         
“universalistiska anspråk som begreppet brukar backas upp av” möjligtvis också          
behöver överges (2014, s.161f). Något tycks således vara tilltalande och lockande           
med begreppet, något som gör att begreppet kan beskrivas som exkluderande och            
elitistiskt men likväl vara värt att bevara. I förordet till en nyutkommen antologi om              
bildning står att: “bildningsidealet till sin natur är hierarkiskt och befäster normer.            
[...] Men hur mycket vi än vrider och vänder på begreppet, så är det en sak som är                  
säker – bildningsfrågan är ofrånkomlig och gäller oss alla” (Baghlanian m.fl., 2016,            
s. 6). I samma antologi skriver Eva-witt Brattström att det av blotta tanken på              
begrepp som bildning och bildningsarv kan framtona bilder av “äldre bildade herrar            
för evigt föreläsande för yngre adepter, gärna kvinnor, som Stora Mäns betydelse för             
historien, världslitteraturen, konsthistorien, den klassiska musiken och så vidare”,         
men att bildningen egentligen “tillhör alla” (2016a, s. 58f). Frågor som dessa, om             
vem bildning är till för och via vilket stoff bildningen äger rum, är också frågor om                
sanning och kunskap; om försanthållanden och synen på vad som är giltig kunskap.             
Vad gäller Brattströms resonemang, är det ett framhållande av att bildning inte            
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enbart är för män och inte bara sker genom att tillägna sig kunskap via mäns insatser                
och verk.  

Som behandlas mer nedan hänger det resonemanget samman med uppfattningen och           
kritiken mot att manliga insatser och verk, till skillnad från kvinnors, har fått             
representera det allmängiltiga och sanna. I ett annat forum, under ett seminarie från             
Göteborgs Bok- och biblioteksmässa 2016, hävdar Brattström, med referens till den           
franska sociologen Pierre Bourdieu (1930-2002), att det är en “illusion” att mäns            
arbete och verk ses som mer värdefullt och sanningsbärande än kvinnors. Hon            
exemplifierar med hur högt Lars Noréns dagböcker värdesätts i jämförelse med           
kvinnors personliga vardagsskildningar, som Johanna Ekströms dagböcker. Hon        
frågar sig hur man, som en skribent i Svenska dagbladet uttryckt sig om Lars Noréns               
dagböcker, kan säga att hans böcker ger evigheten litterär form : “Hur kan man skriva              
att evigheten ges litterär form? Vadå för jäkla evighet? Inte min!” (Witt-Brattström,            
2016b). 

Som vi ska se nedan finns denna kritik, mot att en viss grupps insatser framför andra                
får representera det som är universellt och sant, även i problematiseringen av den             
västerländska kunskapstraditionen. Mikela Lundahl (2009) exempelvis, talar om den         
västerländska idéhistorien, i likhet med all historieskrivning, som en generell          
berättelse, där historia beskrivs som “fiktion med en speciell makt”, en makt som             
“består i att den inte betraktas som fiktion av den som lyssnar” (s. 24f). Både               
Brattström (2016a; 2016b) och Lundahls resonemang handlar så om att lyfta fram            
hur det som anses allmängiltigt och sant i själva verket kan vara format av              
underliggande ojämlika maktstrukturer. Detta är relaterat till bildning eftersom         
bildning handlar om att ta till sig kunskap, historia och kultur, där vad som utgör               
detta stoff är avhängigt av vad som kanoniserats och blivit del av            
historieskrivningen. 

Att begreppet bildning också fått ökad positiv uppmärksamhet de senaste åren           
relaterar Thomas Karlsohn (2009; 2012) till förändringar som skett inom          
universitets- och utbildningsväsendet. Med 2011 års högskolereformen, den så         
kallade Bolognaprocessen, har det ställs allt högre krav på att utbildning och            
forskning ska ge mätbara resultat, vara förutsägbar och transparent. Utbildning ska           
leda till anställningsbarhet och av forskningen väntas resultat komma snabbt och           
vara direkt “omsättbara”. Som en kontrast till detta ter sig bildning som ett lockande              
alternativ, som en möjlig väg ut ur denna låsning (2009, s.114f: 2012). 

När bildningens goda potential påtalas är det inte enbart i relation till universitets-             
och utbildningsväsendet utan också till frågor som berör samhället i stort. Som            
nämnt är temat för årets bok- och biblioteksmässa i Göteborg bildning. I en intervju              
med Sverker Lenas säger Maria Källson, vd för mässan, att  
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Bildning i vår tid kopplar till väldigt svåra frågor och utmaningar som vi             
alla står inför. Det handlar om filterbubblor, faktaresistens, hat och          
desinformation som finns i vårt samhälle. Det här är några av våra största             
utmaningar i dag. Men vi tror att kunskap och bildning är de centrala             
redskapen för att tolka och kritiskt granska världen (Lenas, 2017, s. 4). 

I samma artikel hörs Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan som varit            
Bokmässans samarbetspartner sedan ett antal år tillbaka. Jackelén ser en stark           
koppling mellan bildning och tolerans , i hur bildningsidealet innefattar både kritisk           
och självkritisk reflektion och att det leder till tolerans. Hon ser hur “[s]tora delar av               
världen [idag] dricker av en cocktail som består av fyra farliga ingredienser” som är              
“polarisering, populism, protektionism och postsanning”, och med Lenas ord         
beskriver Jackélen bildning som “ett motgift till destruktiva krafter i samtiden”           
(ibid.). 

Genom både Källson och Jackeléns resonemang framhålls bildning som en          
konstruktiv motkraft till negativa tendenser i dagens samhälle, kopplat till förändrade           
förhållningssätt till sanning, kunskap och information. Sanningsbegreppet tycks vara         
satt i gungning, något som de aktuella och omdebatterade fenomenen fake news och             
alternativa fakta ringar in, som handlar om hur nyheter och fakta läggs fram som              
sanna men i själva verket saknar objektiv, vetenskaplig, grund, och snarare grundar            
sig i subjektiva, egennyttiga syften  (jmf. Sundberg, 2017). 

Som Alice Teodorescu skriver, i samband med att hon påtalar dessa fenomen, har             
behovet av förmågan att “värdera” ökat i takt med att “kommunikation och påverkan             
blivit var mans egendom och [att] vi konstant bombarderas med ny information”. Att             
människans hjärna dessutom är inställd på att “förenkla, kategorisera och sortera”,           
gör att risken ökar för att “vi bara kommer i kontakt med sådant innehåll som vi                
redan sympatiserar med, från avsändare som vi identifierar oss med och därför finner             
trovärdiga” (Teodorescu, 2017) .  

Teodorescus text är inte explicit kopplat till bildning, men en linje från hennes             
resonemang till Jackélens tankar om bildning som en väg till tolerans kan dras. I              
bägge fallen framhävs behovet av både kritisk och självkritisk granskning, av att            
självständigt kunna värdera både det som anses främmande och invant och givet; av             
att kunna se på sig själv och andra ur ett brett helhets, eller- utifrånperspektiv, vilket               
skapar förutsättningar för ett ökat tolerant förhållningssätt till världen. 
 
Bildning kan på så sätt uppfattas som något gott, som ett medel för ett ökat rättvist,                
jämlikt, tolerant och därmed demokratiskt samhälle, men också som bärandes på           
föreställningar och förhållningssätt ståendes i vägen för det. Det är intressant och            
relevant att föra in detta resonemang om bildningens verkan i frågan om            
folkbibliotekets uppdrag och roll. Detta med tanke på att bildning eller att främja             
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intresset för bildning , blivit en bestämmelse i bibliotekslagen och att ett           
huvudsakligt, övergripande mål för biblioteken är att “verka för det demokratiska           
samhällets utveckling” (2013:801). 

1.1 Bakgrund 

Att “främja intresset för bildning” blev ett uttalat mål för bibliotekens verksamheter i             
och med den nya bibliotekslagen (2013: 801 2§), som ersatte den första lagen från              
1996 i vilken begreppet bildning helt saknas. I den nya bibliotekslagen § 2 står att               
“[b]iblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och          
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell         
verksamhet i övrigt”. § 2 i den tidigare lagen är utformad på ett liknande sätt men i                 
avsaknad av begreppet bildning. I den nya lagen är § 2 riktad till biblioteksväsendet i               
allmänhet vilket ger att målet att främja intresset för bildning är ett gemensamt mål              
för all biblioteksverksamhet. 

Vad gäller beslutet om att stifta en ny bibliotekslag togs det med grund i den               
utredning av bibliotekslagen som den externa utredaren Inger Eide Jensen fick i            
uppdrag att genomföra 2009 (Ku2009/1518/KV). Utredningen syftade till att         
undersöka hur lagen fungerat överlag och huruvida målen med lagen hade uppnåtts,            
samt att i relation till relevanta omvärldsförändringar analysera om och i så fall hur              
lagen behöver revideras. Med konstaterandet att stora omvärldsförändringar skett,         
framför allt i form av digital utveckling och att det svenska samhället blivit mer              
mångkulturellt, samt i påvisade brister i uppföljning av lagens målbestämmelser togs           
så beslutet att stifta en ny lag (Ny bibliotekslag, Ds 2012:13, s. 17). Den främsta               
skillnaden mellan lagarna är, som redan berörts, att den nya lagen riktar sig till det               
allmänna biblioteksväsendet och inte i första hand till folkbibliotek likt den tidigare.            
Utöver de allmänna bestämmelserna, i den nuvarande lagen, anges bestämmelser          
som är gällande specifikt för respektive bibliotekstyp: folkbibliotek, skolbibliotek,         
regional biblioteksverksamhet och högskolebibliotek. Denna omstrukturering har       
syftat till att göra lagen mer användarvänlig, samt till att spegla hur gränserna mellan              
de olika bibliotekstyperna på senare tid blivit allt mer vaga (Ny bibliotekslag prop.             
2012/13: 147. s, 12). Andra skillnader är att den nya lagen innehåller bestämmelser             
om “samverkan” (§ 14), “Biblioteksplaner” (§ 17) och “uppföljning” ( § 18), vilket             
ger att biblioteken uppmanas att samverka, att de ska anta planer för sin verksamhet              
och att dessa planer ska följas upp och utvärderas, något som Kungliga biblioteket             
(KB), som fått rollen som nationell samordnare, för tillfället ansvarar för (ibid.). 
 
Gällande folkbibliotek och bildning går relationen främst via folkbildning, vilket          
förklaras av att de svenska folkbiblioteken växte fram under tidigt 1900-tal, i ett             
samhälle starkt präglat av ett folkbildningsideal. Folkbibliotek fick en central roll i            
denna strävan att bilda folket (Klasson, 1992b). Folkbibliotek och folkbildning har           
därmed varit tätt knutna till varandra, medan begreppet bildning i högre utsträckning            
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varit kopplad till utbildning, främst till högre utbildning men i viss mån också till              
skolan. Som Maj Klasson (1992b) uppmärksammat har relationen mellan         
folkbibliotek och folkbildning emellertid blivit försvagad. Hon pekar på att man i            
princip slutat använda begreppet i folkbibliotekssammanhang, varför hon ställer sig          
frågan ifall dagens bibliotekarier hellre identifierar sig “med uppgiften som kultur-           
och informationsförmedlare än med uppgiften som folkbildare?” (s. 8). Frågan är           
aktuell än idag och fortfarande tycks begreppet folkbildning, i likhet med bildning,            
vara sällsynt i folkbiblioteksdiskursen. 
 
I essäsamlingen Att bilda en bibliotekarie (2014) skriver Joacim Hansson om           
bildning i relation till dagens bibliotekarieutbildning. Han pekar på att utbildningen i            
princip blivit helt frånkopplad humanistiska kunskaper traditionellt sett knutna till          
bildning, och dominerad av tekniska och pragmatiska kunskaper på olika sätt kopplat            
till information. Han konstaterar därför att dagens bibliotekariegeneration,        
åtminstone på ett ytligt plan, kan sägas vara den mest obildade. En viss ironi anas när                
han skriver att denna utveckling ändå inte behöver ses som en försämring,            
åtminstone inte vad gäller de nyutbildade bibliotekariernas kompetens: “de         
[kommer] ut och är anställningsbara på en arbetsmarknad som vill ha just det de har               
att erbjuda den – en grundläggande teoretisk förståelse för de användarrelaterade och            
ekonomiska processer som bibliotekarien har att hantera idag” (s. 38f). Även här,            
som hos Karlsohn (2009; 2012), finns kopplingen mellan omstruktureringen i          
utbildningsväsendet genom Bolognaprocessen – som inneburit ökade krav om         
måluppfyllelse och att studier ska leda till anställningsbarhet – och försämrade           
möjligheter till bildning: Studenterna är “fast – och numera uppvuxna – i ett system              
som inte skapar förutsättningar för dem att i lugn och ro skaffa sig den bildning som                
yrket de valt normalt sett tar för givet” (Hansson, 2014, s. 36).  
 
Förändringar i utbildningsväsendet men också förändringar som den digitala och          
informationsteknologiska utvecklingen fört med sig har så lett till att          
(folk)biblioteken och bibliotekarieyrkets uppdrag utmanats. Ibland har man talat om          
att (folk)biblioteken befinner sig i en identitetskris, att deras samhällsbärande roll           
som förmedlare av kultur, kunskap och information blir överflödig i ett samhälle där             
traditionella medier övergår till digitala. I denna utveckling är det intressant att            
begreppet bildning, som relaterar till folkbibliotekets traditionella folkbildande roll,         
förts in i lagen. 

1.2 Avgränsningar och problemformulering 
Det var ur frågan varför begreppet bildning lagts till i lagen som de första tankarna               
till den här studien växte fram. I propositionen om ny bibliotekslag (2012/13:147),            
vari förslaget om målet att främja intresset för bildning först dyker upp, finner man              
ett slags svar: Målet anses “tydliggör[a] att uppdraget är bredare än att understödja             
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mer instrumentellt inriktad utbildning. Individens strävan efter fördjupning och         
personlig utveckling bör också vara centralt i bibliotekens arbete” (s. 14). Här finns             
således ett svar på frågan varför bildningsbegreppet lagts till i lagen. Emellertid finns             
det ingen vidare förklaring till hur biblioteken ska arbeta för att främja detta intresse,              
och målet nämns inte i samband med andra bestämmelser utan bara i denna korta              
formulering. Det känns nästan påklistrat eftersom begreppet inte återkommer eller          
hänvisas till i den övriga texten. En tanke som dyker upp är att bildning bara               
snappats upp och förts in i lagen för att det blivit lite av ett trendord. 
 
Målet om att främja intresset för bildning står angivet i bibliotekslagen § 2, som rör               
all biblioteksverksamhet, inte bara folkbiblioteken. Att föreliggande studie inte         
täcker in biblioteksväsendet i allmänhet utan är avgränsad till folkbibliotek grundar           
sig delvis i uppfattningen att en inriktning på en viss bibliotekstyp kan göra             
undersökningen mer koncentrerad och fruktbar, men framför allt i att studier om            
relationen mellan folkbibliotek och begreppet bildning är få. Vad gäller          
universitetsbibliotek och skolbibliotek exempelvis, verkar ju dem i relation till          
utbildningsväsendet, i vilken frågan om bildning aktualiserats i högre grad.  
 
Att det är bildning och inte folkbildning som ska undersökas förklaras av den enkla              
anledningen att det är begreppet bildning och inte folkbildning som används i lagen.             
Trots att folkbibliotek av tradition har en nära relation till folkbildning kommer            
undersökningen inte inkludera begreppet i någon större grad, detta med grund i            
uppfattningen att begreppen inte helt kan likställas, de skiljer sig åt eftersom de vuxit              
fram i olika samhällen och under olika tidsperioder. I en tidigare studie om             
folkbibliotek och bildning undersöker Emanuelsson (2003) hur begreppet bildning         
används i folkbiblioteksdiskursen, via ett antal mål- och styrdokument. Syftet är att            
undersöka bildningsbegreppet men undersökningen innefattar också begreppet       
folkbildning. I materialet ser han att bildning och folkbildning ofta blandas samman,            
vilket, som han skriver, är “en förklaring till otydligheten i innebörden av bildning i              
folkbiblioteksdiskursen” (s. 64f). Förhoppningen här är att en fokusering på          
begreppet bildning, och markering av det som ett annat begreppet än folkbildning,            
ska bringa klarhet i undersökningen.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka folkbibliotekets mål att främja intresset             
för bildning, något som motiveras av att begreppet bildning inte definieras i            
bibliotekslagen och enbart ges en allmänt hållen definition i den proposition som            
föregick lagen. För att studien ska svara mot detta syfte kommer två statliga             
dokument – en promemoria och en propositionen – som föregick den nya            
bibliotekslagen att analyseras (hädanefter benämns de förslagsdokument). Ur dessa         
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dokument kommer centrala teman att urskiljas, för att därefter sättas i relation till             
bildningsbegreppet, vilket ger följande frågeställningar:  
 
(1) Vilka huvudsakliga teman kan urskiljas i de två förslagsdokumenten som          
föregick den gällande bibliotekslagen? och  
(2)  Hur kan dessa teman tolkas med utgångspunkt i bildningsbegreppet? 

 
Genom att urskilja huvudsakliga teman i dokumenten, och tolka dem med           
utgångspunkt i bildningsbegreppet kan betydelsen av begreppet bildning i         
dokumenten, och vidare bibliotekslagen, undersökas. Folkbiblioteks mål att främja         
intresset för bildning kommer på så sätt undersökas genom att analysera de            
resonemang och formuleringar som föregått målet. Detta görs inte bara vad gäller            
målet att främja intresset för bildning utan genom att detta mål samt            
bildningsbegreppet sätts i relation till de huvudsakliga teman som angår          
folkbibliotekens verksamhet i förslagsdokumenten. På så sätt undersöks även         
relationen mellan folkbibliotekets mål att främja intresset för bildning och övriga           
centrala teman för folkbiblioteken i förslagstexterna, vilket gör att en bredare och            
djupare förståelse för målet kan uppnås.  
 
För att besvara fråga två krävs en definition eller inringning av bildningsbegreppet i             
någon form, vilket är förlagt till studiens teoretiska del. Bildningsbegreppet, eller den            
sammanställning av begreppet som görs, kommer alltså fungera som studiens          
teoretiska utgångspunkt.  

3. Tidigare forskning 
I det följande kommer det förutom studier med folkbibliotek och bildning som            
huvudsakligt fokus också redogöras för studier som tangerar ämnet på ett relevant            
sätt. Redogörelsen är avgränsad till svensk forskning, detta eftersom begreppet          
bildning inte direkt återfinns i den tyska varianten, Bildung, i andra språk. Översatt             
tysk litteratur och forskning om folkbibliotek/bibliotek och bildning har sökts utan           
resultat. 

