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UPPSATSENS METOD OCH TEORETISKA UT-
GÅNGSPUNKTER

INLEDNING

Min utgångspunkt inför denna uppsats var att jag vill studera något som skulle kunna
betecknas som en folkbibliotekspolitisk utveckling i Sverige. När jag läste in mig på
ämnet fick jag intrycket av, att i stort sett alla undersökningar, vad det gäller politik
inom folkbiblioteksområdet, utgick från statliga dokument och i viss mån tidskriftsar-
tiklar. Detta gav mig inspiration att söka studera folkbibliotekspolitik från ett annat
perspektiv, som tog mig närmre folkbibliotekens praktiska verklighet än det gängse.
Detta för att jag inte ville göra en undersökning som riskerade att bli en studie i storvul-
na ord om hur det borde vara, utan någon förankring i hur det faktiskt är. Därför kom
jag att bestämma mig för att göra en arkivundersökning av en kommuns folkbiblioteks-
politik där kopplingen mellan verksamheten och politiken är tydlig. Jag valde Göte-
borgs kommun. Min ambition var att jag skulle studera två perioders folkbibliotekspoli-
tik, vilka jag sedan skulle komparera. Slutresultatet som här föreligger omfattar dock
enbart en period. Detta p.g.a. att uppsatsen skulle blivit allt för omfattande om under-
sökningen skulle inbegripit två perioder.

ÄMNET
Denna uppsats ämne är, som sagt, folkbibliotekspolitiken och hur denna gestaltat sig i
Göteborgs stad (är detsamma som Göteborgs kommun) under 1945-50. Studien är en
analys av texter som kan sägas vara ett bidrag till formulerandet av kommunens folk-
bibliotekspolitik. Målet är framförallt att presentera folkbibliotekspolitiken, som den har
sett ut under perioden och analysera densamma, för att söka utröna vilka principer, idéer
och intentioner som kan sägas ligga till grund för denna politik – vilken ideologi den
kan sägas spegla.

Att jag valt att studera Göteborgstads folkbibliotekspolitik och att jag begränsat studiet
till en femårsperiod efter andravärldskriget, kommer sig både av intellektuella och
praktiska orsaker. Av betydelse är enbart den intellektuella förklaringen. Att Göteborg
stad är av intresse, beror på att stadens folkbiblioteksväsende under den aktuella perio-
den, befann sig i en situation som på flera punkter skiljde sig från andra stora svenska
städers folkbiblioteksväsen, vilket jag senare kommer att redogöra för. En studie av
Göteborgs stads folkbibliotekspolitik kan därför inte tjäna som en bra grund för genera-
liseringar, men däremot kanske fungera som ett exempel, som berikar sådana genom att
visa på det specifika och speciella. Att jag valt perioden 1945-50, kommer sig av att min
ursprungliga tanke vara att studera politiken under denna period och perioden 1992-
1996 och detta p.g.a. att jag ville studera politiken under de perioder som man allmänt
anser har präglats av ett välfärdsamhälle på frammarsch och på tillbakagång. Att jag valt
1945-50 beror alltså på att denna betraktas som en tid då välfärdsamhället på allvar
började byggas upp och som sådan är den av intresse, eftersom vi lever i en tid när detta
samhälle allmänt sett håller på att avvecklas eller förändras. Jag tror att om man förstår
dåtidens situation och deras perspektiv på tillvaron blir det lättare att förstå dagens
tillvaro, eftersom man kan sägas få en bild av början på en utveckling, som man nu
upplever att man befinner sig vid slutet av.
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SYFTE
Syftet med denna studie är att försöka utkristallisera den ideologi som Göteborgs stads
folkbibliotekspolitik kan sägas vara uppbyggd kring, under perioden 1945-50. Samt att
föra en allmän diskussion om vad denna kan ha haft för betydelse för folkbiblioteksut-
vecklingen i staden. Vid denna punkt i uppsatsen nöjer jag mig med detta allmänt hållna
syfte utan mer specifika frågeställningar, vilka kommer att bli redogjorda för efter
avsnittet Folkbibliotekspolitik och Ideologi (sid. 6). Detta för att det blir tydligare hur
jag resonerat mig fram till dessa om man tagit del av dessa två avsnitt.

FOLKBIBLIOTEKSPOLITIK
Mitt syfte innehåller två centrala begrepp - folkbibliotekspolitik och ideologi - som jag
tydligare måste förklar vad de betyder i det sammanhang som denna uppsats utgör.
Lennart Lundquist1 definierar i boken Det vetenskapliga studiet av politik begreppet
politik utifrån ett institutionellt- , ett funktionellt- och ett stilmässigt perspektiv. ”Politik
omfattar beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till”(1)”det offentliga”(det
innebär vad stat och kommun och internationella organisationer företar sig och vad som
är riktat mot dessa institutioner från kollektiv och individer.)(2)”den auktoritativa för-
delningen av värden i ett samhälle”(3)”utövandet av makt.”2 I begreppet folkbiblioteks-
politik relateras termen politik till den offentliga institutionen folkbibliotek och dess
verksamhet, d.v.s. att denna institution i sig och dess idéer och beteenden är ett politiskt
fenomen. Folkbiblioteken är alltså en politisk institution i egenskap av att vara en of-
fentlig organisation och som sådan karaktäriseras den av att den har en materiell appa-
rat, ett normsystem och en personal.3  Den institutionella definitionen av politik, som är
den smalaste, inrymmer alltså begreppet folkbibliotekspolitik, samtidigt som den stil-
mässiga och bredaste definitionen inbegriper de två första. Folkbibliotekspolitik är alltså
idéer om folkbibliotek och dess verksamhet, som kan sägas vara en del i ett auktoritativt
fördelande av värden, som i sin tur är en typ av maktutövande. Jag kommer att studera
de idéer, som är formulerade av aktörer inom Göteborgs folkbiblioteksväsens.  Idé
betyder i detta sammanhang: en tanke om vad som bör göras (vid ett visst tillfälle eller i
en viss situation), hur ngt bör utföras eller verkställas - en avsikt eller plan4, d.v.s. hur
folkbiblioteksaktörerna (de personer som formulerar folkbibliotekspolitiken) ser på
folkbiblioteken och dess verksamhets tillstånd och situation och hur de utifrån denna
bild resonerar om bibliotekens framtid.  Att jag väljer att studera idéer som är formule-
rade av aktörer inom Göteborgs folkbiblioteksväsens, beror på att ideologin på ett
tydligt sätt ska kunna relateras till Göteborgs folkbiblioteksväsen. Åsikter om folkbibli-
otekens funktion i Göteborg som är formulerade av ABF säger mer om ABF:s ideologi
än vad de säger om folkbibliotekens ideologiska grund och mitt syfte är inte att försöka
redogöra för alla folkbibliotekspolitiska aktörers ideologiska ståndpunkter. Jag vill
istället försöka säga något om den ideologi som ligger till grund för den folkbiblioteks-
politik som formuleras av aktörer inom Göteborgs folkbiblioteksväsen. Om inget annat
nämns kommer betydelsen av frasen Göteborgs folkbibliotekspolitik begränsa sig till
den ovan nämnda definitionen av frasen och till de avgränsningar som gjorts, vad det
gäller omfånget.

                                                          
1 Lennart Lundquist är Professor i statsvetenskap vid Lund universitets
2 Lundquist 1993 s. 27-28.
3 Liedman, Olausson 1988 s. 10.
4 Nationalencyklopedins ordbok 1996 bd. 2 s. 28, Artikel om begreppet Idé.
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IDEOLOGI
Jag kommer alltså att studera idéer som är relaterade till en institution. Ideologi betyder,
bokstavligt talat, läran om idéer, vilken var den ursprungliga betydelsen när termen
myntades i Frankrike på 1700- talet. Dock har betydelsen av ordet förändrats, likt Te-
rence Ball och Richard Dagger5 skriver i Political ideologies and the democratic ideal
”Rather than the scientific study of ideas, ”ideology” has come to refere to a set of ideas
that tries to link thought with action”6 Enligt Nationalencyklopedins ordbok är termen
ideologi uppbyggd av grekiskans idea (bild, idé, och begrepp) och logos((en) lära) och
är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som på ett övregripande sätt
styr (en) verksamhet.7  Ideologi är dock ett begrepp mer komplext än vad denna defini-
tion förespeglar. Terry Eagleton8 skriver i inledningen till antologin  Ideology att  ”…it
is hardly an exaggregation to claim that there are almost as many theories of ideology as
there are theorist of it.”9 Dock kan jag från denna definition identifiera två viktig
aspekter av begreppet, nämligen att ideologi är ett slags idésystem och att detta system
kan sägas ha en funktion.

Begreppet ideologi har tillskrivits många olika betydelser och, som Eagelton redogör
för, definierats utifrån den världsbild de olika parterna har haft. Han menar att termen
ideologi är ett barn av upplysningen. Han skriver att ideologi ”in the enlightenment
sens” avser idéer som sociala fenomen och att studiet av idéer strävar efter att blottlägga
lagar i ett socialt system av tankar. Senare, med Karl Marx som främsta inspiratör, kom
ideologibegreppet att innefatta idéer som något som är en politisk kraft i sig, olikt tidi-
gare då man studerat idéer som enbart en spegling av den värld som skapade dem. Inom
den irrationella traditionen, som kommer från den postmodernistiska världsbilden blir
ideologi, enligt Eagelton, ett tämligen meningslöst begrepp, då man för att kunna ur-
skilja ett ideologiskt uttalande måste kunna ha en säker kunskap om vad som är sant,
vilket man enligt postmodernisterna inte kan ha.

I introduktion till Eageltons Ideology: An introduction skriver författaren att man upp-
skattningsvis kan definiera ideologi på sex olika sätt. Den bredaste av dessa definitio-
ner, som Eagelton menar är nära den vidare betydelsen av termen kultur, är politiskt och
kunskapsteoretiskt neutral. Betydelsen av ideologi blir här ”…the general material
process of production of ideas, belifs and values in social life”10 Denna definition
”suspiciously silent on the question of political conflict” är inte lämplig för denna upp-
sats, eftersom de idéer som är relaterade till folkbiblioteksväsendet per definition är
politiska. Ragnar Audunson11 skriver att, ”Like other public organizations, public li-
braries are political instruments. They are established and mantained to futher the politi-
cal goals through cultural, educational and information policies.”12 De idéer som är
relaterade till folkbiblioteken, får alltså med denna syn på folkbiblioteken, vilken jag
delar, en politisk dimension. Och idéerna får sin ideologiska dimension av att de ingår i
en diskursiv kamp (diskursive struggle) där olika övertygelser (beliefs) står mot var-

                                                          
5 Terence Ball är proffessor i statskunskap vid Arizona State Univeristy. Richard Dagger är proffessor i
statskunskap vid Arizona State Univeristy.
6 Ball, Dagger 1999 s. 5.
7 National encyklopedins ordbok bd. 2 s. 29.
8 Terry Eagleton är Warton professor i engelsk litteratur vid Univeristetet i Oxford.
9 Eagleton 1994 s. 14.
10 Eagleton 1991 s. 28.
11 Ragnar Audunson är professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vi Høgskolen i Oslo och har
doktorerat i statsvetenskap.
12 Auduson 1996 s.136.
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andra.13 Det blir en fråga om att ideologi är något som är förknippat till olika intressen –
till olika aktörer i samhället – man tar fasta på ideologins styrande funktion. Det är
därför i denna uppsats lämpligt att använda sig av en mer politisk betydelse av ideologi-
begreppet, som tar hänsyn till främjandet och legitimerandet av olika aktörers intressen.
Eagleton formulera en sådan, som lyder som följer: ”Ideology can here be seen as a
discursive field in which self- promoting social powers conflict and collide over ques-
tions central to the reproduction of social powers as a whole.”14 En snävare definition
där främjandet och legitimeringen av olika intressen blir begränsad till den dominerande
sociala kraften i samhället, är inte läglig att göra denna uppsats, eftersom det skulle
kunna begränsa mig i den kommande analysen av folkbibliotekspolitiken.

För att göra ideologibegreppet mer hanterligt i min analys, finner jag det lämpligt att
även använda mig av Sven Erik Liedmans och Lennart Olaussons15 definition av ideo-
logi, som jag anser, korresponderar med den sist citerade Eagletonska definitionen.
Definitionen är hämtad från inledningen till Ideologi och institution: Om forskning och
högre utbildning 1880-2000 och lyder som följer:

…ett implicit eller explicit och ofta motsägelsefullt system av idéer och ritualer och/eller
handlingsberedskaper, ett system som får sin innebörd och mening i ett bestämt samhälle
med dess klasser, grupper, institutioner, traditioner och motsättningar. Ideologin utgör den
form vari människor utkämpar de konflikter som råder i samhället och kan, betraktad som
ett idésystem, sägas bestå av tre delar: försanthållanden, värderingar och normer.16

I denna definition visar man på tre olika delar, som man menar att en ideologi är upp-
bygd av, som jag finner lämplig att använda mig av i denna uppsats, eftersom ideologi-
begreppets betydelse och innehåll konkretiseras. Så här långt vill jag klargöra att min
syn på ideologi är ett idésystem bestående av försanthållanden – genom vilka man gör
en verklighets beskrivning – värderingar – vilka talar om vad som är bra och vad som är
dåligt, vad man skal sträva efter och vad man ska motverka – och normer – vilka visar
på de riktlinjer som finns för handlande –17 som kan knytas till olika grupper, vilken får
sin innebörd i ett bestämt samhälles organisation, med dess sociala och politiska mot-
sättningar.

Likt jag nämnt tidigare, har ideologibegreppet en styrande funktion, vilken kommer sig
av att ideologi är något som är starkt förknippat med någon typ av verksamhet, d.v.s.
någons handlingar. Hur ser då relationen mellan ideologi och verksamhet ut? Ball och
Dagger skriver att:

Political ideologies perform these four funktions (explanatory, evaluative orientative och
programatic) because they are trying to link thought- ideas and beliefs -to action. Every
ideology provides a vision of the social and political world as it is, and as it should be, in
hopes of inspiring people to act either to change or preserve their way of life.18

                                                          
13 Eagleton 1996 s. 11.
14 Eagleton 1991 s. 29.
15 Sven Erik Liedman är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Lennart Olausson
är rektor vid högskolan i Malmö och professor i idéhistoria.
16 Liedman, Olausson 1988 s. 9
17 Liedman, Nilsson 1989 s. 23-25
18 Ball, Dagger s. 7. Här skall poängteras att den studie inte behandlar en politisk ideologi, som karaktäri-
seras av att de framställs som klart urskiljbara enheter, t.ex. som konservatism, liberalism, socialism,
fascim o.s.v. och som oftast finns dokumenterat i ett speciellt program. I denna uppsats behandlas Göte-
borgs folkbiblioteksväsens ideologi, vilken inte finns nedtecknad i något speciellt program. Detta leder till
att en undersökning rörande folkbibliotekspolitikens ideologi får en annan inriktning och blir mer kompli-
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Ideologi är med andra ord ett system av idéer utifrån vilket man handlar, ”That is,
ideologies attempt to shape how people think –and therefore how they act.”19 En ideo-
logi blir med andra ord, likt Dagger och Ball skriver, en vision, en mental karta av den
sociala och politiska världen, som den är och som den bör vara, vilken påverkar männi-
skor genom att legitimera den ena eller andra handlingen.  Joacim Hansson20 skriver att
handlingen i sig inte kan vara ideologisk, ”utan kräver ett system av försanthållanden,
normer och värderingar som grund för sin riktning.”21 Om man, likt jag, ser texter som
ett resultat av en språklig handling, kan man därför i dokument, som kan sägas vara en
del av Göteborgs folkbibliotekspolitik, söka efter de försanthållanden, normer och
värderingar som utgör grunden för dess ”riktning”. Alltså om man ser ideologi som en
reglerande och styrande kraft i samhället, vilket jag gör, så kan man skönja denna i en
text, just p.g.a. dess för människors manövrerande karaktär. Ideologier sätter helt enkelt
sina spår i människors utsagor och andra typer av handlingar

Till sist vill jag klargöra vad som är skillnaderna mellan de båda ovan diskuterade
begreppen politik och ideologi. Eagleton skriver att ”…politics refers to the power
processes by which social orders are sustained or challenged, whereas ideology denotes
the ways in which these power processes get cought up in the realm of signification.”22

Begreppet politik blir med en sådan gränsdragning något som är tämligen neutralt.
Påståendet att Sverige är en monarki eller att folkbiblioteken ligger under den kommu-
nala förvaltningen,  är i detta fall ett politiskt uttalande, som får en ideologisk dimen-
sion när någon gör ett värdeomdöme om påståendet, vilket leder till att påståendet blir
en del av en konflikt. T.ex. om en person säger att Sverige inte bör vara en monarki får
detta en ideologisk dimension, som ligger i att vi kan anta att personen som påstår detta
är en republikan och att han är detta p.g.a. av någon anledning. Denna uppsats kommer
alltså att studera folkbibliotekspolitiken i Göteborgs kommun och försöka utröna vilka
försanthållanden, värderingar och normer – vilken ideologi – denna politik kan sägas
vara uppbyggd kring, eller styrd av.

Sammanfattningsvis kan jag här konstatera att ideologi i denna uppsatts utgörs av ett
idésystem, bestående av försanthållanden, normer och värderingar, som får sin innebörd
i ett bestämt samhälles organisation med dess sociala och politiska motsättningar, som
styr människors handlingar (även språkhandlingar) i egenskap av att fungera som mer
eller mindre tydliga mentala kartor, som människor mer eller mindre medvetet använder
sig av för att välja den ena eller andra handlingsvägen.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Mitt syfte består av två centrala termer som jag här ovan diskuterat, nämligen folkbibli-
otekspolitik och ideologi. Folkbibliotekspolitiken är grunden för min analys, själva mitt
analysföremål. Därför måste jag först svara på delfrågan:

                                                                                                                                                                         
cerad vad det gäller frågan om vad som skall anses representativt. Folkbibliotekspolitikens ideologi, blir
något som genomsyrar folkbiblioteksväsendet, som motiverar och legitimerar dess hierarkier, dess
beslutsordningar och dess dolda samhälls- och människosyn o.s.v. (Liedman 1989 s. 43-45)
19 Ball, Dagger s. 4.
20 Joacim Hansson är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet.
21 Hansson 1998 s. 35.
22 Eagelton 1991 s. 11
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- Vilken folkbibliotekspolitik fördes i Göteborgs stad under åren 1945-50?

För att tydligare visa på vad det är jag ska svara på, använder jag mig av en underfråga
till den ovanstående frågan. Denna grundar sig på det tidigare förda resonemanget om
vad folkbibliotekspolitik är.

- Hur såg folkbiblioteksaktörerna (de personer som formulerar idéer om folkbibliote-
ken och dess verksamhet i Göteborg) på folkbiblioteken och dess verksamhets till-
stånd och situation och hur resonerar de utifrån denna bild, om bibliotekens framtid?

Svaret på dessa frågor ger mig alltså det analysmaterial jag behöver för att kunna besva-
ra min huvudfråga, som lyder som följer:

• Vilka försanthållanden , värderingar, och normer är Göteborgs folkbiblioteks-
politik under 1945-50 formulerad utifrån? D.v.s. vilken ideologi kan denna sä-
gas spegla?

TIDIGARE FORSKNING

Nu kommer jag att fortsätta denna uppsats med att reflektera över forskning som tidiga-
re bedrivits på områden inom ämnet biblioteks och informationsvetenskap, som är av
intresse för denna studies slutförande och kvalité. Jag kommer dels att använda denna
litteraturstudie för att sätta in min studie ett vetenskapligt sammanhang och dels för att
erhålla kunskap om hur man kan studera folkbibliotekens utveckling och förändring, för
att visa på varifrån jag hämtat inspiration till min studies genomförande. Vidare kom-
mer jag att använda denna redogörelse av tidigare forskning i min slutdiskussion, där
jag ska söka föra en allmän diskussion om vad den av mig redogjorda ideologin kan ha
haft för betydelse för folkbiblioteksutvecklingen i Göteborg.

FOLKBIBLIOTEKSFORSKNING
Forskningen om folkbibliotek är tämligen omfattande och spretande. Man analyserar
folkbibliotek från en rad olika perspektiv och utgångspunkter. För denna uppsats är det
framförallt forskning som analyserar och belyser folkbiblioteksväsendet och folkbibli-
oteksorganisationerna i egenskap av att vara en politisk institution och som reflekterar
över folkbibliotekens roll och funktion i en generell samhällsutveckling av intresse. I
artikeln Folkbibliotekens förändring: Tidigare forskning om folkbiblioteken och teorier
om förändringens natur presenterar Angela Zetterlund23 och Joacim Hansson en över-
sikt över tidigare forskning om folkbibliotekens utveckling och förändring i vid bemär-
kelse, med utgångs punkt i några förändrings- och utvecklings teorier.24 Här har man
delat in forskningen i en rad delperspektiv för att tydligt belysa vilka perspektiv man
kan anlägga på folkbibliotekens förändring och utveckling.. Ett av delperspektiven som
Hansson och Zetterlund tar upp är det ”historiska perspektivet”. De skriver att

Den bibliotekshistoriska forskningen har i hög grad fokuserat på folkbiblioteket som en po-
litisk institution satt att förmedla vissa övergripande normer och värderingar. Det har där-
för ansetts viktigt att vid en analys av den utveckling som folkbiblioteken har genomgått

                                                          
23 Agneta Zetterlund är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet.
24 Zetterlund, Hansson 1997
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under 1900-talet använda sig av den politiska, sociala och kulturella utvecklingen i Sverige
och norden som ständig referensram.25

Magnus Torstensson26 har i sin licentiatavhandling med utgångspunkt i relevant forsk-
ning inom biblioteks- och informationsvetenskap i främst USA, samt i historisk och
samhällsvetenskapliga forskning, analyserat frågan om hur grundandet och utvecklandet
av olika slags folkbibliotek i Sverige under perioden 1890-1915 skall kunna förklaras
och förstås. Han utgår från att det ”…är människor som grundar och utvecklar folkbib-
liotek och de gör de för att uppnå något med det,” och att dessa ”avsiktligt handlande
människor” är begränsade och styrda av samhälleliga strukturer.27 Torstensson menar
att man för att få en förståelse och en förklaring till denna tidiga utveckling av folkbib-
lioteken bör kombinera ett individcentrerat perspektiv och ett samhälleligt strukturellt
perspektiv. Hansson analyserar i sin licentiatavhandling de vid sekelskiftets början
framväxande folkbiblioteken och deras relation till det svenska samhället ur ett ideolo-
gikritiskt diskursperspektiv med en förankring i en hermeneutisk ansats. I studien un-
dersöker Hansson det idéinnehåll som formuleras i ett antal dokument från perioden då
folkbiblioteken institutionaliserades inom ramen för den offentliga sektor.28 I sin dok-
torsavhandling fortsätter Hansson på samma spår, fast med ett betydligt snävare områ-
de, nämligen frågan om hur ”…den dominerande politiska och ideologiska diskursen i
ett samhälle speglas och transformeras i ett klassifikationssystem avsett att fungera
inom ramen för ett politiskt definierat folkbibliotek.”29 I båda dessa uppsatser utgår
Hansson från, likt många andra forskare inom biblioteks och informations vetenskapen,
30 att folkbiblioteken har en tydlig politisk och ideologisk dimension egenskap av att
vara en självständig offentlig institution. Han menar att folkbiblioteken som institution
ingår i ett ”mycket komplext socialt sammanhang som färgar dess verksamhet i så väl
organisatoriska, politiska och ideologiska avseenden.”31 Folkbibliotekens ideologiska
identitet påverkas utifrån, samtidigt som de själva formulerar en självständig diskurs
som uttrycker vissa värden och normer. Att se på folkbiblioteken på ett sådant sätt, gör
det möjligt att, enligt Hansson, ”studera olika delar av dess verksamhet och de verktyg
som används i denna i ljuset av ideologiska och politiska förhållandena i stort. Hansson
betonar betydelsen av att studera och definiera den kontext inom vilken folkbiblioteken
har att verka. En förståelse för det sociokulturella sammanhanget kan bidra till att för-
klara folkbibliotekens utveckling och förändring. I artikeln Folkbibliotekens ideologiska
förändringar speglad i två statliga utredningar visar Hansson ytterligare ett exempel på
hur man kan studera den ideologi som ligger till grund för folkbibliotekens verksam-
het.32 I denna gör han en komparativ studie av 1911 års Folkbiblioteksutredning och
1995 års Kulturutredning för att studera den ideologiska grund som staten lägger under
folkbiblioteken i dessa båda tider av stor social mobilitet. I doktorsavhandlingen För-
nuft kultur och välfärd anlägger Geir Vestheim33 ett historiskt- sociologiskt perspektiv
på utvecklingen av norsk folkbibliotekspolitik från 1930-talet fram till slutet av 1990-
talet. Vestheim betonar, likt Torstensson, att man vid studiet av folkbibliotekens ut-
                                                          
25 Hansson Zetterlund 1997. s. 35.
26 Magnus Torstensson är universitetslektor vid institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap
på Högskolan i Borås.
27 Torstensson 1996 s.37.
28 Hansson 1998.
29 Hansson 1999 s. 14.
30 Adunson, Vestheim 1997, Hansson 1998 och 1999.
31 Hansson 1998 s. 11.
32 Hansson 1997 s. 71.
33 Geir Vestheim är professor vid institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i
Borås.
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veckling bör utgå från att individens handlingar är en funktion av ett växelspel mellan
personliga förutsättningar och sociala förhållanden, som sätter ramar för individens
handlingar. Han skriver att ”…forholdet mellom individet og dei sosiale strukturerne”
bör ses ”som eit dialektiskt, ikkje dualistiskt, forhold.”34 Han försöker att ge en historisk
bild av den folkbibliotekspolitiska utvecklingen, samtidigt som denna blir relaterad till
den kulturpolitiska kontexten. För att få en djupare förståelse av den norska folkbiblio-
tekspolitikens resa från 30-talet fram till idag analyserar han den historiska framställ-
ningen av politiken med hjälp av teorier om offentligheten.

