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concept connected to the activity of the public library is relevant, as the library
uses the word as a description of parts of its work. The meaning of the concept
can easily be seen to be complex as well as disputed, borders on and is related to
other concepts. The paper discusses different meanings to the concept according
to different Swedish authors, as well as the connection of the concept to related
ones. The varieties and differences are expressed as differences in discourse.
These results are used to analyses different applications of the concept in what is
being called a discourse of the (Swedish) public library, mainly studying two
official reports. The results show that, as in the use in general, there is no
agreement, no hegemony, in the use of the concept; there might even be reason
to speak of different discourses under the name of public library. This depends
partly on significance seen in the efforts of bildning made by the public library,
and showing its consequences in conflicting attitudes concerning purpose. One
important comparison is that the ambition of bildning in the public library is
similar to that concerning school education. The ambition to do with bildning in
the activity of the public library is problematic and exposes possible conflicts.
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1. Inledning

1.1. Introduktion om bildningsbegreppet och uppsatsidé

Det är svårt att finna ett område i människans livsvärld som inte kan ha beröring med bildning
på ett komplext eller trivialt sätt. Finns det dessutom anledning att hävda att användning av
ordet och en diskussion av begreppet är väsentlig, är det för att det har en relevant och viktig
innebörd, oavsett om det är att ses som ett honnörs- eller skällsord. Det kan också påstås att
användningen av begreppet genomgått en förändring under senare decennier, med eventuellt
en mer positiv laddning av ordet än under de föregående. Vad jag har fattat intresse för är i
första hand den nya, mer positiva användningen av begreppet, som eventuellt anknyter till ett
mer traditionellt bildningsbegrepp. Något som dock visar sig problematiskt är att det finns
många skilda meningar om vilka innebörder som ska läggas i begreppet. På så sätt kan det bli
både snävt och specifikt liksom brett med omfattande innebörd.

Om bildning bedöms som en viktig sysselsättning eller egenskap för individen, är det rimligt
att lyfta fram bibliotekets och därmed folkbibliotekets roll i individers bildningssträvanden.
Min hypotes har varit att folkbiblioteket, på ett eller annat sätt, har en tänkt eller uttalad
bildningssträvan i sin verksamhet, dvs. att ett av dess syften är att erbjuda material, utrymme
och potential för främjande av bildning för användaren. Detta delar det med andra
verksamheter, liksom folkbiblioteket har andra uttalade syften med sin verksamhet.
Anledningen till att jag väljer att ta upp detta ämne är att jag anser att folkbiblioteket fyller en
högst betydande funktion i det moderna samhället, liksom jag anser att bildning, traditionella
och moderna bildningsvägar för individen, är något som hänger samman med livskvalitet och
personlig utveckling. Vad bildningsbegreppet har för relevans för folkbiblioteksverksamheten
ska dock visa sig ha att göra med ur vilket perspektiv begreppet ses och vilken innebörd som
läggs i att bilda sig.

Min ambition är att visa att det på ett stringent sätt går att beskriva likheter och skillnader i
användningen av begreppet i skilda kontexter. Det innebär inte att det är möjligt att komma
fram till en entydighet – åtminstone finns inte utrymme för det inom ramen för denna uppsats.
Jag förväntar mig däremot att kunna ha användning av skilda resonemang om begreppet i den
senare delen av uppsatsen som rör folkbiblioteksverksamheten. Då jag intresserar mig för hur
bildningsbegreppet används i samband med uppgifter och mål för folkbiblioteksverksamhet i
Sverige kommer jag i huvudsak att fokusera på aktuella förhållanden, och historiska
förändringar i de svenska folkbibliotekens verksamhet berör jag endast för att fokusera
samtiden.

Studiet av olika texter rörande bildningsbegreppet i dess skilda former kan å ena sidan ses
som en sammanställning eller ett försök till utredning, men väsentligast material till
resonemangen som rör bruket av begreppet i en särskild kontext. Skälet till att jag ägnar stort
utrymme åt denna beskrivning eller analys av begreppet, är att jag anser mig behöva ett väl
undersökt begrepp att arbeta med i uppsatsens senare del. En vinst med att ägna mig åt att
utförligt studera ett antal texter rörande begreppet och näraliggande företeelser, istället för att
välja ett bildningsbegrepp som en teorietisk utgångspunkt, är att jag på samma gång kommer i
kontakt med ett antal diskurser som jag kan visa skiljer sig åt eller visar likheter med varandra
med avseende på begreppet. Detta för att kunna göra relevanta jämförelser och dra slutsatser i
folkbibliotekssammanhanget.
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1.2. Syfte och frågeställningar