3.1 Folkbibliotek och (folk)bildning 
Olika former av bibliotek har funnits länge i Sverige, innan 1800-talet framför allt knutna              
till kyrkan, universiteten eller adeln. Bibliotek helt riktade till allmänheten – folkbibliotek            
– växte däremot fram i början av 1900-talet, ur en kombination av bibliotekstyper som              
sockenbibliotek, studiecirkelbibliotek och arbetarbibliotek, samt under stark påverkan av         
ett rådande folkbildningsideal. Folkbiblioteket spelade en central roll i denna strävan att            
folket skulle bildas. För Oscar Olsson (1877-1950), en av folkbildningens främsta           
förgrundsgestalter, var folkbiblioteket bredvid föreläsningen och studiecirkeln       
folkbildningens mest centrala delar (Klasson, 1997b, s. 10). Folkbildningen var knuten           
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till de framväxande folkrörelserna: nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och       
arbetarrörelsen. Tidigare hade bildning varit avsedd för en snäv grupp i samhället, men             
som ett led i en ökad demokratisering ansågs det vara viktigt att bildning, eller              
folkbildning, nådde hela befolkningen: Ett demokratiskt samhälle behöver bildade         
medborgare, i bemärkelse förnuftiga, skötsamma och ansvarstagande (Burman &         
Sundgren, 2010). En sådan folkbildning som ser ett behov i att fostra sina medborgare              
kan lätt ses som paternalistisk. Gunnar Sundgren (2000) pekar på att denna typ av              
folkbildning framför allt präglade den tidiga folkbildningen i Sverige, under andra           
hälften av 1800-talet, och att den sedan mer eller mindre, framåt sekelskiftet, övergick i              
en typ som utgick från och genom folket själv, med ledord som frihet , medborgarrätt och               
jämlikhet. Folkbibliotek och folkbildning knöts med det an till samhällets          
demokratiseringsprocess, och fortfarande idag är folkbibliotekets uppdrag sammanknutet        
med strävan efter ett demokratiskt, jämlikt och rättvist samhälle. Såsom det formuleras i             
biblioteketslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet “verka för det          
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri          
åsiktsbildning” (2013:801, §2). 
 
Denna strävan förs idag utan en lika tydlig koppling till folkbildningsbegreppet. Som            
nämnt uppmärksammande Maj Klasson redan 1992 att begreppet folkbildning i princip           
slutat användas inom folkbiblioteksdiskursen. Hon benämner rollen som biblioteken         
antagit i den folkbildande strävan för “förmyndarroll”, och ställer den mot en            
“dialogroll”, som innebär att användarna använder biblioteken mer självständigt, utifrån          
egna villkor där relationen mellan bibliotekarie och användare “kan utvecklas som           
dialoger där var och en går in på jämlik basis” (1992b, s. 14f). I Bildningsrummet [...]                
(2003) definierar Emanuelsson två linjer som kan sägas svara mot detta förhållande eller             
olika roller: Studien har som syfte att undersöka hur begreppet bildning används i             
svenska statliga mål- och styrdokument gällande folkbibliotekens verksamheter mellan         
1949 och 1995, där en “frihetslinje” respektive “bildningslinje” används för att beskriva            
två olika sätt på vilket begreppet bildning används i det undersökta materialet.            
Bildningslinjen relateras till ett fostrande folkbildningsideal medan frihetslinjen knyter an          
till traditionella bildningstankar hos Friedrich Hegel och Hans-Georg Gadamer, Ellen          
Key och Hans Larsson, där det som betonas är den egna individens bildningsväg. Utifrån              
dessa linjer dras slutsatsen att folkbiblioteket å ena sidan kan “bedriva bildning, sett som              
påverkan, gentemot användaren med hjälp av de resurser och material som är utmärkande             
för dess verksamhet”, samtidigt som det å andra sidan kan “hävdas att endast den              
enskilde kan bilda sig själv och folkbiblioteket kan endast vara till hjälp med             
företrädesvis material och referensarbete vid individens bildning” (s. 65). Emanuelssons          
slutsats är att båda föreställningarna gör sig gällande i materialet och att det på grund av                
denna otydlighet “förblir en delvis obesvarad fråga” hur begreppet bildning används i            
folkbiblioteksdiskursen (s. 67). 
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Grönwall & Hjalmarsson (2014) efterfrågar en biblioteksverksamhet där dessa roller eller           
positioner kombineras. De skriver att folkbiblioteken i stället för sin traditionella roll som             
filter – via sitt klassifikationssystem (SAB) och urval av litteratur – och på grund av det                
förändrade informationslandskapet måste “vara där användarna är för att vägleda dem i            
informationsflödet” (s. 307). De ser att den systematik och ordning som kommer med             
denna roll som filter – som ibland innefattat en önskan om en fastlagd litterär kanon –                
kan te sig lockande i dagens föränderliga samhälle och att den känns igen från vad de                
kallar bildningsromantikernas längtan efter detsamma, men ställer sig skeptiska till om           
det numera är möjligt eller relevant för biblioteken att leva upp till den. Samtidigt              
avfärdar de inte bibliotekens viktiga roll som främjare av bildning. De skriver att det              
demokratiska uppdrag som av tradition präglat folkbiblioteket “där alla oavsett bakgrund           
fått tillgång till litteratur, information och möjlighet till personlig bildning” är värden            
som biblioteken bär “med sig in i ett nytt informationslandskap” (s. 318). Bibliotekens             
traditionella värden ska värnas med och genom det förändrade informationslandskapet. 
 
Spänningen mellan folkbibliotekets traditionella uppdrag och det       
informationsförmedlande aktualiseras i Åse Hedemarks studie Det föreställda        
folkbiblioteket.[...] (2009) där biblioteksdebatter i svenska medier mellan 1790-2006         
undersöks. Studien definierar tre diskurser som på olika sätt förhåller sig till            
folkbibliotekets uppdrag och roll, som förespråkar olika sätt som folkbiblioteken bör           
verka. Den bokliga diskursen kan sägas motsvara folkbibliotekens traditionella uppgift          
att samla, bevara och förmedla, det framför allt litterära, kulturarvet, och präglas därmed             
av “ett tydligt bildningsideal” där tryckta böcker, läsning och “skönlitteratur av god            
kvalitet” står i centrum (s. 151, s. 149). Allaktivitetesdiskursen som präglar 70-talet samt             
den informationsförmedlande diskursen som dyker upp på 80-talet ifrågasätter den          
bokliga diskursen på olika sätt. Den förra genom att framhäva betydelsen av andra             
aktiviteter och verksamheter än sådana som enbart är kopplade till läsning och litteratur,             
den senare genom sin betoning på folkbibliotekens roll som “neutral” förmedlare av            
information av olika slag (s. 59), vilket kan sägas innefatta både kunskap och kultur: Som               
Hedemark skriver “tyder mycket på att den traditionella folkbildaridentiteten för          
bibliotek i allt högre utsträckning utmanas av en informationsförmedlande uppgift” (s.           
154). Vad Hedemark pekar på är att föreställningen om neutralitet kan vara bedräglig och              
i själva verket dölja särskilda maktintressen, som verkar via den          
informationsförmedlande diskursen. Med andra ord en annan mer dold disciplinering än           
den som ett fostrande bildningsideal kan medföra, och som hon pekar på kan uttryckas i               
form av samhälleliga, politiska krav om ökad effektivitet och anpassning. En sådan            
politisk styrning kan vara den som Anders Frenander (2012) pekar på, nämligen hur             
staten under hela folkbibliotekens historia och idag strävat efter ökad samordning och            
samverkan mellan verksamheterna, något som ska bidra till minskade skillnader          
verksamheterna emellan och öka “effektiviteten”  (s. 23).  
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Om neutralitet eller objektivitet har det på liknande sätt resonerats kring vad gäller             
idén om kulturen eller konstens autonomi , som är central i det upplysningsfilosofiska            
tänkandet, i moderniteten såväl som i folkbibliotekets traditionella folkbildande         
uppdrag. I folkbildningsarbetet och överlag arbetet mot ökad välfärd under          
1900-talets tidigare del antogs konsten vara autonom, alltså ha ett värde i sig, och på               
samma gång vara ett medel eller verktyg i välfärds- och folkbildningsarbetet. Det            
paradoxala i en sådan politik har uppmärksammats (Vestheim, 2010) och i viss mån             
finns idén kvar i dagens kulturpolitik i form av principen om armlängds avstånd – att               
staten ska skapa förutsättningar för kultur och kulturella verksamheter utan att           
konkret och direkt lägga sig i, utan att detaljstyra. I likhet med hur man på ett neutralt                 
sätt vill förmedla information efter behov har man velat värna om kulturen och             
konstens autonomi eftersom neutralitet och objektivitet är lockande, men som          
Vestheim påpekar kan “autonomi aldrig utövas i ett socialt eller politiskt vakuum            
utan bara i konkreta sociala och historiska kontexter” (s. 91) och därmed har den ofta               
med politiska eller ekonomiska intresse- och maktkonflikter att göra. Att          
kulturpolitiken på detta sätt är instrumentell, precis som all politik är instrumentell            
behöver inte tala emot bildningen, däremot går det att särskilja olika typer av             
instrumentalitet som har olika påverkan: “De ‘gamla’ instrumentella målen för          
kulturpolitiken, som bildning och personlig utveckling, upplysning, estetisk odling         
och förberedelse för demokratiskt deltagande, finns fortfarande kvar men de har i            
viss utsträckning överskuggats av argument från det ekonomiska och det          
socialpolitiska området” (s. 100). De “gamla” instrumentella målen är knutna till det            
moderna samhället, eller moderniteten, och de nya till senmoderniteten, som mer           
eller mindre tycks ta över de gamla.  
 
Som denna genomgång visar hänger frågan om folkbibliotekets uppdrag och identitet           
samman med den konflikt mellan de värde och ideal som folkbiblioteket växte fram             
genom och de som präglar samhället idag: Eftersom bildning och folkbildning vuxit            
fram med moderniteten kan folkbiblioteket sägas vara en produkt av moderniteten.           
Som upplysningspräglat innebär moderniteten en positiv inställning till kunskap och          
bildning, som folkbiblioteken är en slags symbol över. Eftersom övergången från           
modernitet till senmodernitet inneburit ett ifrågasättande av modernitetens        
kunskapssyn har också folkbibliotekens roll ansetts vara satt i gungning, vilket           
innefattar dess (folk)bildande roll. Som Hedemark (2009) och Vestheim (2010)          
pekar på är folkbibliotekens traditionella roll att samla, bevara och tillgängliggöra ett            
kulturarv i (folk)bildande syfte ifrågasatt idag och får konkurrens av andra krafter            
eller ideal. Dessa frågor om (folk)bibliotekets uppdrag idag, å ena sidan i relation till              
dess tradition och å andra sidan till anpassningar till dagens samhällssituation, kan så             
relateras till bibliotekens mål om att främja intresset för bildning. Föreliggande           
studie kommer undersöka detta mål med denna beskrivna problematik som          
bakgrund, som stoff för analys och diskussion. 
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4. Teori 
Att använda bildningsbegreppet som teori i den här studien var inte ett självklart val              
från början. Den första tanken var att använda diskursanalys, först utifrån Michel            
Foucault och sedan den form av hermeneutiska diskursanalys som finns hos Paul            
Ricoeur. I båda dessa fall kändes teorierna överflödiga när de väl skulle användas.             
Det föll sig inte naturligt att applicera dem, utan tanken sökte sig hela tiden tid               
bildningsbegreppet självt, till idéer, linjer och strukturer i det. Det var därmed med             
beslutet att låta bildningsbegreppet utgöra teoretisk utgångspunkt som        
undersökningen kunde ta fart på riktigt. Vad som behövde göras för att kunna             
använda bildningsbegreppet som teori var att i någon mån definiera och avgränsa            
det. Detta har varit svårt på grund av den mängd litteratur som skrivits i ämnet, som                
presenterar olika sätt som begreppet kan förstås, men också att detta material            
innehållit sidospår som på olika sätt har relaterats till begreppet. Ibland har det egna              
arbetet svävat ut i dessa sidospår, dels eftersom det varit lockande att följa och              
fördjupa sig i dem, men också för att det varit svårt att avgöra vad som är ett sidospår                  
och vad som ligger inom ramen för bildningsbegreppet. 
 
Redogörelsen av bildningsbegreppet är resultatet av läsningar om bildning och          
närliggande ämnen. En central inspirationskälla har emellertid varit Bernt         
Gustavssons beskrivningar om hur bildningsbegreppet vuxit fram i gränslandet         
mellan upplysning och romantik och med nyhumanistisk respektive hermeneutisk         
bildning som två bildningsvarianter, med främst Immanuel Kant (1724- 1804)          
respektive Friedrich Hegel (1770-1831) som centrala personer. I ett kapitel i           
Bildningens förvandlingar (2007) ger han en koncentrerad genomgång av dessa          
idéer, som han sedan tidigare redogjort för mer djupgående i Bildningens väg (1991)             
och Bildning i vår tid (1996). Han har även talat om liberal education som en tredje                
bildningsvariant, men på grund av den personliga uppfattningen att den känns mer            
avlägsen de två övriga bildningsvarianterna – som mer tydligt relaterar till det tyska              
begreppet – kommer den inte vara del av föreliggande undersökning. Vad som avses             
med liberal education, som är framvuxen i en europeisk bildningstradition men nu            
har fått stort inflytande i USA, varierar stort men överlag ligger det ett fokus på               
studier och utbildning, främst kopplade till humaniora, och läsning av klassiska,           
kanoniserade verk, så kallade great books (Gustavsson, 2013, s. 23). Redogörelsen           
av bildningsbegreppet kommer inte struktureras direkt utefter Gustavssons        
beskrivning. Snarare har idéerna om att bildningsbegreppet vuxit fram mellan          
upplysning och romantik genom Kant och Hegels filosofi som föregångare till           
nyhumanism respektive hermeneutik fungerat som viktiga hållpunkter i arbetet att          
förstå och förhålla sig till bildningsbegreppet, och till vilket andra läsningar och            
beskrivningar av begreppet knutits an. De idéer hos Kant och Hegel som har valts att               
lyftas fram är de som har tydliga kopplingar till bildningsbegreppet. Förståelsen för            
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som utgör kopplingar till bildningsbegreppet har vuxit fram genom läsning av olika            
texter om bildning samt av primär- och sekundärlitteratur av eller om personer som             
pekas ut som centrala för bildningsbegreppet i dessa texter, främst Kant och Hegel             
men också Wilhelm von Humboldt. Framför allt Anders Burman, docent i idéhistoria            
vid Södertörns högskola, och Thomas Karlsohn, docent i idé- och lärdomshistoria           
vid Göteborgs universitet, har fungerat som centrala referenser. Litteraturen om          
själva bildningsbegreppet, inte om närliggande ämnen eller om specifika filosofer, är           
avgränsad till texter på svenska, detta med samma anledning som litteraturen för            
tidigare forskning, alltså att begreppet bildning i likvärdig bemärkelse saknas i andra            
språk än svenska och tyska. Här kan tilläggas att bildningsbegreppet i föreliggande            
analys och diskussion kommer, beroende på sammanhanget i texten, även formuleras           
i termer av bildningsprocess, bildningens process och bildningens riktning. 

4.1 Begreppet bildning 
Den följande redogörelsen av bildningsbegreppet utgår från det tyska begreppet          
Bildung som växte fram under 1700-talet, mellan upplysningens idéer och          
romantikens. För att sätta begreppet i perspektiv och få en djupare förståelse för det              
kommer begreppet relateras till både tidigare och senare idéer som på olika sätt går i               
linje med det. Allra först ges en allmänt hållen beskrivning, av hur bildning brukar              
definieras och vad som skiljer den från närliggande begrepp. Därefter följer den            
historiska redogörelsen, som inte främst har en kronologisk utan tematisk struktur.           
Den börjar med en allmän beskrivning av upplysningen och romantiken , vilka           
huvudsakliga idéer som dessa traditioner knyter an till och bildningsbegreppets          
placering i det. På det följer en redogörelse som fokuserar på idén om människan              
som fri och självstyrande. I centrum här är tiden för upplysningen och            
nyhumanismen med centrala personer som Immanuel Kant (1724-1804) Johann         
Gottfried Herder (1744-1803) och Wilhelm von Humboldt (1767-1835), men med          
några spår som går längre tillbaka i tiden. I redogörelsen som följer på det behandlas               
det som framför allt svarar mot bildning som fri och öppen process, detta via idéer               
hos Friedrich Hegels (1770-1831) och den moderna hermeneutiken. Innan denna          
genomgång sammanfattas ges en kortare redogörelse av hur bildningsbegreppet         
förstås och diskuteras idag. 

4.1.1 Bildning och närliggande begrepp 

Att bilda sig beskrivs ofta som en slags personlig utveckling: en väg den enskilda              
människan stakar ut åt sig genom att tillägna sig olika kunskaper och erfarenheter.             
Bildning ses som en följd av att detta stoff införlivas och blir en naturlig del av den                 
enskilda människan, i linje med Ellen Keys ord att bildning är det som är kvar sedan                
vi glömt vad vi lärt . Inte sällan knyts bildning till en viss typ av studier, främst                
humanistiska som språk, filosofi, historia, konst och kultur, framför allt litteratur.  
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I försök att definiera bildningsbegreppet uppmärksammar man ofta den dubbelhet          
begreppet bär på, den hemlighetsfulla dubbelhet som Hans-Georg Gadamer         
(1900-2002) kallat det, som komplicerar föreställningen om bildningen som en helt           
fri process (1960/1997, s. 24). Man pekar på att bildning etymologiskt relaterar både             
till bilda och bild , både till en kreativ process i att skapa eller forma någonting och                
till att nå ett resultat. Denna dubbelhet gör bildning till ett komplext begrepp som kan               
och har fyllts med olika innebörder, med olika tyngdpunkt på mål respektive process:             
Å ena sidan att det bildande knyts an till ett visst stoff, å andra sidan att det är själva                   
individens utveckling eller transformation genom bildningen som centreras        
(Gustavsson, 2007, s. 10). 
 
Vad gäller det närliggande begreppet allmänbildning skiljer det sig från bildning           
genom att det saknar bildningens sätt att sätta kunskap och erfarenheter i ett större              
perspektiv och sammanhang genom att ifrågasätta och reflektera. Allmänbildningen         
har snarare ett slags uppdelat kunskapsfokus, i bemärkelsen breda kunskaper i           
allmängiltiga ämnen (Gustavsson, 1991; NE, allmänbildning). Vad gäller        
förhållandet mellan bildning och utbildning beskrivs utbildning ofta som         
specialiserad och målstyrd till skillnad från bildningen som beskrivs i termer av en             
ständigt pågående process utan föreskrivet mål som söker helhet och överblick           
framför partikularitet och specialkunskaper (Karlsohn, 2009; NE, bildning). Detta         
ger också att bildning blir något som styrs inifrån snarare än utifrån individen. 
 
Som redan nämnt kan folkbildning, som växte fram i Sverige mot slutet av 1800-talet              
och kom att bli en central drivkraft i uppbyggandet av de första folkbiblioteken i              
början på 1900-talet, ses som en variant av bildningsbegreppet: Den svenska           
folkbildningen, genom främst Ellen Key (1849-1926) och Hans Larsson (1862-          
1944), var stark präglad av upplysningsidéer och Immanuel Kants filosofi          
(Hedemark, 2009; Sundgren, 2000). I jämförelse med bildningsbegreppet brukar         
folkbildningen beskrivas ha en tydligare social, politisk och samhällelig koppling;          
som relaterad och viktig för det demokratiska samhället som kräver upplysta,           
förnuftiga och bildade medborgare (Burman, 2011). 
 