Ett annat perspektiv som Hansson och Zetterlund tar upp i sin artikel är det organisato-
riska. Detta perspektiv berör framförallt folkbiblioteksverksamhetens inre struktur,
strategier och processer.35 Även i detta perspektiv berörs folkbiblioteksorganisationer-
nas normer och värderingar, men här studeras de som en del av den övergripande orga-
nisationen. Författarna försöker klargöra hur dessa påverkar folkbibliotekens verksam-
het. Ragnar Audunson använder sig av ett nyinstitutionellt perspektiv i sin analys av tre
folkbiblioteks förändringsprocesser. Här visar Audunson på hur folkbiblioteksfältets
normer påverkar hur organisationer inom fältet tacklar reformer och förändringar inom
organisationen. Han skriver att:

Partly they(institutionalized professional norms) seem to be an important element of talk-
ing. ie. An ideological element which has to be taken into consideration. Through talking,
established standards and norms can be decoupled from (external) reforms, or can be justi-
fied by references to the ideology of the field, e.g. by declaring that a departure from estab-
lished standards within some areas of library work is necessary to defend those values in
other and more vital areas.36

En institutions normer och värderingar är här inte det primära studieobjektet utan en
variabel som påverkar organisationens förändring. Institutionens normer och värdering-
ar kan korrespondera med omvärldens, men även stå i ett motsatsförhållande till denna
omvärld. Audunson hävdar att om institutionens värdebas överensstämmer med sam-
hällets leder detta till stabilitet och förstärker redan etablerade identitetsuppfattningar.
Om det råder diskrepans mellan samhällets och institutionens värdebas leder detta till
osäkerhet och konflikter.37 Med det nyinstitionella perspektivet ser man på de offentliga
institutionerna som en del av ett större politiskt system. Dessa förändras genom både
deras materiella förutsättningar och de värderingar som omger dem. Hansson och Zet-
terlund skriver att:

Det avgörande incitamentet till förändring och utveckling i dagens moderna samhälle är
framförallt förskjutningar i institutionens värdemässiga bas. Ytterst är det denna bas som
utgör institutionens identitet och det är genom att överge gamla identitetsuppfattningar och
skapa nya som en institutionell utveckling äger rum.38

Inom det organisatoriska perspektivet har man även berört folkbibliotekens identitet och
självbild. Här råder det ganska stor konsensus kring att de svenska folkbiblioteken lider
av något som skulle kunna betecknas som ett identitetsproblem och att folkbiblioteken
förmodas stå inför fundamentala förändringar, och för deras framtida existens viktiga

                                                          
34 Vestheim 1997 s.  43.
35 Hansson Zetterlund 1997 s. 37.
36 Audunson 1996 s. 185.
37 Audunson 1996 s. 24-26.
38 Hansson Zetterlund 1997 s. 34.
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beslut. Dorte Skot- Hansen39 hävdar i The local library: its profile and anchorage att
folkbiblioteken befinner sig i en identitetskris.40 D.v.s. att biblioteken är inne i en tid där
de har svårigheter med att definiera sin roll och funktion i samhället. Peter Enström41

visar på ett antal nya och gamla självbilder som folkbiblioteken bär på och som bidrar
till en inre konflikt om deras egentliga ansvar och uppgifter.42 Han räknar upp fem olika
identitetsuppfattningar; folkbildningsidentiteten, kulturförmedlingsidentiteten, fackkun-
skapsförmedlare, katalogidentiteten och socialarbetaridentiteten.43 Erik Östling44 skriver
i Ska biblioteken göra halt att ”Idag präglas emellertid biblioteksvärldens olika delar av
en snabbt växande osäkerhet om den egna rollen och vad man egentligen ska göra.”45

Göran Widebäck46 menar i Konsten att låna ut böcker som vetenskap att ”Mycket talar
emellertid för att åtminstone folkbiblioteket är på väg mot fundamentala förändringar,
framdriven av starka men olikartade krafter” och att ”Den mest grundläggande föränd-
ringen torde gälla folkbibliotekets idé och identitet”47 Inom det organisatoriska per-
spektivet har man sökt att förklara denna existentiella kris och presenterat olika lösning-
ar på densamma. I forskningsrapporten Pathological process in library systems introdu-
cerar Johan Olaisen48 m.fl. begreppet pathological process som ett ramverk vid analyser
av utvecklingen av bibliotek. Här försöker de ställa en diagnos på biblioteken för att
sedan presentera ett botemedel för detta sjukdomstillstånd. Man menar att folkbibliote-
ken är en patologisk organisation och att sådana organisationer ”…thinks ”from the
inside out”. Organizational decision are based on internal procedures and structures and
the relationship to the outside world is established only after these decisions are
made.”49 Detta är en organisation som står i stark kontrast med en organisation som
tänker ”from the outside in”. Kortfattat kan man säga att Olaisen m.fl. målar upp en bild
av biblioteken som organisationer vars utveckling och förändring i allt för hög grad
kommer sig av deras egna inneboende logik, istället för att anpassa sig och förändra sig
i takt med omvärldens förändringar.50

Inom detta perspektiv, likt det historiska, relaterar man folkbibliotekens utveckling till
en större samhällelig nivå för att söka förklara olika förändringar som sker och har skett.
Dock studerar man inom det organisatoriska skeenden som ligger närmare nutid än vad
man gör inom det historiska perspektivet. Men den största skillnaden är ändock att man
i det organisatoriska perspektivet riktar sig inåt och låter organisationen i sig vara en
central faktor i sökandet efter förståelse över folkbiblioteksutvecklingen, medan man
inom det historiska perspektivet framförallt söker efter förklaringar i relationen mellan
folkbiblioteksaktörer och övergripande samhällsstrukturer.

                                                          
39 Dorte Skot-Hansen är ledare för Center for Kulturpolitiske Studier vid Danmarks Biblioteksskole.
40 Skot- Hansen 1996,
41 Peter Enström är civilekonom och knuten till EMGA konsultgruppen i Stockholm och till Företagseko-
nomiska institutionen vid Lunds universitet.
42 Enström 1995, s. 205-217.
43 Ibid. s. 210.
44 Bibliotekskonsult vid Statens kulturråd.
45 Östling 1992 s. 109.
46 Göran Widebäck är docent och högskolelektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds univer-
sitet.
47 Widebäck 1992, s. 84.
48 Johan Olaisen är professor i informationsvetenskap och dekanus vid Handelshögskolan BI i Norge. Han
har en fil.dr. från Kaliforniens universitet i Berkely.
49 Pathological process in library systems 1996 s. 2.
50 Olaisen m.fl. 1996 s. 2
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Mitt perspektiv på folkbiblioteken är tillhör det historiska perspektivet, eftersom jag
studerar en sedan länge passerad dåtid, samt att jag kommer att söka svaret på mina
frågeställningar genom att relatera en, av ett antal aktörer formulerad, folkbibliotekspo-
litik till ett övergripande sammanhang. Man skulle även kunna hävda att perspektivet är
idéhistoriskt, eftersom det är idéerna som är relaterade till folkbiblioteken jag studerar
och inte folkbibliotekens praktik och beteende. Jag vill hävdar även att min studie har
tydliga inslag av att vara samhällsvetenskaplig, eftersom det är en politik som studeras.

METOD

Termen metod kommer från grekiskans methodos, som betyder tillvägagångssätt eller
efterforskning. I Nationalencyklopedins ordbok definieras begreppet som ett
”planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat”51 Denna definition korre-
sponderar med detta styckes syfte, som beskriver den plan som ligger tillgrund för mitt
tillvägagångssätt för att besvara mina frågeställningar, d.v.s. att utifrån empirin och mitt
syfte kunna formulera ett resultat som kan sägas vara vetenskapligt gångbart.

MATERIAL
Likt jag tidigare skrivit är folkbibliotekspolitiken grunden för min analys, själva mitt
analysföremål. För att jag ska kunna göra analysen behöver jag, med andra ord först
svara på uppsatsens delfråga: - Vilken folkbibliotekspolitik fördes i Göteborgs stad
under åren 1945-50? Och dess tydliggörande underfråga - Hur såg folkbiblioteksaktö-
rerna på folkbiblioteken och dess verksamhets tillstånd och situation och hur resonerar
de utifrån denna bild, om bibliotekens framtid? Hur ska jag få svar på dessa frågor?,
Hur ska jag kunna redogöra för Göteborgs stads folkbibliotekspolitik. Eftersom politik,
med den betydelse jag använder mig av, oftast är tillgänglig i form av texter blir det
självklart att jag måste söka svaret på ovanstående frågor i texter. Texterna måste vara
representativa för Göteborgs folkbibliotekspolitik under den aktuella tiden och kunna
bidraga med att skapa en bild av hur folkbiblioteksaktörerna såg på folkbibliotekens
situation och framtid. Texterna ska vara formulerade av aktörer inom Göteborgs folk-
biblioteksväsen. Texter som uppfyller dessa krav hittar jag lämpligen i ett arkiv, närma-
re bestämt i biblioteksnämndens arkiv på Region- och Stadsarkivet i Göteborg. Denna
uppsats kan därför sägas vara en arkivstudie, eftersom empirin består av arkivmaterial.
Dessa texter utgör dock inte ett svar på delfrågan i sin helhet, eftersom arkivet är fullt av
en mängd disparata texter. För att få ett svar på frågan måste det därför till någon typ av
sammanställning, en sammanfattande redogörelse av de texter som finns i arkivet. Det
är denna redogörelse som analysen sedan kommer att utgå ifrån. Jag kommer närmare
att redogöra för det empiriska material jag använt mig av, i avsnittet folkbibliotekspoli-
tiken.

TOLKNING
Hur ska jag då kunna besvara min huvudfråga och uppfylla mitt syfte med denna upp-
sats. Frågan blir här, hur jag med hjälp av mitt analysmaterial, uppsatsens empiri, ska
kunna utkristallisera en ideologi, som kan sägas ha styrt folkbibliotekspolitiken? Hur
jag rent metodologiskt ska utföra textanalysen?

Jag kan konstatera att ordet text är ett centralt och omdiskuterat begrepp inom veten-
skapsteorin, p.g.a. dess nära koppling till språket, och därför till de epistemologiska

                                                          
51 Nationalencyklopedins orbok  bd. 2 s. 376. Artikel om begreppet metod.
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frågorna. Inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen är språket,
skriftligt som muntligt, ett självklart medium som används för att studera människan,
dess aktiviteter, situation, uttryck och samhällen, samtidigt som det har samma centrala
betydelse vid förmedlingen av forskningens resultat. Därför har dessa begrepp fått en
stor betydelse vid frågor om kunskap och grunderna för vårt vetande och hur vi kan veta
något.

Det svenska ordet text kommer från latinets  Te’xtus  (’väv(nad)’ eller flätverk). Den
svenska betydelsen är kortfattat ett språkligt yttrande.52 Göran Bergströms och Kristina
Boréus53 skriver i sin metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, Textens mening och
makt att en text är en ”skriftlig framställning som är sammanhängande och som fungerar
kommunikativt, 54 d.v.s. att en text har ett budskap att förmedla. En text kan därför sägas
vara ett fenomen fullt av mening. Nils Gilje och Harald Grimen55 skriver i sin bok
Samhällsvetenskapernas förutsättningar att meningsfulla fenomen karaktäriseras av att
de måste tolkas för att kunna förstås.56 Jag har därför sökt mig till hermeneutiken för att
få stöd i min analys, i min tolkning av de texter som representerar Göteborgs folkbibli-
otekspolitik. Hermeneutik kommer från grekiskans hermemeneutike och betyder just
tolkningskonst.57 Hermeneutiken är en vetenskapsteoretisk riktning som försökt klargö-
ra vad förståelse och tolkning är, hur förståelse är möjligt och vilka problem som kan
uppstå vid tolkning av meningsfulla fenomen.

Konstaterandet att vi aldrig möter världen förutsättningslöst är en tes utifrån vilken
grundtanken inom hermeneutiken formuleras, nämligen att vi alltid förstår något mot
bakgrund av vissa förutsättningar.58 Gilje och Grimen Skriver att:

Skälet till varför förförståelse är ett nödvändigt villkor för förståelse är följande: När vi
skall tolka en text eller ett annat meningsfullt fenomen måste vi börja med vissa idéer om
vad vi ska se efter. Utan sådana idéer skulle våra undersökningar inte ha någon riktning. Vi
skulle inte kunna veta vad vi ska rikta vår uppmärksamhet mot.59

Vidare menar de att förförståelsen kan sägas bestå av tre komponenter. (1) Språk och
begrepp som gör det möjligt att se något som något, d.v.s. om jag inte har något begrepp
om vad denna � symbol betyder har jag heller ingen möjlighet att förstå vad som är
meningen med den i ett visst sammanhang. (2) Trosuppfattningar och föreställningar
kan sägas bestå av alla de saker som man håller för sant om världen. En sådan tro om
hur världen är konstruerad bidrar till att bestämma vad människor kan godta som skäl
för att handla för eller mot något, d.v.s. till en definition av deras problemsituationer. (3)
Människors egna erfarenheter är också en dimension av förförståelsen utifrån vilken
man tolkar världen.60 Här vill jag påpeka att förförståelse även är nödvändig för att man
ska kunna formulera en text och att ideologi kan sägas vara en del av denna.  Likt för-
förståelsen är en förutsättning för förståelse och sätter sina spår i hur vi tolkar menings-

                                                          
52 Nationalencyklopedin bd. 18 s. 202. Artikel om begreppet text.
53 Göran Bergström och Kristina Boréus är båda forskare och lärare vid statvetenskapliga institutionen vid
Stockholms universitet.
54 Bergström, Boréus 2000 s. 19.
55 Nils Gilje är professor vid institutionen för filosofi på Universitetet i Bergen. Harald Grimen är profes-
sor vid Senter for Profesjonsstudier vid Högskolan i Oslo.
56 Gilje, Grimen 1993 s. 175
57 Nationalencyklopedins ordbok bd. 1 s. 624. Artikel om hermeneutik.
58 Gilje, Grimen 1993 s. 183
59 Ibid. s. 183
60 Ibid. s. 183-188
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fulla fenomen, gäller även detta vid skapandet av en text. När Aurelius Augustinus
skrev ner sina bekännelser var hans förförståelse en förutsättning för hans skapande,
som därmed även satte ramar för denna skapelseakt. Jag kommer alltså i denna under-
sökning att genom en text, utifrån min förförståelse försöka att förstå en viss aspekt av
textens avsändares förförståelse, d.v.s. ideologin.

En betydelsefull insikt inom hermeneutiken är att fenomen som kan sägas rymma en
mening enbart är begripliga i det sammanhang eller den kontext de förekommer i. Gilje
och Grimen skriver att ”Det är sammanhanget som ger dem [fenomenen: mitt tillägg] en
bestämd mening och skaffar fram de nycklar man måste ha för att kunna förstå dem.”61

För att kunna förstå symbolen �måste man sätta in den i ett sammanhang. Möter man
den i en kartbok har den en mening, som på ett betydande sätt skiljer sig från dess
innebörd om symbolen hänger upp och ner vänd runt en svartklädd herres hals.

Det meningsfulla fenomenet, dess tolkning och förståelse av det, binds samman av den
s.k. hermeneutiska cirkeln. Denna cirkel kan sägas beteckna det förhållandet att all
forskning karaktäriseras av rörelsen mellan helhet och del. ”Hur delen ska tolkas är
beroende av hur helheten tolkas, och hur helheten tolkas är beroende av hur delarna
tolkas. Hur fenomenet ska tolkas är beroende av hur kontexten tolkas och omvänt. För
att förstå Raskolnikovs livsöde måste man ha läst om när han drämde baksidan av yxan
mot gummans huvud och för att förstå denna situation i dess helhet, måste man ha läst
om hela Raskolnikovs livsöde. Vilken tolkning man än sluter sig till måste man alltid
motivera sin tolkning utifrån livsödet (helheten), om man tolkar mordet (delen), och
utifrån mordet (och andra delar) om man tolkar livsödet. Med andra ord kan man säga
att den hermeneutiska cirkeln hänvisar till ett motiveringssammanhang. Den hermeneu-
tiska cirkeln visar alltså på att tolkningar alltid motiveras av hänvisningar till andra
tolkningar och att denna tolkningscirkel är sluten.62 Denna rörelse i tolkningsprocessen
finns närvarande hela tiden i människors jakt på förståelse, men sker normalt utan att
man reflekterar över det.

TEXT OCH SAMMANHANG
Av hermeneutiken kan jag konstatera att tolkningen måste grunda sig på en rörelse
mellan helheten och delen och att det är sammanhanget som ger texterna (de
meningsfulla fenomenen) en bestämd mening. Vidare att man därför måste betrakta
sammanhanget, som de nycklar som kan öppna upp för förståelse. För att min hermenue-
tiska tolkning av uppsatsens analysmaterial ska bli så korrekt som möjligt, anser jag, att
det är nödvändigt att skapa sig en djupare förståelse av vad en text är, d.v.s. vilka olika
aspekter det finns att begrunda när man tolkar en text utifrån sitt sammanhang. Kort sagt
jag behöver ett verktyg, som kan hjälpa mig i min analys, i min tolkning av folkbiblio-
tekspolitiken, genom att visa på hur en text kan betraktas och vidare på hur man mer
systematisk och strukturerat kan genomföra en textanalys.

                                                          
61 Gilje, Grimen 1993 s. 188
62 Ibid. s. 190-193
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KONTEXT
(SAMMANHANGET)

Kulturkontexten (övergripande materi-
ella, sociala och andliga(tankesätt,
attityder och värderingar) sammanhang-
et)

Situationskontexten (textens närmaste
omgivning)
- Verksamhet
- Deltagare (mottagarroll och sändarroll)
- Kommunikationssätt

Intertextuell kontext (textens relation
till andra texter)

TEXT
Textuell struktur
(formen)

Ideationell struktur
(innehållet)
- Teman
- Propositioner
- Perspektiv

Interpersonell
struktur (relationen)
- Språkhandlingar
- Attityder
- Ramar

Lennart Hellspongs och Per Ledins63 Skriver i upptakten till sin bok Vägar genom
texten: Handbok i brukstextsanalys att ett skäl för att analysera brukstexter är vårt behov
att uppfatta vad texter säger. De menar att texter inte röjer vad de rymmer med en gång.
För att uppfatta texten i en djupare mening – för att få ut mer av den – kan man granska
texten som en språklig skapelse. Då fyller analysen en hermeneutisk eller tolkande
funktion – den fördjupar vår förståelse.64 De skriver vidare, för att kunna analysera en
text systematiskt behöver betraktaren
en modell, som ger en allmän bild av
texters uppbyggnad i stort och smått.
Detta för att undersökaren
målmedvetet och planmässigt ska
kunna styra analysen mot olika inslag
i texten. Utifrån insikten att texter är
mycket komplexa – att de har många
sidor och nivåer – har Hellspong och
ledin skapat en textmodell där de
strävar efter att visa på en texts
mångfald och samband. Detta för att
bidraga med ett verktyg till alla
forskare och studenter som behöver
ett stöd i genomförandet av
textanalyser.65 Jag kommer att
använda mig av detta verktyg i min
analys av folkbibliotekspolitiken.

Hellspong och Ledin beskriver en
texts beskaffenheter som följer: ”En
text blir till genom att vi 1. i ett visst
sammanhang (kontexten) 2. använder
ord (det textuella) 3. för att meddela
något (det ideationella) 4. till någon
(det interpersonella) 5. på ett visst sätt
(stilen).”66

Utifrån denna beskrivning skapar
Hellspong och Ledin en textmodell.
Denna modell visar på en rad viktiga
aspekter av en text i sitt sammanhang.
Författarna skiljer på tre olika
sammanhang för en text: (1a) Den
närliggande situationskontexten, som
man delar upp i tre huvudled, nämligen
verksamheten, deltagarna (avsändare och
mottagare) och kommunikationssättet.
Detta är det mer närliggande språkliga

                                                          
63 Lennart Hellspong är docent och högskolelektor i retorik  vid Södertörns Högskola. Per Ledin är
professor vid den humanistiska institutionen på universitetet i Örebro.
64 Ibid. s. 12.
65 Ibid. s. 41.
66 Ibid. s. 47.

Figur I Strukturering av Hellspong och Ledins textmo-
dells delar, efter sammanhanget och texten.. Pilarna visar på
den hermenuetiska rörelsen mellan del och helhet, d.v.s. att
man måste sätta alla delar i relation med varandra för att
förstå en enskild del eller det hela. OBS! Denna modell
finns inte återgiven av Hellspong och Ledins bok utan är en
av denna uppsats författare skapad figur.
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sammanhanget, den situation texten kan sägas befinna sig i. Vilken verksamhet är
texten knuten till?, Vilka mottagare riktar sig texten till? och Vilket ändamål har tex-
ten?, är alla exempel på frågor som är väsentliga att svara på, för att få en klarhet över
situationskontexten. (1b) Den intertextuella kontexten eller sambandet mellan andra
texter, d.v.s. det dialogiska förhållande texten har till andra texter. (1c) Kulturkontexten,
det övergripande materiella, sociala och andliga (tankesätt, attityder och värderingar)
sammanhanget, d.v.s. de övergripande förutsättningarna texten kan sägas ha.67(se. figur
168)

Hellspongs och Ledins skriver att för att en text skall bli en text och inte enbart en hop
av bokstäver, så måste texten vara koherent och kommunikativ. Detta innebär att texten
hålls ihop av ett visst ämne och har en röd tråd (Det koherenta kravet), och att den har
ett budskap att förmedla (Det kommunikativa kravet). 69 Dessa krav stämmer väl över-
ens med Bergströms och Ledins definition av en text, som menar att en text skall vara
en skriftlig framställning som är sammanhängande och som fungerar kommunikativt.
Hellspong och Ledin fördjupar sin beskrivning av en text genom att identifiera tre
huvudegenskaper i dess uppbyggnad. Dessa tre egenskaper är: (2) De använder sig av
ord som är ordnade i helheter på olika nivåer, d.v.s. de har en form. Detta är den textu-
ella strukturen. (3) De har något att säga, tankar att framföra, d.v.s. de har ett innehåll.
Mot det svarar den ideationella strukturen. (4) De framför sitt innehåll i en social situa-
tion, d.v.s. de skapar en relation till sina läsare. Hellspong och Ledin kallar detta den
interpersonella strukturen. Det blir en fråga om att utreda vilka hållningar texten intar
gentemot sin omvärld, vilken funktion texten kan sägas ha.70

Min analys kommer att bestå av en närmare granskning av framförallt textens innehåll
(ideationella strukturen) och dess funktion (interpersonella strukturen) och en diskus-
sion som sätter dessa strukturer i sitt sammanhang. Att jag fokuserar på dessa strukturer
beror på att den ideologiska dimensionen, enligt mig, tydligast blir synlig i textens
innehållsliga och funktionella aspekter. Detta p.g.a. att det är i dessa strukturer författa-
ren/na, med Hellspong och Ledins terminologi, avsändaren/na tydligast blir synlig och
det är som sagt avsändaren(na) som ger texten dess ideologiska dimension, eftersom det
är de som handlar (skriver) i enlighet med sina försanthållanden, normer och värdering-
ar. Det blir därför aktuellt att här beskriva dessa två strukturer närmare. Hellspong och
Ledin menar att den ideationella strukturen består av tre huvudinslag, nämligen71: (3a)
En texts teman, d.v.s. vad texten kan sägas röra sig kring. Dessa teman kan sägas vara
svaret på frågan ”Vad handlar texten om, här eller i stort”. (3b) Textens propositioner
svarar på frågan? ”Vad säger texten om sina teman?” Propositionerna berättar alltså vad
texten kommer fram till. (3c) Perspektiven i en text är det allmänna synsätt som finns i
texten och som påverkar både teman och propositioner. Textmodellens skapare menar
att ” Vissa personer eller institutioner med vissa ögon, tankar, värderingar och begrepp
låter världen framträda på ett visst sätt.”72 Dock kan man inte reflektera över textens
perspektiv utan att begrunda dess teman och propositioner. Likt den ideationella struk-
turen, som pekar på textens innehåll, har tre huvudinslag, har även textens funktionella
aspek, d.v.s. den interpersonella strukturen tre viktiga inslag. Vi pratar då om (4a)
                                                          
67 Ibid. s. 58
68 Helspong och Ledin har inte i sin redogörelse över sin textmodell använt sig av någon figur. Figur 1 har
jag konstruerat efter deras modell.
69 Hellspong, Ledin 1997 s. 30-38.
70 Hellspong, Ledin 1997 s. 44
71 Ibid s. 115-1157
72 Ibid  s. 135
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språkhandlingar, (4b)attityder och (4c) ramar. Språk kan sägas vara ett medel för hand-
ling. Användningen av ord påverkar andra och kan förändra situationer. Det är utifrån
detta som Hellspong och Ledin konstaterar att formulerandet av en text är en språk-
handling. T.ex. kan en text formulera en fråga eller ett svar, försäkra, lova, erkänna,
berömma, beskriva, konstatera eller förklara något. Attityderna i en text är de uttryck
som berättar något om vad författaren(na) tänker eller tycker och känner i olika frågor.
När man t.ex. säger att något är bra, säger man också att detta något är att föredra fram-
för något annat. Textens ram är dess tonläge, t.ex. om det är en förtrolig pratsund mellan
bekanta eller om det är en strikt formell redogörelse för en institutions verksamhet.73

Hellspong och Ledin lägger till ett ytterligare inslag i sin textbeskrivning, nämligen (5)
stilen eller framställnings sättet. De ser stilen som en syntes av de tre ovan nämnda
textstrukturerna och dess närliggande och övergripande sammanhang. De blir en fråga
om hur dessa strukturer samverkar i sitt sammanhang, för att göra ett intryck på läsaren.
Man ser stilen som en sammanfattande storhet, en summeringskategori, som rör många
sidor av texten samtidigt.74 Stilen är de ”…övergripande principerna för hur en text i en
viss kontext organiserar sin struktur. Det betyder att stilen inte själv ligger på någon
enskild struktureringsnivå. Men som en reglerande kraft berör den dem alla när texten
kommer till.”75

Jag kommer att använda mig av denna modell i min analys, eftersom den på ett väldigt
bra sätt belyser en text. Med hjälp av denna blir olika aspekter av en text och dess rela-
tion till ett sammanhang synlig. Detta genom att bidra med en strukturerad beskrivning
av en text. Om man betraktar en text utifrån modellen blir en text inte enbart samman-
länkande ord på ett papper, utan en handling eller en skapelse – ett formulerande. Tex-
ten får ett före ,ett efter och ett nu – någon har formulerat den i ett visst sammanhang,
för att någon kommer att läsa den och detta genererar i att denna någon formulerar på ett
visst sätt. Detta är av vikt i denna uppsats, eftersom ideologi inte enbart är ord eller
handling, utan det idésystem som ligger till grund för orden eller handlingen och det är
detta idésystem som gör en text, en språkhandling ideologisk. Vidare bidrar även text-
modellen med ett källkritiskt perspektiv, i det att den så tydligt pekar på att man för att
förstå en aktörs handling – en text – måste reflektera över källmaterialets karaktär och
redogöra för denna i den uppsats man skriver. Med denna syn på en text och med hjälp
av den hermenuetiska tolkningsläran anser jag att det är möjligt att genomföra en text-
analys, som kan ge svar på mina frågeställningar.

IDEOLOGIANALYS

Min studie syftar mot att redogöra för och diskutera den ideologi folkbibliotekspolitiken
i Göteborg kan sägas vara uppbyggd kring eller rättare sagt formulerad utifrån, under
perioden 1945-1950. Mitt huvudsyfte är alltså att försöka utkristallisera något som kan
sägas ligga bakom texten, d.v.s. hos avsändaren och dess omvärld, nämligen en ideolo-
gi. Liedman skriver att ”ideologin har en synlig yta men att det vi söker också kanske
väsentligen finns under ytan.”76 Han kallar ytan det manifesta i ideologin och djupet
benämner han som det latenta i ideologin. Om ideologin är manifest i en text är den
(delvis) formulerad i klara ord, t.ex. som i ett partiprogram. Det är dock vanligare att
                                                          
73 Ibid  s. 158-159
74 Ibid  s. 196-98
75 Hellspong, Ledin 1997 s. 198
76 Liedman, Nilsson 1989 s. 23-24
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man i texter får söka under ytan, d.v.s. göra en inte direkt synlig ideologi manifest. Och
det är detta som Liedman menar att man gör i ideologianalysen, man gör ideologin
manifest. Som jag tidigare skrivit definierar jag ideologi som ett idésystem av försan-
hållanden, normer och värderingar som styr människors handlingar (även språkhand-
lingar) i egenskap av att fungera som mer eller mindre tydliga mentala kartor, som
människor använder sig av för att välja den ena eller andra handlingsvägen, den ena
eller andra formuleringen. Det blir en fråga om att genom textens strukturer och dess
sammanhang urskilja de försanthållanden, värderingar och normer som styrt den eller de
som formulerat texten. Jag menar att den ideologiska dimensionen i en text blir möjlig
att utläsa p.g.a. den fungerar som en av de övergripande principerna, som med dess
reglerande kraft påverkar textens olika strukturer. En ideologi är, med andra ord, möjlig
att utläsa i en text och därmed också möjlig att göras manifest, i kraft av att vara en
reglerande, d.v.s. en styrande kraft vid textens tillkomst. Jag hävdar att sättet på vilket
man uttrycker sig i en text mer eller mindre döljer den eller de personernas försanthål-
landen, värderingar och normer och att dessa kan utläsas genom en systematisk analys
av den givna texten i dess sammanhang. Detta eftersom de som formulerar texten är en
del av textens sammanhang. Om man har kunskap om i vilket sammanhang texten är
formulerad kan man, menar jag, dra slutsatser om författarens/nas ideologi utifrån på
vilket sätt sammanhanget och texten är länkad med varandra eller kanske mer korrekt
formar varandra. Att formulera en text är en handling och för att förstå denna, för att
förstå vad som styrt denna, måste jag klarlägga det samband som finns mellan texten
och det sammanhang den är formulerad i. Textens beröringspunkter med sitt samman-
hang förklarar vad som styr författaren/na vid formulerandet av texten.(se figur 1 sid.
13)  I mitt fall gäller det att förstå den ideologi som kan sägas ha styrt texter som kan
sägas representera Göteborgs folkbibliotekspolitik.