Syfte med min uppsats är att studera användningen av bildningsbegreppet i ett svenskt
folkbibliotekssammanhang. Det handlar därmed om hur det diskuteras om folkbibliotekets
eventuellt bildande uppgifter. Mer specifikt blir min uppgift att studera hur begreppet används
i dokument som rör aktuella målsättningar och uppgifter för de svenska folkbiblioteken,
väsentligast i de offentliga utredningar som kan betraktas som aktuella för dagens svenska
folkbiblioteksverksamhet (SOU 1984:23 samt SOU 1995:84). För att kunna fullgöra detta
syfte gör jag en studie av bildningsbegreppet utifrån skilda utgångspunkter. Det visar sig då
lämpligt att göra en delanalys rörande den första frågeställning vars resultat senare används
för att besvara den andra frågeställningen.

De frågeställningar jag har är följande:
• Vilka, förmodat varierande, innebörder läggs i bildningsbegreppet i skilda kontexter?
• Hur förhåller sig det bildningsbegrepp som kommer till uttryck i de dokument jag betraktar

rörande folkbibliotekets verksamhet till de skilda diskurser jag studerar med avseende på
begreppet bildning?

De skilda kontexter jag har för avsikt att ta upp är i huvudsak representerade av ett antal
svenska författare från skilda perioder som i helt eller delvis är fokuserade på bildning som
begrepp eller företeelse. Folkbibliotekets diskurs (eller diskurser) kommer i huvudsak till
uttryck i de nämnda utredningarna, men även i ett antal andra, bl.a. teoretiska, texter om
folkbibliotek.

1.3. Metod

1.3.1. Om val av metod

Jag har valt att använda mig av diskurs som samlande metodbegrepp för undersökningen.
Förhoppningen är att en rimlig användning av diskursanalysen ska vara konstruktivt och
belysande samt ge utrymme för vetenskaplig korrekthet. I huvudsak är uppsatsens syfte att
visa på användningen av ett särskilt begrepp inom ett särskilt område: såväl användningen av
särskilda begrepp och ord som studiet av formuleringar av ett område kan knytas till diskurs
som strukturerande funktion. Det är rimligt att det går att argumentera för att denna
undersökning skulle kunna göras på liknande sätt genom användning av andra metoder i
betraktandet av materialet. Fördelen med diskursanalysen är att det fokuserar på en särskild
typ av uttryck i en särskild kontext, liksom i första hand är språkligt fokuserad.

I syfte att redogöra för diskursbegreppet och vad som kan kallas diskursanalys använder jag
mig i huvudsak av Winther-Jørgenesen & Philips bok Diskursanalys som teori och metod,
vilken tar upp begreppet och metoden på ett grundläggande sätt. I någon mån använder jag
mig också av Bergström & Boréus Textens mening och makt och där vad som skrivs om
diskursanalys. Jag kommer därtill att något använda mig av Joacim Hanssons Om folkbiblio-
tekens ideologiska identitet, vilken är en applicering av diskursbegreppet på folkbiblioteks-
sektorn och därför relevant i sammanhanget.

Jag har inte för avsikt att grundligare gå in på diskursbegreppets och -analysens bakgrund i
form av exempelvis Michel Foucaults texter. Istället formulerar jag mig efter de ovan nämnda
texterna och hänvisar till dem ifråga om bakgrund och vetenskapsteoretiska förutsättningar.
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Det är relevant att påpeka att med “diskurs” och “diskursanalys” menas något olika saker för
olika företrädare och inom olika discipliner. Då här inte finns anledning eller plats att ta upp
särskilt mycket om dessa olikheter tar jag snarare upp det jag anser vara av grundläggande
betydelse samt det jag har användning av i min uppsats.

För det första är det väsentligt att betona språkets betydelse i all diskursanalys. Det kan
formuleras som att språket inte återger verkligheten utan bidrar till att forma den. Det kan
exemplifieras med att en företeelse inte kan diskuteras såvida det inte finns en term för den.
Språket formas i en social kontext, vilket hänger samman med att det inte kan användas som
ett neutralt kommunikationsinstrument.1