Andra begrepp som ligger nära bildningsbegreppet är engelskans formation , liberal          
education eller danskans dannelse. Dessa begrepp är dock inte helt jämförbara med            
det tyska bildningsbegreppet, Bildung , som det svenska bildningsbegreppet vuxit         
fram ur, och kommer därför inte inkluderas i den vidare redogörelsen.  

4.1.2 Mellan upplysning och romantik 
Bildningsbegreppet, Bildung, växer fram i 1700-talets Tyskland och ur vad som           
brukar benämnas nyhumanismen . Nyhumanismen i sin tur växte fram i linje med            
romantiken och dess kritik av upplysningen, en kritik som handlar om upplysningens            
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ensidiga framhävande av människans förnuft: Upplysningens idéer innebär en positiv          
inställning till framåtskridande och framsteg, och övertygelsen att människan bär på           
förmågan att tänka kritiskt och självständigt, utan yttre styrning av auktoritära           
makthavare och institutioner. Dessa idéer hämtade inspiration inte minst från de           
naturvetenskapliga upptäckter som togs vid denna tid, upptäckter som också fick till            
följd att den kristna tron började ifrågasättas allt mer och så få minskad makt. Som               
en följd av (natur)vetenskapens utbredning kan man också tala om att det under             
denna period sker en slags avmystfiering av världen och människan. Både människan            
och hennes omvärld ansågs kunna kartläggas och förklaras i vetenskapliga termer.           
(Gustavsson, 2007, s. 12; Gustavsson, 1991, s 40ff). 
 
Denna upplysningens avståndstagande från religion, tro och mystik – som antog           
kunna befria människan från inskränkthet och därmed frigöra och förverkliga henne           
som människa – förde med sig en ensidig bild av människan och hennes förmågor,              
vilket den romantiska idén är en reaktion på. Romantiken blickade bakåt snarare än             
framåt och efterfrågade andlighet och mystik, utrymme för känslor och hänförelse           
som upplysningen åsidosatt, men utan att direkt söka svar i religionen eller tron på              
Gud. I fokus hamnade människans känslor och inre själsliv, och också den konstnär             
som på ett originellt sätt kunde ge uttryck för detta. Konstnären hyllades och höjdes              
till geni. Denna genikult kan relateras till ett religiöst eller gudomligt tänkande, med             
avseende på hur geniet framställs stå i förbindelse med en slags onämnbar yttre kraft              
ur vilket hans skapande fantasi flödar – konstnären själv vet inte, rent förnuftigt, vad              
han gör (Karlsohn, 2012, s. 25ff; Burman & Lettevall, 2014, 25ff). Dessa            
romantikens spår finns som en central del i bildningsbegreppet, i spänning till mer             
upplysningsfilosofiska. 
 
Vad gäller begreppets religiösa rötter finns de också i den kristna medeltidens mystik             
och uttrycket imago dei som innebär ett formande av människan efter Guds avbild, i              
vilket det ligger en strävan att i det mänskliga livet bildas i linje med och för att                 
uppfylla denna bild. Exempelvis talar den tyske mystikern Mäster Eckhart          
(1260-1328) om bildning som, för att citera Karlsohn, “en hänvändelse till Gud            
genom vilken själen återbördas till det gudalika urtillstånd som från början var dess             
bestämmelse” (2012, s. 65). Här rör det sig om en strävan efter helhet som också är                
signifikant för bildningsbegreppet. Under nyhumanismen (se nedan) sökte man sig i           
denna strävan efter helhet framför allt till det antika kulturarvet. I detta arv såg man               
ett slags undersökande av världen och människan som tycktes saknas i samtiden.            
Särskilt det grekiska begreppet paideia , som innebär en kunskapssyn med allsidighet           
och helhet som ideal, och som därför hävdats vara bildningsbegreppets föregångare.           
(Liedman, 2006, s 506ff). 
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4.1.3 Den fria, formbara och skapande individen 
I detta gränsland mellan upplysning och romantik verkade Immanuel Kant. Kant           
talar inte explicit om begreppet bildning men hans tänkande kan sägas föranleda            
nyhumanismens begreppsliggörande av det. Kants tänkande är i grunden         
upplysningsfilosofiskt, alltså tydligt präglat av samtidens rationalism och tilltro till          
det mänskliga förnuftet. I Svar på frågan: Vad är upplysning? (1784) skriver han att              
“upplysning är människans utträde ur sin självförvållande omyndighet”, och där          
denna omyndighet är självförvållad om orsaken till den “inte ligger i brist på             
förstånd, utan i brist på beslutsamhet och mod att göra bruk av det utan någon annans                
ledning” (1784/1992, s. 27). Människan bär alltså på förmågan att bli förnuftig och             
fri, men för att blir det krävs ett aktivt beslut om att våga bli upplyst, att våga vara                  
vis.  

 
I Kritik av omdömeskraften (1790) utvecklar han det upplysningsfilosofiska         
tänkandet genom idén om omdömeskraften (ungefär omdömesförmåga). Genom idén         
om omdömeskraften möjliggör Kant att på ett annat sätt än tidigare föra resonemang             
om konst och estetik inom upplysningsfilosofiska ramar, exempelvis att tala om det            
sköna som något absolut och universellt (Kant, 1970/2003, s. 66ff). Det sköna tillhör             
det översinnliga och kan uppfattas via omdömeskraften, eftersom den är en förmåga            
att uppfatta det universella i det partikulära, alltså det allmänna i den enskilda             
sinneserfarenheten. (Höffe, 2004, s. 254f). För Kant blir därför att påstå att            
någonting är skönt att påstå att det är skönt för alla, eftersom det sköna är               
allmängiltigt. Det är, som han skriver, att fälla omdömet i vars och ens ställe .              
Samtidigt pekar han på att man inte kan bevisa rent objektivt att ett sådant omdöme               
är sant, vad man måste göra är att förhålla sig till det som om det vore sant, som om                   
det är skönt för alla. Detta då det objektiva beviset skulle göra relationen till det               
sköna föremålet begreppsligt, vilket för Kant alltid innebär att det är inskrivet i             
orsak-verkan-relationer vilka begränsar människans autonomi som verkande i den         
sinnliga världen. Upplevelsen av det sköna innebär istället att subjektet stimuleras att            
söka efter ett begrepp som bestämmer föremålet men aldrig når fram till det (Höffe,              
2004, s. 81f). Det stimulerar istället en “lek” eller ett “spel” mellan            
kunskapskrafterna, förståndet och inbillningskraften, som till sin form harmonierar         
med eller reflekterar det sköna föremålet. Detta spel ger upphov till en känsla av lust               
eller olust vilken enligt Kant är grunden till att man kan säga att ett föremål är skönt                 
(Kant, 1790/2003, s. 144-7). Genom att denna känsla uppkommer som ett spel            
mellan kunskapskrafterna ses den av Kant som universell, kunskapen är för Kant            
alltid universell (se ibid, s. 47, 57). Genom att kunskapskrafterna inte når fram till ett               
allmänt begrepp för det sköna föremålet, om de gör det är föremålet inte skönt,              
bevaras det som sinnligt partikulärt (ibid, s. 70ff). På så sätt sammanbinder Kant             
termer som blir mer tongivande för romantiken i sitt mer naturvetenskapligt färgade            
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upplysningsprojekt. Känslan (om det sköna) beror på kunskapsförmågorna, det         
partikulära uppvärderas, och framförallt får människan en relation till den sinnliga           
världen som har kunskapen som grund, men som då den inte är kunskap om något               
objekt bevarar människans frihet. Det estetiska omdömet om det sköna bygger på            
leken, på den öppna processen mellan kunskapsförmågorna, som likt bildningen          
aldrig kan nå ett slutmål. Vidare är känslan av lust beroende av att upplevelsen av det                
sköna, då den är relaterad till kunskapsförmågorna, är allmänt kommunicerbar. Den           
blir på så sätt ett område där människorna kan mötas fritt, utan intresse av att påverka                
varandra.  

 
Omdömeskraften består dels av förståndet och dels av inbillningskraften , som          
ungefär betyder skapande fantasi. Att fantisera eller föreställa sig något innebär att            
tänka bortom här och nu, att se framför sig en situation eller ett ting som ännu inte                 
existerar och eventuellt planera för hur detta framtida skulle kunna hanteras eller bli             
till, att föreställa sig det annorlunda. Återigen handlar det om att se det universella i               
det partikulära och tvärtom, en dialektik som kommit att bli central i            
bildningsbegreppet.  
 
Kants idéer är alltså förebildliga för nyhumanismen och bildningsbegreppet. Men          
någon som också bör nämnas som verkade under denna tid och är av vikt för hur                
bildningsbegreppet kommit att ta form är Johann Gottfried Herder (1744-1803), som           
lyfts fram som den som gjort bildning till ett självständigt begrepp. Hans förståelse             
av bildning innebär ett kliv bort både från medeltiden och upplysningens idéer samt             
ett sammanförande av samtida idéer som tidigare hållits åtskilda. Utöver denna           
markering gentemot de historiska föregångarna framhävs också den enskilda         
individen och hennes bildningsgång. Som bekant ifrågasätts den kristna tron,          
samtidigt som man i högre grad än tidigare erbjuds en större mängd olikartad             
information genom det tryckta ordets utbredning, vilket medför att individens          
förståelse och skapande av sig själv på ett mer omfattande sätt knyts an till det               
skrivna ordet (Karlsohn, 2014, s.260ff; Karlsohn, 2012, s.69f). Att individen hamnar           
i större fokus under denna tid hänger också samman med den borgerliga            
medelklassens starka framväxt. Till skillnad från adeln som ärver sina privilegierade           
samhällspositioner är ekonomiskt välstånd och samhälleligt inflytande för den         
borgerliga klassen något som kräver individuella insatser. Om traditionen och det           
beständiga varit av vikt för adeln kom den enskilda människans rätt- och möjligheter             
till personlig framgång bli desto viktigare för borgarskapet (Olsson, 2005, s. 249ff).            
Samtidigt som individens självutveckling fokuseras, sätts den hos Herder i relation           
till omvärlden; till kulturen och naturen, som också de ses genomgå processer i likhet              
med människans bildning. Dessa utvecklingsprocesser sker på alla nivåer, är          
relaterade till varandra och del av en enda stor process. Idéer om människans             
utveckling som process i relation till omvärlden, som vi ska se vidare hos Hegel, har               
kommit att bli en central del i bildningsbegreppet (Gustavsson, 1991, s. 30f). 
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Själva denna upplysningens idé som säger att människan är fri att forma sig själv har               
sin föregångare i renässansens humanism. I vad som ibland kallas renässansens           
manifest, Om människans värdighet (1488) skriver den italienska humanisten         
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) att människan fått allt av Gud eftersom            
inget särskilt kunnat tilldelats henne. Människan anses bära på “frön till alla slag av              
liv”, och kan fritt bestämma vilken väg hon vill ta. Denna fria och formbara individ               
skiljer sig från antiken och Aristoteles (384f.Kr.-322f.Kr.) föreställning om         
människan, som i likhet med alla levande varelser, anses utvecklingsbar i riktning            
mot ett på förhand givet mål. Under renässansen växer det så fram en ny syn på                
människan som fri att utvecklas i vilken riktning hon vill, dock inte utan             
uppmaningar om att sträva efter det högsta, att ta ansvar för sin frihet genom att “rata                
det jordiska” och tävla med änglarna om de allra förnämsta platserna i den             
gudomliga världen (Pico, 1488/1996; Gustavsson, 1996, s. 138). Detta skulle ta en            
mer sekulariserad form under upplysningen, för att sedan komma att bli en central             
del i 1700-talets bildningsbegrepp.  
 
Det är också till renässansen och främst den italienska man brukar föra humanismens             
framväxt. Själva humanismens grundtanke om människan som världens mitt och tron           
på hennes förmåga att förändra sig själv ligger helt nära bildningsbegreppet.           
Renässanshumanismen innebar, som den senare nyhumanismen skulle ta efter, en          
återgång till det antika kulturarvet och vad man anakronistisk kan kalla dess            
humanistiska ideal. Denna renässansens återgång blev ändå inte ett fullständigt          
anammade av antikens idéer och ideal, vilket syns i just den frihet och föränderlighet              
som människan tilldelas under renässansen och som blev grundläggande för          
upplysningen och upptagen i nyhumanismen.  
 
En betydande skillnad mellan renässanshumanism och nyhumanism i sin tur är att            
renässansens tillbakablickande handlande om efterbildning (mimesis), att efterlikna        
de romerska texterna, medan det under nyhumanismen i högre grad kom att handla             
om att interagera och att gå i dialog med de grekiska (Olsson, 2005, s. 257f). Detta                
senare öppnar upp för större möjligheter att skapa sig ett personligt förhållande till             
kulturarvet – ett typ av förhållande som är kännetecknande för bildning.  
 
Nyhumanismen innebär, i romantikens tillbakablickande anda, ett återknytande till         
det antika kulturarvet och dess språk, latin och grekiska. En central figur inom             
nyhumanismen och för bildningsbegreppet är Wilhelm Humboldt (1767-1835). Som         
grundare till Humboldtuniversitetet 1809, vilket genomsyrades av       
bildningsbegreppets idé, var han den första att införliva bildningsbegreppet i en           
praktisk verksamhet. Eftersom detta gjordes under stark romantisk påverkan har det           
även kallats det romantiska universitetet (Karlsohn, 2009). Universitets        
genomsyrades också, i nyhumanistisk prägel, av studier i antikens kultur och språk,            
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men även matematiska studier var centralt. Detta eftersom Humboldt och många           
nyhumanister med honom föreställde sig att arbetet i att lära sig matematik och de              
klassiska språken innebär en intellektuell träning som kan gynna och förbättra ens            
intellektuella förmåga överlag. Detta brukar kallas formell bildning; det sanna          
återfinns i grundläggande former eller strukturer som man genom en viss typ av             
intellektuellt arbete kan lära sig att känna igen. De klassiska språken är lämpliga             
eftersom dem är tillräckligt främmande för att dessa strukturer ska träda fram och i              
det matematiska studiet ligger dessa strukturer helt blottlagda (Liedman, 2001,          
s.353f). Här kan tilläggas att man idag talar ganska sällan om formell bildning samt              
om matematiska kunskaper som bildande.  
 
Vidare var Humboldt skeptisk till hur de samtida universiteten ägnade sig åt            
kunskapsreproduktion – att kunskap sågs som något statiskt att direkt överföra från            
lärare till elev – och ville med sitt universitet främja aktiv kunskapsprodukion.            
Kunskap skulle ses som något levande och organiskt, likt de mänskliga förmågorna            
som skulle odlas. Att odla de egna förmågorna, att bilda sig, var enligt Humbold det               
högsta målet för människan och innebar att ägna sig åt den “rena kunskapen”, att inte               
låta sig uppslukas av specialiserad kunskap inriktad på praktisk nytta och           
måluppfyllelse, som måste misslyckas att se det allmänna och sanna. Som han            
skriver måste de vetenskapliga läroanstalterna, för att “sysselsätta sig med vetenskap           
i djupaste och vidaste mening” erbjuda “ett umgänge med ett i sig självt             
ändamålsenligt stoff av andlig och sedlig bildning, ett stoff som inte förberetts med             
utgångspunkt i någon särskild avsikt” (1809/2009, s 89). För att detta skulle vara             
möjligt krävdes det att staten inte la sig i, att universitetens utbildning och forskning              
stod fria gentemot staten (Humboldt, 1809/2009; Karlsohn, 2009). 

4.1.4 Förändring och process mellan individ och värld 

Det som hittills redogjorts, knutet till Kant och Humbold, kan falla in under             
benämningen nyhumanistisk bildning, och det som kommer redogöras för nu till en            
hermeneutisk sådan, via Hegels idéer. Resonemanget ger lätt sken av att Kant och             
Hegels filosofi är avskilda varandra, men i själva verket går Hegels idéer i dialog              
med Kants. Att det går en linje mellan dem syns inte minst vad gäller den tyska                
idealismen, en filosofisk riktning som i anknytning till romantikens idéer växte fram            
i slutet av 1700-talet, och som ofta anses ha sin utgångspunkt i Kant för att – genom                 
främst Johann Gottlieb Fichte och Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling – avslutas            
med Hegel (Burman & Lettevall, 2014). Ett sätt att tala om skillnaden mellan Kant              
och Hegel är att Kant centrerar sitt tänkande kring den enskilda individen och hennes              
utveckling mot förnuft och autonomi medan Hegel betonar samhällets – världsanden           
i hans termer – strävan efter detsamma. 
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Enligt Hegel så som han beskriver det i Andens fenomenologi (1807) är allt skeende              
indraget i ett och samma utvecklingsmönster. Utveckling sker genom att ett moment            
övergår till ett annat moment som är det första momentets motsats för att därefter              
uppgå i ett tredje . Att ett moment slår över i ett annat är inte detsamma som att det                  
förra momentet går förlorat, snarare att det upptas i ny form i det senare. Det tredje                
momentet innehåller därför både moment ett och två; de har bevarats och uppgått i              
en ny form i detta tredje moment. Ofta talar man om detta som tes, antites och                
syntes, trots att Hegel själv inte gjorde det. Centralt är idén om negation: Utveckling              
sker inte trots negationer utan genom och på grund av dem; genom att det som är här                 
och nu konfronteras med något som är dess motsats för att sedan kunna uppgå i               
något nytt (Burman & Bartonek, 2012, s. 11; Wallenstein & Delaney, 2008, 14f). Det              
innebär ett möte av motsatser där målet är helhet, och där, som han skriver det sanna                
är det hela (Hegel, 1807/2008, s. 67). Denna utvecklingsgång med strävan efter det             
hela drivs av, eller är, vad Hegel kallar världsanden , som kan sägas vara själva idén,               
tanken eller kunskapens självutveckling. 

 
Eftersom denna Hegels dialektik appliceras på allt skeende innefattar det också den            
enskilda människan och hennes utveckling. Precis som världsanden utvecklas det          
mänskliga jaget på ett processartat vis genom motsättningar och negationer. Också           
dess strävan är detsamma: jaget vill bli självständigt och helt, vilket Hegel benämner             
som självmedvetenhet. Likt det mänskliga förnuftet hos Kant är det självmedvetna           
inte något som verkar helt naturgivet och statiskt i människan. Förmågan till            
självmedvetenhet, ett självständigt jag, finns i människan men alla utvecklar den inte,            
åtminstone inte till sin fulla potential. Även om målet för jaget är självständighet kan              
det inte uppnå detta av sig självt utan behöver bli erkänt av ett annat              
självmedvetande, från vad Hegel kallar den Andre (Hegel, 1807/2008, s.159ff;          
Wallenstein & Delaney, 2008, s.17ff). Kring denna erkännandeproblematik för         
utveckling av jaget förs av Hegel ett omfattande resonemang som inte kommer            
beskrivas utförligare här. Vad som är viktigt är att jaget behöver möta den andre och               
få ett erkännande av den – bli erkänt som ett självständigt subjekt – eftersom den               
andre redan finns inom det egna jaget, i linje med Hegels ord: “Jag som är vi, och vi                  
som är jag” (Hegel, 1807/2008, s. 165). Jaget behöver så att säga bege sig från sig                
själv för att sedan hitta sig själv genom den andre; det behöver våga röra sig bort från                 
det redan kända och närma sig det upplevt främmande och genom det nå ett annat               
stadie, som är upphöjt och allmänt. Här syns hur omgivningen och sammanhanget,            
på ett annat sätt än hos Kant, har en avgörande inverkan på individens möjligheter              
till utveckling. Individen utvecklas i relation, men bidrar också själv, till           
världsandens utveckling.  
 