Jag betraktar folkbiblioteken som en politisk institution, vilket även Hanson och Zet-
terlund skriver att det bibliotekshistoriska forskarna i hög grad gör. Hanson menar, och
jag instämmer, att folkbiblioteken som institution ingår i ett mycket komplext socialt
sammanhang som färgar dess verksamhet i såväl organisatoriska, politiska och ideolo-
giska avseenden. Folkbibliotekens ideologiska identitet påverkas utifrån, samtidigt som
de själva formulerar en självständig diskurs som uttrycker vissa värden och normer. Jag
kommer även ta fasta på Torstenssons synsätt på folkbiblioteksutvecklingen, att det är
människor som grundar och utvecklar folkbibliotek och de gör de för att uppnå något
med det, och att dessa avsiktligt handlande människor är begränsade och styrda av
samhälleliga strukturer. Detta för att ett sådant perspektiv tydligt pekar på att det är
någon eller några aktörer som verkar, i mitt fall formulerar en politik. Jag anser därför,
likt en stor del av forskarna på området ansett, det vara viktigt att vid en analysen av
folkbiblioteken (i mitt fall en politik om dessa) använda mig av den politiska, sociala
och kulturella utvecklingen i Sverige som referensram. Detta samtidigt som jag även
kommer att använda mig av folkbibliotekens mer när liggande sammanhang, som poli-
tiken är en del av, i min analys av folkbibliotekspolitiken.

Den systematiska analys jag kommer att använda mig av för att uppfylla mitt syfte,
utgörs av en hermeneutisk tolkning av en textmassa(folkbibliotekspolitiken), där insik-
terna att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar, att meningsfulla
fenomen enbart är begripliga i det sammanhang de förekommer i och att all forskning
karaktäriseras av rörelsen mellan helhet och del är styrande för analysen genomförande.
Denna tolkning kommer att utgå från Hellspong och Ledins konstaterande att ”En text
blir till genom att vi 1. i ett visst sammanhang (kontexten) 2. använder ord (det textuel-
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la) 3. för att meddela något (det ideationella) 4. till någon (det interpersonella) 5. på ett
visst sätt (stilen).” Hellspong och Ledins modell kommer att fungera som ett stöd vid
analysen av texten, genom att bidraga med en djupare bild av en texts komplexitet,
vilken är av vikt för att jag ska kunna uppfatta textens ideologiska dimension.

DISPOSITION OCH ARBETSSÄTT
Avsnittet Folkbibliotekspolitikens sammanhang består av en närmare granskning av den
period, som jag har valt att fokusera på, d.v.s. en redogörelse av textens sammanhang,
där situationskontexten, intertextuella kontexten och kulturkontexten blir belysta. Denna
del av uppsatsen fungerar som nycklar, som kan öppna upp för en djupare förståelse av
folkbibliotekspolitikstexterna och i slutänden av den ideologi som varit styrande vid
formulerandet. Under första rubriken Sverige under andra hälften av 40-talet presente-
ras textens kulturkontext. Detta kapitel kommer att följas av rubriker under vilka jag
kommer att försöka återge den förståelse jag har av den föreliggande tiden, vad det
gäller folkbibliotekspolitikens kulturkontext, dess övergripande sammanhang. Jag
kommer att fokusera mig på begreppen välfärdssamhället, folkbildning och kulturpoli-
tik. Välfärdssamhället blir i detta sammanhang enligt mig av stor vikt, eftersom det på
allvar började byggas upp efter andra världskriget. Folkbildning och kulturpolitik är av
intresse p.g.a. dess nära relation till folkbiblioteken och dess utveckling. Under rubri-
kerna Sveriges folkbiblioteksutveckling och Göteborgs  folkbibliotek: En historik blir
folkbibliotekspolitikens närliggande sammanhang – situationskontexten – belyst. Här
strävar jag samtidigt efter att visa på, de de av mig studerad, texternas intertextuella
kontext.

I nästkommande avsnitt Folkbibliotekspolitiken presenterar jag en redogörelse av själva
folkbibliotekspolitiken, som baserar sig på den arkivundersökning jag företagit mig och
på texter som kan sägas representera Göteborgs folkbibliotekspolitik. Detta kapitel
kommer att inledas med en reflektion över textmaterialet och dess karaktär. Sedan
kommer jag att redogöra för hur folkbiblioteksaktörerna, d.v.s. hur avsändarna till
texterna, ser på Göteborgs folkbiblioteks situation under åren i slutet av 40-talet och hur
man resonerar kring bibliotekens framtida gestaltning. Detta kommer jag att göra ge-
nom att använda mig av rikligt med citat. Dessa citat har valts ut, i egenskap av att de är
representativa för Göteborgs folkbibliotekspolitik. Det är delar som representerar en
helhet. Dessa delar kan alltså sägas ha en form, ett innehåll och en funktion som är
representativt för de texter som kan sägas utgöra Göteborgsfolkbibliotekspolitik.

Sedan är det dags för själva analysen av folkbibliotekspolitiken, den s.k. Ideologianaly-
sen. Här kommer jag att relatera textens strukturer till dess situationskontext, intertextu-
ella kontext och kulturkontext. Här är det viktigt att jag röra mig mellan själva textens
strukturer och det övergripande och närliggande sammanhanget, d.v.s. i den hermeneu-
tiska cirkeln, för att min förståelse av folkbibliotekspolitiken i Göteborg ska öka. Jag ser
denna diskussion, som Hellspong och Ledin definierar stilen, likt en sammanfattande
storhet, som rör många sidor av texten samtidigt. Det är här jag kommer att söka besva-
ra min huvudfråga:

• Vilka försanthållanden , värderingar, och normer är Göteborgs folkbiblioteks-
politik under 1945-50 formulerad utifrån? D.v.s. vilken ideologi kan denna sä-
gas spegla?
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Uppsatsen kommer att avslutas med en allmänt hållen diskussion av hur denna ideologi
kan ha påverkat Göteborgs stads folkbiblioteksutveckling.

SAMMANFATTNING
Min tolkning blir till genom att jag utifrån min förförståelse studerar en textmassa som
kan sägas representera Göteborgs folkbibliotekspolitik. Texten har blivit till genom att
människor (med sina förförståelser) knutna till Göteborgs folkbiblioteksväsen, i ett visst
sammanhang(kontexten och diskursen) använt ord för att förmedla något (det ideatio-
nella), till någon (det interpersonella) på ett visst sätt (stilen). Syftet med tolkningen är
att öka min förståelse för den ideologi som kan sägas prägla folkbibliotekspolitiken.
Denna kan bli synlig för mig genom att den fungerar som en styrande kraft på dem som
formulerar folkbibliotekspolitiken. Synlig i texten blir den framförallt om jag studerar
det sätt på vilken texten är formulerad. Detta eftersom det är i dess stil som textens olika
strukturer och sammanhang samverkar för att göra ett intryck på mig (uttolkaren). Detta
betyder att jag kan få ett missvisande intryck av texten om min (för) förståelse, vad det
gäller sammanhanget är bristfällig och om min kunskap om textens olika strukturer är
bristfällig. Jag kommer att studera textens sammanhang för att ge min tolkning av
texten en så giltig riktning som möjligt. En riktning som hela tiden kommer att korrige-
ras genom att min kunskap om textens strukturer ökar. Det blir alltså frågan om en
rörelse från en helhet – sammanhanget – till dess del – texten – samt en rörelse mellan
textens delar och texten som en helhet och vidare en rörelse tillbaka till textens sam-
manhang och vidare tillbaka igen o.s.v.



19

FOLKBIBLIOTEKSPOLITIKENS SAMMANHANG

Som Hellspong och Ledin visar i sin textmodell blir en text till genom att vi i 1. ett visst
sammanhang 2. använder ord 3. för att meddela något 4. till någon 5. på ett visst sätt.
De menar, och jag håller med, att dessa fem delar är en del av texten på så sätt att de i
mångt och mycket statuerar de villkor texten skapas efter. I detta avsnitt kommer jag att
presentera det sammanhang folkbibliotekspolitiken (texten)är skapad i, d.v.s. dess
kulturkontext, situationskontext och intertextuella kontext.. Jag kommer att inleda med
en redogörelse av folkbibliotekens kulturkontext, d.v.s. folkbibliotekspolitikens mer
övergripande materiella, sociala och andliga sammanhang. För att sedan närmare be-
grunda Sveriges och Göteborgs folkbiblioteks historia. Detta för att skapa en förståelse
av folkbibliotekspolitikens närliggande sammanhang - situationskontexten. I denna
historiska redogörelse, som syftar till att beskriva en specifik period, blir även den
intertextuella kontexten beskriven.

SVERIGE UNDER ANDRA HÄLFTEN AV 40-TALET

För att kunna förstå folkbibliotekspolitiken på ett djupare plan, vilket jag måste för att
kunna säga något om den ideologi som styrt den, räcker det inte med att ha kunskap om
den aktuella periodens folkbibliotekssituation. Jag måste även begrunda det mer över-
gripande sammanhang som folkbiblioteken befann sig i. Detta kommer jag att göra
genom att fokusera mig på begreppen välfärdssamhället, kulturpolitik och folkbildning,
som kommer att fungera som rubriker i detta avsnitt. Detta eftersom de på ett intimt sätt
är knutna till Göteborgs folkbibliotekspolitik. Som ni läsare säkerligen förstår, kommer
jag inte att kunna hävda att denna redogörelse på något vis är fullständig eller
heltänkande. Det jag dock kan förfäkta är att denna beskrivning ger mig väsentliga delar
av den kulturkontext som texten är skapad i, och därför en viktig del av själva texten
och därför även förståelsen av den, som i förlängningen skall ge mig en bild av Göte-
borgs folkbiblioteks ideologiska identitet.

VÄLFÄRDSSAMHÄLLET
Den svenska välfärdssamhället utveckling har jämförelsevis en tämligen sen början,
men efter andra världskriget startar dock en intensiv period med ett skyndsamt framåt-
skridande. Sverige var fortfarande på 20-talet ett agrart och tämligen fattigt land, som
trots en tradition av social välfärdsservice, som gick långt tillbaka i historien, hade ett i
förhållande till andra västländer underutvecklat socialt skyddsnät. Håkan Arvidsson77,
Lennart Berntson78 och Lars Dencik79 skriver i sin bok Modernisering och välfärd: om
stat och individ och civilt samhälle i Sverige att det svenska välfärdssamhällets tidiga
historia är intimt kopplat till den andra industriella revolutionen som under slutet av
1800-talet förändrade det svenska samhället på ett genomgående sätt. Tiden fram till
första världskriget blir därför en period då den beprövade traditionens värden sätts på
prov, där det blir en fråga om en omställning av gigantiska proportioner. Det handlade
om att inkorporera helt nya sociala klasser (arbetare, tjänstemän, industriidkare etc.) och
ge utrymme för nya organisationsformer (företag, banker, fackföreningar, korporativ

                                                          
77 Håkan Arvidsson är universitetslektor i historia vid Roskilde Universitetcenter i Danmark.
78 Lennart Berntsson är universitetslektor vid Roskilde Universitetscentrum i Danmark.
79 Lars Dencik är docent i socialpsykologi vid Roskilde Universitetscentrum i Danmark
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och självhjälpsorganisationer) i den existerande maktstrukturen. Denna omställning och
nedbrytning av den traditionella samhällsstrukturen skedde i takt med att en ny och
stark civil sfär växte fram och ersatte den som förbrukats. Det nya civilsamhället tog sin
gestalt kring folkliga organisationer, genomsyrade av en framstegsoptimistisk samhälls-
syn och en tro på kunskapens, arbetets och den moraliska disciplinens förädlande för-
måga, som också var influerad av ett slags reformistiskt ingenjörstänkande. Walter
Korpi80  pekar på  tre viktiga hållpunkter i den tidiga välfärdspolitiska historien är sjuk-
försäkringen som kom 1891, som hade en relativt dålig täckning i befolkningen och låg
ersättnings nivå. 1913 kom en grundläggande folkpensionsförsäkring, som täckte i stort
sätt hela befolkningen, och tre år senare kom en obligatoriskt arbetsskadeförsäkring.81

Vidare skriver Arvidsson, Berntson och Dencik att den civila sfären med folkliga orga-
nisationer hyste en beredskap att rätta till samhällets orättvisor. Detta i samverkan med
en demokratisk statsmakt, som ansåg borde tillåtas att spela en långt aktivare roll än den
hävdvunna. Vid demokratins genombrott fanns det därför en god förutsättning för en ny
och expansiv era på plats, vad det gäller välfärdsstatens utveckling.

Det fanns folkrörelser som behärskade sinnena hos breda befolkningslager och som genom
sin fostrande insats hade förberett dem att spela en stor, solidarisk och även självuppoffran-
de roll för att förlösa den nya tiden. Det fanns också en stat som inte längre låg i hovets och
ämbetsmännens händer utan stod öppen för alla självutbildade och kompetenta män och
kvinnor som ville förändra samhället. Mellan dessa båda krafter – det civila folkrörelserna
och den demokratiska statsmakten – uppstod en fruktbar samverkan. […]
   Med andra ord skulle man kunna säga att Sverige vid denna punkt besatte ett sedan länge
ackumulerat socialt eller kulturellt kapital, som kunde investeras i stora och omfattande
samhällsförändringar. Under 1930-, 1940- och 1950-talen satsas detta väldiga kapital i
uppbyggnaden av välfärdsstaten. 82

Denna samverkan blir tydlig i begreppet folkhemmet, som myntades på 30-talet där det
statliga och nationella intimt kopplas till det civila samhällets folkliga rörelser.

Korpi skriver att man utan att ljuga kan påstå att det svenska välfärdssamhället har
utvecklats genom en serie politiska kompromisser och genom lösningar på praktiska
problem allt eftersom de dykt upp, snarare än som ett resultat av rigida ideologiska
konstruktioner inom det socialdemokratiska partiet. Dock kan man konstatera att en del
styrande principer utvecklats. Socialministern Gustav Möller som var verksam under
stora delar av 20-, 30- och 40-talen var en viktig aktör i uppbyggandet av det svenska
välfärdssystemet. Under denna tid var utplånandet av fattigdom ett centralt mål och
misslyckandet att nå detta kunde, enligt Möller, enbart bero på bristen på vilja att be-
kämpa fattigdom eller på en dålig organisation. En annan ledande princip för socialpo-
litiken var att den stigmatiserande behandling som var associerad med fattighetslagen
från 1763 skulle avskaffas. Man ansåg att understöd till befolkningen skulle avgivas
som en allmän medborgerlig rättighet inte som en välgörenhet. Man kan även konstatera
att man lagt stor vikt vid att uppnå  full sysselsättning och att genomdriva principen om
allmän och lika sociala försäkringar.83 Den överordnade principen kan dock sägas vara
den om jämlikhet, en jämlikhet som skulle skapas med hjälp av staten som den omför-
delande kraften i samhället. Emil Uddhammar84 delar i sin bok Partierna och den stora
staten in 1900-talet i fyra perioder där den första sträcker sig fram till 1948. Han menar,
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likt Korpi, att denna period karaktäriseras av en mycket låg konfliktnivå, med avseende
på det offentligas befogenheter. Han anser dock att slutet av 40-talet och 50-talet präglas
av ökad  konfrontation, även om han menar att den offentliga expansionen skett ”utan
konsekvent och principiellt grundat motstånd från något parti.”85 Leif Lewin86 menar att
uppfattningen, att perioden karaktäriserats av en låg konfliktnivå, är en missuppfattning,
som grundar sig på att man inte tar hänsyn till att de två politiska blocken kompromis-
sade med varandra vid beslutsfattandet. Detta för att undvika den kris som man ansåg
att en total konfrontation skulle leda till. Enligt Lewin så finns det dock en stark ideolo-
gisk skillnad mellan blocken, som ligger i att Socialdemokraterna förespråkade en
strukturrationalisering av näringslivet, där en stark statlig styrning skulle bli resultatet,
medan de borgerliga partierna tillsammans med näringslivet propagerade för ett när-
ingsliv fritt från statlig inblandning.87 Fram till 30- talet, skriver Uddhammar, att ideal-
typen sedlighetsstaten var den dominerande statsdoktrinen inom svensk politik. Denna
doktrin menar han stödjer sig på ett erkännande av sedliga offentliga anspråk på de
enskildas yttre och personliga resurser. Utifrån denna doktrin anser man att det offentli-
ga genom ekonomisk politik och andra regleringar kan påverka de enskilda så att det
”goda livet” lättare kan realiseras.88 Uddhammar skriver att denna åskådning inte ställer
upp ”…någon absolut gräns för statens verksamhet, utan förordnar statsinterventioner
om det är till gagn för ”det allmänna bästa”. Den förhöll sig [med andra ord: mitt tilläg]
inte neutral till människors uppfattning om ”det goda livet”, därför att den tilltrodde
staten att i viss mån kunna styra de enskildas livsideal, genom kyrkan, skolan eller på
annat sätt.”89

Efter krigsåren ersattes den sittande samlingsregering av en socialdemokratisk. Det är
nu som välfärdssamhället på allvar börjar byggas upp, även om man redan på 30-talet
genomfört en rad socialpolitiska reformer. Utgångsläget för vårt land efter kriget var i
flera hänseenden mycket gynnsamt. Vi hade förskonats från kriget, vår industri var
relativt väl rustad och våra produkter var starkt eftertraktade på den krigshärjade konti-
nenten. Den svenska inrikespolitiken kom under åren närmast efter andravärldskriget
framförallt att karaktäriseras av en strävan att uppfylla det efterkrigsprogram som soci-
aldemokraterna formulerat. Mycket av dessa planer hade tidigare under 20- och 30-talen
varit på tapeten, men hade av olika anledningar inte kommit längre än till diskussion.
Denna reformoffensiv har satt tydliga spår i det svenska samhället, p.g.a. det faktum att
många av efterkrigsprogrammets förslag till reformer genomfördes under andra hälften
av 40-talet och detta speciellt på det socialpolitiska området. Detta delvis med stöd av,
delvis i strid mot den borgerliga politiska oppositionen90  Denna välfärdspolitiska offen-
siv berörde många delar av samhället, men hade sin bas i uppfattningen att full syssel-
sättning är välfärdsstatens själva fundament. Det sociala skyddsnätet skulle åstadkom-
mas genom en kombination av arbetsmarknadspolitik, socialförsäkringar, samhällelig
service och en slagkraftig ekonomi med förmåga att konkurrera på en internationell
exportmarknad. En aktiv arbetsmarknadspolitk fördes för att hålla arbetslösheten nere
och för att verka mot en hög inflation, som tenderar att bli resultatet av hög sysselsätt-
ning, försökte man kombinera denna med en restriktiv ekonomisk politik.  LO gick i
bräschen för att reducera löneskillnaderna, detta genom en så kallad ”solidarisk lönepo-
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litik” där lönerna skulle fastställas efter arbetets art istället för efter dess profit skapande
egenskaper. De sociala försäkringssystemet reformerades och utvidgades under efter-
krigsåren. Social politiska reformer hade i det förändrade politiska klimatet generellt
sett ett brett politiskt stöd.91 För att nyansera detta konstaterande kan man enligt Stig
Hadenius92 hävda att den borgerliga oppositionen  präglades av osäkerhet och kraftlös-
het och tedde sig relativt flat gentemot den socialdemokratiska regeringen, som var på
offensiven. Den kraftigaste kritiken av efterkrigsreformerna kom istället från ett annat
håll nämligen från näringslivet. Dock kom den borgerliga kritiken att intensifieras under
slutet av 1946, i samband med avlämnandet av skatteberedningen och 1948 års valkam-
panj blev ovanligt hätsk och intensiv. Denna kritik riktades framför allt mot reglerings-
styret, som den borgerliga oppositionen, i sin polemik, jämställde med socialisering,
skatterna och vanstyret inom den ekonomiska sektorn och kom att tränga undan reger-
ingens socialpolitiska program. Valrörelsen gestaltade sig till en uppgörelse mellan
regeringen och folkpartiet med partiledaren Ohlin och Dagens Nyheters chefredaktören
Herbert Tingsten i spetsen. Valet blir en framgång för folkpartiet och en tillbakagång för
högern och kommunisterna, medan socialdemokraterna gick tillbaka med en procent
och blev aldrig allvarligt hotade. Hadenius menar att detta val utgör slutet för den efter-
krigsperiod som anses ha varit en ”skördetid” för socialdemokratern, och att det är en
förändrad, mer pragmatisk socialdemokrati som regerar vidare.93

Man kan enligt Emil Uddhammar hävda att den offentliga expansionen tog en ny för-
delningspolitisk vändning under 40-talet, genom att en rad generella välfärdsprogram
initierades, som syftade till att ge alla medborgare en grundtrygghet. Folkpensionens
utvidgande(1946), barnbidragets införande(1947) och den allmänna sjukförsäkringens
tillkomst(194694) skedde under bred politisk enighet.95 Man behöver dock komplettera
denna beskrivning med konstatera att fattigvården kom att spela en betydande roll i det
sociala skyddsnätet ända in på 40-talet.96  Parallellt med sedlighetsdoktrinens motiver-
ingsgrund för politiken, som dominerande de politiska livet fram till 30-talet, användes
även regleringsdoktrinens mer interventionistiska motiv. Denna kom allt mer att domi-
nera den politiska agendan och blev under 40-talet den helt dominerande, över hela det
politiska fältet, med högern endast delvis som undantag, som i vissa frågor förespråkade
en mindre interventionistisk politik. Regleringsdoktrinens argument, som huvudsakli-
gen, enligt Uddhammar motsvarar modernismens tankeelement, bygger på ett rationa-
listiskt synsätt där man menar att man kan ha kunskap om vad som bestämmer männi-
skornas levnadsvillkor och hur vi med framgång kan förändra dessa. Politiken bygger
på en teknokratisk – politisk verklighetsuppfattning där dimensionen offentligt – enskilt
mer eller mindre försvinner i det politiska tänkandet, till förmån för en ingenjörs inspi-
rerad politik där man vill göra väl genom att styra medborgarnas handlingar och eko-
nomiska resurser in i väl kontrollerade mönster. Allt för att understödja de enskildas
grundläggande behov. Man kan säga att politiken utgår från en helhetssyn på samhället,
där de enskilda människorna betraktas mot bakgrund av samhällets krav.97
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Sammanfattningsvis kan man skriva att de stora samhällsförändringarna som ägt rum
under 1800-talets slut hade lett till politiska och strukturella förändringar, som resulte-
rade i högre levnadsstandard och större påverkans möjligheter för de stora flertalet, som
i sin tur medverkade till den pågående förändringsprocessen. Efter andravärldskriget
fanns det en stor opinion för att de förändringarna som skett, vad det gäller levnadsstan-
dard och trygghet, skulle konsolideras och utvecklas. Välfärdssamhället skulle befästas,
genom något som skulle kunna betecknas som en välfärdspolitisk offensiv.

MODERNITET
För att närmare belysa Sverige under den aktuella perioden kommer jag att fortsätta
detta avsnitt med en närmare granskning av begreppet modernitet. Arvidsson m.fl.
skriver i sin bok att vi sedan upplysningstiden lever i ”modernitetens kultur” och fort-
sätter sedan med att hävda att det är:

En kultur vars främsta kännetecken är tron på ett välsignat förnuft, en rationalitet som kan
lösa alla samhällets problem och lägga livet till rätta, till allas eller åtminstone det stora
flertalets belåtenhet. Till modernismens idéer hör också föreställningen att det finns någon
form av moderniseringsprocess – en historisk rörelse som oavbrutet förändrar människan
och samhället, så att gårdagens värld alltid är en förlorad värld. Vanligen uppfattas föränd-
ringen som målinriktad. Den är i någon mening ett framsteg, som åstadkoms genom männi-
skors arbete och strävsamhet och därför önskvärd och löftesrik. Samtidigt är den emellertid
lagbunden – höjd över människans vilja och handling – och därför både nödvändig och oå-
terkallelig.98

Uddhammar menar, som ovan nämnts, att modernismens tankeelement, från och med
30-talet kom att bli den allt mer dominerande motiverings grunden för den svenska
välfärdspolitiken. Arvidsson m.fl. menar också att man i Sverige sammankopplat just
modernismen och välfärd, som nästan två identiska begrepp, där det moderna förknip-
pats med sociala reformer och en demokratisk styrelseform. Man hävdar även att mo-
derniseringen i ovanligt hög grad stått för framsteg och kultivering. Vidare anser man
att modernismen eller rättare sagt moderniteten,  har flera olika sidor och att den även är
tidsbuden och att den först under mellankrigstiden slår igenom på det sociala och poli-
tiska området. Detta genomslags stora materiella och institutionella förändring låter
dock vänta på sig till efter det andra av de båda världskrigen.99

FOLKBILDNING OCH FOLKRÖRELSER
Folkbibliotek och bildning är två begrepp som har starka relationer till varandra. För-
bindelsen ligger i de båda begreppens historia, d.v.s. i folkbibliotekens och bildningens
historia. Den kanske starkaste sambandet mellan folkbiblioteken, som institution och
bildningen, som en process eller verksamhet, ligger i bokens kunskaps- eller informa-
tionsförmedlande egenskap.  En mycket förenklad beskrivning av detta samband kan
formuleras likt Åberg gör i texten Folkbibliotekens historia intill 1960-talet,

”Eftersom reformationen krävde att människan själv skulle bära ansvaret för sin salighet
och känna till villkoren för denna, så som de ges i den helig skrift, blev det nödvändigt att
kunna läsa, eller åtminstone värderades läskunnigheten högt. Kyrkan – och staten, som lev-
de i ett slags symbios med kyrkan – måste bygga upp en folkbildning, vilken länge var rent
religiöst motiverad men som inte kunde undgå att, åtminstone som bieffekt, ge läskunnig-
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het. Läsfärdigheten fodrade och utvecklade själv material att läsa, och så uppstod biblio-
tek”.100

Folkbildningsarbetet hade redan vid den tidsperiod, som är av intresse för denna upp-
sats, en lång och vindlande historisk väg bakom sig,. Detta arbete kom att utvecklas
inom de moderna folkrörelserna, som fick sitt stora genombrott under 1800-talets senare
hälft. Industrialiseringen hade skapat en annan typ av samhälle med nya grupper av
marginaliserade människor, vilkas politiska, sociala och ekonomiska intressen folkrö-
relserna, med dess förhållandevis fasta strukturer, kunde ta tillvara och kanalisera. Detta
samtidigt som man kunde bidra med en alternativ världsbild, som på ett tydligt sätt
utgick från dessa människors egna erfarenheter. Samhällsförändringarna skapade alltså
ett behov av organiserad samverkan. Ett behov som blev den mull i vilken folkrörelser-
na kunde gro och växa. En av folkrörelserna ambitioner var att ge bildning till de i
samhället tillhörde de eftersatta, d.v.s. till de lägre situerade.101 Där av ordet folkbild-
ning. Man ville bilda folket, som av tradition ansågs innefatta den breda icke besuttna
massan, och ville att denna bildning skulle förmedlas via folket, d.v.s. folket skulle
bilda sig själv (självbildning). Detta tillskillnad från folkuppfostran där en eliten, som
ställer sig utanför och ovanför folket, strävar efter att bilda(uppfostra) detta samhällets
flertal.102 Bo Andersson103 hävdar vidare i sin bok Folkbildning i perspektiv att folk-
bildningens organisation har utvecklats i relationen mellan olika typer av folkrörelser
och det offentliga (d.v.s. staten och kommunerna), samt genom dessa rörelsers intres-
semotsättningars dynamiska kraft. De moderna folkrörelserna har gått från att vara i
konfrontation med de etablerade samhällsinstitutionerna, p.g.a. deras egna radikalism
och det allmännas rädsla där av, till att bli mer eller mindre integrerat i det etablerades
samhällets strukturer. Han hävdar att det var ”det klassiska ”passiviseringsinstrumentet”
– penningen – [som: mitt tillägg] kom till heders igen.”104 Detta genom att staten anslog
medel till folkbildningsverksamheten, samtidigt som man ställde krav på hur den skulle
utformas. Ett av dessa krav var att bildningsorganisationerna skulle vara neutrala i
politiska och religiösa frågor, vilket i det långa loppet ledde till att de idébärande folkrö-
relserna bildade separata bildningsorganisationer, för att på sätt komma förbi detta krav.
Det är i dessa organisationer, med deras olika preferenser och målsättningar, och i deras
förhållande till den styrande maktens intressen, som 1900-tals människans syn på bild-
ning etableras. Man kan konstatera att synen på bildning, dess funktion, mål och ge-
nomförande, uppvisar tydliga skillnader beroende på vilka det är som bildar. Ett viktigt
dokument som berörde folkbildningen under den aktuella tiden var 1944 års folkbild-
ningsutredning. Tomas Ginner105 skriver om denna utrednings bildningsideologiska
diskussioner i Den bildade arbetaren. Han utgår från tre olika synsätt på vad som är
folkbildningens syfte, i sin analys. Dessa olika bildningsideal är konstruktioner, vilket
betyder att de inte gentemot varandra är uteslutande, utan att de ofta förekommer som
föreningar och varianter av sig själva..