Hansson nämner i sina metodologiska utgångspunkter att han saknar tilltro till någon generell
kunskap eller en “sanning”, medan det däremot är möjligt att göra mer eller mindre rimliga
tolkningar av enskilda problem. Han skriver att han i sin studie, genom metod och urval av
källor, avser “att skapa ett stycke litteratur, en narrativitet som måste fås att fungera som
vilken berättelse som helst, genom att lyfta fram vissa händelser på bekostnad av andra, vissa
perspektiv, men inte andra”. Dock görs narrativiteten vetenskaplig genom de brott i form av
analyser och kommentarer som förekommer i en text av denna typ.2 Jag anser denna syn på
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning tilltalande, i den mån de vetenskapliga
kraven aldrig åsidosätts. Jag skulle därför vilja säga att jag ansluter mig till den syn Hansson
framför i stycket. Att vissa “händelser” lyfts fram särskilt är naturligt, eftersom det
nödvändigtvis alltid handlar om skilda typer av begränsningar. De texter jag väljer att ta upp
syftar på så sätt till att säga något om bildning och folkbibliotek i den mening jag väljer att ta
upp frågan. Som jag ser det finns då alltid en risk för ensidighet, att vissa aspekter glöms bort,
men det hänger även samman med uppsatsens – berättelsens – syfte, frågeställningar och
utgångspunkter och därmed begränsningar.

1.3.2. Diskurs som teori

Winther-Jørgensen & Phillips beskrivning och diskussion av diskursbegreppet som metod är
relativt omfattande, upptagande i huvudsak de tre skilda formerna diskursteori (huvudsakligen
med referenser till Ernesto Laclau och Chantal Mouffe); kritisk diskursanalys (refererande
främst till Norman Fairclough) samt diskurspsykologi (med skilda referenser); denna
uppdelning och beteckningarna är delvis författarnas själva. I ett sammanfattande kapitel
uppmanas den som gör en diskursanalys att kombinera aspekternas starka sidor och skapa ett
“integrerat perspektiv”.

Preliminärt beskrivs diskurs som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett
utsnitt av världen)”.3 Såsom varande en del av en poststrukturalistisk tradition nämns vissa
huvudpunkter som gör att diskursanalysen anknyter till denna tradition: För det första är
språket ingen avspegling av en redan existerande verklighet. För det andra är språket
strukturerat i mönster eller diskurser, där det inte är tal om ett enda generellt betydelsesystem,
utan om flera system, “där betydelserna skiftar från diskurs till diskurs”. För det tredje
bevaras och förändras dessa “diskursiva mönster” i “diskursiva praktiker”. Slutligen sägs att
detta bevarande och förändrande av mönstren ska sökas i “konkreta kontexter där språket sätts

                                           
1 Bergström, Göran  & Boréus, Kristina, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys,
Lund 2000, s. 234.
2 Hansson, Joacim, Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie, Borås/Göteborg 1998, s. 12.
3 Winther-Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Lund 2000, s. 7.
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i spel”.4 Det enda språkmönster som den mångskiftande poststrukturalismen och därmed
diskursanalysen räknar med, är det som strukturalismen efter Saussure beskriver (dennes
langue i förhållande till parole, vilket ungefärligt kan översättas med struktur respektive
praktik). Det går alltså inte att hänvisa till ett självklart språk, utan det krävs att man räknar
med ett antal språkpraktiker, diskurser. Eftersom språkbruket därmed skiljer sig till uttryck
mellan diskurser, är det ju en orimlighet att världen eller en del av den kan avspeglas på ett
sant sätt i en särskild diskurs, och ett övergripande språk finns inte. Vad som kan studeras är
dessa praktiker i form av det bestående och det föränderliga. Detta görs naturligt nog på skilda
sätt i skilda diskurser.

Det faktum att det finns ett sammanhang i en särskild diskurs, och att allt inte skiljer sig åt i
en kontext som det gör mellan kontexter, beskrivs med syftning på Foucault som att:

Det märkliga är ju, att även om vi i princip har oändligt många möjligheter att skapa utsagor, så är de utsagor
som framkommer inom en bestämd domän ganska liktydande och repetitiva. Det finns otaliga utsagor som man
inte alls skulle få för sig att framföra - och som inte heller skulle bli accepterade som meningsfulla. De historiska
reglerna för diskursen sätter snäva gränser för vad som över huvud taget kan sägas.5

Detta är en ganska enkel förklaring av hur det går att avgränsa diskurser och alls tala om
skillnader mellan sådana. Laclau och Mouffe skiljer principiellt inte mellan diskursiva
praktiker och andra sociala praktiker – allt ses som diskursivt – “diskursen är materiell” (där
andra teoretiker har andra uppfattningar). Följden är att man omöjligen kan komma “bakom”
diskursen. “Däremot ska man arbeta med det som faktiskt har sagts eller skrivits för att
undersöka vilka mönster det finns i utsagorna – och vilka sociala konsekvenser som olika
diskursiva framställningar av verkligheten får.”6