Som blivit en central del i det tyska bildningsbegreppet handlar det om att höja sig               
över det ögonblickliga, tillfälliga här och nu, att fjärma sig från sitt ursprung, i              
bemärkelsen sitt kroppsliga, sinnliga ursprung. Det innebär att lyfta sig från den            
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kropp man blivit satt i, sudda ut gränserna för den och nå ett annat slags ursprung,                
som är universellt och avskalat kroppslighet, subjektivitet och tid: Att förverkliga sig            
själv som människa genom att gå från att vara en fysisk varelse till att bli en andlig,                 
att blir mer människa och samtidigt mer allmänmänsklig. 
 
Den grundläggande idén i denna dialektik är också grundläggande i hermeneutiken,           
upptagen i den hermeneutiska cirkeln. Denna cirkel, som är knuten till Gadamers            
filosofi men kan spåras längre tillbaka, beskriver människans förmåga till förståelse           
som en process som rör sig mellan helhet och del i en evig spiral. Helheten tolkas                
och förstås i förhållande till den enskilda delen och den enskilda delen i förhållande              
till den övergripande helheten – ett växelförhållande som spinner vidare i spiralen            
som är den mänskliga förståelsen (Gustavsson, 1996, s. 50f). Detta anknyter till            
bildningstankens föreställning om människans (kunskaps)utveckling som process:       
Bildning är en snirklig väg som obestämt stakas ut i mötet mellan det redan bekanta               
och ännu främmande. Det är sammansmältningen av det bekanta och främmande och            
hur det införlivas i människan som betecknar framåtrörelsen på denna väg, och som             
ämnar leda till ökad förståelse av det egna och det andra och därmed det hela.  
 
Bildningsresan är en vanlig metafor för denna process, som utgör temat i den så              
kallade bildningsromanen, för vilken Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832),           
och kanske främst hans Wilhelm Meisters läroår (1795) är förebildlig, men som har             
sina rötter redan i antiken och Homeros Odyssén (ca. 800 f.Kr.). I fokus står ofta en                
ung (hjälte)person som beger sig hemifrån och ut i den främmande världen, i vilken              
han upplever olika äventyr som ställer honom inför prövningar. Med dessa           
erfarenheter rikare återvänder han hem som mer mogen, insiktsfull och          
ansvarstagande (Gustavsson, s. 2007, s 14f). 
 
Bildning förstås här som en process mellan del och helhet, hemmahörighet och            
främlingskap, i vilket det ligger en betoning på återvändandet hem: det är            
hemkomsten som knyter samman och ringar in den gångna resan och gör den             
meningsfull; det är i hemkomsten som resan (bildningen) får sin betydelse, översatt            
till hermeneutikens idé och vidare riktning i bildningstanken: Det är i det införlivade             
mötet mellan det kända och okända som förståelse växer fram. Som Hans Ruin             
skriver är det “den filosofiska hermeneutikens stora bidrag till den moderna           
bildningsdiskussionen att ha lyft fram just denna process som själva kärnan i            
bildningens rörelse” (Ruin, s. 2006, 51). Denna rörelse innebär ett framväxande av            
förståelse men också av ett omdöme, vars grundtanke går att återfinna i det             
aristoteliska begreppet fronesis (praktisk klokhet), som handlar om förhållandet         
mellan teoretiska, abstrakta kunskaper och konkreta enskilda situationer; om själva          
förmågan att använda sina teoretiska kunskaperna i det dagliga livet med alla            
enskilda, konkreta och ibland ögonblickliga situationer man där ställs inför          
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(Gustavsson, 2013, s. 22). Förhållandet mellan det partikulära och universella har vi            
som bekant också sett hos Kant. 
 

4.1.5 Bildningsbegreppet i diskussion idag 
På ett övergripande plan kan man säga att dagens diskussioner om           
bildningsbegreppet rör sig på en linje mellan å ena sidan uppfattningen att begreppet             
är föråldrat, i bemärkelsen elitistiskt och exkludernade, och behöver uppdateras och           
anpassas för att bli meningsfullt, å andra sidan att det är i samhället i högre               
utsträckning än i själva begreppet som förändring bör äga rum – där det bör beredas               
rum åt bildningen. Exempelvis argumenterar Burman, som tidigare nämnt, för att           
man behöver göra bildningsbegreppet mindre “exkluderande, konceptualisera det i         
mindre idealistiska termer och möjligen även ge upp de universalistiska anspråk som            
begreppet brukar backas upp av” (Burman, 2014, s.161f) medan Karlsohn (2009)           
framhäver att det är kärleken till kunskapssökandet, som fanns under romantiken, i            
nyhumanismen och hos Humboldt, som återigen behöver infinna sig för att också            
bildningen ska beredas plats och verka meningsfull idag. 
 
När man talar om att man vill uppdatera bildningsbegreppet handlar det främst om             
att vilja ta avstånd från det traditionella begreppets fokus på den enskilda individens             
utveckling, dess individualistiska riktning, och i högre grad lyfta fram förhållandet           
mellan bildningssubjektet och omvärlden: Man vill lägga fokus på den andre och det             
gemensamma istället för individens självutveckling. Lars Løvli (2007) talar         
exempelvis om teknokulturell bildning som en uppdaterad variant av         
bildningsbegreppet. I teknokulturen har cyborgen – som skapas i gränssnittet mellan           
subjektet och teknologin – ersatt Kants autonoma jag, detta i ett släktskap med             
subjektet hos Hegel, eftersom detta subjekt är olikt sig självt och inte står mot              
världen (Kant) utan i förhållande till den. Teknokulturens subjekt är rörelse,           
handling, kommunikation, en nomad som upplever “hypertransformationen” i att         
vara online, “att leva på gränsen och uppleva spänningen och oron i den             
dimensionslösa existensformen” och en “starkare upplevelse av den andre” (s. 161)           
och att ständigt återskapa sig själv genom den. 
 
På ett liknande sätt resonerar Marcia Sà Calavante Schuback (2006) då hon istället             
för den romantiska växtmetaforen för människans bildning framhåller idén om          
människan som en “existens i exil, en sökande struktur och inte en referenspunkt” (s.              
27), samt Moira von Wright (2007) när hon uppmanar att istället för att se bildning               
som “en additiv resa där man samlar på sig erfarenheter för det egna självets              
utveckling” se den som “en angelägenhet som sker i hjärtat av relationen mellan             
människor som växande själv, och världen” (s. 41). 
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Att människan utvecklas genom mötet mellan det egna och den andre är ju en              
föreställning som aktualiseras på olika sätt i bildningsbegreppet, i de idéer det knyter             
an till. När man ändå säger sig behöva uppdatera begreppet till att handla om just               
mötet med den andre rör det sig om ett slags fokusförskjutning, där fokus flyttas från               
den enskilda individens kunskapstillägnelse till den ort utanför individen, som den,           
tillsammans med andra, är en del av. Man kan se det som ett uppvärderande av det                
gemensamma och kollektiva, en betoning på att bildningen äger rum utanför en själv,             
i det oavslutade mötet med den andre, och inte i något föreställt (hem)stadie efter det.               
På så sätt kan det sägas röra sig om en variant av den hermeneutiska idén. Att helt                 
bortse från den enskilda individen är dock främmande för bildningsbegreppet:          
Individens växande kan ske lika lite genom att distansera sig från sig själv utan att ta                
vägen om sig själv som i isolering. För bildningsbegreppet är ensamheten, mötet med             
en själv, ett nödvändigt steg på vägen mot det gemensamma.  
 
En annan närliggande kritik som riktas mot bildningsbegreppet är dess tilltro och            
strävan efter det hela och allmänna, som anses utgöra det sanna. Det som ifrågasätts              
är möjligheten att destillera hela mänskligheten till något enhetligt och universellt;           
att nå sanningar som är allmänmänskliga. Inom bland annat postkolonial och           
feministisk teori pekar man på att bildning traditionellt sett inneburit att tillägna sig             
ett visst sorts stoff som bevarats, vilket man framhåller är det stoff som kanoniserats              
och hör till historieskrivningen och som till största del är västerländskt och            
undertecknad män. Ur detta kommer så skepsisen mot föreställningen att genom en            
sådan bildningsprocess kunna skapa sig en universell insikt om människan och           
världen. Dels på grund av kunskapsstoffets exkluderande struktur, men också, som           
nämnt, som en skepsis mot själva föreställningen om att en sådan universell            
förståelse av människan är möjlig att nå (se Jonsson, 2007; Smith, 2009; Lundahl,             
2009). 
 
I ett större perspektiv kan den kritiken föras samman med kritiken av upplysningen             
och modernitetens idéer. I Det postmoderna tillståndet (1979) skriver Jean-François          
Lyotard att det i det postmoderna samhället – det samhälle som ifrågasätter och följer              
på moderniteten – inte längre anses vara möjligt eller fruktbart att försöka nå             
allmänmänskliga och eviga sanningar, vilket tar sig uttryck i försök att dekonstruera,            
bryta ner, de sanningar och helhetsbilder som moderniteten byggt upp. De så kallade             
stora berättelser som dominerat det moderna samhället i form av genomgripande,           
allmänna förklaringsmodeller är inte längre giltiga i det postmoderna. De stora           
berättelserna ersätts av små och mer tillfälliga, med mindre anspråk på att vara för              
evigt eller ge uttryck åt något evigt.  
 
Postmodernismens kritik av upplysningstanken delar den med romantiken. Den         
postmoderna idén rymmer emellertid också en kritik mot romantiken på grund av            
romantikens konstruktiva (kunskaps)syn, dess tilltro och strävan efter helhet och          
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sammanhang. Vad gäller bildningsbegreppet kan man tänka sig att också det döms ut             
av en postmodern blick som en anhängare till modernitetens helhetssträvan och           
konstruktiva syn på kunskap. Inte minst beträffande bildningsresan, som ju är en            
slags symbol över den uppbyggliga kunskapen. På så sätt innebär postmodernismens           
idé att kritik riktas både mot bildningsbegreppets upplysningsarv och         
romantisk-idealistiska prägel. 

4.1.6 Sammanfattning 
För att försöka sammanfatta innefattar det bildningsbegrepp som växer fram i           
Tyskland i slutet av 1700-talet, i upplysningsanda, den optimistiska övertygelsen att           
människan bär på förmågan att genom att tillägna sig vissa kunskaper och            
erfarenheter kan utvecklas till en självbestämmande, förnuftig individ. Detta         
samtidigt som det bär på idéer – romantikens arv – som kritiserar            
upplysningsfilosofin som ligger till grund för dessa förnuftstankar. Romantikens         
kritik säger att en förståelse av människan inte kan begränsas till en förståelse av              
hennes förstånd och intellekt. Människan är också en kännande och kreativ varelse.            
Hela människan, alla hennes förmågor är involverade i processen att bilda sig. Att             
bilda sig är så något annat än ett upplysningsprojekt, men har sin grund i              
upplysningens idé som säger att människan har förmåga att förändra, forma och            
frigöra sig själv. Till denna föreställning om människan som föränderlig kan det dras             
en linje till hermeneutikens idé om förståelse som process, vilket aktualiserar           
bildningsbegreppets öppenhet mot det ännu inte kända, där bildningen växer fram via            
denna öppenhet som hålls kvar så länge det finns ett bildningsanspråk, eftersom            
bildning inte kan vara något annat än ett ofullbordat projekt. 
De huvudsakliga teman i det bildningsbegrepp som framträder i en ömsesidig dialog            
mellan dessa traditioner är därmed autonomi/frihet, fostran, tradition/arv,        
kreativitet/fantasi, förstånd och känsla. Dessa kan sammanfattas till dikotomier som          
inre-yttre, mål-process, frigörelse-disciplinering, och det enskilda-det universella, där        
individen och hennes möjlighet till frihet genom förnuft relateras till den           
upplysningsfilosofiska traditionen, människan som känslovarelse med förmågor som        
sträcker sig utanför det logiska och förståndsmässiga till den romantiska, och           
människans kunskapsväxande och förståelse som en evig process förverkligad i          
mötet mellan individ och omvärld, det bekanta och främmande till hermeneutikens           
idé. Dessa huvudsakliga teman och spänningar speglar så det bildningsbegrepp som           
kommer användas som teoretisk utgångspunkt för att undersöka de två          
förslagsdokumenten och därigenom folkbibliotekets mål om att främja intresset för          
bildning.  
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5. Material och metod 
Föreliggande avsnitt kommer inledningsvis redogöra för det empiriska material som varit 
underlag för den här studien, samt vilka kriterier som ligger bakom urvalet av dem. 
Därpå följer en presentation av studiens metod och vidare hur undersökningen via den 
har genomförts. 

5. 1 Empiriskt material och urvalsgrunder 
Undersökningens empiriska material består av de statliga förslagsdokumenten        
Promemoria om ny bibliotekslag (Ds 2012:13) och Proposition för ny bibliotekslag           
(SOU 2012/13:147). Det är genom de formuleringar och bestämmelser som föreslås i            
promemorian och propositionen som den nya bibliotekslagen växer fram. Texterna är           
valda eftersom de kan visa hur man på olika sätt resonerat och förhållit sig till det                
som nu är bestämmelser i lagen. Att enbart analysera bibliotekslagen skulle innebära            
att sådana bakomliggande resonemang inte framkommit, vilket troligtvis hade         
inneburit en mindre fruktbar analys. En inledande idé var att också           
Kulturpropositionen Tid för kultur (SOU 2009/10:3) skulle vara en del av           
undersökningens empiriska material. Så blev inte fallet, dels eftersom den i ganska            
liten grad visade sig behandla biblioteksväsendets mål, men också genom insikten att            
en ganska snäv avgränsning vad gäller empiriskt material kan vara passande för            
undersökningen, med avseende på bildningsbegreppets komplexitet och hur svårt det          
är att snäva av det. Av den anledningen har inte heller den utredning av              
bibliotekslagen (Ku2009/1518/KV) som genomfördes 2009 används som empiriskt        
material. Med detta inte sagt att det varit en strävan efter en liten mängd material               
som varit styrande i urvalet, snarare kriteriet att materialet ska vara helt relaterat             
kring utformandet av den nya bibliotekslagen, vilket resulterat i de två texter som             
valts. Naturligtvis hade de olika remissinstansernas svar (remissinstanser utgör olika          
myndigheter och kommuner runt om i landet som ger remisssvar på promemorian)            
kunnat vara en del av detta material. Men eftersom det utgör ett omfattande material              
och att materialet ändå kommenteras i propositionen gör att en avgränsning till de två              
huvudsakliga förslagsdokumenten ter sig mest lämpligt. 

5.2 Metod 
För studien har kvalitativ innehållsanalys valts som metod. Detta innebär att det            
empiriska materialet kommer analyseras genom närläsning, både i form av noggrann           
läsning av texterna som enskildheter och genom att jämföra dem med varandra.            
Läsningen syftar till att skapa förståelser för vad som är särskilt, gemensamt och             
återkommande i och mellan texterna, att skapa en slags övergripande bild och            
därmed kunna urskilja mönster och teman i dem. Ofta består kvalitativa           
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innehållsanalyser i att just identifiera teman, men för tydlighetens skull kan           
undersökningen också beskrivas som tematisk (Wildemuth, 2009).  
 
Metoden är vald eftersom den lämpar sig väl med studiens syfte och frågeställningar,             
som ju handlar om att urskilja teman och mönster och jämföra dem med varandra.              
Metoden har också gått väl i hand med studiens teoretiska utgångspunkt. Den            
teoretiska utgångspunkten främjas av denna metod i det att metoden kan sägas vara             
ganska allmän eller bred. Den avser ett noggrant och jämförande arbetssätt som är ett              
vedertaget sätt att tänka och bearbeta information som därmed lämnar mycket plats            
åt teoretiska utgångspunkter, vilket är passande i den här studien där           
bildningsbegreppet behöver ta stor plats.  

5.3 Tillvägagångssätt 
Resultatet i de fem temana har tillkommit genom flera steg. När det stod klart vilka               
dokument som skulle fungera som empiriskt material inleddes en noggrann läsning           
av dem – med grund i den beskrivna kvalitativa innehållsanalytiska metoden           
inspirerad av Wildermuth (2009). Till att börja med gjordes några genomläsningar av            
dokumenten, som följdes av läsningar där anteckningar fördes. Det som antecknades           
var det som antogs vara det mest kärnfulla, som skalade bort utfyllnadstext – det som               
gör en text läsvänlig men inte innehåller så viktig innehållsmässigt stoff. Genom            
anteckningarna minskade omfånget vilket gjorde det lättare att överblicka         
dokumentens innehåll. Nästa steg blev att analysera själva anteckningarna, och nu           
allt mer tydligt jämföra dokumenten med varandra – vad som föreslog i            
promemorian och hur propositionen svarade på detta. Ganska snabbt urskiljdes          
samordning och samverkan, litteraturens särställning och användarperspektiv som        
centrala teman, och nästa steg blev att fördjupa hur dokumenten på olika sätt förhöll              
sig till dem. I detta steg tillkom allsidighet och kvalitet som ett fjärde tema, som hade                
planerats vara en del av litteraturens särställning, men som sedan, genom omläsning            
av förslagrapporetna i sin helhet och genom den förståelse som dittills vuxit fram av              
dem, utmärkte sig som för olik för att passa in under ett annat redan definierat tema.                
Till sist tillkom också digital kompetens som ett femte tema. Detta tema kändes inte              
självklart från början eftersom förslagen rörande informationsteknik i båda texterna          
förs fram i samband med andra bestämmelser. I propositionen exempelvis, föreslås           
detta – att folkbiblioteken ska främja kunskapen om och hur informationsteknik           
används – under rubriken “Folkbiblioteket ska främja läsning”. Med insikten att           
texterna faktiskt särskilt lyfter fram främjandet av kunskapen om och användningen           
av informationsteknik blev det ett tema, med benämningen digital kompetens.  

De teman som valts har alla till viss del grund i konkreta bestämmelseförslag, men              
har antagit andra namn för att bli mer hanterbara. Samtliga teman finns (med ett              
undantag) också representerade i den färdigställda bibliotekslagen (2013:801).        
Användarperspektiv under § 6 “...Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och           
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anpassade till användarnas behov”, Allsidighet och kvalitet under § 6          
“Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och           
kvalitet”, Litteraturens särställning under § 7 “Folkbiblioteken ska särskilt främja          
läsning och tillgång till litteratur”, digital kompetens under § 7 “Folkbiblioteken ska            
verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för           
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”, och samverkan och         
samordning i halv bemärkelse under § 14 “I syfte att ge alla tillgång till landets               
samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna         
biblioteksväsendet samverka”. Det är alltså temat samordning och samverkan som är           
detta undantag eftersom det enbart är samverkan som framhålls i den färdigställa            
bibliotekslagen. I förslagsdokumenten talar man både om samordning och samverkan          
som viktiga principer för biblioteken. Av den anledningen är det också enbart detta             
tema som inte täcks in under bestämmelserna som särskilt rör folkbibliotek utan            
biblioteksväsendet i allmänhet. Att samordning och samverkan ändå kommit att          
utgöra ett tema förklaras av den enkla anledning att de framhävs mycket tydligt i              
dokumenten. 