• Upplysningen utgör både förutsättningen för, och är resultatet av de föränd-
ringar som ser dagen ljus i 1600- och 1700-talets Europa. Kapitalismen växte
sig starkare, klasstrukturerna förändrades och de vetenskapliga nyvinningarna
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frammanade en ny världsbild och i den politiska diskursen ställde nya aktörer
krav på ökad frihet och jämlikhet. Inom denna idétradition framhäver man alla
människors lika värde. Individen skall tillskrivas både rätten och skyldigheten
att deltaga i det politiska livet, vilket både kräver kunskap och insikt. Detta
s.k. medborgarideal är samhälleligt, d.v.s. att det utgår från individen som
medborgare och samhällsvarelse. Allt detta har som följd att medborgarbild-
ningsidealet är präglat av ett mer eller mindre generöst hållet nyttoperspektiv.

• Som en reaktion på detta fokus på nyttan, som kom till uttryck i upplysnings-
pedagogiken, kom man därför, att inom den nyhumanistiska bildningstraditio-
nen dra en skarp gräns mellan bildning och yrkesutbildning. Här var det för-
ståndet, känslan och viljan som skulle tränas, d.v.s. den enskilde individens
personliga själsförmögenheter och detta framförallt med hjälp av de klassiska
språken, antikens litteratur och konst. Individen sattes före samhällsnyttan.
Denna tradition kom efter hand att gå från en liberal samhällssyn där jämlik-
hets och förnufttron fanns och där individualitet, universalitet och totalitet var
centrala begrepp, till en mer konservativ bild av samhället, med ett tämligen
starkt inslag av klassbildningsideal.

• Det polytekniska bildningsidealet har sin grund i industrialiseringen och i ar-
betarnas förhållanden och erfarenheter. Idealet står inte i konflikt med de två
ovanstående, utom i det detta ideals betoning på industrins tekniska och veten-
skapliga förutsättningar i och för arbetarbildningen och utgångspunkten är den
position arbetarna intar i detta produktions system.106

Ginner menar att folkbildningsutredningen framhäver den medborgerliga bildningen
och den  personlighetsdanande aspekterna av folkbildningen.107 I utredningen står det är
av vikt ”…att uppväcka medborgarens sinne och känsla för andliga värden och att i
olika avseenden medverka till vårt folks demokratiska fostran […] En väsentlig förut-
sättning för en modern demokrati utgör den ständigt fortsatta debatten om medborgerli-
ga frågor”108 Ginner skriver att man i utredningen hade svårt att dra en gräns mellan ett
bildningsarbete som syftade till medborgarbildning och ett som strävade mot personlig-
hetsbildning. Men han menar dock att man sätter det nyhumanistiska personlighetsbil-
dande idealet främst. Här ska dock poängteras att personlighetsbildningen ansågs vara
en förutsättning ”…för en verkligt demokratisk sinnesförfattning…”,109 d.v.s., enligt
mig, att den personlighetsdanande biten av folkbildningen, mer eller mindre, begrundas
utifrån ett samhälleligt perspektiv.

KULTURPOLITIK OCH KULTURSYN
Jag vill under denna rubrik säga några ord om kulturpolitik. Eftersom dagens folkbibli-
otek har en stark koppling till detta politiska område, anser jag att det är av värde att
reflektera över hur kulturpolitiken gestaltade sig under den aktuella perioden.

Vid andra världskrigets slut fanns det inte något kulturpolitiskt sakområde. Kulturpoliti-
ken var inte etablerad med någon nationell organisationsstruktur, med fasta strukturer,
roller och samarbetsformer eller med några gemensamma prioriteringar och värderingar.
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Under den aktuella perioden hade man således ingen klar föreställning om att samhälls-
organen borde eller kunde planera kultur på liknande sätt som utbildning, sjukvård eller
barnomsorg. Däremot fanns det väl etablerade kulturinstitutioner och kulturpolitiska
traditioner, som statliga och kommunala huvudmän förvaltade och drev utan någon
direkt överordnad kulturpolitik. Trots att man kan se en förändring av kulturpolitiken
under 30-talet och att man kan iaktta en rad kulturpolitiska initiativ under perioden från
1930 fram till 1960, blev denna tid en väntan på att en utformad statlig kulturpolitik
skulle etableras. Sven Nilsson110 menar att den etablerade kulturpolitikens framväxt har
sin grund i industrisamhällets framgångar och i de redan tidigare nämnda omvälvande
förändringar som denna industrialisering ledde till. Han skriver att folkrörelserna, som
uppstod som frihets- och proteströrelser, hade en kultursyn som byggde på en helhets
bild av människan, där kulturen sågs som ett medel i kampen för att erövra en egen
identitet. Detta medförde att kulturella identiteter integrerades i en politisk och social
sfär. Kulturen blev politisk. Det var framförallt arbetarrörelsens samhällssyn som gav en
politisk relevans åt en lång rad verksamheter, som enligt en traditionell borgerlig sam-
hällssyn var enskilda angelägenheter. Dock behövde detta inte innebära att konsten
skulle vara politiskt radikal eller agiterande. Stora delar av arbetarrörelsen övertog
efterhand det borgerliga bildningsidealet och den borgerliga konstuppfattningen. För-
ändringen i samhället skulle inte ske med en ny typ av konst utan genom att alla skulle
vara delaktiga och därmed kunna uppleva och påverkas av allehanda kulturyttringar. I
början av 1900-talet och då framförallt efter storstrejken 1909 kom en rad olika kultur-
institutioner att grundas i de stora industristäderna. Nilsson menar att detta var en reak-
tion på folkrörelsernas, framförallt arbetarrörelsens kultursyn, där förändring av sam-
hället och dess medborgare var utgångspunkten, och kan ses som ett uttryck av fruktan
för revolutionära samhällsförändringar inom de ”högre” samhällsklasserna. Företagsle-
darnas och köpmännens syfte med dessa institutioner var att de skulle användas som
gemensamma ickepolitiska arenor för överklassen och den nya och omfattande arbetar-
klassen, de skulle helt enkelt inte verka som en samhällsförändrande utan som en sam-
hällsbevarande kraft. Här är det av vikt att poängtera att Göteborgs kulturella institutio-
ner länge var beroende av och ofta startades med hjälp av donationer. Man kan bl.a.
nämna konserthuset och Sjöfartsmuseet, som båda invigdes på 30-talet. Oberoende av
dessa två samhällskrafter fanns det också grupper som betonade konstens autonomi.
Denna syn på kultur hade sina rötter i romantisk filosofi och modernistiskt estetiskt
tänkande. Här såg man konsten som oberoende av samhället, politiken och ekonomin
och man betonade vikten av att inte betrakta konsten som något instrumentellt.111 Sven
Nilsson menar alltså att det redan i början av 1900-talet fanns tre synsätt på konst och
kultur som anger förutsättningarna för kulturpolitikens kommande utveckling. Dessa är,
skriver han:

• Konst och kultur är verktyg för kontinuerlig förändring av samhället och dess
enskilda medborgare

• Konst och kultur är politiskt neutrala nyttigheter på en arena där alla kan mö-
tas

• Konst och kultur är oberoende krafter i samhället. De bör inte betraktas utifrån
sitt sociala eller ekonomiska inflytande.112

                                                          
110 Sven Nilsson är docent i litteraturvetenskap och har publicerat en rad böcker om kultur, medier och
kulturpolitik. Han har även varit kulturchef på regional och lokal nivå samt stadsbibliotekarie i Malmö
1989-97
111 Nilsson 1999 s. 304-408.
112 Nilsson 1999 s. 309.
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I slutet av 40-talet kommer flera utredningar med kulturpolitisk prägel att författas,
nämligen bok-, konst-, musik- och kulturfondsutredningarna. Bengt Lindroth113 menar
att tankegångar, som kan ses som en grund för senare tids kulturpolitik, redan vi denna
tid kommer till uttryck. Han tar fasta på den mer idealistiska stävan att sprida de sköna
värdena till folket, kravet på att decentralisera kulturen och ge flera människor möjlig-
heten att uppleva kulturen, samt den rent fostrande ambitionen. Vidare skriver Lindroth
att det i dessa 40-tals utredningar finns en tro på att den allmänna ekonomiska och
sociala framstegen, d.v.s. den dåtida välfärdsutvecklingen, ofrånkomligen och automa-
tiskt skulle leda till större medvetenhet om de kulturella behoven och till högre kultu-
rella preferenser.114 Statsminister Tage Erlanders tal under 1948 års socialdemokratiska
partikongress är ett uttryck för denna tro: ”Då [om man arbetar i rätt riktning inom de
ekonomiska och sociala områdena: mitt tillägg] kommer den växande, varande sam-
hällsformen själv att sätta sin prägel på den kulturella debatten, och då blir det en natur-
lig utveckling mot någonting.”115 Viktigt att nämna är också Lindroths iakttagelse att de
ovan nämnda utredningarna är och förutsätts att vara nära knutna till samtida utredning-
ar på skol- och folkbiblioteksområdet. Man kan här nämna 1944 års folkbildningsutred-
ning och 1946 års skolkommission, som behandlade områden som i många avseenden
föll inom det kulturpolitiska.116 Folkbildning och fostran var med andra ord intimt
sammankopplade med den kulturella verksamheten i den kulturpolitiska retoriken.
Gränsen mellan utbildningspolitik, folkbildning och kulturpolitik (i bemärkelsen politik
som rör de fria konstarterna) är, som man kan se, under den aktuella perioden, tämligen
flytande. Pierre Guillet Mounthoux117 skriver i sin bok Konstföretaget om konstens
plats i och relation till samhällets ekonomiska struktur. Han menar att man i grova drag
kan hävda att:

Under de 100 år som förflutit efter konsföretagets första avant-gard sekel har alltså konsten
inkorporerats i nationen först som en utbildningsfråga, därefter i kulturpolitiken för att, mot
slutet av seklet, glida över till industripolitikens domäner. Som utbildning skulle man rege-
nerera, som kultur rekreera en arbetande befolkning som till sist kommer att kultiveras som
konsumenter av industrins konstvaror.118

Jag menar att man på 40-talet kan se en början till den process som kommer att leda till
att konsten inkorporeras i samhälls- och statsapparaten genom en uttalad kulturpolitik
från att tidigare har blivit inkorporerat som en utbildnings- och fostringsfråga.

SVERIGES FOLKBIBLIOTEKSUTVECKLING

Bibliotek har kommit till i många olika sammanhang under olika perioder i historien.
De svenska folkbibliotekens framväxt är dock begränsad till 1800-talet och framförallt
till dess senare del, samt till 1900- talets första del. Sven Nilsson identifierar tre krafter
under 1800-talet som på skilda sätt bidragit till de kommunala folkbibliotekens fram-
växt. Han menar att dessa är:

                                                          
113 Bengt Lindroth är Fil kand med bl.a. statskunskap och ekonomisk historia. 1966 blev han verksam
som producent och reporter vid Sverige Radio.
114 Lindroth 1970 s. 80-81
115 Ibid. s. 81.
116 Ibid. s. 83.
117 Pierre Guillet de Monthoux är professor i allmän företagsekonomi vid Stockholms universitet.
118 Guillet de Monthoux 1998 s. 100
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• de moderata och liberala grupper som medverkade till att folkskolan inrättades
• de bildningsliberala grupper som startade föreläsningsföreningar och arbetar-

institut med biblioteksverksamhet som en del av programmet
• folkrörelser, vilka såg biblioteken som en viktig och integrerad del av bild-

ningsverksamheten. 119

Gemensamt för dessa krafter är att de alla är sprungna ur en ambition att bilda ett folk (i
betydelsen den stora massan). Inom dessa tre idétraditioner bildades bibliotek. Till den
första kan man räkna sockenbibliotek, församlingsbibliotek liberala arbetarbibliotek (ej
de som bildades inom den senare arbetarrörelsen) samt bildningscirklarnas bibliotek. De
två sistnämnda kunde till en början ha en del radikala inslag men kom efterhand att anta
en samhällsbevarande karaktär inte olik sockenbibliotekens. Den andra kraften bestod
framförallt av vetenskapsmän, studenter, författare och konstnärer som bildade före-
ningar och institut med politiska och sociala mål, vilka satte folkbildningen i cent-
rum.120 Dessa hade enligt Nilsson en stor roll i att få upp biblioteksfrågan på agendan
inom det etablerade samhället. Han menar på att denna kraft på ett betydande sätt med-
verkade till att ett flertal kommunala stadsbibliotek byggdes under 1800-talets senare
hälft. Ur den sistnämnda kraften som genererades av folkrörelserna uppstod rörelsebib-
lioteken, som både till storlek och kvalité var vitt skilda.

Den samverkande effekten av dessa krafter kom att leda till att 1905 års riksdag beslu-
tade om att ge ett statligt stöd till församlings, kommun-  och föreningsbiblioteken. Man
kan även lägga märke till att man kring sekelskiftet, inom folkbildnings- och biblioteks-
kretsar, hade fört en diskussion om folkbibliotek, där man tydligt har låtit sig inspirerats
av grannländerna och av de amerikanska ”public library” idéerna. Åke Åberg121 menar
att detta kan ses som en början till en ny fas för de svenska folkbiblioteken. 1911 kom-
mer ett viktigt inlägg i debatten om de svenska folkbiblioteken i form av en statlig
utredning med det långa namnet, Förslag angående de åtgärder som från statens sida
bör vidtagas för främjandet av det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. Utredningen
är formulerad av Valfrid Palmgren122. Tydligt inspirerad av de amerikanska biblioteks-
idéerna och kulturhumansitisk utvecklingshumanism framför hon sitt biblioteksideal,
om än något dämpad av hennes medsakkunniga. Hon såg biblioteket som ”det ojämför-
ligt viktigaste medlet till ett folks uppfostran”. Den amerikanska biblioteksidén berättar
om ett bibliotek:

…för alla, oavsett om man tillhörde en viss ekonomisk eller ideologisk grupp. Den krävde
hög inre och yttre standard, vill skapa en samhällets mönstermiljö. Den var demokratisk,
med de öppna hyllorna som en symbol för medborgarnas frihet, och den skulle stödjas av
samhället självt, inte av förödmjukande filantropi. […] I programmet ingick en ambitiös in-
formationsservice och barnavdelning – bakom låg en djuptgående tro på bokens förmåga att
påverka individen och samhället.123

I utredningen betonas vikten av att folkbiblioteken skulle vara kommunala, allmänna
och offentliga. Resultatet av utredningen blir att man 1912 beslutar om att stadsbidrag
ska utgå till ett bibliotekssystem i varje kommun och till studiecirkelbiblioteken. Detta

                                                          
119 Nilsson 1999 s. 201
120 Åberg. s. 56.
121 Åke Åberg fd. lektor vid Högskolan i Borås.
122 Valfrid Palmgren var fil. dr. och amanuens vid KB och en central gestalt i Sveriges folkbibliotekshi-
storia.
123 Åberg 1982 s. 64
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leder till att man i Sverige fick en tradition av dubbla bibliotekssystem, som först efter
andravärldskriget kom att luckras upp. För att åstadkomma kvalité och enhetlighet inom
det svenska biblioteksväsendet inrättas även en central instans med bibliotekskonsulter.
(De två första var Knut Tynell och Fredrik Hjelmqvist) Efter detta tar utvecklingen fart
genomen en kombination av ökad demokratisering och välfärdshöjning tillsammans
med en mer välutvecklad intresseorganisation. En viktig del av denna bildades 1915 och
går under namnet Sveriges allmänna biblioteksförening. Kring denna förening och
konsulenterna växte rad kooperativa aktiviteter fram, som t.ex. fortbildningskurser och
Bibliotekens försäljnings central.124 1926 anordnade skolöverstyrelsen för första gången
den s.k. biblioteksskolan, vilken har bidragit till att bibliotekspersonalen utvecklats till
en yrkeskår.125 Åberg menar också att progressionen till stor del drevs fram av konkur-
rens mellan kommunerna. Invigningen av Stockholms stadsbibliotek kan ses som en
kulmen på den fas av folkbiblioteksutvecklingen som kan sägas ha sin början vid sekel-
skiftet.

Som jag ser det kan man, för att göra det hela mer överskådligt, säga att 1930 års bibli-
oteksförfattning utgör början för en ny fas i folkbiblioteksutvecklingen. I denna presen-
teras nya bestämmelser för statens stöd till folkbiblioteken, vilken i stort baserades på
folkbildningssakkunnigas utredning från 1924, som bland annat berör folkbiblioteksfrå-
gan. I utredningen skriver man att, ”Böcker och bibliotek intaga[…]en central plats i allt
folkbildningsarbete. Det ligger i sakens natur att så måste vara fallet. Boken är ju det
främsta bildningsmedlet och egen läsning en av de viktigaste grundvalarna för all kun-
skap. Allt bildningsarbete måste därför, om det ska nå bestående resultat, i större eller
mindre grad stödja sig på böckerna och bibliotek.”126 Vidare menar man att:

Syftet med statens understödjande av folkbiblioteksväsendet är ju, att så vida kretsar som
möjligt skola erhålla tillgång till den upplysning, uppbyggelse och vederkvickelse som
böcker kunna skänka. Ytterst måste målet därvid vara, att varje allvarligt studieintresse
skall kunna bli i möjligaste mån tillfredsställt och att en var, som behöver hjälp och anvis-
ningar vid sin läsning, skall ha tillfälle att få detta.127

Därför menar man att det var av vikt att folkbibliotekens verksamheten utvecklades mot
starkare koncentration och större effektivitet.  Det är utifrån denna utgångspunkt som
1930 års biblioteksförfattning formuleras, vilken kom att gälla fram till 1965. Författ-
ningen bidrog framförallt till att skapa en bättre fungerande organisationsgrund för
folkbiblioteken, mer än att bidraga till ett ekonomiskt uppsving eller genom att formule-
ra tydligt uppsatta mål. Man ställer krav på samarbete mellan biblioteken och mellan
biblioteken inom en kommun och den statsunderstödda populärvetenskapliga föreläs-
ningsverksamheten. Man ställer även krav på bibliotekariernas kompetens och lokaler-
nas lämplighet. Man angav vidare att de stora kommunerna med relativt välförsedda
bibliotek skall hjälpa de mindre kommunernas bokförmedling. Författningen var även
en förutsättningen, till centralbiblioteksnätets framväxt under de efterföljande 20
åren.128 Centralbiblioteksidéen hade man hämtat från Danmark. Vidare så krävde man
att böckerna skulle vara kostnadsfritt tillgänglig för allmänheten på regelbundna tider,
minst en gång i veckan och att bokbeståndet skulle vara tillfredsställande ur moralisk

                                                          
124 Åberg 1982 s.67
125 Folk- och skolbibliotek betänkande och förslag avgivet av folkbibliotekssakkunniga 1949 s. 35
126 Betänkande med utredning och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet : överar-
betning av ett den 25 maj 1923 av Folkbildningssakkunniga avlämnat utlåtande s. 15.
127 Ibid. s.41
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och konstnärlig synpunkt. Sven Nilsson skriver att denna författning likt Palmgrens
tidigare nämnda utredning anknöt till den amerikanska ”public library” idéen.129  Jag
kan också konstatera att folkbiblioteksverksamheten anses vara en del av folkbildnings-
verksamheten. Åberg menar att biblioteken var en självklar del av folkbildningen och
dess ambitioner att bilda folket och Jan Ristarp130 och Lars G Andersson131 skriver i
deras bok Mitt i byn: Om det moderna folkbibliotekets framväxt att under seklets två
första decennium kom biblioteken närmast att bli en del av folkrörelsekulturen och att
ända in på sjutiotalet ”Var helst en tanke om folkbiblioteken under dessa år dök upp i
det offentliga samtalet, så hade den på ett eller annat sätt fäste i begreppet folkbild-
ning.”132

I den offentliga utredningen Folk- och skolbibliotek från 1949, skriver man att 1930 års
biblioteksförfattning lade grunden till folkbibliotekens kraftiga expansion de efterföl-
jande åren. Vad det gäller kommunala och med dessa likställda bibliotek ökade antalet
med cirka 250 mellan 1930-1945 . Rent kvantitativt ökade det sammanlagda bokbestån-
det och statsunderstödet samt utlåningsfrekvensen med över 50%. Biblioteken utveck-
lades även kvalitativt. Man konstaterar att 1930 års författning bidragit till att främja en
mer effektiv och kvalificerad biblioteksverksamhet. Detta framför allt vad det gäller
handbokssamlingar, läsrum och kompetent personal.133 I slutet av 40-talet kom även den
s.k. allmänkulturella verksamheten att utvecklas och bli en större del av
folkbilioteksverksamheten och då framförallt i de större städerna. Författaraftnar,
konserter, teaterföreställningar, filmvisningar och utställningar ordnades av biblioteken.
Man kom även att utöka sin uppsökande verksamhet. Man strävade allt mer efter att nå
olika grupper som av olika anledningar inte kunde komma till biblioteken.134 Av de
lägesanalyser som görs i Folk- och skolbibliotek och i Det fria och frivilliga
folkbildningsarbetet kan man konstatera att man på 40-talet menar att folkbiblioteken
genomgått en betydande utveckling men att det ändock finns betydande svagheter.
Dessa menar man framförallt är synlig på landsorten. Man konstaterar t.ex. i Folk- och
skolbibliotek att 983 kommuner, d.v.s. 39%, helt saknar kommunala bibliotek. Vidare
skriver man att landsbygdens biblioteksväsen är splittrat och lider av resursbrist, som
orsakat dåligt sammansatta, ofta föråldrade bokbestånd, dåliga lokaler och dåligt
avlönad personal.135  Beträffnade städernas bibliotek är det framförallt bristen på
kvalificerad personal som lyfts fram och då framförallt vad det gäller centralbiblioteken.
Men man menar också att den övriga kommunala verksamheten har otillräckligt med
personal för att kunna “genom rådgivning och vägledning lämna bildningsarbetet ett
effektivt stöd.” Vidare skriver man att “..åtgärder, som kunna vidtagas för att förbättra
bokförsörjningen genom biblioteken, bör ha till yttersta syfte att möjliggöra för varje
medborgare, var han än befinner sig, att få låna vilken som helst bok som han behöver
antingen för studier eller förströelse.”136  I häftet Standard för svenska folkbibliotek137

                                                          
129 Nilsson 1999 s. 205-206.
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70-talet. Har varit bibliotekskonsult vid SÖ:s bibliotekssektion och kulturrådet. Var från dess etablering i
1998 till oktober 2000 chef för IFLA´s kontor för yttrande och informationsfrihet i Köpenhamn m.m.
131 Lars G Andersson har en fil. mag.  från biblioteksskola. Anställd i Bibliotekstjänst AB 1961-67. Har
varit biträdande stadsbibliotekarie i Örebro 1967-71 och stadsbibliotekarie i Landskrona 1971-76 och
stadsbibliotekarie i Solna mellan 1976- 77.Ordförande i Svenska Folkbibliotekarieförbundet 1974-77 och
ordförande i DIK – förbundet1976-80 m.m.
132 Ristarp, Andersson 2001 s. 21.
133 Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet 1946 s. 81-82 181-182.
134 Vestlund 1996 s. 157.
135 Folk- och skolbibliotek betänkande och förslag avgivet av folkbibliotekssakkunniga 1949 s. 41.
136 Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga 1946 s. 182



31

försöker Kerstin Munck af Rosenschöld, som var bibliotekarie i Göteborg, att komma åt
personalproblemet, genom att skapa en standard för bibliotekariernas kompetens och
lön.

Jag avslutar detta avsnitt med ett citat från Folk- och skolbibliotek angående
bibliotekspersonalens arbetsuppgifter för att närmare belysa folkbibliotekverksamheten
under slutet av 40-talet. Här ska dock poängteras att detta citat måste betraktas som ett
ideal för de större biblioteken. Uppdelningen som man här gör mellan bibliotekarbete
och kontorsarbete är ett led i en rationaliseringsprocess, som kommit sig av
arbetsuppgifternas tillväxt och den tidigare nämnda bristen på kvalificerad personal.