En väsentlig del av poststrukturalismens och diskursanalysens företräden framför exempelvis
strukturalismen (efter Saussure m.fl.) är att de på ett bättre sätt kan förklara förändring.
Strukturen förklaras istället för fast vara föränderlig och språkets betydelse kan endast till viss
del fixeras. De två nivåerna som är väsentliga i strukturalismen – langue och parole – sägs
smälta samman i en enda process: strukturen kan endast återfinnas i konkreta diskursiva
praktiker. Med hjälp av resonemang från Fairclough nämns att sociala förändringsprocesser
kan förklaras med hjälp av begreppen intertextualitet och interdiskursivitet. En utgångspunkt
är att “texter bygger på tidigare betydelseformationer och kanske blandar olika diskurser”.7

Olika diskurser kan alltså uttryckas i samma text. Detta är i sig en förklaring till
förändringsprocesser. Även begreppet artikulation i Laclaus och Mouffes teori sägs kunna
användas i detta syfte – “ett begrepp som fångar förändring”. Winther-Jørgensen & Phillips
skriver att artikuleringen av olika diskurser inom och mellan diskursordningar “är ett uttryck
för interdiskursivitet. Genom nya former av artikulering av olika diskurser skiftar gränserna
både inom diskursordningen och mellan olika diskursordningar” (detta med syftning på
Faircloughs kritiska diskursanalys). Diskursiva praktiker kan blandas på kreativa sätt, vilket
är ett tecken på sociokulturell förändring, men också på ett konventionellt sätt, vilket tyder på
“upprätthållandet av den dominerande diskursordningen och därmed den härskande sociala
ordningen”.8

                                           
4 Ibid. s. 18. För närmare utredning om strukturalism och poststrukturalism, se a.a. kapitel 1.
5 Ibid. s. 19.
6 Ibid. s. 28.
7 Ibid. s. 132.
8 Ibid. s. 77.
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1.3.3. Andra synsätt på diskursbegreppet

Vid studiet av litteraturen som tar upp diskursbegreppet och handlar om diskursanalys ska det
visa sig att det kan se ut på en mängd sätt. Som exempel på en lingvistiskt fokuserad
diskursanalysteori kan nämnas Barbara Johnstone, Discourse analysis (2002). Diskurs
beskrivs enkelt som följande: “To discourse analysts, ‘discourse’ usually means actual
instances of communication in the medium of language. ‘Discourse’ in this sense is usually a
mass noun. Discourse analysts typically speak of discourse rather than discourses [...]” Dock
sägs att influenser från Foucault ibland innebär att “diskurs” snarare ses som ett räkningsbart
substantiv, dvs.:

“Discourses” in this sense can be enumerated and referred to in the plural. [...] “discourses” in this sense involve
patterns of belief and habitual action as well as patterns of language. Discourses are ideas as well as ways of
talking that influence and are influenced by the ideas. Discourses in their linguistic aspect, are conventionalized
sets of choices for discourse, or talk.9

Som exempel på vad diskursanalys kan användas till nämns studier av språkförändring
historiskt sett, tillägnelse av språk och språklig kompetens, liksom att diskursanalys kan ge
svar på frågor om vad språk har för roll i mänsklig kognition, konst och socialt liv.10 Vad som
kan sägas om synen på diskursanalys hos Johnstone är att det utan tvekan passar in på en
analys av det slag som avses att genomföras här, liksom att diskurs- och diskursanalys-
begreppet görs mycket brett. Synen på pluralformen av diskurs gör att snarare den syn som
förknippas med Foucault måste anknyta till i detta sammanhang.

Linda A. Wood & Rolf O. Kroger, Doing discourse analysis (2000) är mer fokuserad på
diskursanalysen som praktik och metod än Johnstone. En utgångspunkt är också att “discourse
analysis as we view it is not only about method; it is also a perspective on the nature of
language and its relationship to the central issues of the social sciences”.11 Man betonar
diskurs som handling och tesen är att “Language is action”. Man pekar också på ett skifte i
intresse från fenomenet till diskursen själv, att diskursen inte är en reflektion av fenomenet.
En tredje grundförutsättning är att tal konstruerar skilda versioner av världen och är orienterat
mot skilda funktioner. Man ser “variability as a feature of discourse”. Detta blir betydelsefullt
med tanke på den andra punkten, att fokus är riktat mot diskursen självt.