Eftersom förslagstexterna inte enbart rör folkbiblioteken specifikt utan också övrig          
biblioteksverksamhet och biblioteksväsendet i allmänhet har ett urvalskriterium för         
temana, naturligtvis, också varit att de ska vara relaterade till          
folkbiblioteksverksamheten, alternativt till biblioteksväsendet i allmänhet, vilket som        
sagt är fallet vad gäller temat samordning och samverkan.  

I redogörelsen (i resultatavsnittet) av dessa teman framkommer vad som uttrycks i            
promemorian respektive propositionen. I den vidare analysen görs inte den          
åtskillnaden, förutom i specifika fall när det finns anledning att lyfta fram särskilda             
formuleringar.  

Efter att ha identifierat teman i förslagsdokumenten tog den andra tematiska analysen            
vid, som gått till på ett liknande sätt som den förra men nu i relation till                
bildningsbegreppet. Den här analysen krävde mer tid och analytiskt arbete än den            
tidigare. Resultatet växte fram genom att jämföra den egna texten som skrivits            
utifrån temana och relatera den till den egna redogörelsen om bildningsbegreppet.           
Efter att temana undersökts var för sig jämfördes de olika resultaten av analysen med              
varandra, för att se övergripande mönster och riktningar, vilka fungerat som grund            
för det vidare analys- och diskussionsavsnitten, och som svarar mot studiens syfte att             
undersöka folkbibliotekets mål att främja intresset för bildning. 
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6. Resultat och analys 
I det följande avsnittet kommer resultat och analys som svarar mot studiens två             
frågeställningar presenteras. I analysen av förslagsdokumenten har fem teman         
identifierats: samordning och samverkan , allsidighet och kvalitet , litteraturens        
särställning, användarperspektiv och digital kompetens . Dessa teman kommer        
redogöras var för sig, trots att de på vissa ställen överlappar eller påminner om              
varandra. Att de ändå får stå som egna teman beror helt enkelt på att de skiljer sig                 
mer åt än vad de liknar varandra, och att det kan vara av värde att hålla isär dem                  
inför den andra analysen då temana relateras till bildningsbegreppet.  

6.1 Samordning och samverkan 
I promemorian (2012:13) står att en “ökad samverkan mellan olika delar av            
biblioteksväsendet skulle främja tillgänglighet och kvalitet i verksamheten” (s.17).         
Av den anledningen föreslås att en särskild myndighet ska utses för att se över och               
främja denna samverkan mellan biblioteken, som med “nationell överblick [ska]          
ansvara för samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet”(s. 22), med vilket man           
ser det möjligt att uppnå en mer likvärdig biblioteksverkamhet. Detta framhävande           
av betydelsen av ökad samverkan och uppföljning delas av propositionen          
(2012/13:147) där det framhålls att “behovet av ökad samordning och uppföljning”           
är en huvudsaklig anledning till att förändra den gällande bibliotekslagen, och att            
detta behov ses följa på “de stora omvärldsförändringar” (s. 8) som skett sedan den              
tidigare lagen utformades. Man ser att bibliotekets resurser kan användas mer           
rationellt och att tillgängligheten kan öka genom ökad samverkan         
bibliotekensverkamheterna emellan. En viss lagstiftning anses således vara        
nödvändig för att jämna ut de standardskillnader man ser mellan          
biblioteksverksamheterna, detta trots medvetenheten om att en sådan lagstiftning,         
“som garanterar medborgarna en viss service” (s. 51), i någon mån minskar            
kommunernas och landstingens möjligheter att själva styra sina verksamheter. För att           
motivera bestämmelsen skriver man att “en enhetlig och likvärdig biblioteksservice          
är ett tillräckligt tungt vägande skäl för lagstiftning” (ibid). Det framhålls alltså att             
det trots en sådan lagstiftning finns utrymme för biblioteken att “själva utforma hur             
de vill organisera sin verksamhet så länge minimikraven uppfylls” (s. 51).  
 
Likvärdig biblioteksverksamhet kan då förstås som jämn standard biblioteken         
emellan: Strävan är att alla bibliotek i landet ska ha lika hög standard och erbjuda               
lika god biblioteksservice. Eftersom detta är svårt att uppnå i praktiken har man valt              
att ställa vissa minimikrav som biblioteken måste leva upp till, en slags hög lägsta              
standard. Samordning och samverkan ska verka för att dessa krav, denna standard            
uppnås, något som också anses försäkra att verksamheten inte låses fast: Biblioteken            
är fria att organisera och utveckla sin verksamhet så länge minimikraven är            
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uppnådda (Prop. 2012/13: 147, s 51). Hur detta påverkar möjligheten att främja            
intresset för bildning beror naturligtvis på vilka dessa krav är. För att relatera till              
Humboldt – som ju förde sina resonemang inom ramen för universitetets           
verksamheter och inte biblioteken men är av intresse på grund av det resonemanget             
han för om relationen mellan bildning och statens inblandning – är det faktum att              
staten lägger sig i hotande för bildningens möjligheter. Staten ska hålla sig på             
avstånd och inte efterfråga särskilda resultat, som står i vägen för bildningen som             
måste vara fri (Humboldt, 1809/2009; Karlsohn, 2009). Förhållandet är något          
annorlunda när det gäller folkbibliotekesverksamheten eftersom den inte på ett lika           
tydligt sätt ger ifrån sig sådana resultat eller produkter, men resonemanget kan ändå             
föras över på folkbibliotekens verksamheter och då tänkas betyda att staten, för att             
verksamheten ska vara bildningsfrämjande, helt enkelt ska lägga sig i så lite som             
möjligt. 
 
Efterfrågar staten särskilda resultat när de uppmanar till ökad samordning och           
samverkan? Just samordning och samverkan i sig bör nog snarare ses som ramar,             
som ett slags medel eller metod, där betydelsen sätts utifrån vad det är som ska               
samordnas/samverkas, med andra ord utifrån de minimikrav som biblioteken måste          
leva upp till. Huvudsakligen täcks dessa minimikrav in av de övriga fyra teman som              
kommer redogöras för nedan, varför frågan hänger kvar genom hela redogörelsen. 
 
Sätter man själva idén om samordning och samverkan i relation till           
bildningsbegreppet kan man se att den inte stämmer överens med bildningen i någon             
större grad. Att ordna och verka samman bär ett släktskap med likriktningen . Att             
vissa minimikrav måste uppnås innebär ju likriktning i en viss grad, något som             
förvisso är oundvikligt för lagbestämmelser överlag. Jämförelsen är ändå intressant:          
Vad gäller likriktningen är den närmast en motsats till bildningens riktning som är             
singulär och oförutspådd: bildningens nästa steg blir inte synbart förrän steget är            
taget. Betyder det att bestämmelserna om samordning och samverkan är oförenliga           
med bildning eftersom likriktningen är en ofrånkomlig del av dem? Som sagt är             
själva idén om samordning och samverkan inte överensstämmande med bildningens          
process, och återigen kan svaret bli annorlunda om man ser till lagen överlag; vad det               
utgörs av, det som ska ordnas och verka samman. 
 
För att vidare se till själva idén om samverkan och samordning i relation till              
bildningsbegreppet kan man se strävan efter samordning och samverkan som strävan           
efter ordning och kontroll, vilket kan jämföras med bildningens strävan efter helhet :            
Svaret, lösningen, hoppet ligger i det ordnande och överblickbara snarare än i kaoset             
och det osammanhängande. Bildning innebär en slags vision om att nå helhet, helhet             
är idealet: “Det sanna är det hela” skriver Hegel (1807/2008, s. 67), som beskriver              
människans – och därmed världsandens – utveckling som en rörelse mot det hela             
genom att förstå sig själv i sitt sammanhang, genom att lyfta blicken från det egna               
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och partikulära och därigenom lägga märke till och få kännedom om det allmänna –              
en rörelse som upptagits i hermeneutikens idéer om människans förståelse. Även i            
Kants filosofi är helhet centralt, i hur han beskriver det sköna som det sanna; det               
representerar något universellt och allmänt, vilket ger att det sanna och hela knyts             
samman. Hos Humboldt återfinns det hela som ideal genom idén om det rena             
kunskapssökande: Vetenskap och sanning innebär ett sökande efter kunskap i          
avsaknad av partikulära och nyttoinriktade mål, endast så kan de allmänna,           
grundläggande sanningarna nås (Humboldt 1809/2009). Som vi sett är denna strävan           
efter helhet en gammal tanke, som löper som en röd tråd från antiken fram till               
modern tid; som återfinns i det grekiska begreppet paideia (Liedman, 2006) och i             
medeltidens imago dei (Karlsohn, 2012). I upplysningsfilosofin kan idén om          
förnuftet relateras till denna helhetssträvan, och då kopplas till begrepp som makt            
och kontroll, både i bemärkelse maktutövande och makt och kontroll över sig själv,             
så som det kommer till uttryck hos Kant (1784/1992). Därigenom kan strävan efter             
helhet relateras till strävan efter ordning och kontroll, såsom det identifierades i            
strävan efter ökad samordning och samverkan. Utmärkande för bildningsbegreppet är          
att det i denna helhetssträvan ligger inbäddat en kritik mot förnuftstanken, vilket tar             
sig uttryck i en öppenhet för det ovissa och föränderliga, som begreppet            
hermeneutisk bildning betonar (Gustavsson, 2007). Målet är, om än på ett diffust            
eller outtalat plan, helhet men det är själva processen som fokuseras. Målet om             
helhet kan snarare ses som en slags vision som driver bildningsprocessen. Trots att             
både bildningsbegreppet och strävan efter ökad samordning och samverkan kan          
sägas drivas av en vision om helhet rör det sig alltså om två olika typer av visioner                 
om helhet, som på olika sätt knyter an till ordning, kontroll och makt. 
 
Emellertid kan man också förstå samordning och samverkan (med betoning på det            
senare) som samarbete , vilket mer tydligt kan tala för bildningens process. För            
verksamheterna att samarbeta kan innebära att material skickas mellan dem, alltså           
fjärrlånsprincipen; exempelvis att en bok tillhörande ett universitetsbibliotek skickas         
på beställning av en låntagare till ett folkbibliotek. Att material kan göras tillgängligt             
på detta sätt, vilket också görs, stödjer helt uppenbart en bildningsprocess.  

6.2 Allsidighet och kvalitet 
I promemorian (2012:13) hänvisas till utvärderingen av bibliotekslagen        
(Ku2009/1518/KV) som visar att bibliotekens utlåning av skönlitteratur följer samma          
tendenser som bokförsäljningen i landet, det vill säga “att färre titlar står för en allt               
större del av utlåningen” (s. 29). Enligt undersökningen finns det en oro för att detta               
ska begränsa folkbibliotekens utbud och därmed verka begränsande för         
biblioteksanvändarna. För att “öka mångfalden och bredden i utbudet” föreslås i           
promemorian att det ska anges i den nya bibliotekslagen att “folkbibliotekens utbud            
av litteratur, medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet”. Förslaget            
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innefattar att utbudet inte ska “innebära inskränkningar utifrån ideologiska, politiska          
eller religiösa utgångspunkter” (ibid, s. 30). Det tilläggs också att det är “angeläget             
att bättre kvalitetsmått utvecklas för att kunna möta bibliotekens hela verksamhet”           
(ibid).  
 
Propositionen (2012/13:147) ställer sig positiv till förslaget om allsidighet och          
kvalitet. Man skriver att “[f]örslaget innebär vidare att ett grundläggande          
kvalitetskrav införs när det gäller folkbibliotekets utbud av medier och tjänster” (s. 1)             
och att “[i]nnebörden av bestämmelsen är att folkbibliotekets utbud ska vara allsidigt            
och sammansatt” (s. 22). Vidare avses med begreppet kvalitet “bland annat att            
folkbiblioteken ska göra ett aktivt urval baserat på kvalitetskriterier när det planerar            
inköp, upphandlar tjänster och genomför gallring av bestånden” (s. 22). 
 
Med bestämmelsen om allsidighet och kvalitet vill man förhindra likriktning i           
bibliotekets utbud och tjänster, dels i bemärkelse att förhindra en för stark            
anpassning efter tillfällig efterfrågan, och dels för att förhindra att utbudet blir            
snedvridet, exempelvis utifrån viss ideologisk, politisk eller religiös hållning.  
 
Här kan anknytas till Kant och Humboldts tankar om egenintresse. Kant talar ju inte              
explicit om bildning men om det sköna som universellt och alltid frånkopplat            
egenintresse. Det sköna, det sanna, som kan uppfattas via omdömeskraften är           
universellt men kan inte begreppsliggöras och bestämmas (Kant, 1790/2003), det kan           
likt bildningen inte nå fram till ett slutligt resultat eller mål, utanför sig själv. Även               
för Humboldt är egenintresse oförenligt med sanning. Sökandet efter sanning,          
bildning, är helt avhängigt ett rent kunskapssökande, fritt från allt som är personligt             
och praktiskt, specialiserat och instrumentellt (Humboldt, 1809/2009). Kopplingen        
härifrån till bestämmelsen om allsidighet och kvalitet kan tyckas långsökt, men det            
jämförbara ligger i just idén om det sanna eller eftersträvansvärda som frånkopplat            
subjektivitet och egennytta – “ideologisk, politisk eller religiös hållning” – men           
också (egen)nöje i någon mån eftersom man anser sig behöva styra upp och             
motverka den likriktning man sett i bibliotekens utlåning av litteratur (2012:13, s.            
29f).  
  
Man kan fråga sig om det inte hade räckt med begreppet allsidighet i lagen för att                
ringa in detta mål om att motverka ett vinklat och likriktat utbud. Vad som markeras               
med begreppet kvalitet är att bestämmelsen inte kan förstås som att utbudet kan             
utgöras av vad som helst, det indikerar ett värderande i bemärkelse att man behöver              
värdera vad som är kvalitet. Inte i någon av förslagsdokumenten är man tydlig med              
vad man menar med kvalitet. I propositionen skriver man som bekant att begreppet             
kvalitet innebär att “folkbiblioteken ska göra ett aktivt urval baserat på           
kvalitetskriterier när det planerar inköp, upphandlar tjänster och genomför gallring          
av bestånden” (s. 22). Man betonar så att folkbiblioteken har en aktiv roll, något som               
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markerar biblioteken och bibliotekariernas roll som filter, men lydelsen innebär          
knappt något förtydligande av vad man avser med kvalitet, mer än att kvalitetet             
innebär vissa kvalitetskriterier som ska utgås ifrån. Vad dessa kvalitetskriterier består           
i framgår inte. Detta problem har uppmärksammats av flera remissinstanser som lyfts            
fram i propositionen. Dessa remissinstatser anför att “kvalitetsbegreppet borde         
förtydligas och kriterier för kvalitet utarbetas” (s. 20). Som svar ges att man “delar              
bedömningen att detta är angeläget” men att hur det “bäst kan ske är dock inte en                
fråga för lagreglering” (s. 22f).  
 
Att kvalitetsbegreppet är otydligt definierat behöver emellertid inte tala emot eller ha            
negativa konsekvenser för bildningen. För den är det nödvändigt med en brett            
snarare än ett specialiserat utbud, där det finns utrymme för förändring. En mer fast              
definition av kvalitetsbegreppet – vilket efterfrågas för bibliotekesverksamheten        
överlag i promemorian – skulle kunna ha mer negativ påverkan för bildningen, vars             
väg är oförutsägbar. Det kan låta som att det råder en motsättning mellan allsidighet              
och kvalitet, att utbudet ska vara både brett och kvalitativt. Motsättningen kan            
relateras till bildningsbegreppets spänning mellan å ena sidan något öppet och           
föränderligt och å andra sidan något fast och styrande: Bibliotekens utbud ska inte             
vara vinklat eller likriktat, utan sammansatt och mångbottnat, men detta måste           
uppnås genom styrning. En styrning som ska värna om rörelse och dynamik. 
 
Eftersom det är svårt att svara mot ett sådant utbud kanske det snarare liknas vid ett                
ideal att sträva mot än ett mål som helt går att nå. Även om det är ett svåruppnåeligt                  
mål formas ändå utbudet och verksamheten av själva den strävan, en strävan som             
påminner om längtan efter något allmänt och helt och om vars följder är att              
likriktning motverkas skapar goda förutsättningar för bildning. 

6.3 Litteraturens särställning 
I promemorian (2012:13) står att litteraturens särställning “fortsättningsvis [bör]         
vara en utgångspunkt för lagens bestämmelse, där fortsättningsvis tycks syfta på den            
tidigare lagen och överlag bibliotekens tradition. För att “förtydliga och precisera”           
föreslås att det som är bibliotekets huvudsakliga uppdrag – “att främja läsning och             
tillgång till litteratur” – lyfts fram mer tydligt i bestämmelsen (s. 23). Man skriver att               
termen litteratur bör förstås i bred bemärkelse, alltså litteratur oavsett tekniskt format            
och publiceringsform: Bestämmelsen bör vara teknikneutral. I propositionen        
(2012/13:147) föreslås att lydelsen “till främjandet av intresset för läsning och           
litteratur” ska ersättas av lydelsen att “främja litteraturens ställning”. Detta som en            
följd av det övergripande förslaget att §2 (där denna lydelse återfinns) ska gälla hela              
biblioteksverksamheten och inte enbart folkbiblioteken. Den formulering som        
föreslås i propositionen anses mer passande för det allmänna biblioteksväsendet          
eftersom den inte förutsätter en läsfrämjande verksamhet. Vad gäller folkbibliotekets          
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verksamheter anses det vara angeläget att betona det läsfrämjande uppdraget, och           
detta med en särskild inriktning på barn och ungdomar, vilket bland annat förklaras             
mot bakgrund av den negativa utveckling vad gäller läsförståelse man sett i denna             
grupp. Det framhålls att barn och ungdomars läsförmåga primärt är skolans ansvar            
men att folkbiblioteken kan spela en viktig roll eftersom förmågan att läsa hänger             
samman med lusten att läsa: Biblioteken kan fungera som en plats där barn och              
ungdomar får möjlighet att möta litteratur under otvungna former och utifrån egna            
intressen, något som kan främja både läsförmåga och läsförståelse. Man skriver att            
denna möjlighet är särskilt viktig och avgörande för barn från läsovana familjer (s.             
24) Även i bestämmelser som rör andra prioriterade grupper – personer med            
funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat         
modersmål än svenska – föreslås att litteratur bör lyftas fram, att det ska ägnas              
“särskild uppmärksamhet” åt dessa grupper “bland annat genom att erbjuda litteratur           
särskilt anpassad till deras behov” (2012:13, s. 31). 