Det egentliga biblioteksarbetet omfattar bokurval, vissa bibliotekstekniska uppgifter samt
handledning av den boklånade allmänheten. Till de bibliotekstekniska uppgifterna hör bl.a.
böckernas klassificering och katalogisering. Vidare är vägledningen av allmänheten bety-
delsefull när det gäller både att tillgodose läs- eller studieintressen och sköta den allmänna
upplysningscentralen, som bibliotekets handbokssamlingar kan och bör utgöra. Kontors ar-
betet å andra sidan omfattar det rent mekaniska utlåningsarbetet (utstämpling av boklån,
sortering av kort m.m.), bokuppsättning, maskinskrivningsarbete avseende bokinköp, bok-
bindningssändningar, kopiering av katalogkort etc., vidare registrering av låntagare, inkräv-
ning av förfallna boklån och andra till expeditionstjänsten hörande uppgifter.138

GÖTEBORGS  FOLKBIBLIOTEK: EN HISTORIK139

Formellt kan man säga att Göteborgs folkbiblioteks historia börjar vid Robert Dicksons
stiftelse styrelsesammanträde den 8 maj 1861. Detta för att stiftelsen denna majdag
1861 beslöt att man skulle upplåta de av James Dickson begärda lägenheterna för en
hyra på 240 riksdaler per år, för att han där skulle inrätta ”…ett ’Folk – Bibliotek’,
hufvudsakligen för arbetarklassen…”140. Denna stiftelse hette till en början Styrelsen
öfver arbetarbostäder i Göteborg, men bytte namn efter det att stiftelsen 1858 erhållit en
donation på 180 000 riksdaler av Robert Dickson allt enligt den nyss avlidne faderns
önskemål. Den andre januari 1862 öppnar biblioteket för allmänheten och fram till 1873
stod J Dickson för bibliotekets samtliga kostnader. Vid dennes död 1873 övertogs
ansvaret och driften för biblioteket, i enlighet med grundarens testamente, av Robert
Dicksons stiftelse. För detta uppdrag erhöll stiftelsen av J Dickson 100 000 riksdaler,
varav minst två tredjedelar skulle användas till att uppföra en ny biblioteksbyggnad.141

                                                                                                                                                                         
137 Munck af Rosenschöld 1944.
138  Folk- och skolbibliotek betänkande och förslag avgivet av folkbibliotekssakkunnig 1949 s. 71.
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saknades inte heller här. När bostads reformatorn Oscar Ekman under den tredje koleravågen 1866
vädjade till stadsfullmäktiges motsträviga majoritet av grosshandlare om bostadssociala insatser åberopa-
de han följande som skäl: ”Goda och dugliga arbetare bli för köpmännen goda konsumenter och komma
ej att belasta fattigvården””
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1874 fastställde stiftelsens styrelse Föreskrifter för Göteborgs Stads Folkbibliotek, där
de tre första paragraferna lydde som följer:

1.Biblioteket är tillgängligt för hvarje ordentlig person utan afseende på stånd och förmö-
genhetsvillkor.
2. Ingen afgift erlägges vare sig för läsning på stället eller för hemlåning af böcker.
3. Tidningar, tidskrifter och vissa dyrbarare böcker utlemnas ej till hemlåning, utan äro en-
dast tillgängliga för läsning på stället.142

1897 kan man flytta verksamheten till de nya lokaler, som man byggt för den tidigare
nämnda donationen och som man enligt J Dicksons testament, uppfört för att passa
bibliotekets verksamhet. Byggnaden blev den första byggnaden i Skandinavien som var
uppförd just för ändamålet att vara ett folkbibliotek. Det sista året före sekelskiftet
diskuterade man åtgärder mot dryckenskapen i Göteborg. Ett av förslagen som lades
fram för att få bukt med problemet var att man skulle inrätta folkbibliotek i flera stads-
delar och att läsrumsverksamheten143 skulle utökas. En beredning tillsattes för att utreda
frågan, vilken föreslog att man skulle inrätta folkbibliotek i Redbergslid och Majorna
och att man skulle kunna låna böcker på läsrummen. Som en följd av detta kom man att
diskutera huvudmannafrågan, där man var oense om huruvida man skulle lägga de nya
biblioteken under en kommunal styrelse eller om den skulle infogas under Robert Dick-
sons stiftelse eller under utskänkningsbolaget, som ansvarade för läsrummen. Stads-
fullmäktige beslöt i oktober det första året på det nya århundradet att utskänkningsbola-
get skulle fortsätta att bedriva läsrumsverksamheten och att Robert Dicksons stiftelses
styrelse, som utsågs av stadsfullmäktige, skulle utse en biblioteksnämnd som skulle
förvalta Dicksonska biblioteket samt de nya stadsdelsbiblioteken. Ett av huvudskälen
till att det inte blev ett kommunalt huvudmannaskap var att man hyste uppfattningen att
donationsbestämmelserna utgjorde ett hinder för att överlåta Dicksonska bibliotekets-
förvaltning åt en kommunal styrelse. Biblioteksnämndens uppgifter fastställdes under
följande år och lyder som följer:

3 § Biblioteksnämnden äger att inkomma till styrelsen för Robert Dicksons stiftelse förslag
till antagande och avskedande av föreståndare och betjäning vid de olika bibliotek som bli-
vit ställd under nämndens vård, att uppgöra ordningsregler för biblioteken, särskilt innefat-
tande bestämmelser rörande läsning på stället och hemlån, att besluta om anskaffande av
böcker, tidskrifter och tidningar samt de allmänna grunderna för böckernas inbindning, att
tillse att bibliotekslokalerna jämte inventarier befinna sig i tillbörligt skick, att årligen före
den första oktober inkomma till styrelsen för Robert Dicksons stiftelse med förslag till ut-
gifts- och inkomststat för biblioteken för det kommande året, samt att i övrigt vidtaga åt-
gärder, som synes kunna befordra institutionens befodran och utveckling.144

Under åren utvecklades verksamheten bland annat med inspiration från de angloameri-
kanska ”public libraries” idéer. Öppna bokhyllor införs och barn och ungdomsverksam-
heten förbättras. 1913 och 1914 öppnas även två nya bibliotek, biblioteket i Landala och
biblioteket i Lundby, som genom en begäran från Robert Dicksons stiftelse fick anslag
från Stadsfullmäktige. Vidare får stiftelsen större ansvar då de övertog ansvaret för
Göteborgs läsrum från Utskänkningsaktiebolaget. Dock är inte allt en dans på rosor.
Före och under första världskriget blev bibliotekens ekonomiska situation allt sämre,

                                                          
142 Atlestam 1997 s. 54.
143 Läsrummen hade kommit till genom att Göteborgs utskänkningsaktiebolag (Bolag som övertog
utskänknings rättigheterna i Göteborg 1865 för att få bort det privata vinstintressena i spritförsäljningen.
Detta som ett led i att få ned alkohol konsumtionen i Göteborg.) använde en del av vinsten för att erbjuda
göteborgarna andra öppna lokaler än krogarna.
144 Atlestam 1997 s. 74-75.
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vilket ledde till att stiftelsens styrelse såg sig nödgad att begära pengar från stadens
kassa för att kunna hålla verksamheten igång. Förfrågan beviljades och från och med
1922 erhåller stiftelsen medel från staden, som täckte två tredjedelar av biblioteksverk-
samhetens underhåll. Efter ett livligt debatterande angående läsrummens funktion och
nödvändighet i slutet av 1920-talet, där man bl.a. föreslog att ett par läsrum skulle
läggas ner för att man istället skulle satsa på ett nytt bibliotek i Getebergsäng. Resultatet
blev att flera av läsrummen upprustades och att ett nytt bibliotek i Getebergsäng öppna-
des 1927.

1932 blir Dicksonska biblioteket centralbibliotek, detta efter ett riksdagsbeslut 1929,
som fastställde att varje län efter hand skulle upprätta sådana. Dessa skulle förmedla lån
till de mindre folkbiblioteken, tillhandahålla vandringsbibliotek och genom rådgivning
stödja biblioteksverksamheten ute i länen. I samma veva som man ansökte till uppdraget
som centralbibliotek gjorde biblioteksnämnden en beskrivning av läget för Göteborgs
folkbibliotek, där man konstaterade att bibliotekssystemet var alltför splittrat och oen-
hetligt och att man därför borde centralisera inköp och katalogisering. Det ökade ansva-
ret man fick i och med centralbiblioteksuppdraget ledde till att man vill höja kompeten-
sen i ledningen, vilket man bl.a. gjorde genom att utvidga biblioteksnämnden med två
ledarmöter som skulle väljas utanför styrelsen för Robert Dicksons stiftelse. Göteborgs
stads folkbibliotek blev den övergripande beteckningen på hela bibliotekssystemet och
de mindre stadsdelsbiblioteken kom att bli s.k. filialer till Dicksonska. Nils Genell som
tillsattes som centralbibliotekarie lyfte i sin första årsberättelse fram några för bibliote-
ken akuta problem. Han menade att biblioteken led av trångboddhet, hade alltför ned-
slitet bokbestånd, var allt för få, led av personalbrist och att bibliotekarierna hade allt för
låga löner. Dessa problemområden var på tapeten i diskussionen om Göteborgs folkbib-
liotek en långtid framöver. 1945 införlivas Västra Frölunda med Göteborgs stad, vilket
ledde till att Göteborgs stads folkbibliotek övertog ansvaret för den lilla biblioteksverk-
samhet som bedrevs i Västra Frölunda. På detta sätt kom även ett ABF – bibliotek i
Backa att införlivas med Göteborgsstad 1949. 1938 övertog Göteborgsstads folkbiblio-
tek ansvaret på Sahlgrenska biblioteket. Detta efter det att de ideellt arbetande damerna,
som ansvarat för verksamheten tidigare, frågat centralbibliotekarie Nils Genell om hjälp
för att ansöka om stadsbidrag, som påtalade de brister som fanns i verksamheten. Ansö-
kan ledde också till att man fick medel till att starta bibliotek på en rad sjukhus i staden.
Dock fick man bara, utöver det Sahlgrenska sjukhusbibliotket, hela ansvaret för det
Ekmanska sjukhusbiblioteket.

Trots denna utveckling från 1930-talet och fram till mitten av 50-talet, i och med vilken
Göteborgsstads folkbibliotek blev större,  fick ett ökat ansvar och att man även kom att
renovera det Dicksonska biblioteket, kan man säga att denna period karaktäriseras av
stagnation vad det gäller bibliotekssystemets utveckling.145

                                                          
145 Atlestam 1997 s. 63-128
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FOLKBIBLIOTEKSPOLITIKEN

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilken folkbibliotekspolitik som fördes under
perioden 1945-50. Denna presentation baserar sig på den redan tidigare nämnda arkiv-
studien. Redogörelse innehåller rikligt med många och långa citat. Detta beror på att
den ska utgöra undersökningens analysmaterial, d.v.s. för Göteborgs folkbibliotekspoli-
tik representativa texter. Insamlandet av redogörelsens material grundar sig på frågan:
Hur ser folkbiblioteksaktörerna på sin situation (vad det gäller folkbibliotekssystemet i
Göteborg) och hur resonerar de utifrån denna om dessa folkbiblioteks framtid? Denna är
formulerat med tanke på den definition av idé som jag använder mig av, d.v.s. en tanke
om vad som bör göras (vid ett visst tillfälle eller i en viss situation) eller hur något bör
utföras eller verkställas. Detta för att redogörelsen ska få en direkt koppling till, vad
som skulle kunna betecknas som Göteborgs stads folkbibliotekspolitik, som den var
formulerad under den aktuella. Denna fråga har fungerat som mitt fokus när jag tagit del
av den tämligen disparat textmassa som arkivet innehåller. Redogörelsen är svaret på
den ovanstående frågan, indirekt formulerat av texternas avsändare, d.v.s. svaret givit av
folkbiblioteksaktörerna. Vidare har de texter och citat jag använt mig av valts ut bero-
ende på vilka som formulerat dessa, beroende på vilka som är dess avsändare. För att
texterna även skulle få en direkt koppling till den göteborgska folkbiblioteksverksam-
heten ansåg jag att texternas avsändare, d.v.s. folkbiblioteksaktörerna, skulle vara med-
lemmar i biblioteksnämnden eller arbeta som bibliotekarier i Göteborgsstad. Om citaten
inte är skrivna av någon i dessa två kategorier följer en förklaring till varför jag ändock
valt ut dessa. För att erhålla ett korrekt svar hade jag innan studiet av arkivet läst in mig
på textens kontext, för att min läsning skulle få en så giltig riktning som möjligt, d.v.s.
att jag ville få en bild av helheten innan jag gav mig in på att försöka förstå delen. Jag
inleder avsnittet med en presentation av det textmaterial jag har studerat och hämtat
citaten ifrån, för att ge läsaren en bild av textmaterialets karaktär och vilka som är
textens deltagare, d.v.s. en presentation av situationskontexten.

TEXTMATERIALET
Det material jag använt mig av är, som tidigare nämnts, insamlat från biblioteksnämn-
dens arkiv. Biblioteksnämnden är under den aktuella det organ som förvaltar Göteborgs
stads folkbibliotek. Nämnden sköter därför de för Göteborgs folkbibliotek mer över-
gripande frågorna. Dess övergripande mål är att verka för Göteborgs folkbiblioteks väl
och ve. Detta givetvis i samverkan med verksamhetens personal och med Robert Dick-
sonska styrelsen. Även om texterna har fått sin karaktär av att nämnden inte direkt
beblandar sig med det dagliga arbetet på folkbiblioteken, rymmer texterna också en hel
del frågor som rör enskildheter, som har en mer praktisk prägel. Jag har dock fokuserat
mig på det som är av mer överordnad art. Arkivet innehåller protokoll från nämndens
sammanträden, skrivelser, korrespondens, årsberättelser, kataloger, lånejournaler, ur-
valslistor, interna utredningar, personaltidning, tidningsurklipp, diverse småtryck med
mera. För min del har protokollen, interna utredningar, skrivelser, korrespondens, tid-
ningsurklipp och årsberättelser varit av intresse. Protokollen är ett direkt resultat av vad
som sagts på nämndens möten och visar på ett tydligt sätt vad som upptar deras tid.
Dock har de protokollens karaktäristiska stil av att på kortast möjliga sätt dokumentera
vad som sagts och behandlats under mötena. Protokollens texter är ofta relaterade till
interna utredningar och skrivelser som formulerats av eller på uppdrag av nämnden.
Dessa skrivelser och utredningar vänder sig antingen till nämnden själv och syftar mot
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att klarlägga bibliotekens situation, medan skrivelser framförallt vänder sig mot myn-
digheter och andra instanser som kan påverka bibliotekens situation.  Korrespondensen
utgörs av allt ifrån brev av tämligen privat natur, till brev rörande folkbibliotekens
praktiska göromål. Årsberättelserna beskriver Göteborgs folkbiblioteksverksamhet, som
den har gestaltat sig under det gångna året och är formulerad av chefsbibliotekarien.
Under den aktuella perioden var Nils Genell chefsbibliotekarie och centralbibliotekarie
och har därför också varit representerad i biblioteksnämnden. De av dessa olika textty-
per som vänder sig utåt, är framförallt skrivelserna, som nämnden skickar till olika
instanser och då framförallt till olika myndigheter, som t.ex. skolöverstyrelsen. Man kan
dock konstatera att utredningarna används i en utåtriktad verksamhet, som syftar till att
påverka olika parter. Årsberättelserna formuleras framförallt för att ge de ansvariga i
Robert Dicksonska stiftelsens styrelse en lägesbeskrivning, men används också för att
beskriva biblioteksläget för andra intressenter.

Karaktären på texterna är inte i något av fallen den att de är ideologiskt laddade, man
kan alltså inte påstå att ideologin, med Liedmans ord, är manifest. Texterna är inte
formulerade i syfte att ge en officiell bild av verksamheten, utan bidrar mer till att ge en
bild av institutionens situation som den uppfattas av de inblandade. I dessa dokument
finns ideologin alltså framför allt latent. Jag har också studerat tidningsartiklar i dags-
tidningar där flera olika bibliotekarier kommer till tals. Dessa är av annan karaktär, på
så vis att de riktar sig utåt mot allmänheten. Innehållsmässigt har jag dock kunnat kon-
statera att de ligger nära de teman och det resonemang som förs i de övriga texterna.
Arkivet består även av inkommande material som jag använt mig av om det varit for-
mulerat av bibliotekarier arbetandes inom Göteborgs folkbiblioteksväsen.

Vidare så är det av vikt att poängtera att flertalet av dokumenten, som jag analyserat är
av den karaktären, att flera olika röster – flera aktörers åsikter står bakom en skriven
text – d.v.s. texter som bygger på en konsensus mellan flera olika människors tycke.
T.ex. så bestod biblioteksnämnden år 1945 av tre personer knutna till den Robert dick-
sonska stiftelsen; vice ordförande I. Sefve rektor, A. Rydberg fröken och S. Hallgren
Överbibliotekarie; Vidare så bestod nämnden av ordförande E. Lagerholm skatteexe-
kutor, A. Nordbeck folkskolelärare och bibliotekskonsult och sekreteraren N. Genell
chefsbibliotekarie.146 Det är alltså frågan om att en mängd olika människors åsikter blir
till en politik. Av detta följer att det kan ha funnits och troligtvis fanns meningsmotsätt-
ningar mellan dessa aktörer som inte jag blir varse om genom att studera dessa doku-
ment. Den ideologi som jag kommer att utkristallisera kommer, som en följd av detta,
endast kunna ses som den ideologi som blev resultatet av ett antal människors strävan-
den. Själva den dikursiva kampen som leder fram till politiken blir med andra ord inte
synlig.

FOLKBIBLIOTEKSAKTÖRERNAS  SYN PÅ GÖTEBORGS
FOLKBIBLIOTEKS SITUATION

Ett dokument som beskriver Göteborgs folkbiblioteks dåvarande situation och som
framstår som centralt, eftersom man ofta hänvisar till detta, är ett yttrande som Dr.
Krogh- Jensen147 gör angående utbyggnad av stadens folkbiblioteksväsen. I början av

                                                          
146 Årsberättelse 1945 s. 3
147 Doktor Krogh – Jensen var under perioden chef för Fredriksbergs kommunbibliotek i Danmark och
enlig biblioteksnämnden ”en av de erfarnaste folkbibliotekscheferna i Skandinavien.
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40-talet får nämnden i uppdrag av Robert Dicksons stiftelsens styrelse att avgiva ett
yttrande angående utbyggnad av stadens folkbiblioteksväsen. Ärendet fick sin formella
upprinnelse i en av stadsfullmäktigeledamoten herr Löfvenius formulerad motion. Den
21 februari 1945 beslutar nämnden om att man skall låta Dr. Krogh- Jensen148 bearbeta
frågan om utbyggnad av folkbibliotekssystemet. Detta leder till att samme person senare
kom att avlämna det, ovan nämnda, skriftliga yttrande till nämnden som ”i stort sett
gillade den tankegång som präglade betänkandet.”149,som därför också blev flitigt
citerad i bl.a. det yttrande som nämnden avgav till Robert Dicksons stiftelsens styrelse.
Krogh Jensen inleder som följer:

Idet jeg takker for den ærefulde Opfordring til at komme til Göteborg og deltage i Forhand-
lingerne vedrörande Göteborgs Stads Folkebiblioteks Udvidelseplaner, skal jeg tillade mig i
det fölgende at sammenfatte mit Syn paa denne Sag.
      Det er ikke vanskligt at konstatere, at Göteborgs Stads Folkebibliotek, herunder Dick-
sonska Folkbiblioteket, som engang var det förende i Norden, i en længere Aarrække har
staat i Stampe og efterhaanden er blevet distanceret af saa godt som alle andre större nor-
diske Folkebiblioteker. Alene den Kendsgerning, at der bortset fra nogle mindre lokalefor-
beredninger ikke har fundet nogen väsentlig Udvidelse af biblioteksvirksomheden Sted i
Tiden siden 1927, viser, at Göteborgs Stads Folkebibliotek har väret forholdsvis uberört af
den rivende Udvikling, som i dette Tidsrum har præget saa mange andre större Folkebibli-
oteker i Norden, og som netop har givet sig Udslag i betydelige Udvidelser og mange Ste-
der tillige i Opförelsen af nye, smukke Biblioteksbygninger. Ogsaa Göteborg har som Stad
betragtet i disse Aar gennemgaat en stærk og mangesidig Udvikling, men heller ikke i den-
ne Udvikling har Bibliotekvirksomheden kunnet fölge med.150

Krogh – Jensens skriver senare i utredningen att ”Helhedsbilledet bliver da en stærkt
underdimensionirtet og underernæret Biblioteksvirksomhed.”151 Hans beskrivning av
folkbibliotekens tillstånd är utan tvekan väldigt pessimistisk. Jag kan dock konstatera att
denna dom över folkbiblioteksverksamheten i Göteborg troligtvis inte kom som en
chock för de inblandade. Detta eftersom man redan under 30-talet vid flera tillfällen
diskuterat otillräckligheten av Göteborgs folkbiblioteksresurser i nämnden.152 Jag menar
dock att det Krogh – Jensen skriver i sitt yttrande befäster och förstärker institutionens
självbild av att vara omodernt och otillräcklig. Jag konstaterar vidare att folkbiblioteken
ställs mot dels Göteborgs generella samhällsutveckling, vilken betecknas som stærk og
mangesidig, dels mot den allmänna folkbiblioteksutvecklingen i Norden, som beskrivs
med termen rivende. Göteborgs folkbibliotek menar man har stått utanför denna ut-
veckling. Detta blir även väldigt tydligt efter man tagit del av biblioteksnämndens
konstaterande i sitt betänkande till Styrelsen för Robert Dicksons stiftelse över folkbib-
liotekssytemets fortsatta utbyggnad i Göteborg, som i stort baseras sig på Krogh –
Jensens utredning. ”Ett folkbibliotek vänder sig enligt sakens natur till alla medborgare i
samhället, vuxna såväl som barn, och under förutsättning att tillfredsställande resurser
finnas, räknar man med minst 30 % av folkmängden som aktiva låntagare. De 15 % som
Göteborg kan redovisa är mindre än hälften av vad man vill kalla normalt.”153 Vidare så
skriver man i samma betänkande att ”Underdimensioneringen gäller även bokbeståndet,

                                                          
148 Doktor Krogh – Jensen var under perioden chef för Fredriksbergs kommunbibliotek i Danmark och
enlig biblioteksnämnden ”en av de erfarnaste folkbibliotekscheferna i Skandinavien.
149 Biblioteksnämnden, Göteborgs stads folkbibliotek, Protokoll 1926-1948 A?:3, den 22 mars 1945
150 Biblioteksnämnden, Göteborgs stads folkbibliotek, Bilagor till Styrelseprotokoll 1942-1950, E?:3,
Bilaga till protokollet den 22 mars 1945.
151 Ibid.
152 Biblioteksnämnden, Göteborgs stads folkbibliotek, Bilagor till Styrelseprotokoll 1942-1950, E?:3,
Bilaga till protokollet den 24 maj 1945.
153 Ibid.
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det viktigaste i hela biblioteket. Göteborg har inte fullt 0.5 band pr invånare, Stockholm,
lund och Uppsala ha närmare det dubbla. Många andra svenska bibliotek ha åtskilligt
mer. Bland Sveriges större folkbibliotek är Göteborgs utan jämförelse det som i fråga
om bokresurser är sämst ställt.”154 För att ytterligare beskriva hur biblioteksaktörerna
ser på sin situation följer här två citat från en skrivelse (1947) från biblioteksnämnden
till Justitsiekanslerämbetet där nämnden redogör för folkbibliotekssystemets belägenhet,
detta för att erhålla ämbetets åsikter och kommentarer. Man skriver att:

Bland folkbiblioteksverksamhetens målsmän och de för denna verksamhet i övrigt intresse-
rade har man har man icke kunnat undgå att konstatera, den betänkliga stagnation som, som
inträffat beträffande den samlade folkbiblioteksverksamheten i Göteborg. Trots ett stort in-
tresse för sin uppgift från biblioteksnämndens och den i verksamheten sysselsatta persona-
lens sida samt oavlåtliga försök av nämnden och dess chefstjänstemän att åstadkomma tids-
enliga resultat och skälig biblioteksstandard av till buds stående resurser, har verksamheten
i Göteborg icke kunnat hålla jämna steg med den allmänna utvecklingen på området, sådan
densamma kommit till uttryck på en mängd olika orter här i landet. Folkbiblioteksverksam-
heten i Göteborg befinner sig i själva verket tyvärr långt under den nivå ifråga om möjlig-
heterna att betjäna allmänheten, vilken måste anses göra en nödvändig förutsättning för att
verksamheten skall kunna på ett tillfredsställande sätt fylla sitt ändamål och tillgodo se de
krav, som i våra dagar med all rätt kunna ställas på densamma.

Dicksonska folkbiblioteket, som kan tillskrivas äran att av att ha spelat pionjärernas roll på
folkbiblioteksverksamhetsområdet här i landet, har helt naturligt under årens lopp haft en
mycket stor betydelse i folkbildningsverksamhetens tjänst. Under många år var biblioteket
stadens ända inrättning av ifrågavarande art, och biblioteket var även ”självförsörjande”,
d.v.s. alla den med verksamheten förenade kostnaderna täcktes av tillgängliga donationers
avkastning. Utvecklingen ledde emellertid i Göteborg till samma situation som på många
andra orter. Genom samverkan av sådana faktorer som å ena sidan städernas alltmer ökade
invånarantal och folkbildningssträvandets ständiga frammarsch med där av stegrande krav
på biblioteket samt å andra sidan penning värdets fall med höjda omkostnader och lägre av-
kastning kom biblioteket slutligen i sådant läge, att biblioteket såg sig ur stånd att med hjälp
av allenast egna medel upprätthålla sin verksamhet i erforderlig omfattning, varför bibliote-
ket måste vända sig till staden med anhållan om dess ekonomiska stöd. Först gången sådant
stöd lämnades var år 1920,…155

Jag kan konstatera att man anser att Göteborgs folkbibliotek tidigare varit ett föredöme
för andra folkbibliotek i Norden. I slutet av 40-talet har man den motsatta bilden av
folkbibliotekssystemet och anser sig omsprungna av andra folkbibliotek, som bättre
hängt med i en stark och mångsidig samhällsutveckling. Vidare hävdar man att verk-
samheten har god kvalité, vilket leder dem till att söka orsakerna till stagnationen i
organisationen. På så sätt blir kritiken riktad från bibliotekarierna och nämndens före-
trädare, mot de strukturer inom vilka de verkar. Biblioteksnämndens betänkande för-
medlar alltså en tämligen dyster bild av Göteborgs folkbiblioteks tillstånd, men samti-
digt en ganska positiv bild av sin egen och personalens insatts.

Jag kan av citatet nedan konstatera att biblioteksnämnden ansåg att läget var sådant att
stora förändringar krävdes, att biblioteket långt tidigare varit moget för att gå vidare i
sin utveckling:

Biblioteket är nu så starkt hämmat i sin utveckling att rättelse inte kan vinnas genom små-
förbättringar. Man måste på ett genomgripande sätt reorganisera hela biblioteksverksam-
heten. Göteborgs stads folkbibliotek har säkerligen länge varit moget härför och intar i detta
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hänseende inte någon särställning. Detsamma har vid olika tidpunkter gällt de flesta andra
större folkbiblioteken i Norden. Är det klart att en reorganisation behövs så bör man inte
dröja med att gå till verket. Ett modernt välrustat folkbibliotek får givetvis ett utomordent-
ligt värde för staden just i den tid som förestår och dröjesmål med reorganisationen innebär
blott att man ökar de med densamma förbundna svårigheterna och kostnaderna.156

Man anser att ”klänningen” är urvuxen och föråldrad och att den inte kan lappas och
lagas, utan en helt ny klänning måste skräddas för att folkbiblioteken skulle kunna
genomgå den modernisering som andra bibliotek och andra företeelser i samhället redan
genom gått. Det är denna situation som folkbiblioteksaktörerna anser att Göteborgs
folkbibliotek befinner sig i och det är utifrån denna syn man resonerar om framtiden.

För att ytterligare visa vad missnöjet över folkbibliotekssystemet kunde ta sig för ut-
tryck, vill jag visa på två citat, som speglar detta på ett mer informellt sätt. Det är chefs-
bibliotekarien och nämndens sekreterare Nils Genell som besvarar två förfrågningar om
huruvida studiebesök var möjligt eller inte. Det sistnämnda citatet är till fröken Karen
Hansen från Danmark och det första är till Miss Brown en engelsk barnbibliotekarie
som vill komma på besök till Sverige och uppleva dess bibliotek:

We will be Glad to show you our library and it´s childrens department. As we for a long
time have been suffering from unsuitable quaters and lack of sufficent personell we have
not got very much to brag about, I am afraid.157

Det är mycket älskvärt av biblioteksdirektör Robert L. Hansen att beteckna vårt bibliotek
som ”et godt læreste” men Ni måste ha klart för Er att biblioteket företer många brister som
gör att Ni inte skall vänta Er att finna ett hypermodernt och mönstergillt storstads bibliotek.
Huvudbiblioteks byggnaden är i det närmaste 50 år och alldeles urvuxen, våra filialer äro
också otillräckliga och biblioteksresurserna på det hela taget i förhållande till stadens stor-
lek knappa.158

Dessa citat visar på att det verkligen råder ett allmänt missnöje om folkbibliotekens
situation och detta även tar sig uttryck i mer personliga relationer med representanter
från andra bibliotek i världen, detta tillskillnad från de tidigare citatens mer formella
prägel. Det är tydligt att Genell även i detta sammanhang inte alls kan kännas sig nöjd
stadens folkbiblioteksresurser.