Dessa exempel på skilda synsätt på diskursbegreppet antyder att det i sig är om inte omstritt
så tyngt av variation i betydelse och innebörd. Det ska visa sig att det har det gemensamt med
bildningsbegreppet, och undersökningen kommer alltså i huvudsak att göras med ett begrepp i
fokus som kanske ses som omstritt, om ett annat begrepp som betraktas som omstritt. Det kan
med säkerhet ses som ett problem, men kan möjligen även ses som en intressant parallell, och
aktualiserar diskursanalysen uppfattning att språket och begreppen aldrig är för givet
bestämda.

1.3.4. Diskurs som metod

För att ha hjälp av teorierna om diskursen och den metodbeskrivning som görs av främst
Winther-Jørgensen och Phillips understryker jag vissa drag hos såväl Laclau och Mouffe som
Fairclough som kan användas i min analys. Det är alltså ingen uttömmande beskrivning av
                                           
9 Johnstone, Barbara, Discourse analysis, Malden/Oxford, 2002, s. 2-3.
10 Ibid. s. 6.
11 Wood, Linda A. & Kroger, Rolf O., Doing Discourse Analysis. Methods for Studying Action in Talk and Text,
Thousand Oaks/London/New Delhi, 2000, s. x.
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någondera teori jag presenterar. I sammanhanget anser jag det t.ex. inte vara väsentligt för
mig att ta ställning till den i vissa sammanhang avgörande skillnaden mellan att “allt” är
diskursivt, vilket förknippas med Laclau och Mouffe, eller att det finns andra praktiker,
samhällskrafter som inte bara har en diskursiv karaktär, som hos Fairclough. Jag tar inte
ställning i den frågan därför att jag inte anser att min frågeställning behöver ta ställning till
något utomdiskursivt.

Ett fördelaktigt sätt att arbeta med diskursanalys sägs vara att införa en diskursordning i
analysen. Detta är ett begrepp som omfattar de diskurser som konkurrerar i samma rum. För
det första handlar diskursordningen om ett särskilt socialt område eller institution. För det
andra är det uttryck för komplexitet och motsägelsefullhet. Det talas om en kamp mellan
diskurser inom samma terräng, om att ge innehåll på skilda sätt. Det sägs att i en särskild
undersökning är diskursordningen ofta tydligt avgränsad. Och genom att titta på skilda
diskurser inom samma område kan man undersöka var den ena eller andra diskursen är
dominerande, var det förekommer konflikter och var det råder enighet. Förutom detta
förhållande mellan diskurser inom en särskild diskursordning finns naturligtvis intresse för
förhållanden mellan diskursordningar. Enligt Fairclough sker förändring främst när diskurser
förs över från en diskursordning till en annan. Man får då, om man koncentrerar sig på en
diskursordning i analysen, vara medveten om att det finns möjlighet att det finns diskurser
som kommer från andra diskursordningar, och att dessa kan skapa konflikt.12

Diskursers avgränsning kan enkelt förklaras som att en diskurs är ett särskilt sätt att se
världen, och gränserna finns där “elementen artikuleras på ett sådant sätt att de inte längre är
förenliga med diskursens entydighet”. Det kvarstår dock problem med på vilken nivå
skillnader och likheter ska uttryckas, och principiellt tycks det inte finnas någon gräns för hur
specifik en diskurs kan vara. Som författarna mer är benägna att se diskursen som ett
teoretiskt begrepp och analyshjälpmedel än en verklighet, säger de att diskursavgränsningen
lämpligen bör göras strategiskt i förhållande till forskningssyftet. Det innebär dock inte att
vad som helst kan sägas vara en diskurs. Det är dock endast en fråga om rimlighet och
möjlighet att kunna argumentera för sin uppfattning.13

Som konkretisering av vad en diskurs innehåller sägs att det väsentligen handlar om att
klarlägga hur världen eller delar av den framställs och vilka sociala konsekvenser detta får.
För analysen blir dock förhållandet mellan diskurser minst lika avgörande för analysen, och
där blir de sociala konsekvenserna tydliga. Ett meningsfullt begrepp som presenteras är
flytande signifikant. Dessa kan ses som indikatorer på diskursordningar. “Att en signifikant är
flytande visar att en diskurs inte har kunnat fixera dess betydelse entydigt utan att flera
diskurser förenas i strävan att erövra den. De ifrågavarande diskurserna och deras inbördes
förhållande bildar således diskursordningen.”14

Laclau och Mouffe uppfattar en diskurs som en “fixering av betydelse inom en bestämd
domän”. Alla tecken (uttryck, begrepp, språkdrag osv.) är moment, vars betydelse fixeras
genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt. Diskurser sägs etableras genom att
den samlas kring vissa nodalpunker, ett “privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen
ordnas och från vilket de får sin betydelse”. Diskursen etableras genom uteslutning av alla
andra möjliga betydelser som tecknen kan ha. Det som utesluts kallas det diskursiva fältet,
betydelser som ignoreras för att skapa entydighet. (Detta till skillnad från diskursordning som
                                           