 
Vad gäller den tidigare lagens bestämmelse om att biblioteken ska tillhandahålla           
litteratur avgiftsfritt ska gälla fortsättningsvis. Däremot anses det inte vara lika           
motiverat att låta en sådan bestämmelse gälla även för andra medier, som film, data,-              
och tv-spel, med förklaringen att man inte ser att dessa medier fyller “samma             
grundläggande syfte i samhällslivet” (2012:13, s. 41). Eftersom man skriver att           
litteratur bör förstås i bred bemärkelse går det att se bestämmelsen om att främja              
litteraturens ställning som ett framhållande av det skrivna ordet. Att så ta ställning             
för litteraturens, det skrivna ordets, värde och betydelse är ganska självklart           
ingenting som går emot bildningens process. När bildningsbegreppet växte fram i           
slutet av 1700-talet var ju detta i anslutning till en ökad tillgång till texter av olika                
slag. Man kan tala om att det skrivna (genom det tryckta) ordets utbredning             
förändrade människors möjligheter att förstå sig själva och sin omvärld. Att bilda sig             
handlar om att skapa en medvetenhet om och relation till världen, och det skrivna              
ordet erbjuder ett speciellt sätt att göra det på. Det skrivna ordet gör det möjligt att ta                 
del av andra människors tankar efter att de är tänkta och utan att människan som               
tänkt det är närvarande (Karlsohn, 2014, s.260ff; Karlsohn, 2012, s.69f). Det är ett             
sätt att ta del av det förflutna, som kanske inte har sagts eller hade kunnat sägas högt,                 
och att skapa en sådan relation kan liknas vid en hermeneutisk erfarenhet, en process              
som är bildningens kärna (Gustavsson, 2007; Ruin, 2006). 
 
Att framhäva litteraturens ställning går därmed i linje med bildningsbegreppets          
tradition. Med detta inte sagt att de erfarenheter man får genom film, tv,-och dataspel              
inte kan inkluderas i en bildningsprocess. Den dialog mellan individ och omvärld,            
som bildning kan beskrivas som, kan ske på olika sätt. Individen kan möta det              
främmande, annorlunda och oväntade i olika former, genom olika medier. Litteratur           
eller det skrivna ordet är emellertid en så central del av bildningsbegreppet och dess              
tradition att det ändå måste sägas har en väsentlig roll i processen att bilda sig. 
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Att det skrivna ordet framhålls kan förstås som en följd av att litteratur av tradition               
varit centralt för biblioteken, men som man skriver anses biblioteken också ha en             
grundläggande betydelse för litteraturens ställning och litteraturen i sin tur en           
grundläggande betydelse för det demokratiska samhället. Med andra ord handlar det           
inte bara om att man vill värna om något som av tradition varit centralt för               
biblioteken, utan ett uppvärderande av litteratur i sig. Att det ändå inte är en              
självklarhet att litteraturen ska ha en särställning inom biblioteken, och att det            
därmed finns anledning att införa en lagbestämmelse om det, visar sig med            
Göteborgs Stads kommentar om att en bestämmelse om litteraturen särställning är           
“gammaldags” (2012/13:47, s. 11). 
 
Att litteraturbegreppet ska förstås i bred bemärkelse och därmed innefatta litteratur           
oavhänigt genre ger en implicit nedtoning av skönlitteratur, som, om den relateras till             
bildningsbegreppet, kan ses som ett steg bort från bildningens romantiska aspekter.           
Som det framkommer ska litteraturens ställning främjas eftersom litteraturen fyller          
ett viktigt syfte i samhällslivet, vilket knyter an bestämmelsen till, om än vag så,              
nyttig funktion. Som den idé det demokratiska samhället bygger på ska samhället            
utgöras av informerade, upplysta människor med förmåga att fatta välgrundade val,           
som har en självständig roll i samhället (jmf. Gustavsson, 1991, s. 42ff). Människans,             
medborgarens, möjlighet att inta en självständig roll i samhället är avhängig hennes            
möjligheter att tillägna sig det skrivna ordet, vilket avgörs dels i förmågan att läsa              
och förstå text men också i att det skriva ordet finns åtkomligt för henne rent reellt                
och konkret. Som förmedlare av det skrivna ordet främjar (folk)biblioteken          
möjligheten för medborgarna att inta en sådan roll. Kopplingen mellan framhävandet           
av litteratur och möjligheten för den enskilda individen att förstå sig själv, andra och              
världen som det skrivna ordet kan ge, och känsla av meningsfullhet och sammanhang             
det kan ge upphov till, är svagare.  

6.4 Användarperspektiv 

I promemorian (2012:13) framkommer att en av de främsta motiven till att införa en              
ny bibliotekslag istället för att revidera den gällande har varit att “öka lagens             
användarvänlighet” (s. 7). Lagen ska göras lättare att överblicka, förstås och           
användas. Det som ska fokuseras här att detta användarperspektiv återfinns i själva            
innehållet i promemorian; i vilka förslag som formuleras, då användarna är lika med             
biblioteksanvändarna . Vad gäller folkbibliotekens verksamheter föreslås      
bestämmelsen att folkbiblioteken ska anpassas till kommuninvånarnas behov , samt         
att folkbiblioteken även fortsättningsvis (i linje med den tidigare lagen) bör rikta            
särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper: barn och ungdomar, personer med          
funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål         
än svenska. Att "alla har tillgång till information och kunskap" skriver man “är en              
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väsentlig förutsättning för ett demokratiskt samhälle” (s. 33), och på så sätt motiverar             
man detta användarperspektiv. I den äldre lagen står det under § 9 att folkbiblioteken              
ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, och detsamma vad gäller            
“funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter” under § 8. Som ett led i              
att framhäva användarperspektivet föreslår man att dela upp § 8 i två separata             
paragrafer, och på så vis markera att det är två skilda grupper man riktar sig mot.                
Detta, tillsammans med att bestämmelserna (§ 7-9) samlas under en gemensam           
rubrik – Prioriterade grupper – gör att de får “en mer framskjuten placering i lagen”               
(s. 33). Vad gäller gruppen barn och ungdomar skriver man att ett            
användarperspektiv innebär att “vara lyhörd för barnens egna synpunkter och          
önskemål och att överväga i vad mån dessa önskemål kan tillgodoses” (s. 32). 
 
Propositionen ställer sig positiv till promemorians förslag att dela upp §8 i två             
separata paragrafer. Däremot föreslås, i linje med den övergripande riktningen, att           
bestämmelserna ska gälla det allmänna biblioteksväsendet generellt istället för att          
begränsas till folkbibliotekens verksamheter specifikt. Vad gäller folkbibliotekets        
bestämmelser föreslås att lydelsen om att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för           
alla och anpassade till kommuninvånarnas behov ersätts av användarnas behov . Man           
motiverar detta då man skriver: ”Att folkbiblioteken ska vara anpassade till           
användarnas behov förtydligar också det användarperspektiv som bör vara         
vägledande för verksamheten” (s. 21). Att en sådant användarperspektiv ska vara           
ledande i sin tur motiveras av hur avgörande det anses vara för att alla ska få tillgång                 
till kunskap och information och på så sätt ha möjlighet att delta i samhällslivet,              
vilket spelar roll för “det demokratiska samhällets utveckling” överlag (2012/13:147,          
s. 13), och vidare: Inte minst “när det gäller grupper som möter trösklar av språklig               
eller annan art för att ta del av det som erbjuds på mediemarknaden” (s. 17). 
 
Bestämmelserna om att biblioteken ska anpasssa sin verksamhet efter användarnas          
behov och förutsättningar kan förstås på olika sätt, och på så sätt förstås på olika sätt                
i relation till bildningsbegreppet. Inte minst går det att diskutera och problematisera            
vad som avses med användarnas behov, något som också gjorts i hög utsträckning             
inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap. Ser man till bestämmelsen          
om allsidighet och kvalitet tycks man med behov inte mena det som efterfrågas av              
användarna, eftersom den bestämmelsen avser att ge användarnas efterfrågan mindre          
inflytande. Snarare tycks det röra sig om en anpassning för att göra biblioteket             
tillgängligt för fler, vilket det faktum att man också uttrycker att biblioteken ska             
anpassa sig efter användarnas förutsättningar talar för. Också hur man talar kring att             
personer kan möta trösklar av olika slag i relation till bibliotekens utbud och tjänster              
talar för en sådan förståelse (2012/13:147, s. 17). Genom att anpassa           
biblioteksverksamheten efter användarnas behov och förutsättningar vill man så att          
säga minska dessa trösklar och göra bibliotekets utbud och tjänster tillgängligt för            
fler. 
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Att det finns ett användarperspektiv som verkar för att fler människor ska ges             
möjlighet att ta del av bibliotekens utbud och tjänster är helt nödvändigt för att fler               
ska ha möjlighet att bilda sig. Att bilda sig är en process som i hög grad styrs av                  
individen själv, vilket gör att den är avhängig en viss självständighet hos individen.             
Genom att biblioteken anpassar sin verksamhet efter användarnas behov och          
förutsättningar kan fler få möjlighet att använda biblioteket på ett sådant           
självständigt sätt. Man kan beskriva det som att fler ges nycklar till bildning. I viss               
mån är också en anpassning efter användarnas behov förstått som efterfrågan i linje             
med bildningens riktning, i bemärkelse att individens bildningsväg stakas ut steg för            
steg där behovet (efter information/kunskap/material) förändras och sätts med dessa          
steg mot vilket biblioteken behöver kunna svara – alltså svara på detta föränderliga             
behov – för att bildningsvägen med hjälp av biblioteket ska fortsätta. Man kan tänka              
sig att ett sådant behov täcks in av bestämmelsen om anpassning efter användarnas             
behov och förutsättningar. 
 
Bestämmelserna om att biblioteken ska anpassa sig efter användarna kan sägas haka i             
bildningens riktning mot det gemensamma och kollektiva. På så sätt svarar den också             
mot den förändring av bildningsbegreppet – i form av betoning på sammanhang,            
gemenskap och förändring – som har ansetts att begreppet behöver genomgå för att             
vara meningsfullt idag (jmf. Schuback,  2006; Løvli, 2007; Wright, 2007). 

6.5 Digital kompetens 
I bibliotekslagen (1996:1596) §2 står att “[f]olkbiblioteken skall verka för att           
databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare”. Både promemorian         
(2012:13) och propositionen (2012/13:147) föreslår att den bestämmelsen ska utgå          
eftersom databaserad information är en helt självklar del av bibliotekens utbud och            
resurser idag. Promemorian föreslår därför att bestämmelserna ska vara         
formneutrala. Istället, för att lyfta fram betydelsen av digital kompetens , som man            
beskriver är förmågan att “utnyttja informationsteknik för att inhämta och värdera           
information” föreslås bestämmelsen att “folkbiblioteken särskilt ska sträva efter att          
öka kunskapen om hur informationsteknik på bästa sätt kan användas för           
kunskapsinhämtning och lärande” (2012:13, s. 31). 
 
Propositionen stämmer huvudsakligen överens med promemorian, men föreslår en         
annan formulering: “Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur           
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i         
kulturlivet” (s. 12). Som vidare formuleras är det många som har kunskaper om             
informationsteknik idag, men att det också finns grupper i samhället där sådan            
kunskap saknas. Vad som också anses saknas, och som därmed motiverar           
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bestämmelsen, är kunskaper i hur man ska förhålla sig, problematisera och kritiskt            
granska de stora mängder information som olika digitala tjänster erbjuder. 
 
För bildningsbegreppet är digital kompetens ett främmande begrepp, men de          
förmågor kompetensen avser kan liknas vid bildningsbegreppets       
upplysningspräglade idéer eller aspekter: Digital kompetens innebär förmågan att         
använda informationsteknik och att kritiskt granska och värdera den information som           
tillgängligörs genom denna teknik. Den digitala kompetensen innebär därmed ett          
kritiskt tänkande som ämnar leda till ökad självständighet, till kontroll av sig själv             
och omgivningen, och är på så vis relaterat till frihet, något som påminner om Kants               
tankar om det autonoma jaget som “genom att ha mod att göra bruk av sitt eget                
förstånd utan någon annans vägledning” (1784/1992, s. 27) kan orientera sig i            
världen med en klar och genomskådande blick, utan att falla offer för olika typer av               
osanningar och maktutövningar.  
 
I bildningsbegreppet finns det kritiska tänkandet – tanken om att människan kan            
frigöra sig och stå självständig gentemot världen – som en del, den del som hänvisar               
till mål snarare än process, till förnuft snarare än känsla, till jaget snarare än              
kollektivet (jmf. Gustavsson, 1991, s. 42ff). Digital kompetens kan därmed          
associeras till bildningsbegreppets upplysningsfilosofiska arv, som ju är en del av           
begreppet men som – om man ska tala om bildning och inte enbart ett              
upplysningsprojekt – behöver gå i dialog med den romantiska föreställningen som           
säger att människan är något mer än sina förnuftsförmågor.  
 
Om den digitala kompetensen stämmer överens med bildningens riktning och          
process i sin helhet beror därmed på vad den används till, om den slutar i förmågan                
att snabbt kunna genomskåda opålitliga källor och falska påståenden eller får fungera            
som ett medel för att tillägna sig kunskap och göra bruk av den för att försöka förstå                 
sig själv, andra och världen. Att promemorian och propositionen relaterar denna           
kompetens till kunskapsinhämtning och lärande , respektive kunskapsinhämtning,       
lärande och delaktighet i kulturlivet talar för att det är det senare alternativet, som              
går i linje med bildningen, som avses som mål. 
 
Till sist kan digital kompetens ses som en fördelaktig kompetens för att bilda sig då               
den gör det möjligt att få tillgång och att använda ett omfattande material som              
tillgängliggörs digitalt idag, som kan fungera som stoff för bildningen. 

6.6 Summering 
Den bakomliggande idén till den här analysen har varit att undersöka sammanhanget            
i vilket målet om att främja intresset för bildning formulerats, att försöka identifiera             
vad som är – statens önskvärda – allmänna strävan för folkbiblioteket, och hur väl              
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bildningsbegreppet går i linje med den. Vad den tematiska analysen visar är att             
målen för folkbiblioteken ger en riktning som stämmer ganska väl med           
bildningsbegreppet. Man kan säga att om målen för folkbiblioteket efterlevs skapar           
det goda förutsättningar för användare att bilda sig med hjälp av biblioteket.            
Huruvida folkbiblioteket främjar intresset för bildning skulle då kunna bedömas i hur            
väl de lever upp till målbestämmelserna i stort.  
 
De teman som identifierats förhåller sig emellertid på olika sätt till           
bildningsbegreppet. De teman som har en mest uppenbar koppling till begreppet är            
allsidighet och kvalitet och litteraturens särställning. Det förra på grund av hur det             
antas motverka likriktning, det senare på grund av den centrala roll det skrivna ordet              
av tradition har för bildningsbegreppet. Digital kompetens har inte en lika uppenbar            
koppling till bildningsbegreppet, men svarar ändå mot begreppets förnuftsaspekter         
genom dess betoning på kritiskt tänkande och självständig orientering i världen. Att            
kompetensen inte bara ska främja kunskapshämtning utan även lärande och          
delaktighet i kulturlivet gör emellertid att temat kan associeras till bildningsbegreppet           
mer brett, då begreppets “mjukare” aspekter – kunskap som process och kulturell            
delaktighet – i viss mån täcks in. Om användarperspektiv syftar till att anpassa             
bibliotekens utbud och tjänster till användarnas behov och förutsättningar är temat           
förenligt med bildningsbegreppets riktning och process, eftersom en sådan         
anpassning är avgörande för att fler ska ha möjlighet att få tillgång och försätta sig i                
en självständig relation till ett bildningsstoff. Samordning och samverkan har ingen           
direkt koppling i sig till bildningsbegreppet, vilket kan förklaras av att samordning            
och samverkan berör organisatoriska frågor snarare än frågor om enskilda individer           
och deras utveckling. Detta betyder inte, som vi sett, att denna organisatoriska fråga             
inte har en påverkan på frågan om individers utveckling, vilka förutsättningar som            
skapas för människor att bilda sig: Målet om samordning och samverkan kan fungera             
som ett medel för att ge rum åt bildningen, om den i likhet med principen om                
armlängds avstånd skapar förutsättningar för bildning, alternativt stå i vägen för det            
om den blir för dominerande.  
 
I och mellan temana aktualiseras de spänningar som präglar bildningsbegreppet, i           
form av mål-process, frigörelse-disciplinering. Allra tydligast aktualiseras detta i         
temat allsidighet och kvalitet som uppenbart bär den spänningen i sig, som hänvisar             
både till styrning och öppenhet; där styrningen ska ge förutsättningar för öppenhet            
och fritt växande. Litteraturens särställning bär också på denna spänning. Genom att            
bevara, genom styrning, litteraturens ställning anses människors växande och fria          
deltagande i samhället främjas. I temat digital kompetens finns denna spänning på en             
annan nivå, i den enskilda människans växande genom praktisk, rationell          
information- och kunskapsinhämtning och hur den sätts in i ett större, levande            
sammanhang och blir införlivad, personlig kunskap. Den digitala kompetensen blir          
ett nyttigt medel för människans ändamålslösa växande, bildning. Samordning och          
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samverkan är det tema som mest tydligt knyter an till ett förnuftstänkande, med             
strävan efter ordning, effektivitet och rationalisering (se Gustavsson, 2007, s. 12;           
Gustavsson, 1991, s 40ff). Som nämnt kan ett sådant strävande vara förenligt med             
bildning om det bidrar till att skapa rum för bildning, vilket exempelvis kan vara              
fallet om samordning och samverkan handlar om att främja ett allsidigt och            
kvalitativt bestånd (exempelvis via fjärrlånsprincipen). En princip om samordning         
och samverkan som blir för dominerande skulle vara missgynnande för bildningen           
eftersom det skulle innebära en ökad yttre styrning och begränsning av möjligheten            
att hålla något öppet för förändring – och behålla ett allsidigt och kvalitativt utbud –               
som ju är en väsentlig förutsättning för bildning.  

7. Diskussion och slutsatser 
I det följande kommer studiens resultat och analys att diskuteras, vilket innefattar 
återkoppling till tidigare forskning och de frågor som ställts inledningsvis. Avsnittet 
avslutas med slutsatser och förslag till vidare forskning. 
 

7.1 Att främja intresset för bildning 

Om man rent konkret ser till vad som framkommer om målet att främja intresset för               
bildning i propositionen (2012/13: 147), innebär det ett tydliggörande av att           
bibliotekens uppdrag “är bredare än att understödja mer instrumentellt inriktad          
utbildning”, och att “[i]ndividens strävan efter fördjupning och personlig utveckling          
[också] bör vara centralt i bibliotekens arbete” (s. 14). Den definitionen stämmer            
överens med en vedertagen, och föreliggande studies, bild av vad bildning är. Att den              
är så allmänt hållen gör det dock svårt att se hur målet ska uppnås. Som den                
tematiska analysen visar är målen för folkbiblioteken förenliga med de huvudsakliga           
innebörder och riktningar som identifierats i bildningsbegreppet, med andra ord att           
ett uppfyllande av målen ger goda förutsättningar för folkbiblioteken att fungera           
bildningsfrämjande. Ett sätt att se det är därmed att det är själva uppfyllandet av              
målen som är sättet på vilket folkbiblioteken främjar intresset för bildning.  
 