 FOLKBIBLIOTEKSAKTÖRERNA  SYN PÅ GÖTEBORGS
FOLKBIBLIOTEKS FRAMTIDA GESTALTNING

 Folkbiblioteksaktörerna försöker att lokalisera orsakerna till folkbibliotekens belägen-
het, för att sedan formulerar vad som bör göras. Man identifierar flera olika förklaringar
till varför Göteborgs folkbibliotek befann sig i den ovan beskrivna situationen. För-
klaringarna kan sägas utgå från tre huvudteman. Dessa redogjorde vice ordförande Herr
Pineus för vid ett biblioteksnämndsmöte, där han lämnade en orientering av de för
Göteborgs folkbibliotek då aktuella problemen. I protokollet sammanfattar man dessa
som följer ”Lokalfrågorna såväl för huvudbiblioteket som för filialerna, personalfrågor-
na och därmed den sammanhängande lönefrågan, samt den åt en särskild beredning
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157 Biblioteksnämnden, Göteborgs stads folkbibliotek, In- och utgående korrespondens 1940 31/5 – 1949,
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158 Biblioteksnämnden, Göteborgs stads folkbibliotek, In- och utgående korrespondens 1940 31/5 – 1949,
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anförtrodda frågan om folkbibliotekens förvaltning.”159 Min arkivstudie av texterna i
biblioteksnämndens arkiv visar också på att det är just dessa teman som helt igenom
dominerar den beskrivning som folkbiblioteksaktöerna gör av orsakerna till folkbiblio-
tekens stagnation och bristfällighet.

Den s.k. lokalfrågan upptar stort utrymme, i den av biblioteksnämnden och biblioteks-
personalens formulerade folkbibliotekspolitiken. Hur deras resonemang förs blir väldigt
tydligt i det nedanstående citatet från biblioteksnämndens betänkande till Styrelsen för
Robert Dicksons stiftelse över folkbibliotekssystemets fortsatta utbyggnad i Göteborg,
som i stort baseras sig på Krogh – Jensens utredning.

Orsaken till folkbibliotekens alltför ringa räckvidd får sökas inom själva folkbiblioteks-
verksamheten, och då det biblioteksmässiga arbetet som utföres i Göteborgs stads folkbib-
liotek varken kvalitetsmässigt eller i tekniskt hänseende väsentligt skiljer sig från det som
utföres i andra svenska folkbibliotek, måste det vara själva organisationen och dimensione-
ringen av biblioteksverksamheten som är otillfredsställande. En närmare undersökning be-
kräftar detta antagande. Att lokalförhållandena ha avgörande betydelse för ett biblioteks ar-
bete och utveckling är ett välkänt faktum. Olämpliga och otillräckliga lokaler kan för långa
tider hålla ett biblioteks verksamhet nere på en konstlat låg nivå medan en väl dimensione-
rad och konstruerad byggnad kan åstadkomma ett utomordentligt kraftigt uppsving. Det kan
inte vara något som helst tvivel om att lokalfrågan är vad som bromsat Göteborgs folkbibli-
oteks utveckling. Det gäller både lokalernas storlek och deras antal. Men det är skäl att
stryka under att det är huvudbiblioteket såsom administrativt centrum och överhuvud den
avgjort viktigaste delen av hela organisationen som härvidlag främst påkallar åtgärder.
Dicksonska bibliotekets byggnad, uppförs långt före den moderna utvecklingen av folkbib-
lioteksväsendet, är nu ohjälpligt föråldrad. Den kan varken i fråga om storlek eller i andra
hänseenden fylla berättigade krav från en modern storstadspublik. Utlåningssalen för vuxna
är kraftigt underdimensionerad och det samma gäller övriga lokaler. Det är utan ringaste
tvivel denna gamla huvudbyggnads brister som utgör huvudorsaken till den samlade bibli-
oteksverksamhetens stagnation. En normal utveckling kan icke uppnås förr än Göteborgs
stads folkbibliotek får en ny huvudbyggnad. Det vore utsiktslöst att ytterligare bygga till
Dicksonska biblioteket och likaledes utsiktslöst att söka avhjälpa bristerna enbart genom att
bygga ut filialsystemet. Vad filialer beträffar är det till en viss grad ogörligt att rätt dimen-
sionera dem och ordna in dem i systemet, så länge man inte har klart för sig det nya huvud-
bibliotekets placering och dimensioner. Att söka kompensera ett underdimensionerat hu-
vudbibliotek genom överdimensionerade filialer skulle, om man prövade den utvägen,
komma hela biblioteksverksamheten att växa snett och bli vanskapt.160

Jag kan konstatera att man anser att huvudbibliotekets (Dicksonska biblioteket) lokaler
och lokalitet utgör huvudorsaken till den samlade biblioteksverksamhetens stagnation.
Göteborgs folkbibliotek, menar man, har inte förmått hänga med i den rådande moder-
niseringen och därför inte längre förmår att driva en tidsenlig verksamhet, som kan
tillgodose storstadspublikens krav, som ökat i och med att den kulturella nivån höjts, till
följd av de förändringar moderniseringen medfört. Vidare så menar man att detta, med
Krogh – Jensens ord, undernärda tillstånd är ett konstlat sådant och att ett mer utvecklat
modernt folkbibliotekssystem var det naturliga, d.v.s. det normala tillståndet. Den
Dicksonska folkbibliotekets byggnaden ansågs vara uppförd långt före den moderna
utvecklingen av folkbiblioteksväsendets och passade därför inte in i dåtidens moderna
tillvaro. Om man uppförde en ny och modern huvudbyggnad så skulle utvecklingen
återgå till den för folkbibliotekssystemets normala. Ett av folkbibliotekspolitikens mål
blir, utifrån detta resonemang, att förnya och utöka folkbiblioteksverksamhetens lokali-
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teter. Först måste dock stadens huvudbibliotek få nya lokaler utifrån vilka filialbibliote-
kens lokaltillgångar kan upprustas. Folkbiblioteksaktörernas främsta önskan under den
aktuella perioden kan sägas vara att erhålla moderna lokaler för stadens huvudbibliotek.

I sitt betänkande berör biblioteksnämnden även två andra orsaker till folkbiblioteks-
verksamhetens undermålighet i Göteborg, förutom de s.k. lokalfrågorna. Man menade
att Göteborgs stadsbiblioteks, trots dess reglementes ordalag161, rent praktiskt var en
”…vetenskaplig institution, från vilken man [därför: mitt tilläg] icke kan räkna med
någon avlastning av stadens folkbiblioteksväsen.”162 Man anser alltså att Stadsbibliote-
kets bokbestånd på ca. en halv million band163 inte kan räknas som en folkbiblioteks-
resurs och att man därför inte ska beakta denna resurs i statistiken över Göteborgs
folkbiblioteksverksamhet. Man delar med andra ord upp Göteborgs biblioteksverksam-
het i två tydliga delar, en som kan sägas vara vetenskaplig och en som kan sägas vara
folklig. Jag har inte funnit något som tyder på att folkbiblioteksaktörerna strävar efter en
sammanslagning av dessa delar. Vidare nämner man även den ekonomiska sidan av
bibliotekssystemets stagnation och visar samtidigt, genom en jämförelse med andra
stadsbibliotek, på vad man borde kunna kräva av kommunen vad det gäller ekonomisk
hjälp:

Avslutningsvis skall blott sägas ett par ord om ekonomien, som utgör själva grundvalen för
hela biblioteksverksamheten och är bestämmande för dess standard. Ortsbidraget i Göte-
borg är enligt ovanstående sammanställning kr. 1,09 pr år och invånare. Efter all erfarenhet
kan man för detta belopp icke driva en modern biblioteksverksamhet i en stad av Göteborgs
storlek och med dess kulturella nivå. Stockholm har i ortbidrag 2,46, Lund kr. 1,28 och
Uppsala kr. 2,48. Göteborgs stads folkbibliotek är också i ekonomiskt hänseende onekligen
underdimensionerat. Den traditionella uppdelningen av budget och räkneskaper med hu-
vudbibliotek för sig och filialerna för sig är dessutom en olägenhet som borde avlägsnas.164

Personalfrågorna och den därmed sammanhängande lönefrågan är det andra problem
som Herr Pineus tar upp i sin orientering av folkbibliotekens läge. Dessa behandlas från
och till under hela perioden bl.a. i skrivelser till löne- och tjänstenämnden. Chefsbiblio-
tekarien menar att det för Göteborgs folkbibliotek är av yttersta angelägenhet att få
lönenormerna förbättrade och att en viss ökning av antalet befattningar sker. I ett brev
till löne- och tjänstenämnden från 1945 skriver man som följer: det ”centrala problemet
i personalhänseende för Göteborgs stads folkbibliotek – likväl som för andra folkbibli-
otek i landet – är att uppnå en lönesättning som säkerställer rekryteringen av på vederta-
get sätt yrkesutbildad, med ett ord sagt normalkompetent personal.”165 Man menar att
”Lönen är utan tvivel för låg för att äga någon som helst konkurrenskraft” och att man
p.g.a. detta förhindrats att bedriva en ”nöjaktig publikservice”, som en följd av att man
inte har kunnat locka ”normalkompetent” personal till folkbiblioteken. 166 Om persona-
lens kompetens reflekterar även Maja Spångberg över i en intervju i tidningen Ny Tid:

Filialchef Maja Spångberg berättar om att biblioteksyrket är mer komplicerat än vad folk i
allmänhet tror. Hon säger: ”Folk tror ofta att vem som helst kan bli bibliotekarie framhåller

                                                          
161 Krogh-Jensen citerar detta reglemente där det står att Stadsbiblioteket ska ”tillgodose allmänhetens
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filialchefen, fil. Mag. Maja Spångberg vid Getbergsängs folkbibliotek, en av de mindre fili-
alerna till Dicksonska biblioteket. Från sina egna besök på lånebiblioteket tror de, att arbe-
tet bara består i att sitta vid en disk och stämpla böcker, medan man samtidigt håller ett öga
på läsesalarna. Det inre, krävande arbetet, det som upptar bibliotekariens största tid, har de
ytterst vaga begrepp om.
Och det är ändå det som gör, att man måste ställa höga fordringar på bibliotekspersonalen.
Det är bibliotekarien som får läsa igenom recensioner och nyutkommen litteratur och före-
slå nyinköp, det är hon(eller han) som sedan katalogiserar och klassificerar böckerna. Utan
detta, skulle det bara vara en samling böcker, inte ett bibliotek. Det viktigaste är emellertid
uppgiften att förmedla kontakt mellan allmänheten och böckerna, och till det krävs en kun-
nig person. Det gäller nämligen inte bara att ta i mot och stämpla de böcker, som allmän-
heten vill låna. Det gäller också att föreslå rätt litteratur till rätt person, och bestseller- lå-
narna om möjligt till mer värdefull litteratur. Det är kontakten med allmänheten som kunde
vara litet bättre i Göteborg, tycker fröken Spångberg.167

I detta citat berör Spångberg bibliotekarieyrkets kompetenskrav utifrån ett statusper-
spektiv. Man menar att bibliotekarielönen är för låg i förhållande till den kunskap som
krävs och att synen på det arbete som bibliotekarierna utför, i allmänhet är nervärderan-
de, p.g.a. att detta uppfattas som enkelt och rutinmässigt. Här kan jag se att man resone-
rar kring problemet, som om det vore ett nationellt sådant. Detta till skillnad från de
redan nämnda resursbristerna, som ansågs vara mer eller mindre lokala problem.

Det tredje av de för Göteborgs folkbibliotek dåvarande aktuella problemen, som for-
mulerades av herr Pineus, var frågan om folkbibliotekens förvaltning. Denna fråga hade
varit aktuell vid sekelskiftet, då man livligt diskuterat och debatterat huvudmanskapet
för de nyligen inrättade kommunala folkbiblioteken. Under den av mig studerade tiden,
var frågan alltså på tapeten igen. Denna lyftes fram i rampljuset 1946, i en av den tidiga-
re nämnda stadsfullmäktigeledamoten Karl Löfvenius utfärdad motion, angående folk-
biblioteksorganisationens ändamålsenlighet. Efter en kort erinran om den dåvarande
organisationens utformning skriver motionären som följer:

I de flesta svenska städer skötes folkbiblioteksverksamheten av en särskild kommunal
nämnd eller styrelse, vilket måste anses vara den riktiga, eftersom denna bildningsverk-
samhet är både omfattande och av största betydelse för samhället i dess helhet men fram-
förallt för den breda befolkningen, som inte har ekonomiska möjligheter att köpa böcker
utan är hänvisad till lån. För en så stor stad som Göteborg torde en så omfattande verksam-
het som folkbiblioteken kräva ett särskilt organ, som uteslutande har till uppgift att syssla
med hithörande frågor som står i direkt kontakt med beslutande kommunala myndigheter,
vilka beviljar största delen av de medel, som folkbiblioteken behöver för sin verksamhet.
Under sådana omständigheter kan ifrågasättas, om den organisation, som existerar i Göte-
borg, är den mest lämpliga ur såväl förvaltnings- som sakkunnigssynpunkt.
Därför måste fullmäktige besluta:
att utse en beredning som får i uppdrag att utreda, huruvida den nuvarande förvaltningsor-
ganisationen för Göteborgs stads folkbibliotek är den mest ändamålsenliga, samt inkomma
till stadsfullmäktige med förslag till den omorganisation, som beredningen ev. finner moti-
verad.168

Den 28 februari 1946, efter det att biblioteksnämnden i ett avgivet yttrande tillstyrkt
Löfvenius krav, tillsatte stadsfullmäktige en beredning som skulle utreda frågan om en
lämplig förvaltningsorganisation för Göteborgs stads biblioteksväsen. Bibliotekschefen
och sekreteraren i biblioteksnämnden Nils Genell och filialchefen Maja Spångberg var,
av de sju personer som utgjorde beredningen, de som kom från biblioteksvärlden. Den-
na beredning är alltså inte författad av biblioteksnämnden och inte heller tillsatt av den,
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dock har den väldigt starka band till denna eftersom det finns representanter både från
biblioteksnämnden och Göteborgs folkbibliotek i beredningen. Vidare så anser biblio-
teksnämnden likt Löfvenius att ”Den nuvarande organisationen av folkbiblioteksför-
valtningen är historiskt betingad.” och att allt talar för en ny ”…organisationsform som
medför vad motionen kallar ”mer direkt kontakt med de beslutande myndigheterna,
vilka beviljar största delen av de medel, som folkbiblioteken behöver för sin verksam-
het.”” Biblioteksnämnden hävdar vidare, i den ovan citerade skrivelsen till Robert
Dicksons stiftelse, att ”… det är ställt utom all tvivel att en utredning sådan den av
motionären ifrågasatta inför det utvecklingsskede som nu förestår för stadens folkbibli-
otek vore icke blott av godo utan i det bästa fall av väsentlig betydelse.”169 Den är
dessutom utsedd av politiker som satt i Göteborgs kommunfullmäktige och måste därför
kunna ses som ett uttryck för Göteborgs folkbibliotekspolitik.

I utredningen redogör man för den utredning som skett vid sekelskiftet, i samband med
de första filialbibliotekens tillkomst. I denna utredning är majoriteten för en rent kom-
munal styrelse, eftersom man menar att detta skulle vara det bästa för folkbiblioteken,
som skulle få en snabbare utveckling. Kommunfullmäktige kom dock att ställa sig på
minoritetens sida och röstade mot förslaget om en kommunal folkbiblioteksstyrelse.
Utredningen som företogs 1948 ansåg att det främsta skälet mot den dåvarande förvalt-
ningsorganisationen var, likt vad utredningen från 1901 hävdade, att den inte kunde
genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Detta p.g.a. att Robert Dicksons styrelse
valdes med hänseende till dess huvuduppdrag, att förvalta dess fastighetsbestånd, som
förhindrade styrelsen från att på bästa tänkbara sätt förvalta Göteborgs stads folkbiblio-
tek. Beredningen argumenterar för en kommunal styrelse på följande sätt:

För att åstadkomma en fullt effektiv styrelseform för stadens folkbiblioteksväsen är det utan
tvivel nödvändigt, att det här – liksom i det stora flertalet svenska städer – utses en styrelse,
som får till enda uppgift att omhänderhava biblioteksverksamheten och vars ledamöter ut-
ses uteslutande med hänsyn till denna förvaltningsuppgift. I denna styrelse böra stadsfull-
mäktige vara representerad, varjämte det får anses önskvärt, att i styrelsen även inväljas
personer, som deltaga i stadens centrala förvaltning. Genom att på sådant sätt erhålla för-
ankring i stadens kommunalförvaltning i övrigt samt kontakt med stadens beslutande och
anslagsbeviljande myndighet skulle styrelsen få väsentligt bättre möjligheter än hittills att
bevaka folkbibliotekets intressen och få dess önskemål och behov tillgodosedda. – Liksom
det år 1932 medgavs, att två personer utanför styrelsen för Robert Dicksons stiftelse finge
deltaga i biblioteksnämnden förvaltningsuppgift torde nu vara på sin plats att taga ytterliga-
re ett steg och utse en speciell biblioteksstyrelse uteslutande ur synpunkt av biblioteksverk-
samhetens främjande. Det ovan berörda faktum, att biblioteksverksamheten ekonomiskt sett
till alldeles övervägande del har karaktären av en kommunal angelägenhet, talar också för
en dylik åtgärd. Vidare erinras om stadens folkbiblioteksväsen står inför en mycket omfat-
tande utbyggnad och modernisering. Det gäller icke endast att uppföra en lämplig nybygg-
nad för huvudbiblioteket – idéskisser till en sådan byggnad föreligga – utan även att sörja
för tillkomsten av erforderliga filialbibliotek, i senare fallet under samverkan med åtskilliga
av stadens övriga myndigheter för tillgodoseende av befolkningens kulturella och sociala
behov. Det är sålunda omfattande och betydelsefulla frågor av ekonomiskt mycket stor
räckvidd som stå inför sitt avgörande, ett förhållande som ytterligare understryker kravet på
en för ifrågavarande uppgifter särskild styrelse. Med hänsyn till vad sålunda anförts har be-
redningen kommit till den uppfattningen, att den mest rationella och effektiva lösningen av
förevarande problem är tillsättande av en rent kommunal styrelse med uppdrag att handha-
va förvaltningen av stadens samtliga folkbibliotek.170
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Det är utan tvivel så att beredningen anser att den dåvarande förvaltningsformen utgör
och har utgjort ett hinder för Göteborgs stads folkbiblioteksutveckling. Man lägger
tonvikten på att en kommunal styrelse skulle vara mer effektiv och därför verka mer
främjande för folkbiblioteksutvecklingen. Detta genom att man skulle komma närmare
andra offentliga organ och framförallt erhålla en intimare kontakt med stadens be-
slutande och anslagsbeviljande myndighet. Effektiviteten skulle även ökas, ansåg man,
genom att den kommunala styrelsen endast skulle engagera sig för folkbiblioteken och
dess intressen, detta tillskillnad från Robert Dicksons stiftelse vars primära uppgift var
att förvalta en av donationer etablerad bostadsstiftelse. Man skriver, att ”Denna [Robert
Dicksons stiftelse: mitt tillägg] sociala bostadsstiftelse borde naturligtvis icke ha hand
om kommunens biblioteksfråga, utan det vore nödvändigt att försöka skilja biblioteks-
styrelsen från stiftelsen och giva den en mer central ställning i samhället.”171 Här skall
även påpekas att bostadsstiftelsens representanter inte hade något att invända mot att
folkbiblioteken blev ställd under den kommunala förvaltningen. Vidare så kan jag även
notera att man pekar på den demokratiska aspekten av förvaltningsfrågan, att en helt
övervägande offentligt finansierad institution borde förvaltas av det offentliga. Att
biblioteksnämnden, likt beredningen anser att en kommunala förvaltningen är en ratio-
nell och för folkbiblioteken ändamålsenlig organisationsform bekräftas av följande citat
från ett av chefbibliotekarie Genells formulerat brev till Ivan Karlsson i Strömstad
angående ABF och IOGT:s biblioteks övergång till att bli kommunala.:

Några nackdelar kan jag inte inse skulle behöva följa med ett dylikt övertagande. Det in-
tresse som burit upp de båda studiecirkelbiblioteken bör ju i fortsättningen kunna komma
det kommunala biblioteket [i Strömstad: mitt tillägg] till godo ty det gäller ju en verksam-
het som faktiskt är en tillgång för det allmänna. En fördel måste kommunaliseringen ju in-
nebära på samma sätt som varje mer rationell organisation och – på lite längre sikt- torde i
kommunal regim bibliotekets utsikt till ökade anslag och till en god lösning av lokalfrågan
väl vara större än för närvarande.172

Folkbiblioteksaktörerna strävar efter att folkbibliotekssystemet ska moderniseras och
utvidgas. Man vill framförallt ha ett nytt modernt huvudbibliotek, men anser även att
fler och modernare filialbibliotek krävs. De resurser som folkbiblioteken erhåller från
kommunen anser man bör höjas. Man vill ha höjda löner, som kan locka kompetent
personal till folkbiblioteken. Vidare tycker man att organisationen bör förnyas, genom
en centraliserad administration och en helt kommunal huvudman.

Här frågar jag mig vad det är man egentligen vill uppnå med dessa förändringar i upp-
rustningens tecken. Vad vill man uppnå med folkbiblioteksverksamheten? I flera av de
ovanstående citaten berör man detta utan att djupare behandla denna fråga. Man nöjer
sig med att skriva att man vill uppnå en nöjaktig publikservice, att man vill tillgodose
publikens krav och att biblioteken ska ha en stor räckvidd. Detta är symptomatiskt i alla
de av mig studerade texterna. Man reflekterar nästan aldrig över vad folkbiblioteken bör
göra, bör åstadkomma. Det närmaste jag kommit något som man kan betrakta som en
målformulering och som därför kan sägas peka på vad man anser som Göteborgs folk-
biblioteks främsta uppgift, är den första och andra paragrafen i Regler för besökare och
låntagare från 1946, som lyder som följer:

§1. Biblioteket har till uppgift att främja den allmänna upplysningen genom att inom sitt
verksamhetsområde, d.v.s. Göteborgs stad samt för Dicksonska biblioteket i dess egenskap

                                                          
171 Göteborgs Stadsfullmäktiges handlingar 1948. N:o 259.
172 Biblioteksnämnden. In- och utgående korrespondens. 1940 31/5 – 1949.K. F?aa:7
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av centralbibliotek Göteborgs och Bohus län, bereda invånarna tillgång till litteratur för
studier och underhållande läsning.  §2.Besökande över 15 år har fri tillgång till de på öppna
hyllor uppställda böckerna och kan fritt använda de i utlåningsavdelningen och läsesalen
befintliga kortkatalogen. Bibliotekets personal står till tjänst med upplysningar och lämnar
vägledning i bruket av kataloger och uppslagsböcker. Besökande under 15 år hänvisas till
bibliotekets ungdomsavdelning. 173

Den aktuella periodens folkbibliotekspolitik kan alltså kortfattat beskrivas som en
strävan att upprusta folkbiblioteksverksamheten och förnya dess organisation för att
kunna främja den moderna storstadspublikens allmänna upplysning, genom att bereda
invånarna fri tillgång till öppna hyllor med litteratur, både för studier och underhållan-
de läsning.

                                                          
173 Biblioteksnämnden. In- och utgående korrespondens. 1940 31/5 – 1949 A – J F?aa:6



45

IDEOLOGIANALYSEN

Denna analys kommer, som jag tidigare redogjort för att utgå från frågorna; Vilka
försanthållanden är möjliga att se som styrande för avsändarnas verklighetsbeskriv-
ning?, vilka normer är möjliga att se som styrande i avsändarnas strävan att nå sitt mål
och  vilka värderingar är möjliga att se som styrande för avsändarnas ställningstaganden
om vad som är bra och vad som är dåligt, om vad som man ska sträva efter och vad som
man ska motverka?

FOLKBIBLIOTEKSPOLITIKEN : EN IDEOLOGIANALYS

I detta kapitel är mitt mål att utkristallisera en ideologi som kan sägas styrt folkbiblio-
tekspolitiken under den aktuella perioden. Det blir en fråga om att finna ett idésystem
som styrt folkbiblioteksaktörerna vid formulerandet av folkbibliotekspolitiken. Att ur
texterna, som representerar politiken, vaska fram en mer eller mindre tydlig mentala
karta, som påverkat textens strukturer. Hellspong skriver att: ”På varje punkt i sin
struktur bygger en text på vissa val, fria eller styrda av kommunikationssituationens
konventioner. Den väljer vissa ord, teman, synpunkter, vissa sätt att tilltala läsaren på.”
Han avslutar stycket med att fråga sig, ”Vilka sociala och ideologiska innebörder har
summan av de val som präglar textens framställningssätt?”174 Det är denna fråga jag
ställer mig inför denna analys. Dock skall här påpekas att jag inte kan eller ens strävar
efter att försöka beakta alla val som avsändarna gör vid formulerandet av texterna. Jag
kommer att pröva textens ideologiska tolkningsmöjligheter genom att fråga mig varför
textens olika strukturella delar ser ut som de gör och undersöka om svaret kan härledas
till ett idésystems försanthållanden, normer och värderingar.

Jag vet att folkbiblioteksaktörerna formulerat de av mig citerade texterna(som repre-
senterar folkbibliotekspolitiken) i ett vist sammanhang. Detta sammanhang är dels
knutet geografiskt till Göteborgs stad, dels till tiden direkt efter andravärldskriget och
dels till aktiviteten folkbiblioteksverksamhet.  Folkbiblioteksaktörerna har ett mål med
sitt agerande inom detta sammanhang. Man vill främja Göteborgs folkbibliotek. Detta
kan sägas vara textens gemensamma grundförutsättningar, vilka i hög grad påverkar
textens olika strukturer.

Rent konkret kommer jag att i denna analys väva samman folkbibliotekspolitiken med
dess kulturkontext, situationskontext och den intertextuella kontext.. Det blir frågan om
att med den kunskap jag erhållit och redogjort för under ovanstående rubriker föra ett
resonemang, som ska visa på hur jag tolkar texten. Jag kommer att använda mig av citat
som jag tidigare inte redogjort för, dessa kommer dock vara hämtade från texter ur
folkbibliotekspolitikens intertextuella kontext, som jag alla har berört i min redogörelse
av politikens sammanhang eller från författare jag tidigare nämnt och anser det nödvän-
digt att ytterligare begagna. Det är en frågan om en rörelse mellan sammanhanget till
själva texten och sedan tillbaka till kulturkontexten, situationskontexten och den inter-
textuella kontext.

                                                          
174 Hellspong 2001 s. 134
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FÖRSANTHÅLLANDEN
Här gäller det att i textens strukturer finna de allmänsanningar som avsändaren utgår
från, de vill sägs de självklara utgångspunkter som man beskriver verkligheten utifrån,
d.v.s. vad de håller för att vara sant. Jag menar att en ideologis försanthållanden ligger
nära vad som karaktäriserar textens perspektiv, det vill säga det allmänna synsätt som
finns i texten och som påverkar både dess teman och propositioner. Vilka försanthållan-
den har då legat till grund för den beskrivning av verkligheten som folkbiblioteksaktö-
rerna gör i den ovan redogjorda folkbibliotekspolitiken? Vilka allmänsanningar ligger i
botten till denna beskrivning?

För att besvara denna fråga är det lämpligt att söka hitta en öppning i texten där analy-
sen kan få sin början. För att hitta en lämplig sådan kan jag börja med att fråga vilka
teman och propositioner som finns i folkbibliotekspolitiken. Om man betraktar politiken
i sin helhet är svaret självklart att texten handlar om folkbibliotek i Göteborg och att
man anser att detta system av bibliotek är undermåligt. Om man däremot går närmare in
på textens olika delar  kan jag konstatera att folkbibliotekspolitikens teman är de brister
som folkbiblioteksaktörerna upplever att folkbibliotekssystemet har. Att man upplever
att man har dessa brister kommer sig av att man jämför sig med andra bibliotek och
andra normerande föreställningar som man menar att biblioteken ska uppnå. De propo-
sitioner som görs om dessa teman är antingen av karaktären, att man söker förklara
varför de finns eller hur de ska åtgärdas. I detta resonemang om folkbibliotekens brister
är de olika förklaringar som ges teman. T.ex. så är folkbibliotekens stagnation ett tema,
vars proposition berättar att folkbiblioteken inte har försämrats eller förändrats utan att
utvecklingen har avstannat, medan den fortsatt för andra bibliotek, som hängt med i
samhällsutvecklingen. Om man närmare granskar den textuella strukturen i detta reso-
nemang upptäcker man ganska snart att textens s.k. form genomsyras av ord som mo-
dern, tidsenlig, föråldrad m.fl., d.v.s. ord som man associerar med någon typ av utveck-
ling. Detta är ett tydligt drag i textens strukturer varför jag anser att det är lämpligt att ta
tag i denna tråd och börja nysta.