12 Winther-Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 134-136.
13 Ibid. s. 136-137.
14 Ibid. s. 138-141.
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betecknar ett antal diskurser som strider om betydelser inom samma område.) Element är till
skillnad från moment tecken som inte slutgiltigt fått sin betydelse. Flytande signifikanter är
element som är särskilt öppna för olika betydelser.15 Hos Bergström & Boréus uttrycks på
samma sätt element som tecken som ”är utsatta för ständig kamp och som förblir
mångtydiga”. Men diskurser sägs utmärkas av att denna mångtydighet reduceras -
“diskursifiering innebär att tecknen får en ökad stadga”.16

För Fairclough är diskurs som abstrakt begrepp språkbruk såsom social praktik. En diskurs är
ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. Förhållandet
mellan diskurser och diskursordningar uttrycks som interdiskursivitet, dvs. en typ av inter-
textualitet (något som förklaras som att “kommunikativa händelser bygger på tidigare
händelser”). Detta kan enligt Fairclough ses som uttryck för såväl kontinuitet som förändring i
språket. Man använder diskurser på nya sätt, men det finns också ramar för “aktörers tillträde
till olika diskurser”, dvs. diskursen är på olika sätt öppen och sluten på samma gång.17

Slutligen är det värt att säga något om Faircloughs resonemang om hegemoni. Detta betraktas
som dominans, men även “en förhandlingsprocess vari man skapar betydelsekonsensus”. I
diskursen finns som nämnts det som kallas element, vilka kan sägas ifrågasätta de rådande
betydelsestrukturerna, som “förser människor med resurser till motstånd”. I och med det,
hävdas det, är hegemonin aldrig total utan skiftande. För Fairclough är den diskursiva
praktiken en aspekt av en större hegemonisk kamp som påverkar den “reproduktion och
transformation av den diskursordning som den ingår i”.18 Diskursiv förändring hänger
samman med hegemoni på så sätt att elementen förändras i termer av makt. För diskursteorin
(Laclau och Mouffe) är begreppet för konflikt antagonism, dvs. där “diskurser stöter ihop”.
Antagonismen upplöses genom hegemoniska interventioner, vilket förklaras som en
artikulation som återupprättar entydighet. Interventionen lyckas om en diskurs återtar
dominansen där det förut rått konflikt och antagonismen upplöses. På så sätt kan den
hegemoniska interventionen ses som process och diskursen som resultat, en ny fixering av
betydelse.19

Bergström & Boréus beskriver den misstro mot objektivitet i språkbruket om
forskningsobjekten som att det i diskursanalysen inte finns “samma krav på intersubjektivitet”
som i empirismen, där man utgår från att iakttagelserna har en gemensam grund utanför
språket. Däremot bör det noga förklaras av forskaren hur man kommit fram till ett särskilt
resultat.20 Vid sidan om detta finns förstås ett problem som hänger samman med urval av
källmaterial. Bergström & Boréus skriver: “Alla urval kan givetvis ifrågasättas och det gäller
för forskaren att ha så goda argument som möjligt för sitt val. Vi som läsare kan alltid
misstänka att i dokumenten finns andra utsagor och andra termer som av något skäl inte
redovisas. Att använda sig av citat kan vara ett sätt att öka genomskinligheten i studien.”21

                                           
15 Ibid s. 33-35.
16 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, s. 229.
17 Winther-Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 72-78.
18 Ibid. s. 80.
19 Ibid. s. 55.
20 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, s. 260.
21 Ibid. s. 262.
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1.4. Material och tidigare forskning

Den genomgång av bildningsbegreppet jag har för avsikt att göra utgörs först av akademisk
forskning om företeelsen och begreppet bildning, jämte begreppet i jämförelse med
närliggande företeelser. Här kan nämnas Bernt Gustavsson (1991 och 1996), Hans-Georg
Gadamer, (i Sanning och metod); antologierna Om folkbildningens innebörder (1995) och
Bildningssyn och utbildningsreformer (1984).  Vidare använder jag mig av ett antal dokument
som på ett idémässigt sätt tar upp begreppet historiskt och för samtiden, såsom Wifstrand
(1946), Donald Broady (1984), Bengt Nerman (1963), Ellen Key (1897)  och Hans Larsson
(1908). Vidare kan nämnas Hartmut von Hentig (1998), Rolf Berndtsson (2000), Maj Klasson
(1997). Därtill är en del av materialet dokument som tar upp folkbibliotekens uppgifter och
målsättningar i stort. Till detta kan räknas ett antal statliga offentliga utredningar; (SOU
1949:28; SOU 1972:66; SOU 1984:23; SOU 1990:66; SOU 1995:84) liksom elektroniska
resurser hos Statens kulturråd, Svensk biblioteksförening och DIK. Jag använder mig här även
av Joacim Hanssons Folkbibliotekens ideologiska identitet, liksom artiklar som ur ett
internationellt perspektiv tar upp olika ideologier för biblioteksverksamhet.