Om man jämför med hur man resonerar kring lydelsen till främjandet av intresset för              
läsning i propositionen avser det en läsfrämjande verksamhet . På samma sätt borde            
då främjandet av intresset för bildning innebära en bildningsfrämjande verksamhet.          
Vad innebär en sådan verksamhet i sin tur? Ett svar är att de material och resurser                
biblioteken erbjuder är vad som avses med en sådan verksamhet. Att det snarare,             
eller även, är knutet till aktiviteter på biblioteken talar sättet man vidare uttrycker sig              
på i propositionen. Lydelsen att främja intresset för läsning anses bara vara passande             
för folk- och skolbibliotek eftersom de, till skillnad från bibliotek i allmänhet,            
generellt sett har i uppgift att bedriva en “direkt läsfrämjande verksamhet” (s. 12).             
(min kurs.) En direkt främjande verksamheter låter som något mer aktivt än de             
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material och resurser som biblioteken tillhandahåller. Slutsatsen som kan dras är att            
främjandet av intresset för bildning avser en bildningsfrämjande verksamhet som          
hänvisar till de aktiviteter som föreläsningar, läsecirklar, studiehjälpscirklar,        
språkcafe etc. som biblioteket bedriver, samt de material och resurser som           
tillhandahålls, vilka kan användas som stoff för individens inifrånstyrda         
bildningsprocess.  
 
Emanulsson (2003) är inne på ett liknande spår när han skriver att folkbiblioteken             
kan bedriva bildning antingen sedd som påverkan eller genom att vara resurs och             
stöd för individens egen bildning. Det förra relaterar han till vad han kallar en              
bildningslinje och det senare till en frihetslinje. Vad denna slutsats underbetonar är            
att båda dessa aspekter finns i bildningsbegreppet självt, att motsättningen mellan det            
styrande och yttre respektive det fria och självstyrda är själva bildningsbegreppets           
drivande kärna. Man bör inte se dessa aspekter som åtskilda utan som delar i en och                
samma process: Den bildningsfrämjande verksamheten kan fungera drivande eller         
som en ingång till den mer självständiga och personliga bildningen, för vilket            
bibliotekens utbud i form av resurser och material i sin tur fungerar främjande.  
 
Att folkbibliotekets bildningsfrämjande verksamhet kan sägas fungera drivande eller         
som ingång till den egna bildningen gör att den kan kopplas till folkbibliotekets             
traditionellt folkbildande roll. Man kan se det som att folkbiblioteken fortfarande           
bedriver ett folkbildningsarbete men att det nu innefattas i benämningen att främja            
intresset för bildning. På så vis kan införandet av målet att främja intresset för              
bildning beskrivas som en slags kodifiering av praxis. 
 
Att man inte längre talar om folkbildning kan bero på att ordet anses vara förknippat               
med ett förlegat auktoritetstänkande man inte är bekväm att ställa sig bakom. Att             
man valt formuleringen att främja intresset för bildning, och inte att främja bildning             
kan vara sammankopplat med det (ordet intresset används dock också för de andra             
målen under §2). Med ordet intresse läggs in en distans, ett mellansteg, mellan             
biblioteksverksamheten och användaren. För att biblioteken ska leva upp till detta           
mål behöver de bedriva verksamheter som är sådana att de främjar intresset för             
bildning, om användarna sedan faktiskt bildar sig med hjälp av biblioteket måste            
avgöras hos dem. Men även om bildning inte kan påtvingas utifrån är den ändå              
avhängig något att drivas av, och detta driv kan stimuleras utifrån, vilket främjandet             
av intresset för bildning handlar om. Eftersom bildning kräver ansträngningar och tid            
och samtidigt saknar praktiskt syfte, behöver den drivas av något – något annat än              
strävan efter att nå ett utsatt mål. 
 
Grönvall & Hjalmarsson (2014) skriver att biblioteken traditionellt sett haft en roll            
som filter, mer eller mindre inspirerad av idén om en kanon, och att det är en roll                 
som dagens bibliotek inte längre kan “bygga sin auktoritet på”. Biblioteken måste            
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istället “vara där användarna är för att vägleda dem i informationsflödet” (s. 307).             
Samtidigt skriver de att bibliotekens traditionella uppdrag att möjliggöra personlig          
bildning är eller bör vara ett fortsatt uppdrag för dagens bibliotek. Det låter därmed              
som att biblioteken ska möjliggöra användarnas personliga bildning genom att          
vägleda dem i informationsflödet. Man kan fråga sig vad som avses med vägledning             
i informationsflödet. Att leda är något annat än att styra men avser likväl någon form               
av auktoritet. Bildningsfrämjande arbete idag behöver inte innebära att förmedla en           
kanon eftersom bildning inte behöver förstås som att ta till sig en kanon. Det betyder               
emellertid inte att bibliotekens så kallade filterroll inte är viktig för bibliotekens            
bildningsfrämjande uppdrag idag – biblioteken är ju i viss mån fortfarande ett filter             
eftersom det fysiska biblioteken med fysiska medier fortfarande existerar. Eftersom          
bildning är avhängigt mötet med det ännu främmande, annorlunda och oväntade är            
det viktigt att bibliotekens bestånd svarar mot det, alltså bidrar till att sådana möten              
kan ske genom det som tillhandahålls och tillgängliggörs av biblioteken.          
Bestämmelsen om allsidighet och kvalitet infördes för att främja ett sådant bestånd,            
och motverka likriktning. Bestämmelsen är knuten till bibliotekariernas roll och          
arbete: För att folkbiblioteken ska bedriva ett bildningsfrämjande arbete, och inte helt            
anta rollen som en informationsförmedlande resurs, behöver biblioteken och         
bibliotekarierna vara där användarna är, men detta genom erfarenhet, kunnighet och           
kunskap de har skaffat sig i sitt yrke. Det är dem som ansvarar och sköter inköp och                 
gallring av bibliotekets bestånd, och dem som i stort ansvar för vilka aktiviteter som              
anordnas på biblioteken, och därmed dem som avgör vad det innebär att bedriva en              
verksamhet präglad av allsidighet och kvalitet. 

7.2 Hinder och egenvärde 
I tidigare avsnitt har olika hinder för folkbibliotekets möjligheter att främja intresset            
för bildning uppmärksammas, framför allt kopplade till risken för likriktning genom           
ökade krav om effektivitet och kvantifierbara resultat. En annan aspekt som lyfts            
fram som ett möjligt hinder för folkbibliotekens bildningsfrämjande arbete är den           
informationsteknologiska utvecklingen, då den utmanar bibliotekens traditionella roll        
som samlare och förmedlare av litteratur att helt övergå i en roll som             
informationsförmedlare.  
 
Som Hedemark (2009) visar har detta synts i debatten om folkbibliotek som två             
positioner, å ena sidan en boklig och å andra sidan en informationsförmedlande            
diskurs, där den förra vill bevara folkbibliotekets bildande och litteraturförmedlande          
roll, med betoning på skönlitteratur, och där den senare ser informationsteknologisk           
utveckling inte som ett hot utan som en möjlighet för biblioteken. Genom analysen             
av förslagsdokumenten kan man se att man från statligt håll försöker tillmötesgå            
båda dessa positioner som diskurserna ringar in. I några av bestämmelserna ligger en             
viss betoning på folkbibliotekets traditionellt litteraturförmedlande roll, vilket syns i          
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hur man framhäver litteraturens särställning, inte anser att musik, film eller dataspel            
“fyller ett lika grundläggande syfte i samhällslivet” (2012:13, s. 41) och i vikten av              
att beståndet och verksamheten ska präglas av allsidighet och kvalitet, där begreppet            
kvalitet pekar på biblioteket och bibliotekarierna som bärare av kunskap och expertis            
och inte blott som en slags allmän, objektiv förmedlare av information.  

 
En skillnad mellan vad som uttrycks i den bokliga diskursen och i            
förslagsdokumenten, och bibliotekslagen, är att de senare inte särskilt lyfter fram           
skönlitteratur. Istället betonar man att all litteratur, som ska förstås i bred bemärkelse             
oavsett genre och tekniskt format, bör lyftas fram, vilket snarare är ett steg i linje               
med det som förespråkas i den informationsförmedlande diskursen. Man tycks vilja           
säga att folkbibliotekens uppdrag inte behöver bli informationsförmedling i och med           
teknologisk utveckling, utan att biblioteken kan behålla sin litteraturförmedlande roll          
genom en sådan utveckling eftersom den rollen inte är avhängig den fysiska boken             
utan det skrivna ordet. Med andra ord behöver informationsteknologisk utveckling          
inte innebära ett hinder för folkbibliotekets möjligheter att främja intresset för           
bildning.  

 
Vad som är viktigare, och som inte avgörs i frågan om bibliotekens tekniska och              
digitala resurser, är själva värdet av att främja intresset för bildning, vilket avgörs i              
själva värdesättandet av bildning, som måste innebära ett uppskattande av          
bildningens egenvärde eftersom bildning i första hand inte är knutet till särskilda            
intressen, syften och mål, utan innebär “ett umgänge med ett i sig självt             
ändamålsenligt stoff [...] som inte förberetts med utgångspunkt i någon särskild           
avsikt” som Humboldt uttryckt det, (1809/2009, s. 89). 
 
För att folkbibliotekens möjligheter att främja intresset för bildning inte ska           
“överskuggas” (Vestheim, 2010 s. 100), av vinstdrivande ekonomiska och politiska          
intressen, som Hedemark (2009) påpekar kan vara dolda eller svårupptäckta, behöver           
så kunskapen och bildningens egenvärde uppskattas, inom själva biblioteks         
verksamheter men också i samhället i stort. Bibliotekslagens mål om att främja            
intresset för bildning och framhävandet av litteraturens ställning pekar på ett slags            
värdesättande av kunskap och litteratur; på att individen genom att tillägna sig den             
kan inta en mer självständig roll i samhället, med avseende på det grundläggande             
syfte litteraturen anses fylla i samhällslivet. Vad som inte berörs lika tydligt är värdet              
av denna egenorientering, bildningsprocessen, i sig. Varken målet om att främja           
intresset för bildning eller framhävandet av litteraturens ställning är direkt relaterat           
till den känsla av mening och sammanhang som kan komma ur det ändamålslösa             
arbetet med någonting utanför en själv, som innefattas i bildningen. Som vi sett             
framkommer emellertid i propositionen (2012/13: 147) att det bildningsfrämjande         
målet är till för att tydliggöra att “uppdraget är bredare än att understödja             
instrumentell inriktad utbildning” och att “individens strävan efter fördjupning och          
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personlig utveckling” också bör vara central i bibliotekens arbete. Men dessa           
individuella strävanden framlyfts inte, utöver denna formulering, i        
förslagsdokumenten och inte heller i bibliotekslagen överlag: Dessa strävanden som          
biblioteken ska främja knyts inte på ett explicit sätt an till andra bestämmelser. Som              
vi sett skapar de enskilda målen i sig möjligheter för människor att bilda sig, men               
detta utan att målen explicit relateras till målet om att främja intresset för bildning.              
Exempelvis kan bestämmelsen om litteraturens särställning leda till bättre         
möjligheter för människor att bilda sig – genom att det skriva ordet görs tillgängligt              
– utan att detta explicit är syftet med bestämmelsen. Naturligtvis kan man se detta              
mål som ganska uppenbart relaterat till det bildningsfrämjande målet, men eftersom           
vi konstaterat att bildningens egenvärde behöver betonas för att det          
bildningsfrämjande målet inte ska överskuggas av andra intressen är det av vikt att             
biblioteken också lyfter fram detta egenvärde, hur bildningen är ett mål i sig.  
 
Man kan säga att målet om att främja intresset för bildning och framhävandet av              
litteraturens ställning är riktat mot bildningsbegreppet rationella eller        
upplysningsfilosofiska delar som hör samman med tilltron till människans förmåga          
att forma och frigöra sig själv. Inte för att litteratur i sig enbart riktar sig dit utan för                  
att litteraturen beskrivs fylla ett viktigt syfte i samhällslivet, och att dess möjliga             
betydelse för människor i att känna mening och för att förstå sig själva och andra –                
egna och andra människor upplevelser, tankar och känslor – inte lika tydligt lyfts             
fram (jmf. Olsson, 249ff; Karlsohn, 2009). Naturligtvis är dessa individuella aspekter           
också kopplat till samhället i stort, till samhällslivet, men det faktum att de inte              
framhävs visar på en nedtoning av begreppets romantiska delar. Detta ger alltså att             
det som associeras till bildningsbegreppets upplysningspräglade aspekter är mer         
framträdande i förslagsdokumenten och bibliotekslagen än de romantiska. Att värna          
om möjligheterna att främja intresset för bildning innebär att svara mot           
bildningsbegreppets båda sidor; dels individens förmåga att forma sig själv genom           
olika kunskaper och erfarenheter och på så sätt bli en mer självständig individ, men              
också hur denna självorientering möjliggör ett ändamålslöst arbete,        
bildningsprocessen, att kännas och vara meningsfull. Det är det sistnämnda, som är            
kopplade till begreppets romantiska aspekter, som är nedtonat, vilket i sin tur är             
relaterat till tanken om egenvärde, att värdet med bildning ligger i bildningen självt             
(Humboldt 1809/2009). Eftersom bildning inte kan mätas och redogöras för i           
kvantitativa termer krävs det, för att bildningen ska kunna ta plats, en uppskattning             
och tilltro till det omätbara och obestämda, något som behöver uppskattas av både             
enskilda individer och av samhället i stort: Den enskilda individen behöver känna            
mening i att bilda sig för att ägna sig åt det, och att det ska skapas förutsättningar för                  
människor att bilda sig är avhängigt av att bildning uppskattas i samhället i stort.  
 
Vad gäller romantikens idéer kan de ses som bärandes på en längtan efter mening,              
samhörighet, äkthet i följd av industrialismens rationaliseringar och en utbredd          
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naturvetenskaplig, mekanisk världsbild. I den längtan sökte man sig till ett oförstört            
förflutet där den rena och sanna kunskapen antogs finnas (Olsson, 2005, s. 249ff).             
Det kunskapssökande som Humboldt eftersträvade skulle vara fritt, men det skulle           
vara fritt eftersom det gjorde det möjligt att nå fram till de grundläggande             
sanningarna. Avgörande var att vägen stakades ut i avsaknad av egenintresse och mål             
utöver sökandet i sig (Humboldt, 1809/2009). Som vi sett ifrågasätts          
bildningsbegreppets romantiska aspekter idag via tvivlet på modernitetens        
kunskapssyn. Den romantiska idén om allmängiltig kunskap (Kant, 1790/2003;         
Humboldt, 1809/2009) anses vara för idealistisk och/eller exkluderande och         
elitistisk: Den enskilda individen kan inte ge uttryck för eller komma åt det             
allmänmänskliga eftersom mänskligheten inte är ett ordnat helt. Ebba         
Witt-Brattströms (2016b) ifrågasättande av uttalandet om att Lars Noréns dagböcker          
kan ge evigheten litterär form går i linje med en sådan kritik. Vad gäller tanken om                
människans bildning som ett växande i exil – i ett oavslutat möte med den andre,               
alltid riktat mot detta ännu främmande som ska innebära förändring – är det ett              
kritiskt svar på romantikens idéer, med stöd i hermeneutiken (jmf. Schuback, 2006;            
Løvli, 2007; Wright, 2007). Människans förståelse av sig själv, andra och världen            
växer fram som del i en process; människor formas av sin omgivning samtidigt som              
omgivningen formas av dem.  
 
Ett romantiskt kunskapssökandet som återfinns hos Humboldt (1809/2009) och som          
Karlsohn (2009) uppmärksammar och efterfrågar behöver emellertid inte förstås som          
helt tillbakablickande, och ta form av en cirkulär bildningsresa, som ifrågasätts på            
olika håll i post/senmoderniteten, utan som en hermeneutisk spiral, där sökandet efter            
kunskap inte leder till en final sanning utan till överblick och kvarhållen öppenhet             
genom varje tillägnelse av erfarenhet och kunskap, något som snarare går i linje än              
emot inkludering och strävan efter öppenhet och jämlikhet. 
 
Som vi sett möter bildning och bildningsidealet inte bara motstånd idag utan            
efterfrågas också från olika håll i samhället. Dels från utbildnings- och           
universitetsväsendet genom avsaknaden av att kunna bedriva studier och forskning          
utan att dess resultat och nytta ska behöva redovisa i förväg och i mätbara termer               
(Karlsohn, 2009; Karlsohn, 2012, Hansson, 2014), men också från ett övergripande           
samhälleligt och politiskt plan i strävan att uppnå och upprätthålla ett rättvist,            
jämlikt, och demokratiskt samhälle (jmf. Lenas, 2017). Som står angivet i           
bibliotekslagen (2013:801, 2 §) är ett huvudsakligt mål för biblioteken i det allmänna             
biblioteksväsendet att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Främjandet         
av intresset för bildning blir ett sätt att svara mot detta mål, vilket gör att bibliotekens                
bildningsfrämjande arbete får en kollektiv, samhällelig relevans. Som Jackelén (se          
Lenas, 2017) framhäver kännetecknas bildning både av kritisk och självkritisk          
reflektion – alltså av en kritisk blick riktad både utåt och mot sig själv – något som                 
anses leda till tolerans. Tolerans innebär vilja till förståelse och överseende med det             
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som upplevs främmande och olikt det egna, något som känns högst relevant idag             
med den polarisering och hat som riktas mellan grupper i samhället, som Jackelén             
också pekar på. Att upprätthålla ett tolerant förhållningssätt till andra människor är            
avgörande för det demokratiska samhällets välgång, och betonar demokratins         
jämlikhetsträvan. I förslagsdokumenten (2012:13; 2012/13:147) och bibliotekslagen       
(2013:801) kan denna strävan efter jämlikhet och inkludering ses i hur           
biblioteksanvändarnas behov och förutsättningar ska vara vägledande för        
verksamheten och hur prioriterade grupper lyfts fram, grupper som det krävs           
särskilda åtgärder för – exempelvis litteratur på annat språk än svenska – för att de               
ska kunna ta del och inkluderas i verksamheten, och på så sätt i samhället. 
 
Intressant är att kritiken mot bildningsbegreppet ofta har riktat sig just till hur             
bildning anses står i vägen för en sådan jämlikhetssträvan – i bemärkelse att             
begreppet anses bära på ett exkluderande, elitistiskt och individualistiskt arv som           
måste frångås för att begreppet ska vara meningsfullt idag (Burman, 2014a, s.161f;            
Schuback, 2006; Wright, 2007). Dessa olikartade uppfattningar om bildning grundar          
sig i olika syn på kunskap och sanning samt i att olika aspekter av begreppet betonas.                
Det gemensamt eftersträvansvärda med bildningen – oavsett om det anses behöva           
förändras eller inte – tycks emellertid vara bildningens potentiella positiva betydelse           
för samhället, kollektivet, människors förhållande till varandra, och inte den enskilda           
individens utveckling och framgång.  
 
Även i de analyserade förslagsdokumenten (2012:13; 2012/13:147) är det främst den           
potentiella betydelsen för samhället som individens utveckling knyts an till. Att           
betydelsen av bildning för individen själv, frånkopplat dess potentiellt positiva          
följder för samhället, är nedtonat kan bero på att en sådant individuellt            
meningsskapande är svårt att stöpa om till ett konkret, uppnåeligt mål. Likväl är det              
aspekter som är centrala i bildningsbegreppet, som betonar att bildning inte har ett             
utsatt mål och särskilt syfte utan drivs av och är ett öppet och alltid ofärdigt sökande.                
Bildning kan ha goda konsekvenser för samhället, för demokratin, för          
mellanmänskliga relationer, men detta goda måste börja i den enskilda individens           
personliga och ändamålslösa (kunskaps)sökande. Det är i mötet mellan individ och           
omvärld bildning sker, att bilda sig är att röra sig mot det gemensamma, det              
mänskliga, mot förståelse, öppenhet och tolerans, via sig själv, och via den egna             
kritiska blicken på sig själv.  
 