Hur såg då folkbiblioteksaktörerna på utveckling, vad det gäller Göteborgs folkbibliotek
och det samhälle inom vilket de verkar. Samhällsutvecklingen talar man sällan direkt
om, men jag kan få lite kött på benen, om jag närmare reflekterar över verklighetsbe-
skrivningen utifrån den kunskap jag inhämtat om den tid i vilken den är formulerad. Jag
har tidigare lärt mig att den nationella riksdagspolitiken under denna tid domineras av
en doktrin, som huvudsakligen motsvarar modernismens tankeelement. Till modernis-
mens idéer hör föreställningen att det finns någon form av moderniseringsprocess – en
historisk rörelse som oavbrutet förändrar människan och samhället, så att gårdagens
värld alltid är en förlorad värld. Den är i någon mening ett framsteg, som åstadkoms
genom människors arbete och strävsamhet och därför önskvärd och löftesrik. Samtidigt
är den emellertid lagbunden – höjd över människans vilja och handling – och därför
både nödvändig och oåterkallelig. Sett i detta sammanhang blir det tydligt att folkbibli-
otekspolitiken speglar inte bara en dysterhet, vad det gäller folkbibliotekssystemets
tillstånd, utan även en obotlig och djupt rotad optimism över den generella samhällsut-
vecklingen. En optimism, som jag hävdar härstammar från ett modernistiskt förhåll-
ningssätt gentemot världen parat med ett välfärdssamhälles framväxt och efterkrigsti-
dens, för Sverige tämligen gynnsamma förhållanden. Man har en positiv syn på det
biblioteksmässiga arbete som utförs, vilket man menar både i tekniskt och kvalitetsmäs-
sigt hänseende  inte skiljer sig från andra bibliotek. Därför, hävdar de, måste man söka
orsaken till folkbibliotekssystemets stagnation i själva organisationens dimensioner.
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Denna menar man är föråldrad och underdimensionerad, som en följd av att man inte
förmått hänga med i den rådande moderniseringen. Därför förmår man inte längre driva
tidsenlig verksamhet. Vidare så menar man att detta, med Krogh – Jensens ord, under-
närda tillstånd är ett konstlat sådant och att ett mer utvecklat modernt folkbibliotekssy-
stem var det naturliga, d.v.s. det normala tillståndet. Den Dicksonska folkbibliotekets
byggnaden ansågs vara uppförd långt före den moderna utvecklingen av folkbiblioteks-
väsendets och passade därför inte in i dåtidens moderna tillvaro. Man ansåg även att
själva organisationen av folkbiblioteksförvaltningen var historiskt betingad. Om man
uppförde en ny och modern huvudbyggnad så skulle utvecklingen återgå till den för
folkbibliotekssystemets normala175, d.v.s. till en moderniseringsprocess där folkbiblio-
teken kunde expandera efter den moderna storstadspublikens (Det är alltså framförallt
storstaden och dess invånare som anses vara moderna) krav, som anses ha stegrats,
genom samverkan av sådana faktorer som å ena sidan städernas alltmer ökade invånar-
antal och folkbildningssträvandets ständiga frammarsch. Optimismen ligger, med andra
ord, i synen på den generella samhällsutvecklingen, som anses medföra ideliga framsteg
på en rad områden, samtidigt som denna moderniseringsprocess anses ofrånkomlig och
nödvändig och tron på att folkbibliotekens naturliga utveckling är synkroniserat med
detta framåtskridande. Man resonerade kring bibliotekssystemet som om det vore en
solros som stannat i växten och om man hittade orsaken därom och åtgärdade dessa,
skulle den återgå till sin normala utvecklingsprocess och slå ut i all sin prakt. Dock ser
man en risk för att bibliotekssystemet kunde utvecklas snett och bli vanskapt om fel
åtgärder företogs.

Detta resonemang har stora likheter med Tage Erlanders ovan nämnda tal, där han talar
om samhället som en växande, varande samhällsform, som har en naturlig utveckling
mot någonting.  Folkbibliotekssystemet framstår som en organisk helhet, som ingår i en
samhällskropp, som hela tiden oundvikligen gör framsteg, efter moderniseringens
taktfasta frammarsch. Detta framåtskridande ställer krav på kroppens olika delar, i detta
fall i form av högre kulturell nivå. Biblioteken måste därför tillföras resurser och ge-
nomgå förändringar för att kunna vara en väl fungerande del av samhällskroppen, d.v.s.
på ett tillräckligt bra sätt främja den allmänna upplysningen genom fri tillgång till
litteratur. Man kan säga att folkbibliotekspolitiken i regleringdoktrinens anda utgick
från en helhetssyn på samhället, där de enskilda samhällsdelarna, må vara människor
eller institutioner, betraktades mot bakgrund av samhällets krav utifrån ett nyttoper-
spektiv. Detta visar sig även i ett resonemang som chefsbibliotekarien Genell för angå-
ende en opinionsundersökning där han menar att ” Folkbiblioteken kunna ej rätt fungera
utan intim kontakt med låntagarna eller utan kännedom om strukturen av det samhälle,
av vilket biblioteken äro betydelsefull del. Opinionsundersökningar av olika slag är en
metod att göra folkbiblioteken till en mer aktiv del av samhällskroppen.”176 Om jag
vidare betraktar hur folkbiblioteksaktörerna reflekterar över folkbibliotekens betydelse
kan jag också konstatera att de utgår från en helhetssyn på samhället. Folkbiblioteken
tillskrivs ett värde framförallt genom att man pekar på att deras betydelse för en större
enhet som staden eller samhället, t.ex. skriver man folkbiblioteksverksamheten är både
omfattande och av största betydelse för samhället i dess helhet men framförallt för den
breda befolkningen och att ett modernt välrustat folkbibliotek får givetvis ett utomor-
dentligt värde för staden just i den tid som förestår.
                                                          
175 Enligt Svenska akademins online ordbok (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) 1.2 betyder ordet normal
normgivande och 1.2.a. såsom självständigt ord: som tjänar (eller bör tjäna) till rättesnöre eller mönster.
176 Biblioteksnämnden. In- och utgående allmän korrespondens  1949 1/6 – 1955, G, F? aa:8
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NORMER
Under denna rubrik ska jag försöka visa på vilka riktlinjer som folkbiblioteksaktörerna
verkar utifrån, d.v.s. vilka normer som kan sägas ha styrt deras språkliga val. Om en
ideologis försanthållande kan sägas vara en grund utifrån vilken man resonerar om
verkligheten, så är dess normer den grund utifrån vilken man resonerar kring handlande.
I detta fall kan en norm alltså sägas vara en proposition som görs om hur ett folkbiblio-
tek ska gestalta sig vad det gäller själva verksamheten, organisationen och personalen.
Normer är med andra ord tydligare knutna till någon typ av verksamhet än vad för-
santhållandena kan sägas vara och kan därför antas ha en tydligare koppling till textens
situationskontext och intertextuella kontext..

Av det ovan förda resonemanget kring politikens försanthållanden har jag konstaterat att
avsändarnas perspektiv på utvecklingen av folkbiblioteken i Göteborg präglas av en syn
på hur samhället och dess institutioner utvecklas, där dikotomin modern och omodern
framhävs. Ett återkommande omdöme (proposition) om folkbiblioteken (tema) är att de
är omoderna. Man menade att det inte gick att driva en modern biblioteksverksamhet
med de resurser, vad det gäller lokaler, boksamlingar och personal, som folkbiblioteken
hade till sitt förfogande. Här skulle man kanske kunna förvänta sig att folkbiblioteks-
aktörerna närmare försökte förklara vad som statuerade det moderna biblioteket eller
som stadsbibliotekarien uttrycker det hypermoderna och mönstergilla storstads biblio-
teket, eftersom denna föreställning tydligt påverkar folkbibliotekspolitikens teman och
propositioner i allmänhet och textens attityder i synnerhet. En sådan närmare beskriv-
ning av det moderna biblioteket görs dock inte. Jag anser att det är av vikt att närmare
försöka få ett grepp om vad textens avsändares förställning om det moderna folkbiblio-
teket består av, eftersom det är ett sådant man vill skapa genom politiken. Detta kan jag
få genom att betrakta propositioner om hur ett folkbiblioteksverksamheten skall/bör
gestalta sig, d.v.s. mer eller mindre direkt uttalade normer och relatera dessa till textens
kontext och diskurs.

En propositioner som görs angående folkbiblioteksverksamheten som framhävs på ett
tydligt sätt i texten, är den om att folkbiblioteken ska vara till för alla. Man skriver att
ett folkbibliotek vänder sig enligt sakens natur till alla medborgare i samhället, vuxna
såväl som barn. Denna norm formulerades redan i Palmgrens utredning från 1911 och
var en viktig princip i det amerikanska ”public library” idealet, som förespråkade ett
bibliotek för alla, oavsett om man tillhörde en viss ekonomisk eller ideologisk grupp.
Detta som en kontrast till de bibliotek som riktades mot en specifik grupp i samhället,
likt det Dicksonska biblioteket gjorde till en början, som skulle bli ett Folk – Bibliotek,
hufvudsakligen för arbetarklassen. Även i betänkandet från 1944 angående det fria och
frivilliga folkbildningsarbetet och i folkbibliotekssakkunnigas utredning från 1949
framhävs denna norm som central för folkbiblioteksverksamheten. Denna proposition är
intimt sammankopplad med propositionen om att folkbiblioteksverksamheten skulle
stödjas av samhället självt, av det offentliga, inte av förödmjukande filantropi, som
också är en del av det amerikanska ”public library” idealet. Folkbiblioteken skulle vara
till för alla och finansieras av alla, inte ges som en välgörenhet till de mindre bemedla-
de. Detta kan sägas vara grundläggande riktlinjer för hur verksamheten skulle utformas.

Här frågar jag mig om folkbiblioteksaktörerna styrdes av dessa normer, som var for-
mulerade redan i början av seklet, enbart utifrån en vilja att uppfylla ett ”public library”
ideal eller fanns det även en annan dimension i dessa riktlinjer? Om man begrundar
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dessa i sitt sammanhang, kan jag konstatera att de i hög grad korresponderar med prin-
cipen om att understödet till folket skulle vara utformat på så sätt att alla oavsett vilka
ekonomiska tillgångar man hade eller vilken klass man tillhörde skulle kunna luta sig
tillbaka på en offentligt finansierade grundtrygghet, som var central i det svenska väl-
färdssamhällets framväxt. En princip som har en lång tradition i Sverige, men som blev
mer styrande i välfärdspolitiken under 40-talet. Detta kom sig av att samhällelig service
inte skulle gå att uppfatta som något som riktade sig enbart till de fattiga. Man fäste stor
vikt vid att understöd till befolkningen skulle ges som en medborgerlig rättighet inte
som en välgörenhet. Understödet skulle alltså vara så utformat och ha sådan standard att
även de bäst situerade skulle kunna använda sig av det. Understödet riktade sig till alla.
Det var även centralt att detta understöd skulle finansieras av det offentliga d.v.s. av
samhället självt. Man kan med andra ord säga att folkbiblioteksaktörerna styrdes av
normerna om ett bibliotek för alla stött av samhället självt, som har sitt ursprung i folk-
bibliotekstraditionen och som passade som hand i handske med de välfärdspolitiska
idéerna, som under den aktuella tiden hade brett politiskt stöd och betraktades som en
del av ett modernt projekt. Vidare kan jag konstatera att folkbiblioteksaktörerna ansåg
att man inte uppfyllt någon av dessa normer. Som huvudman hade man fortfarande en
privat sociala bostadsstiftelse med en av traditionen given välgörenhetsprägel och man
ansåg att bibliotekens räckvidd var alltför liten. Detta bidrog, enligt mig, till aktörernas
upplevelse av folkbibliotekssystemet i Göteborg som omodernt. Man uppfyllde inte
”public library” idealet och man följde inte, välfärdspolitiska principer om hur under-
stöd till folket skall ges, vilket det rådde en bred politisk enighet om och som man
allmänt sett betraktade som en del av ett modernt projekt.

Jag har ovan konstaterat att folkbibliotekssystemet i Göteborg inte uppfyllde normen
om att folkbiblioteken skulle stödjas av det offentliga. Detta är en sanning med modifi-
kation, eftersom detta till allra största del var finansierat av det offentliga. Jag menar
dock att denna norm måste förstås på ett bredare vis, i enlighet med den välfärdspolitis-
ka principen om att understöd inte ska gå att uppfatta som något som riktar sig enbart
mot fattiga, d.v.s. som en välgörenhet. Min arkivundersökning tyder på att man betrak-
tar folkbiblioteken som välgörenhetsinrättningar i många läger under den aktuella tiden.
Bl.a. erhåller biblioteksnämnden ett brev, som berör missbruket vid insamlandet av
medel till välgörande ändamål där folkbiblioteken beskrivs som en ”Lojalt arbetande
välgörenhets- och understödsorganisation.”177 D.v.s. även om man uppnått målet att
folkbiblioteksverksamheten ska vara offentligt finansierat är det också tydligt att folk-
bibliotekssystemet fortfarande till viss del betraktas som en välgörenhetsinrättning. I
ljuset av detta blir diskussionen om folkbibliotekens förvaltning, där man uttrycker en
önskan att en helt kommunal styrelse för folkbiblioteken ska bildas, inte enbart ett
resonemang som utgår från vad som är mest effektivt och rationellt utan även ett uttryck
för en vilja att följa normen om att understöd skall ges som en medborgerlig rättighet,
inte som en välgörenhet. Folkbiblioteksaktörerna ansåg att själva organisationen av
biblioteksverksamheten var otillfredsställande. Man ansåg att den dåvarande organisa-
tionen av folkbiblioteksförvaltningen var historiskt betingad och att en mer direkt
kontakt med de beslutande myndigheterna var att föredra. Man skrev att en sociala
bostadsstiftelse (Robert Dicksons stiftelse) borde naturligtvis icke ha hand om kommu-
nens biblioteksfråga, utan det vore nödvändigt att försöka skilja biblioteksstyrelsen från
stiftelsen och giva den en mer central ställning i samhället. Detta menade man att sty-
relsen skulle få om den blev en helt kommunal styrelse. Man påpekade också att en
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sådan förvaltningsorganisation var den gängse i Sverige. Om man läser biblioteksför-
fattningen från 1930 är det också tydligt att man där formulerade bidragssystemen
utformning med de helt kommunala folkbiblioteken som normen för vad hur ett folk-
bibliotek bör organiseras.178  Man ville alltså förändra folkbiblioteksförvaltningsorgani-
sationen från att ha en privat och social bostadsstiftelse i samhällets periferi som hu-
vudman, till att få en helt kommunal folkbiblioteksstyrelse i samhällets centrum som
sådan.

Det moderna folkbiblioteket ansågs alltså vara en offentligt finansiera samhällsservice
för alla medborgare, inordnad i den offentliga organisationen, d.v.s. i en demokratisk
form, i samhällets centrum och det omoderna biblioteket uppfattades som en välgören-
hetsinrättning i samhällets periferi för det mindre bemedlade, finansierad av privata och
eller filantropiska intressen. Från huvudbibliotekens målformulering kan jag även kon-
statera att man betraktade öppna hyllor och vägledning till låntagarna som en viktig del
i en modern folkbiblioteksverksamhet.

Av detta har jag påvisat att det amerikanska ”public library” idealet är en del av den
normerande föreställningen om det moderna biblioteket. Det vill säga ett bibliotek i
samhällets centrum. För att inta en sådan position i samhällets, för att vara en modern
folkbiblioteksverksamhet skulle man även uppfylla en viss standard vad det gäller
resurser och prestationer. Normerna för vilken standard ett modernt folkbibliotekssy-
stem bör uppnå hämtades från andra folkbibliotekssystem i Sverige som man ansåg nått
längre i sin utveckling. Man jämför sig med städer som Stockholm, Malmö, Uppsala
och Lund för att visa på att det kommunala bidragen var alltför låga för att en modern
biblioteksverksamhet skulle kunna bedrivas i en stad av Göteborgs storlek och med dess
kulturella nivå. Med sådana jämförelser konstaterade man vidare att bokbeståndet i
Göteborgs folkbibliotek var underdimensionerat och att dess räckvidd var allt för ringa.
Man ansåg att 30% av befolkningen skulle vara aktiva låntagare, medan man i Göteborg
endast kunde prestera det halva. Man ansåg sig inte kunna prestera tidsenliga resultat
och därför inte tillfredsställa den moderna storstadspubliken. Man fäster väldigt stor
vikt på huvudbibliotekslokalens standard, som man ansåg var a och o för hela folkbibli-
otekssystemets utveckling. Vidare kan jag konstatera att man också ansåg att biblio-
tekspersonalen skulle uppnå en viss standard, vad det gäller kompetens, för att en nöj-
aktig publikservice skulle kunna åstadkommas och att man ansåg att en högre lönesätt-
ning var en förutsättning för att man skulle kunna locka till sig en sådan på ett vederta-
get sätt yrkesutbildad, med ett ord sagt normalkompetent179 personal. I folkbiblioteks-
sakunnigas utredning skriver man att ”…omfattande kunskaper och ett moget och tränat
omdöme är nödvändiga förutsättningar för att en person skall kunna, på ett tillfredsstäl-
lande sätt motsvara de krav, som det moderna biblioteksarbetet ställer.”180 Även denna
norm kan med andra ord knytas till den normerande föreställningen om det moderna
biblioteket.

Jag menar att diskussionen om folkbibliotekens standard i allmänhet och  huvudbiblio-
tekets lokaler i synnerhet inte enbart kan betraktas som en praktisk fråga om utrymme,
pengar, kompetens o.s.v.. Det går också att begrunda detta tema i texten utifrån ett

                                                          
178 Tynell, Knut 1936.
179 I häftet Standard för svenska folkbibliotek utgiven av svenska folkbibliotekarieförbundet och Sveriges
kommunaltjänstemannaförbund  från 1944 skriver Kerstin Munck af Rosenschöld att ”S.k. normalkom-
petens omfattar studentexamen, akad. examen, elevtjänstgöring och biblioteksskola . s. 7
180 Folk- och skolbibliotek betänkande och förslag avgivet av folkbibliotekssakkunniga 1949 s. 85
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ideologiskt perspektiv. Det handlar här om att folkbiblioteksaktörerna styrs av normer
för hur en etablerad institution i det framväxande välfärdssamhället skulle gestalta sig.
Ett nytt huvudbibliotek på en central plats i staden skulle även fungera symboliskt, på så
sätt att det kunde förväntas att höja folkbibliotekens status i Göteborg som en etablerad
samhällsinstitution och en gång för alla ta död på föreställningen att folkbiblioteken var
en välgörenhets inrättning för de mindre bemedlade och inta en plats i samhällets cent-
rum. Med Folkbildningssakkunnigas ord från 1924, ansåg man att:

Lokalen bör, så vitt möjligt bära, en prägel värdig bibliotekets viktiga samhällsuppgift. Man
anser att biblioteken ”…bör utrustas och ledas så, att ingen samhällsklass, intet parti har
anledning att känna sig bortstött vare sig på grund av bokurvalets karaktär eller lokalens be-
skaffenhet.181

 Med Sven Nilssons ord handlade det om att:

I den offentliga miljön som präglades av den borgerliga livsstilen hade biblioteken ingen
plats. Frånsett biblioteken i några av de största städerna var det först på 1960- och 70-talen
som biblioteksbyggnaderna kunde bidra till att ge en offentligt representativ prägel åt den
yttre miljön.182

Och som Åberg skriver om Stockholms Stadsbibliotek, uppförd 1928, att denna bygg-
nad ”har haft en svårmätbar betydelse för utvecklingen av praktisk biblioteksverksamhet
men även för folkbibliotekens anseende.”183 Göteborg tillhörde inte någon av de städer
som vid den aktuella tiden fått ett nytt huvudbibliotek med en sådan prägel. Här är det
alltså frågan om att folkbiblioteksaktörerna följer en norm om hur en organisations
lokaler bör gestalta sig för att bli en etablerad och accepterad del av den offentliga
organisationen. D.v.s. man ville skapa en bild av folkbiblioteken som en del av det nya
välfärdssamhället (det moderna) och motverka bilden av folkbiblioteken som något
tillhörande det gamla samhället (det omoderna). Detta samtidigt som man vill vara en
väl ansedd del i folkbiblioteksvärlden, d.v.s. att man är satt i ett, likt Åberg menar,
konkurrensförhållande mellan de olika kommunernas folkbibliotekssystem

För att stärka detta resonemang vill jag knyta den tidigare nämnda diskussion som
fördes om personalfrågorna och de därmed sammanhängande lönefrågorna. Även i
detta fall hävdar jag att det inte bara är en fråga om ett pragmatiskt resonerade om
vilken lön som krävs för att locka till sig tillräckligt kompetent personal till biblioteks-
yrket, utan även en fråga om att erhålla en högre status i samhället. Att så är fallet tyder
biblioteksaktörernas sätt att resonera om biblioteksyrket på. Här framhäver man att
biblioteksyrket är ett krävande yrke, som inte vem som helst kan utföra och att det är
mer komplicerat än vad folk i allmänhet tror. Det blir en fråga om att distansera sig från
ett rutinmässigt arbete som inte kräver någon speciell yrkesutbildning. Att en sådan
motsättning mellan folkbiblioteksaktörernas syn på folkbibliotekarieyrket och allmän-
hetens uppfattning om detsamma finns, är även tydligt i häftet Standard för svenska
folkbibliotek från 1944. Här står det:

…att biblioteksarbetet värderades närmast som kontorsarbete med den påföljd att yrkes-
gruppen som helhet i lönehänseende blivit fullständigt felplacerad. Att denna undervärde-
ring av arbetet och den där av följande ohållbart låga lönesättningen historiskt kan förklaras
därmed, att biblioteksarbetet under pionjärstadiet i storutsträckning sköttes av frivilliga

                                                          
181 Betänkande med utredning och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet 1949 s. 15
182 Nilsson 1999 s. 206
183 Åberg 1982 s. 70
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krafter eller som lågt betald bisyssla, är en sak för sig. Men numera är en sådan inställning
absolut oförsvarlig.184

Även här är det frågan om att man anser sig felplacerad p.g.a. att normer från folkbibli-
otekens pionjärstadie hänger kvar trots att man själv anser sig ha inträtt i ett nytt stadi-
um, som kräver andra normer. Det är alltså frågan om att folkbiblioteksaktörerna söker
att höja statusen på den organisation som man själv är knuten till, eftersom man anser
att denna och dess personals arbete är undervärderat p.g.a. att man förknippas med
folkbiblioteken som de varit, med ett ideellt arbete för mindre bemedlade, då det borde
betraktas som ett kvalificerat yrke inom den offentliga organisationen.

Här kan man givetvis hävda att folkbiblioteksaktörernas strävan att upprätta ett nytt och
modernt huvudbibliotek på ett bra läge i staden och deras strävan att höja bibliotekarier-
nas löner och kompetens och vilja att vara helt integrerad i den offentliga organisationen
kommer sig av att man vill söka uppnå normen om ett bibliotek för alla, d.v.s. ett bra
bibliotek som alla har tillgång till för höjandet av allmänhetens upplysning. Vilket
naturligtvis är sant, men inte hela sanningen enligt vad jag kommit fram till i denna
undersökning. Jag menar att denna strävan också beror på en vilja att bli en accepterad
och etablerad del av välfärdssamhället, vilket resulterar i att man sätter stort värde i att
folkbiblioteksorganisationen får en sådan prägel att den passar in i välfärdsamhällets
framväxande institutioner och strukturer. Man skulle även kunna påstå att normen om
ett bibliotek för ”alla” kommer sig av en önskan att bli en etablerad del av samhället och
få högre status. Om alla har användning och finner en organisation eller institution
nödvändig, om även de situerade och inte bara en underklass söker sig till folkbibliote-
ken, om ”alla” oavsett klass söker sig till folkbiblioteken, står dessa stadigare förankrad
i samhällets strukturer. Här blir det intressant att reflektera över det Åberg skriver i sin
redogörelse av folkbibliotekens historia i Sverige, nämligen att man under den aktuella
tiden inte såg det som ett problem att det alltmer dominerade klientelet på folkbibliote-
ken var en utbildad medelklass, utan att man tvärtom såg detta som något positivt.185

Möjligtvis diskuterade man inte det problematiska i att arbetsklassen alltmer försvan
från biblioteken, för att man en längre tid strävat efter att uppnå en sådan standard att
just medelklassen skulle söka sig dit. Min analys tyder dock på att båda bitarna finns
närvarande i folkbiblioteksaktörernas strävanden, d.v.s. både en vilja att skapa ett bibli-
otek för alla, att uppfylla ”public library” idealet för upplysningens skull och en önskan
att vara en väl ansedd och etablerad organisation i samhällets centrum för dess egen
skull.

VÄRDERINGAR
Förutom att folkbibliotekspolitiken styrs av försanthållanden och normer påverkas även
folkbiblioteksaktörernas formulerande av folkbibliotekspolitiken av värderingar, vilka
talar om vad som är bra och vad som är dåligt, vad man skall sträva efter och vad man
ska motverka. Folkbiblioteksaktörernas värderingar i detta sammanhang är lättast att få
grepp om genom att studera textens interpersonella struktur i allmänhet och dess attity-
der gentemot sin omvärld i synnerhet.

I diskussionen ovan angående folkbibliotekspolitikens försanthållanden och normer har
det redan till viss del framgått vad folkbiblioteken har för attityder till olika aspekter av
sin omgivning. Det är tydligt att attityderna till Göteborgs folkbibliotekssystem är
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genomgående negativa, vad det gäller själva organisationen. Ett nytt huvudbibliotek
betraktas som något mycket positivt. Trots att folkbibliotekssystemet existerar betraktas
det som otidsenligt och det framtiden har att erbjuda vad det gäller byggnader och
resurser som något tidsenligt, som det normala tillståndet. Modernt betraktar man det
som anses tillhöra framtiden, detta oavsett om företeelsen har en lång historia. T.ex. så
anser man att ett sedan lång tid formulerat folkbiblioteksideal tillhör det moderna folk-
biblioteken. Omodernt blir det som inte passar in i bilden. Det som ansågs vara histo-
riskt betingat, d.v.s. det som betraktades tillhöra det förflutna skulle motverkas och
förändras. Detta i enlighet med den modernistiska idén att gårdagens värld alltid är en
förlorad värld. Förändringsprocessen betraktades som något positivt, det nya som något
löftesrikt, som något att sträva efter. Man ansåg att hela biblioteksverksamheten måste
reorganiseras på ett genomgripande sätt och att inget kan vinnas genom små förbätt-
ringar. Man vill lämna det gamla bakom sig och träda in i det nya, moderna. I detta
sammanhang kan man dock tycka att denna attityd är en självklar för folkbiblioteksak-
törerna, eftersom det nya moderna biblioteket var, som jag tidigare redogjort för, för-
knippad med större resurser, bättre standard och högre status. Vilka med sina sinnens
fulla, skulle inte sträva efter detta? Detta är naturligtvis sant. Den ideologiska dimensio-
nen i detta ligger dock inte så mycket i att man värderar högre standard högre än lägre
standard, utan att man så tydligt målar framtiden i så ljusa färger medan det förflutna i
en klart mörkare ton. Det man ser på som positivt får en beskrivning som utgår från ord
som beskriver en nutid eller framtid medan saker man betraktar som negativt beskrivs
med ord som berättar om en förfluten tid. Detta samtidigt som det som betraktas som
modernt ofta uppfattas som positivt och det som betraktas som omodernt uppfattas som
negativt.