Bildning i anknytning till utbildning har ingående studerats av Carl Cederblad i Bildningens
väg (1932), (varom även Arvidsson skrivit en studie benämnd Vett och vetande, hut och
hållning från 2002), liksom senare av Jan Thavenius i Den motsägelsefulla bildningen (1995).
Dessa utförliga arbeten tangerar endast ämnet för detta arbete varför jag inte ytterligare tar
upp dem.

Litteraturen om folkbildning är relativt stor. Så kan nämnas Ramberg/Runefors, Bildning och
nöje: om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter (1994); Ambjörnsson, Den skötsamme
arbetaren (1988); Arvidsson Folkbildning i rörelse (1985); listan kan göras längre, men
eftersom folkbildning inte är huvudintresset för uppsatsen tar jag endast upp litteraturen om
den på ett grundläggande plan.

Bland den litteratur som behandlar (folk)bibliotekets förhållande till företeelserna bildning
och folkbildning kan nämnas den antologi som gavs ut 1983 av föreningen Bibliotek i
samhälle - Boken åter i centrum, vilken främst är fokuserad på folkbildningsbegreppet.
Därjämte antologin Folkbildning och bibliotek?, utgiven vid Bibliotekshögskolan i Borås.
Som akademiskt material kan även nämnas ett antal magisteruppsatser som tar upp detta
förhållande: såsom Sophie Gustavssons Folkbiblioteket – en bildande institution i samtiden?
(magisteruppsats), vilken i mycket är inriktad på framtidsforskning och bibliotekariens syn på
bibliotekets uppgifter. Därjämte kan nämnas Tomas Petterssons Bibliotekariernas litterära
kanon (magisteruppsats 2001), vilken arbetar med bildningsbegreppet i biblioteks-
sammanhang, men berör inte bibliotekets uppgifter och syften i samband med begreppet.

En undersökning med bas i den norska folkbibliotekstraditionen som är relevant att nämna i
detta sammanhang är gjord av Lis Byberg & Øivind Frisvold (“Hvorfor folkebibliotek?”, Det
siviliserte informasjonssamfunn (2001), med stöd bl.a. i Geir Vestheim, Fornuft, kultur og
velferd. Ein historisk-sociologisk studie av norsk folkebibliotekspolitikk (1997)) och tar upp en
möjlig konflikt mellan en nyttoorienterad och en värdeorienterad tradition, med ett
humanistiskt bildningsideal i folkbibliotekssektorn. Författarna säger sig se bildningsaspekten
som en civiliseringsprocess – från naturmänniska till kulturmänniska. Undersökningen
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handlar här i hög grad om olika sätt att legitimera folkbibliotekets existens.22 Studien är
främst historiskt fokuserad och betraktar det norska folkbibliotekets utveckling och
jämförelser med den historiska utvecklingen under 200 år. Resultatet av undersökningen som
har relevans i detta sammanhang är att synen på “dannelse” är att för mycket av det ansågs
farligt för de lägre klassserna (och samhället) vid sekelskiftet 1800, men lyftes fram vid 1900
som något som kunde “sikre stabilitet, men også et nasjonalt demokrati som inkluderte nye
samfunnsklasser”. Synen på folkbibliotek som något som kunde förmedla “dannelse, kultur
og kunskap innenfor et felles verdisystem”. Samtidens förmedling är också av kultur och
kunskap, men som ställer andra krav på mål och metoder.23

Som exempel på texter som tar upp diskursanalys som redskap för studier inom Biblioteks-
och informationsvetenskap kan nämnas Budd & Raber, “Discourse Analysis: Method and
Application in the Study of Information” (1996). Här nämns hur användningen av metoden
inom ämnet innebär undersökningar av sociala, politiska och tekniska användningar av ordet
information i den mån det har betydelse för teori och praktik. Man kan studera uttrycken för
syfte och praktik gällande studiet av information, såsom det framställs i texter på fältet.24 En
liknande text är Frohmann, “Discourse Analysis as a Research Method in Library and
Information Science” (1994). Här nämns hur metoden tillåter analys av på vilket sätt
information, dess användning och dess användare konstrueras diskursivt, på så sätt att makten
över dessa kan undersökas med diskursanalytiska metoder.25 Dessutom kan återigen nämnas
Hanssons Folkbibliotekens ideologiska identitet, vilken arbetar med ett diskursbegrepp i
biblioteksforskning.