Vad som eftersträvas för biblioteken från politiskt håll är att biblioteken ska verka             
för det demokratiska samhällets utveckling, för vilket bildning kan ses som ett viktigt             
medel. Eftersom bildning förverkligas av och inom enskilda individer och behöver           
drivas av något annat än strävan att nå ett utsatt mål är det av vikt att det                 
ändamålslösa i bildningen värdesätts; att bildning framstår som en möjlighet och som            
något meningsfullt att ägna sig åt. Detta värdesättande är också avgörande för att             
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bildning ska ses som något värt att satsa på från politiskt håll – som något att främja                 
trots att det är ett mål som är svårt att formulera och utvärdera och som inte ger                 
avkastning direkt, på ett enkelt mätbart sätt – vilket är avgörande för att det ska               
skapas rent faktiska förutsättningar för människor att bilda sig.  
 
Att värna om bildning genom att betona dess romantiska sidor inbegriper att            
uppskatta bildningens värde i sig, men detta behöver inte betyda att ge rum åt det               
rena kunskapssökandet för att genom det komma närmare något universellt          
(Humboldt 1809/2009), utan snarare att ge rum åt själva bildningsprocessen som           
behöver utrymme och tid eftersom den inte helt kan förutsägas och planeras, varken             
vad gäller vilken väg den tar eller vad den kan föra med sig. I bildningens               
undersökande av människan behöver målet inte vara det allmänmänskliga, utan          
själva mötet och deltagandet med olika bilder av det mänskliga. 

 
För en sådan undersökande process kan folkbiblioteken vara både ingång och rum.            
Ingång eftersom biblioteken har som mål att anpassa sin verksamhet efter sina            
användare och göra det möjligt för dem att tillägna sig ett bildningsstoff, och rum för               
att folkbiblioteken är ett av samhällets få offentliga rum som är gratis att besöka och               
använda utan krav på konkreta insatser eller prestationer från sina användare, där alla             
erbjuds möjlighet att tillägna sig information, kunskap och kultur. Detta gör           
folkbiblioteket till en helt central plats för det demokratiska samhället och dess            
utveckling. Denna utveckling främjas i sin tur av att platsen används som ett rum för               
bildning: Som föreliggande undersökning visat skapar bibliotekslagens       
bestämmelser, om de efterlevs, goda förutsättningar för människor att bilda sig           
genom folkbibliotekens verksamheter, alltså för folkbiblioteken att användas som         
rum för bildning. Som nämnt växte idén till den här studien fram ur undran varför               
begreppet bildning förts in i bibliotekslagen. Ett svar är således att det hänger             
samman med det övergripande målet om att biblioteken ska verka för det            
demokratiska samhällets utveckling. Att det bildningsfrämjande målet inte lika         
tydligt kan knytas samman med individers egen utveckling och meningsskapande          
genom det – bildningens egenvärde – kan förklaras av svårigheten i att formulera och              
utvärdera de aspekterna, att stöpa om dem till ett mätbart och uppnåeligt mål. Denna              
vansklighet gör sig gällande i det bildningsfrämjande målet överlag, vilket kan           
förklara varför det är så vagt formulerat. För folkbiblioteket att även fortsättningsvis            
vara ett rum för bildning är avhängigt av att bildningens värde uppskattas, av             
enskilda individer och i samhället i stort. 
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7.3 Slutsatser 
Studien visar att de teman som urskiljs i promemorian och propositionen på ett             
övergripande plan är förenliga med bildningsbegreppet, de idéer och idériktningar          
som identifierats i det, och att ett uppfyllande av folkbibliotekets mål skapar goda             
förutsättningar för att folkbiblioteken ska bedriva verksamheter som bidrar till att           
främja intresset för bildning. Man kan se det som att folkbiblioteks sätt att främja              
intresset för bildning är att leva upp till de mål som står angivna för dem. 
 
Litteraturens särställning och allsidighet och kvalitet hänvisar till de bestämmelser          
som allra tydligast kan knytas till bildningsbegreppets innebörd och riktning, som           
alltså på ett tydligt sätt hänger samman med folkbiblioteksverksamhetens möjliga          
främjande av intresset för bildning. Den förra eftersom den lyfter fram det skrivna             
ordet som av tradition varit central för bildning och processen att bilda sig, den              
senare eftersom den ger en strävan efter ett utbud och en verksamhet som är brett,               
sammansatt och inte likriktat, något som är avgörande i möjligheten att främja            
intresset för bildning, dels eftersom bildningen inte är knutet till instrumentella mål            
och därför inte helt kan förutsägas och planeras, och dels eftersom bildning är             
avhängigt mötet med det främmande, annorlunda och oväntade. 
 
Vidare har konstaterats, genom att jämföra hur man formulerar sig kring           
läsfrämjande mål i förslagsdokumenten, att formuleringen att främja intresset för          
bildning innebär en bildningsfrämjande verksamhet som dels hänvisar till de          
aktiviteter, som föreläsningar, läsecirklar, studiehjälpscirklar, språkcafe etc. som        
folkbiblioteken anordnar och dels själva bibliotekens utbud och resurser, som          
fungerar som stoff för användarnas personliga bildning. Formuleringen att främja          
intresset för bildning kan sägas innefatta det som tidigare benämnts som           
folkbildning, detta eftersom folkbiblioteket, likt folkbildningens uppdrag, kan        
fungera som ingång till den egenstyrda bildningen. Folkbiblioteket kan både fungera           
som ingång, som stöd och vara drivande för den egenstyrda, personliga bildningen.  
 
Att man i förslagsdokumenten och bibliotekslagen framhäver litteraturens        
särställning och att litteratur ska förstås i bred bemärkelse pekar på uppfattningen att             
folkbiblioteken kan anta en litteraturförmedlande roll trots digitalisering och         
informationsteknisk utveckling, detta eftersom det är det skriva ordet som fokuseras           
och att det kan förmedlas oavsett tekniskt format. Studien pekar på att man försöker              
tillmötesgå båda dessa positioner; man framhäver både vikten av digital kompetens           
och det skrivna ordet. Själva målen om att främja intresset för bildning samt             
framhävandet av litteraturens särställning visar så att kunskapsutveckling via det          
skrivna ordet anses viktigt och centralt för biblioteken att främja. Eftersom det            
skrivna ordet, och kunskapsutveckling genom det, också är helt centralt i           
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bildningsbegreppet kan dessa bestämmelser ses som ett sätt att värna om           
folkbibliotekets traditionellt (folk)bildande uppdrag. 

Målet om att främja intresset för bildning, och folkbibliotekens mål överlag, är            
associerade till ett samhälleligt snarare ett individuellt perspektiv: Det         
bildningsfrämjande målet får en främst samhällelig relevans och knyts så an till            
bibliotekens övergripande mål att verka för det demokratiska samhällets utveckling,          
medan individens egen kunskapsutveckling och meningsskapande är nedtonat, vilket         
relateras till att dokumenten i större utsträckning associerar till bildningsbegreppets          
rationella än romantiska aspekter, då det senare i högre grad relaterar till hur bildning              
har ett värde i sig självt, frånkopplat nytta och mål. Att betona de romantiska              
aspekterna behöver inte innebära att värna om ett kunskapssökande med målet att nå             
något allmänmänskligt utan att själva värdet av bildningsprocessen i sig betonas och            
värnas. 

7.4 Reflektioner och förslag till vidare forskning 
De resultat och slutsatser som kommit ur den här studien är naturligtvis avhängiga de              
metodologiska och analytiska perspektiv som använts. I sin helhet visade sig dessa medel             
fungera bra för undersökningen. Som var avsikten, och förhoppningen, har den           
tematiska, kvalitativa innehållsanalysen fungerat som en användbar och tacksam metod,          
som gett en ganska fri och flexibel jämförande analys av bildningsbegreppet och            
folkbibliotekets målbestämmelser, och som liksom kunnat stakats ut pö om pö under            
undersökningen gång. Metoden har fungerat bra ihop med den teoretiska          
utgångspunkten, och hjälpt den att lyftas fram. Att bildningsbegreppet fungerat som           
utgångspunkt har medfört att begreppet med dess idéer, spänningar och problematik           
kunnat få ta en helt central plats i studien. Det i sin tur har lett till att bildningsbegreppets                  
möjliga innebörd och mening för folkbibliotekens roll och arbete kunnat diskuteras,           
vilket troligtvis inte varit fallet i lika hög grad om ett diskursanalytiskt perspektiv             
använts, vilket var den inledande tanken. Ett sådant perspektiv hade eventuellt inneburit            
ett större fokus på att identifiera olika (makt)postitioner i förhållande till           
bildningsbegreppet som språkligt yttrande; om vad som sägs och inte sägs, vilka            
yttranden som är möjliga och inte möjliga i relation till det. Eventuellt hade också en               
diskursanalytisk ansats kunnat styras in mer i den riktning som föreliggande studie nu             
antagit, eftersom också den är ganska bred och flexibel. Men med hänsyn till den här               
studiens syfte känns det dock inte som att ett diskursanalytiskt perspektiv hade fungerat             
bättre än den teori som valts. 
 
Eftersom bildningsbegreppet kan förstås på många olika sätt har sättet på vilket            
begreppet beskrivits i den här studien naturligtvis påverkat resultat och slutsatser. Med en             
annan redogörelse av begreppet hade utfallet också blivit ett annat. Med Bernt            
Gustavssons beskrivning av hermeneutisk bildning har det exempelvis varit möjligt att           
fånga upp och diskutera den förändring av bildningsbegreppet som efterfrågas på vissa            
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håll: Den hermeneutiska förståelsen av begreppet visar en öppning för hur bildning kan             
förstås och användas på ett relevant sätt idag. Hade redogörelsen varit avgränsad till             
Kant, Humboldt och nyhumanismen hade denna parallell till process och hermeneutik           
kanske inte, i lika hög grad, dragits.  
 
En annan avgränsning har varit den gentemot folkbildningsbegreppet, som inte          
inkluderats i studiens teoretiska del i någon större grad. I efterhand känns den             
avgränsningen fortfarande relevant. Fokuseringen på bildningsbegreppets historiska       
framväxt har gjort det möjligt att identifiera centrala aspekter och spår som finns i              
begreppet, som även finns i folkbildningsbegreppet men som kanske hade varit svårare            
att identifiera utan en historisk genomgång. Med den historiska redogörelsen har det dock             
varit möjligt att också kort relatera till folkbildningsbegreppet i studiens analysdel. Detta            
eftersom de centrala aspekter som identifierats i bildningsbegreppet också i viss mån            
finns i folkbildningsbegreppet, paralleller som har kunnat dras med hänvisning till den            
korta utläggning som ges om folkbildning i teoriavsnittet.  
 
Överlag har den här studien en ganska koncentrerad form, med en litet empiriskt             
material, en metod som är ganska okomplicerad och anpassningsbar och en teoretisk            
utgångspunkt som är vald och utformad utefter studiens syfte. Som sagt har den formen              
känts lämplig med tanke på hur omfattande bildningsbegreppet är, men också på grund             
av hur sällan bildning benämns i det empiriska materialet. Med denna form har             
förslagstexterna kunnat undersökas i relation till bildningsbegreppet trots att begreppet          
knappt förekommer i dem.  
 
Till sist kommer nu ett antal förslag på hur studiens resultat och slutsatser kan följas upp                
och utvecklas vidare.  
 
Ett spår att undersöka är, som Joacim Hansson berör i Att bilda en bibliotekarie (2015),               
dagens bibliotekarieutbildning i relation till bildning, att mer djupgående än Hansson           
analysera utbildningen i relation till de omstruktureringar som skett inom          
utbildningsväsendet de senaste åren och dess konsekvenser för bedriva studier utifrån ett            
bildningsideal. Ett annat möjligt spår är att fördjupa undersökningen om relationen           
mellan bildning och målbestämmelsen att folkbiblioteken ska präglas av allsidighet och           
kvalitet, vilket skulle innefatta en undersökning i någon form av bibliotekariernas           
urvalsprocesser och kriterier för inköp och gallring av bibliotekens bestånd. En liknande            
studie, kanske som en del av den, kan bestå i att undersöka hur             
biblioteken/bibliotekarierna förhåller sig och eventuellt försöker leva upp till målet om           
att främja intresset för bildning, och eventuellt hur detta mål utvärderas. Detta hade varit              
intressant att undersöka eftersom det inte på något sätt framkommer i bibliotekslagen hur             
biblioteken ska främja intresset för bildning, eller ens vad bildning är. På grund av att               
målet är så vagt formulerat är det också svårt att utvärdera det, vilket kan leda till att det                  
hamnar i skymundan. Att det dessutom inte benämns som ett särskilt mål för             
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folkbiblioteken förstärker den risken. (Emellertid behöver det inte betyda att          
folkbiblioteken inte bedriver bildningsfrämjande verksamheter, för som den föreliggande         
studien pekat på kan en bildningsfrämjande verksamhet vara själva följden av att            
bibliotekslagens målbestämmelser efterföljs.) Ytterligare ett spår kan vara att undersöka          
samverkansprincipen i relation till bildningsbegreppet, och då bland annat med hänsyn           
till den gällande så kallade kultursamverkansmodellen och hur den påverkar          
folkbibliotekens bildningsfrämjande mål. Detta vore intressant att undersöka med tanke          
på den eventuellt negativa verkan för bibliotekens möjligheter att bedriva ett           
bildningsfrämjande arbete som ökad samverkan och samordning har tillskrivits i den här            
studien. 
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Sammanfattning 
Med den nya bibliotekslagen som stiftades 2013 blev det ett mål för alla Sveriges              
bibliotek att “främja intresset för bildning”. I lagen ges ingen definition av bildning             
eller på vilka sätt biblioteken ska främja intresset för det. Syftet med den här studien               
har varit att undersöka betydelsen av detta mål, genom en inriktning på folkbibliotek.             
Att studien är inriktad på folkbibliotek motiveras av att det kan vara fruktbart med en               
avgränsning till ett visst biblioteksområde men främst av att forskningen om           
folkbibliotek och bildning, om inte folkbildning inräknas, är knapphändig. För          
studien att svara mot syftet att undersöka folkbiblioteks mål att främja intresset för             
bildning, har följande frågor ställts: (1) Vilka huvudsakliga teman kan urskiljas i de             
två förslagsdokumenten som föregick den gällande bibliotekslagen? och (2) Hur kan           
dessa teman tolkas med utgångspunkt i bildningsbegreppet? 
 
Den andra frågeställningen har krävt någon slags definition eller inringning av           
bildningsbegreppet, vilket är förlagt till studien teoretiska del där bildningsbegreppet          
ges en historisk redogörelse och där centrala idéer och idériktningar identifieras. Vad            
en undersökning av det tidigare forskningsfältet visar är att frågan om           
folkbibliotekets (folk)bildande roll ofta knutits samman med frågan om         
folkbibliotekets identitet och roll i det senmoderna samhället, som skiljer sig från det             
samhälle i början av 1900-talet i vilket folkbiblioteken växte fram. Man pekar på att              
dagens digitala, informationstekniska utveckling samt marknadsekonomiska system       
har eller kan komma att utmana folkbibliotekens traditionellt (folk)bildande och          
litteraturförmedlande roll på olika sätt.  
 
Bildningsbegreppet har som nämnt fungerat som teoretisk utgångspunkt, vilket krävt          
en begreppsförklaring. Vad gäller bildningsbegreppet kan en sådan förklaring eller          
redogörelse se ut på på många sätt. Den föreliggande är fokuserad på tiden vid slutet               
av 1700-talet då det tyska begreppet Bildung växer fram. Då begreppet växer fram             
mellan upplysning och romantik ska begreppet komma att präglas av en spänning            
eller dubbelhet som hänvisar till respektive tradition; bildning handlar både om mål            
och process, om disciplinering och frigörelse, om förnuft och känsla och fantasi,            
alltså både att behöva förhålla sig till något och att, genom det, frigöra sig själv.               
Centrala personer är Immanuel Kant, Wilhelm Humboldt och Friedrich Hegel vars           
ideér på olika sätt är relaterade till begreppets utveckling och innebörder.  
 
Studiens empiriska material består av två statliga dokument, Promemoria om ny           
bibliotekslag (Ds 2012:13) och Proposition för ny bibliotekslag (2012/13: 147).          
Genom att analysera dessa dokument har det varit möjligt att se resonemangen            
bakom det som nu är bestämmelser i lagen. Kvalitativ innehållsanalys har fungerat            
som metodologisk utgångspunkt för studien, detta eftersom den går väl i hand med             
studiens syfte och frågeställningar. Metoden har inneburit närläsningar av det          
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empiriska materialet för att urskilja teman i dem, vilket gör att metoden också har              
kallats tematisk. I linje med den första frågeställningen har alltså teman urskiljts ur             
promemorian och propositionen, och dessa teman har sedan, i linje med den andra             
frågeställningen, relaterats och tolkats med utgångspunkt i bildningsbegreppet. De         
teman som identifierats ur det empiriska materialet är samordning och samverkan ,           
allsidighet och kvalitet, litteraturens särställning , användarperspektiv och digital        
kompetens. Vad den tematiska analysen visar är att temana förhåller sig på olika sätt              
till bildningsbegreppet men att de på en övergripande nivå är väl förenliga med             
bildningsbegreppets idéer och riktningar, och mer konkret att om de mål som står             
angivna för folkbiblioteket uppfylls ger det en verksamhet med goda förutsättningar           
att främja intresset för bildning. Vidare visar studien att formuleringen att främja            
intresset för bildning innebär en bildningsfrämjande verksamhet som i sin tur           
hänvisar både till bibliotekets aktiviteter och utbud, samt att bibliotekariens roll blir            
central i detta. Själva målet om att främja intresset för bildning samt framhävandet av              
litteraturens särställning kan ses som ett sätt att vilja bevara folkbibliotekets           
traditionellt (folk)bildande och litteraturförmedlande roll. Att man betonar att         
begreppet litteratur bör innefatta all litteratur oavsett teknisk format kan förstås som            
en uppfattning att folkbiblioteken kan ha kvar sin litteraturförmedlande roll trots           
digitalisering och informationsteknisk utveckling, eftersom det skrivna ordet i sig          
betonas. Målet om att främja intresset för bildning är på ett tydligare plan kopplat till               
samhällets utveckling än individens egen; målet knyts an till bibliotekens          
övergripande mål om att verka för det demokratiska samhällets utveckling.          
Bildningens egenvärde betonas i liten grad i förslagsdokumenten vilket ger att de i             
högre grad riktar sig till bildningsbegreppet rationella än romantiska aspekter, som           
idén om egenvärde är mer kopplat till. Ett framhävande av bildningens egenvärde är             
av vikt för att bildningen inte ska åsidosättas av andra krafter eller intressen, något              
som inte behöver innebära ett strävande efter något universellt utan ett värnande om             
bildningens möjligheter att ta plats. 
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