Vilka fler attityder intar då folkbiblioteksaktörerna gentemot sin omvärld, som kan vara
av intresse i detta sammanhang och framförallt, som jag kan säga någonting om, utifrån
folkbibliotekspolitikens strukturer? Jag har ovan kunnat konstatera att man styrdes av
normer som statuerade hur en modern folkbiblioteksverksamhet skulle te sig. En viktig
del av föreställningen om det moderna folkbiblioteket var att verksamheten skulle vara
inordnad i den offentliga organisationen. I diskussion om folkbiblioteksförvaltningen
kommer man fram till att den mest rationella och effektiva lösningen av folkbiblioteks-
systemets problem, är tillsättandet av en rent kommunal styrelse. Jag kan vidare kon-
statera att chefsbibliotekarien använder samma ord för att beskriva den kommunala
organisationen i ett brev till en kollega, där han skriver; en fördel måste kommunalise-
ringen ju innebära på samma sätt som varje mer rationell organisation och – på lite
längre sikt- torde i kommunal regim bibliotekets utsikt till ökade anslag och till en god
lösning av lokalfrågan väl vara större än för närvarande.

För att förstå denna attityd till den kommunala organisationen måste jag, som vid det
här laget läsaren har förstått, söka mig till textens diskurs och kontext. Välfärdsstatens
utveckling hade fört med sig en allt större offentlig intervention i samhället, där dimen-
sionen offentligt – enskilt mer eller mindre försvann i det politiska tänkandet, till för-
mån för en ingenjörsinspirerad politik, där man vill göra väl genom att styra medbor-
garnas handlingar och ekonomiska resurser in i välkontrollerade mönster. Efter andra-
världskriget fanns det en stor opinion för att de förändringarna som skett, vad det gäller
levnadsstandard och trygghet, skulle konsolideras och utvecklas. Jag har lärt mig att
folkbildningen utvecklats mot att bli allt mer beroende och invävd i den offentliga
organisationen och att de vänstervridna partierna under 40-talet, allt mer började se
kulturen (i den estetiska bemärkelsen) som något politiskt,  d.v.s. som något vilket det
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offentliga borde engagera sig i och därigenom styra, i namnet av det allmännas bästa.
Det offentliga hade alltså fått ett allt större förtroende för att, i modernismens anda, lösa
samhälleliga problem, med ett välsignat förnuft, en rationalitet. Här är det viktigt att se
att det ökande förtroendet för den statliga och kommunala organisationen, grundar sig
på det faktum att man hyste en stor tillit till att man kunde ha kunskap om vad som
bestämmer människornas levnadsvillkor och hur vi med framgång kunde förändra
dessa. I ljuset av detta blir det pragmatiska resonemanget om huruvida folkbiblioteks-
förvaltning borde inordnas under en helt kommunal styrelse inte utan ideologisk ladd-
ning. Jag menar att diskussionen om folkbibliotekens förvaltning och den attityd som
där kommer till uttryck, vad det gäller den offentliga organisationen, är ett uttryck för
den tillit för det offentliga som dåtidens samhälle präglades av. Man ansåg att en för
samhället viktig folkbildande institution bör, p.g.a. av dess stora betydelse för allmän-
heten, förvaltas av det offentliga, p.g.a. att man värderar den offentliga organisationen
utifrån en allmänt utbredd uppfattning att denna kan lösa samhälleliga problem på ett
effektivt och rationellt vis. Här menar jag dock inte att man betraktar det offentliga i
positiv dager och att det privata enskilda som en negativ motsatts. Här är det istället det
offentliga som en del av välfärds Sverige, med demokrati och ett socialt skyddsnät som
ställs mot fattigdoms Sverige, med stora klassklyftor, en styrande elit och välgörenhet.

En viktig fråga att söka besvara är vad man ansåg att folkbiblioteken skulle sträva efter
och motverka och vilka värderingar som låg bakom dessa ställningstaganden. I det
Dicksonska bibliotekets regler för besökare skriver man att bibliotekets uppgift är att
främja den allmänna upplysningen och detta genom att förse invånarna med fri tillgång
till den på öppna hyllor uppställda litteraturen för studier och underhållande läsning
och genom att personalen står till tjänst med upplysning och vägledning. Man ansåg
alltså att en hög grad av allmänupplysning var ett eftersträvansvärt mål. Studier och
underhållande läsning ansågs alltså som positivt, p.g.a. att detta gynnar upplysningen.
Men varför ansåg man att upplysningen var positiv? Här menar jag att man kan värdera
upplysning högt utifrån två utgångspunkter, d.v.s. utifrån ett samhälleligt (upplysning är
bra p.g.a. att det gynnar samhället i stort) och/eller ett individuellt perspektiv (upplys-
ning är bra p.g.a. att individen vederkvicks). Dessa perspektiv korresponderar med
medborgaridealets och det nyhumanistiska perspektiven på bildning. Av det faktum att
det är den allmänna186 upplysningen och inte den enskildes, individuella eller personli-
ga upplysning som aktörerna vill ska främjas, kan jag ana att upplysningen värderas
positivt utifrån medborgaridealets perspektiv, att man betraktar individen som medbor-
gare och samhällsvarelse och vidare av att man, likt vad som präglar ”public library”
idén, har en stor tilltro till bokens förmåga att påverka individen och därigenom sam-
hället. Och här är det då frågan om att påverka individen på så sätt att hon/han kan vara
en fungerande del av samhället, d.v.s. för att samhället ska fungera behöver allmänheten
kunskap och insikt. Detta antagande stärks vidare av, som jag tidigare redogjort för, att
folkbiblioteksaktörerna tillskriver folkbiblioteken ett värde framförallt genom att peka
på deras betydelse för en större enhet, som staden eller samhället. Vidare så betraktas
låntagaren (eller den potentiella besökaren) nästan alltid som ett kollektiv, som allmän-
heten och publiken eller som en del av något större invånaren (i staden) eller medborga-
                                                          
186 Enligt den svenska akademins ordbok på nätet syftar ordet allmän på det hela; på de storadragen eller
det väsentliga av något, något generellt; något som (i sht på lika sätt l. i lika grad) tillhör eller tillkommer
alla eller finnes hos eller utgår från eller hyses eller delas eller utföres af alla; gemensam (för alla), allas,
för eller hos alla; ofta i motsats till enskild, individuell.
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ren i Sverige. Det är framförallt inte en enskilds människas behov som ska tillfredsstäl-
las, utan ett kollektivt behov, ett samhälleligt behov. Detta i likhet med hur man formu-
lerar folkbiblioteksväsendets uppgift i Folk- och skolbiblioteksutredningen:

…folkbiblioteksväsendets uppgift är att medverka till skapandet av kunniga och dugliga
medborgare. Det är en angelägenhet för demokratin, att den enskilde medborgaren fritt kan
bilda sig en mening angående olika förhållanden han möter. Det är en angelägenhet för de
statsmakter [det offentliga: mitt tillägg], som uppdragit riktlinjerna för skolans fostrande
arbete, att medborgaren även efter skoltidens slut kan på egen hand fullfölja sitt kunskaps-
inhämtande och sin yrkesutbildning med hjälp av bibliotekets böcker. Det är en angelägen-
het för samma statsmakter, att den vetenskapliga forskningens resultat skall  nå fram till var
och en, som har möjligheten att nyttigöra dem i ena eller andra avseendet. Det kan slutligen
med skäl betraktas som ett statligt intresse, att medborgarna erhåller tillgång till god och
sund förströelseläsning, som kan ge fritiden ett värdefullt innehåll. 187

Jag menar att folkbiblioteksaktörerna attityder gentemot sina användare (låntagare) och
på det sätt som propositioner görs angående folkbibliotekens roll, visar på en värdering
som sätter samhällsnyttan före individen. Samhällets väl och ve blev framhävda på
bekostnad av den enskilde individens personliga utveckling. Man värderar den offentli-
ga organisationen utifrån en allmänt utbredd uppfattning att denna kan lösa samhälleliga
problem på ett effektivt och rationellt vis. Här ska dock konstateras att individen och
dennes utveckling inte helt är förbisedd, bara att denna reflekteras över utifrån att den är
bra för samhället, för kollektivet. Om jag här relaterar detta resonemang till den diskus-
sion som jag tidigare redogjort för, vad det gäller 1944 års folkbildningsutredning, kan
jag konstatera att folkbibliotekspolitiken på ett tydligt vis sätter medborgaridealet fram-
för det nyhumansitiska idealet, detta tillskillnad från folkbildningsutredarna som mer
framhävde det sistnämnda idealet.

SLUTSATS
Vad kan jag då till slut säga om den ideologi, som kan sägas ligga till grund för Göte-
borgs folkbibliotekspolitik? Vad kan jag hävda om folkbiblioteksaktörernas ideologiska
utgångspunkter, utifrån det sätt som aktörerna framställer (återger) folkbibliotekspoliti-
ken i skriven text (i protokoll, interna utredningar, skrivelser, korrespondens, tidnings-
urklipp och årsberättelser)? Vad berättar textens stil om politikens bakomliggande
ideologi? Jag ska alltså här söka ställa samman de ovan presenterade försanthållanden,
normerna och värderingarna. Här ska dock poängteras att svaret på min frågeställning
aldrig blir fullständig utanför sitt resonerande sammanhang.

I avsnittet om ideologi skriver jag att ideologi måste betraktas som en vision om hur
något är och hur något bör vara, som påverkar människor genom att legitimera, framhä-
va den ena eller andra handlingen på bekostnad av en annan. Man kan alltså prata om en
bild av ett utgångsläge, en bild av vart man vill komma (ett mål) och en bild av en
väg(en fortsättning). Jag kommer därför att utgå från dessa tre bilder när jag här nedan
först presenterar själva folkbibliotekspolitiken (detta för att ideologibeskrivningen ska
få sin förankring) och sedan den ideologi som denna speglar.

FOLKBIBLIOTEKSPOLITIKEN
Utgångsläget: Man ansåg att folkbiblioteksverksamheten: inte uppfyllde ”public libra-
ry” idealet; hade för dålig räckvidd och nådde därför alltför få medborgare; var knuten
till en privat förening med välgörenhetsprägel; var felplacerad i samhället och att verk-

                                                          
187 Folk- och skolbibliotek betänkande och förslag avgivet av folkbibliotekssakkunniga 1949.
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samheten värderades för lågt; var omodern och underdimensionerad; inte nådde sitt mål,
inte tillgodosåg de krav som ställdes på folkbiblioteken, att man inte upplyste allmän-
heten.

Vägen: Man ansåg: att mer resurser måste till och att organisationen måste ändras; att
folkbiblioteksorganisationen måste få en helt kommunal huvudman; att ett nytt huvud-
bibliotek måste byggas och att fler filialer måste till; att lönerna och kompetensen hos
personalen måste höjas.

Målet: Man ansåg: att folkbiblioteken ska uppfylla Public library idealet; att folkbibli-
oteken skulle vara en etablerad del av samhället; att folkbiblioteken skulle erhålla högre
status; att folkbiblioteken skulle upplysa allmänheten; att folkbiblioteken med tre ord
sagda, skulle vara moderna.

FOLKBIBLIOTEKSIDEOLOGIN
Utgångsläget: Man betraktade: samhället som att vara satt i snabb förändring;  föränd-
ringen som positiv och mer eller mindre tvingande (demokrati, socialareformer och
välfärd); enskilda samhällsdelar, människor eller organisationer, utifrån en helhetssyn
där samhällets krav blir styrande för delarna. Man hade vidare stor tillit till att man
kunde ha kunskap om vad som bestämmer människornas levnadsvillkor och hur vi med
framgång kunde förändra dessa och en stor tilltro till bokens förmåga att påverka indi-
viden och därigenom samhället. Man hade en negativ bild, vad det gäller verksamhetens
resultat och gestaltning och en positiv bild vad det gällde personalens förmåga. Man
hade en folkbildningsidentitet (man ansågs att folkbiblioteksverksamheten var en del av
folkbildningsarbetet).

Vägen: Det ansågs nödvändigt: att följa med i utvecklingen (naturlig) eller rättare sagt
hinna ikapp den (moderniseringen); att ta del av framstegen (det moderna); att inordnas
i det nya (välfärdssamhället strukturer; offentlig organisation, stöd skulle ges som en
medborgerlig rättighet, institutionerna skulle ha en viss standard, demokrati, jämlikhet);
att distansera sig till det gamla (fattigdoms Sverige; välgörenhet, fattigvård, klasskillna-
der).; att höja sin status i samhället i stort och i biblioteksvärlden; att rationalitet och
effektivitet var styrande; att mer resurser tillfördes.

Målet:  Det betraktades som viktigt: att vara ett bibliotek för alla (alla skulle vara väl-
komna dit och alla skulle känna sig ”hemma”); att vara i takt med moderniteten; att vara
en viktig del av folkbildningen (och som en del av denna fri och frivillig); att förmedla
kunskap och insikt (till individer) för samhällets bästa (att vara samhällsnyttig, att stödja
samhället), att ha hög status inom biblioteksvärlden och i samhället.   

RESULTATDISKUSSION

Min ursprungliga tanke var, som sagt att, studera Göteborgs folkbibliotekspolitik under
två perioder, en som kunde påstås vara präglad av välfärdssamhällets uppbyggnad och
en som kunde påstås vara märkt av dess nedrustning. Resultatet skulle då ha blivit en
jämförelse av dessa, en diskussion om folkbibliotekspolitikens ideologiska bas föränd-
ring över tid. Utifrån detta skulle man vidare kunna ha sagt något om folkbiblioteks-
verksamhetens förändring. Nu blev inte resultatet sådant, utan är av den karaktär att den
mer beskriver ett tillstånd. Det är alltså svårt att säga något om folkbibliotekens utveck-
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ling och förändring, det blir mer frågan om ett konstaterande; denna folkbibliotekspoli-
tik har jag studerat och den visar på att folkbiblioteksaktörerna är styrda av denna ideo-
logi. Denna kan dock relateras till andra vetenskapliga konstateranden och utifrån detta
kan en diskussion föras om folkbibliotekens utveckling. Här vill jag därför ta upp ett
resonemang av Hanson och Zetterlund, som jag tidigare redogjort för i avsnittet Tidiga-
re forskning. De skriver att:

Det avgörande incitamentet till förändring och utveckling i dagens moderna samhälle är
framförallt förskjutningar i institutionens värdemässiga bas. Ytterst är det denna bas som
utgör institutionens identitet och det är genom att överge gamla identitetsuppfattningar och
skapa nya som en institutionell utveckling äger rum.

Jag har kunnat konstatera att folkbibliotekspolitiken i Göteborg präglas av en strävan att
lämna en gammal identitet bakom sig för att träda in i en ny som aktörerna upplever
som mer överensstämmande med den situation man befinner sig i. Man ansåg att folk-
biblioteken tillhörde det nya moderna välfärdssamhället, men att de ofta blev betraktade
som något tillhörande det gamla Sverige. Detta kan då utifrån ovanstående citat antas
bidra till organisationens förändring. En förändring som kan antas präglas av att folk-
bibliotekens organisation, materiella apparat och värdemässiga grund blir allt mer
koordinerad och sammankopplad med välfärdssamhällets strukturer och normer. En
vilja till att vara väl ansedd leder ofta till en anpassning efter rådande normer och värde-
ringar. Om man då hävdar, likt Adunson gör, att om en institutions värdebas överens-
stämmer med samhällets leder detta till stabilitet och en förstärkning av dess självbild
och att motsatsen leder till osäkerhet och konflikter, kan man anta att den ideologi som
påverkat politikens formulerande, under den aktuella perioden, varit en viktig del av den
snabba biblioteksutvecklingen som sker i Göteborg på 50- och 60-talen. Jag frågar mig
vidare om denna utveckling kunde ha kommit tillstånd utan den framtidsoptimism som
präglar folkbibliotekspolitiken i Göteborg. Det jag menar är att denna ideologi påverkat
hur folkbiblioteken i Göteborg utvecklats och att andra ideologiska utgångspunkter
skulle påverkat politiken i en annan riktning, d.v.s. påverkat hur man betraktat utgångs-
läget, vägen och målet.

Det skulle vidare vara väldigt intressant att reflektera över hur välfärdsamhällets konso-
lidering och utveckling och Göteborgs folkbiblioteksverksamhets mer odiskutabla
ställning inom dess strukturer och vidare hur framväxten av ett kulturpolitiskt sakområ-
de påverkat folkbibliotekspolitikens ideologiska bas. Vidare så skulle det även vara
intressant att begrunda hur ifrågasättandet av välfärdssamhällets strukturer och institu-
tioner förändrat folkbiblioteksaktörernas syn på folkbiblioteksverksamhetens utgångs-
punkt, väg och mål.

RESULTATET ÄR SUBJEKTIV
Denna uppsats syfte vara att skapa en förståelse av en text, som är ett uttryck för en
politik på lokal nivå rörande folkbibliotek. Denna förståelse måste enligt hermeneutiken
erhållas genom en tolkning utifrån någons förförståelse. En tolkning som rör sig mellan
delen och det hela, i denna uppsats mellan texten och sammanhanget och mellan delar
av texten och hela texten. Uppsatsen är gjord av mig och följaktligen måste resultatet
därför betraktas som min förståelse av Göteborgs folkbibliotekspolitik, erhållen utifrån
min förståelsehorisont. Detta innebär inte att det enbart måste vara enbart min förståel-
se, eftersom det vetenskapliga skrivandets själva kärna är, enligt mig, att redogöra för
ens förståelse av något för andra, på så vis att de kan förstå hur man förståt det man
förståt. På så vis kan andra tolka min tolkning och sedan försöka förstå om jag förståt
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rätt eller fel enligt deras förförståelse o.s.v. ad infinitum.  Detta är mitt försök till tolk-
ning, vänligen,  kritisera den!

RESULTATET ÄR PERSPEKTIV BEROENDE
Ett problem eller rättare sagt en svårighet med det tillvägagångssätt jag använt mig av,
är valet av vad man ska redovisa i redogörelsen av sammanhanget, och då framförallt
den kontextuella delen därav. Detta eftersom hela sammanhanget är allt som hände i
världen då texten skrevs. Här är det givetvis lätt att välja bort den allra största delen
därav, (t.ex. att Kenneth Arnold observerade en formation "flygande tefat" över Kas-
kadbergen den 24 juni 1947188)  men det kvarstår dock alltid allt för mycket för att det
ska finnas en möjlighet att läsa och redogöra för allt som kan vara av intresse. Det jag
säger är alltså hur än jag gör blir min förståelse av folkbibliotekspolitiken helt beroende
av vad jag väljer att läsa, vad det gäller det sammanhang texten är skapad i. Därför är
det av stor vikt att, när man gör en studie likt denna, inte låsa fast sig alltför mycket,
utan att man skapar sig utrymme för att läsa mer och annat, allt eftersom rörelsen mellan
delen (texten) och helheten (sammanhanget) förändrar förförståelsen om vad som kan
vara av vikt för att förstå texten. Det måste därför poängteras att den förståelse jag har
erhållit av texten, den ideologi jag lyckats utkristalliserat (resultatet), är en förståelse
baserad på  ett ivrigt studerande av folkbiblioteks historia, välfärdspolitik, kulturpolitik
och folkbildning. Här skulle man ju lätt kunna ana att en större förståelse av hur andra-
världskriget påverkat Sverige, levnadsförhållanden under den aktuella tiden, ekonomisk
historia, organisations teori m.m., hade gett en betydande skillnad på tolkningen. Man
skulle också kunna fokuserat analysen på en specifik del av  folkbiblioteksverksamhe-
ten, genom att undersöka ideologin bakom t.ex. litteratur urvals proceduren. Min fråge-
ställning är av en mer allmän och öppen karaktär, som möglig gjort att jag kunnat an-
vända mig av material som fokuserar på olika delar av folkbibliotekspolitiken. Här ska
dock poängteras att materialets karaktär är sådan att det är idéer rörande frågor av gans-
ka överordnad karaktär som personalfrågor, organisationsfrågor och lokalfrågor, som
berörs. Olika tolkningar behöver dock inte, även om de kan, stå i motsättning, utan kan
även komplettera och belysa varandra.

Jag vill vidare reflektera över vad mitt val att studera en lokal och inte en statlig politik
har inneburit för resultatet. Förbindelsen mellan den materiella apparaten, normsystemet
och personalen, d.v.s. själva organisationen som utför verksamheten, själva praktiken
och med de som formulerar dokumenten (folkbiblioteksaktörerna) blir betydligt närma-
re på den lokala nivån än på den statliga. Dokumentens stilar (framställningssätt) är
därför olika, vilket leder till att den ideologi som utkristalliseras på de skilda nivåerna
blir olika. Dessa kan, men behöver inte stå i motsättning till varandra. Jag menar att om
jag valt att studera politiken på en statlig nivå, där perspektivet är längre ifrån den
praktiska vardagen, och därför mer fokuserad på idéer som rör folkbibliotekens roll och
syfte, skulle resulterat i att ideologin fått en tydligare koppling till frågor som är specifi-
ka för folkbibliotekens verksamhet (som bildning, kultur, litteratur, uppfostran, refe-
rensarbete o.s.v.),d.v.s. till folkbiblioteksverksamhetens idéinnehåll. Troligtvis även ett
närmare samband med de politiska ideologierna och därför även tydligare intressekon-
flikter till andra ideologier. Att materialet har den karaktär den har kan även vara ett
resultat av att folkbiblioteksaktörerna i Göteborg ansåg att det var just själva omfånget
på verksamheten, som var hämskon för deras utveckling, inte själva idéinnehållet, att
det var den materiella apparaten för verksamheten, som var problemet inte själva idéin-
nehållet. Jag tycker det skulle vara intressant och veta om verksamhetens resursför-
                                                          
188 Ufo- Sverige http://www.ufo.se/fakta/artiklar/arnold.shtml
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stärkning och utbyggnad under 50- och 60-talet ledde till en mer livlig diskussion om
folkbibliotekens idéinnehåll.

Slutligen skulle jag vilja säga något om valet att välja begreppet ideologi, som det jag
vill utkristallisera som något styrande och för folkbibliotekspolitiken direkt avhängigt.
Jag är fullt medveten om att ideologibegreppet inte vanligen använts på det sett jag har
gjort i denna uppsats. Jag menar dock att man kan använda begreppet på ett sådant vis,
men undrar om det varit den mest fruktbara vägen att gå för att förstå vad som styrt och
påverkat folkbibliotekspolitiken på lokal nivå. Jag frågar mig om inte ett mer öppet
begrepp varit lämpligare i detta fall. Om jag har förstått det diskursanalytiska tillväga-
gångssättet rätt, så kan man hävda att denna uppsats ideologianalys ligger väldigt nära
detta förfarande och att min vilja att förstå en ideologi som styrt folkbiblioteksaktörer-
nas formulerande av folkbibliotekspolitiken i viss mån begränsat min förståelse av
själva folkbibliotekspolitiken. Om jag hade avfärdat ideologibegreppet och istället helt
enkelt frågat mig om vad som format, tror jag att min förståelse av folkbibliotekspoliti-
ken i Göteborg i slutet av 40-talet varit större idag. Fast sådant kan man bara sia om.
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SAMMANFATTNING

Mitt syfte har varit att utkristallisera den ideologi som kan sägas ligga till grund för den
av mig studerade folkbibliotekspolitiken(Folkbibliotekspolitik formulerad av biblioteka-
rier och nämndemän i Biblioteksstyrelse i Göteborg i slutet av 1940-talet), d.v.s. belysa
den ideologi som de som formulerat politiken (folkbiblioteksaktörerna) orienterat sig
med hjälp av i sitt arbete med folkbiblioteken. Analysen grundar sig på en arkivunder-
sökning.

Jag har betraktat folkbibliotekssystemet i Göteborg som en politisk institution och att
den som sådan ingår i ett mycket komplext socialt sammanhang som färgar dess verk-
samhet i så väl organisatoriska, politiska och ideologiska avseenden. Folkbibliotekens
ideologiska identitet påverkas utifrån, samtidigt som de själva formulerar en självstän-
dig diskurs som uttrycker vissa värden och normer. Jag har även betonat, att det är
människor som grundar och utvecklar folkbibliotek och de gör de för att uppnå något
med det, och att dessa avsiktligt handlande människor är begränsade och styrda av
samhälleliga strukturer. Jag har därför, likt en stor del av forskarna på området, ansett
det viktigt att vid analysen av folkbibliotekspolitiken använda mig av den politiska,
sociala och kulturella utvecklingen i Sverige som referensram. Detta samtidigt som jag
även använt mig av folkbibliotekens mer närliggande sammanhang, som politiken är en
del av, i min analys av folkbibliotekspolitiken i Göteborg.

Den systematiska analys jag har använt mig av för att uppfylla mitt syfte, utgörs av en
hermeneutisk tolkning av en textmassa (folkbibliotekspolitiken), där insikterna att vi
alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar, att meningsfulla fenomen
enbart är begripliga i det sammanhang de förekommer i och att all forskning karaktäri-
seras av rörelsen mellan helhet och del har varit styrande för analysens genomförande.
Tolkning har utgått från Hellspong och Ledins konstaterande att ”En text blir till genom
att vi 1. i ett visst sammanhang (kontexten) 2. använder ord (det textuella) 3. för att
meddela något (det ideationella) 4. till någon (det interpersonella) 5. på ett visst sätt
(stilen).” Hellspong och Ledins modell har fungerat som ett stöd vid analysen av texten,
genom att bidraga till en djupare bild av en texts komplexitet, vilken är av vikt för att
man ska kunna uppfatta en texts ideologiska dimension. Jag har utkristalliserat ideolo-
gin genom att med hjälp av textmodellen tagit fast på de strukturer som finns i olika
typer av brukstexter, vilka aspekter av texten man måste begrunda för att förstå den och
vilka olika sammanhang dessa strukturer måste studeras utifrån. Jag har fokuserat mig
på Sveriges och mer specifikt Göteborgs folkbibliotekshistoria, samt välfärdssamhällets
framväxt, folkbildning och kulturpolitik, när jag redogjort för det sammanhang som
folkbibliotekspolitiken har blivit analyserat utifrån.

Folkbiblioteksideologin, d.v.s. uppsatsens slutsats presenteras som en vision, folkbibli-
oteksaktörerna har av ett utgångsläge, en väg och ett mål och redogörs för här nedan i
sin helhet. Dock ska här påpekas att slutsatsen endast är en del av hela resultatet, som är
slutsatsen i sin resonerande helhet:

Utgångsläget: Man betraktade: samhället som att vara satt i snabb förändring;  föränd-
ringen som positiv och mer eller mindre tvingande (demokrati, socialareformer och
välfärd); enskilda samhällsdelar, människor eller organisationer, utifrån en helhetssyn



61

där samhällets krav blir styrande för delarna. Man hade vidare stor tillit till att man
kunde ha kunskap om vad som bestämmer människornas levnadsvillkor och hur vi med
framgång kunde förändra dessa och en stor tilltro till bokens förmåga att påverka indi-
viden och därigenom samhället. Man hade en negativ bild, vad det gäller verksamhetens
resultat och gestaltning och en positiv bild vad det gällde personalens förmåga. Man
hade en folkbildningsidentitet (man ansågs att folkbiblioteksverksamheten var en del av
folkbildningsarbetet).

Vägen: Det ansågs nödvändigt: att följa med i utvecklingen(naturlig) eller rättare sagt
hinna ikapp den (moderniseringen); att ta del av framstegen(det moderna); att inordnas i
det nya (välfärdssamhället strukturer; offentlig organisation, stöd skulle ges som en
medborgerlig rättighet, institutionerna skulle ha en viss standard, demokrati, jämlikhet);
att distansera sig till det gamla (fattigdoms Sverige; välgörenhet, fattigvård klasskillna-
der); att höja sin status i samhället i stort och i biblioteksvärlden; att rationalitet och
effektivitet var styrande; att mer resurser tillfördes.

Målet:  Det betraktades som viktigt: att vara ett bibliotek för alla (alla skulle vara väl-
komna dit och alla skulle känna sig ”hemma”); att vara i takt med moderniteten; att vara
en viktig del av folkbildningen (och som en del av denna fri och frivillig); att förmedla
kunskap och insikt (till individer) för samhällets bästa (att vara samhällsnyttig, att stödja
samhället), att ha hög status inom biblioteksvärlden och i samhället.     
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