1.5.  Disposition

Utifrån det syfte och den metod jag beskrivit ovan har jag för avsikt att i det följande först ta
upp begreppet bildning i vidare mening, med anknytning till begreppen allmänbildning,
utbildning och folkbildning, liksom närmare redogöra för vissa svenska företrädare för
specifika synsätt på bildningsbegreppet. Detta syftar till att ge en bred, om än omöjligen
uttömmande bild av bildningsbegreppet, som ska ligga till grund för en förståelse av dess
användning i skilda sammanhang.

I avsnittet som följer är min tanke att först kortfattat ta upp folkbiblioteket i teoretisk
avseende, med skilda jämförelser. Målet här är att komma fram till i vilken mening bildning
beskrivs som en adekvat och meningsfull företeelse i diskursen. Därefter betraktar jag ett
antal dokument som på skilda sätt är fokuserade på folkbiblioteksverksamhet och som i detta
tar upp begreppet bildning och i synnerhet synpunkter på folkbibliotekets bildande
verksamhet, eller sådana resonemang som kan knytas till det som jag i den första
undersökande delen anknyter till ett bildningsbegrepp. I huvudsak är intresset riktat mot de
två utredningarna Folkbibliotek i Sverige och Kulturpolitikens inriktning. Jag använder mig

                                           
22 Byberg, Lis & Frisvold, Øivind, “Hvorfor folkebibliotek? Et tilbakeblikk på bibliotek og politisk legitimering
ved tre hundreårsskifter”, Det siviliserte informasjonssamfunn. Folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en
digital tid, (red. Ragnar Andreas Audunson & Niels Windfeld Lund), Bergen 2001, s. 64-65.
23 Ibid. s. 82-83.
24 Budd, John M., & Raber, Douglas, “Discourse Analysis: Method and Application in the Study of
Information”, Information Processing & Management, 1996:2 (vol. 32), Oxford 1996, s. 217.
25 Frohmann, Bernd, “Discourse Analysis as a Research Method in Library and Information Science”, Library
and Information Science Research. An International Journal, 1994:2 (vol. 16), New Jersey 1994, s. 119.
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alltså av de resultat jag når i den första delen i den senare, och syftar till att göra vissa
jämförelser mellan användningen av begreppet och termen.

2. Begreppet bildning

Min avsikt här är att ge en omfattande redogörelse för olika sidor av bildningsbegreppet, bl.a.
rörande de olikheter som kommer att påträffas i olika sammanhang. En viktig beröringspunkt
är enligt min mening ett antal företeelser, som till ordet hänger intimt samman med begreppet
bildning. Dessa är: allmänbildning, folkbildning, utbildning. Dessa begrepp kommer för det
första ofta upp i sammanhang som handlar om bildning, för det andra kan förhållandet mellan
dessa och bildningsbegreppet vara oklart, i vissa kontexter sammanfallande. Jag har för avsikt
att visa på vilka sätt begreppen hänger samman med bildningen och i vilken mening det är
intressant och användbart att resonera om dessa begrepp i bildningssammanhanget.

Det är nödvändigt att poängtera att det urval av material jag gör för det följande i viss mån
understryker vikten och värdet av att tala om bildning, och är oftast positiva till företeelsen.
Samtidigt tar jag upp ämnen som anknyter till bildning på andra sätt (exempelvis skilda
folkbildningsdiskurser). Det har enligt min mening varit relevant att visa att det finns ett
bildningsbegrepp som står för sig själv, vilket inte har något att göra med om bildning är en
viktig företeelse eller ej, utan endast att det inte ska sammanblandas med andra begrepp.
Motvilligt kan detta kallas ”äkta bildning”, vilket endast vill säga att det anknyter till det
traditionella bildningsbegreppet, och alltså inte till exempelvis utbildning eller folkbildning.

2.1. Bildning och dess bakgrund

Först kan sägas att det svenska bildning får ses som en översättning av tyskans Bildung.
Anmärkningsvärt är att begreppet inte finns med samma innebörd i något annat språk.
Danskans och norskans dannelse är förhållandevis likt, men kan även ha innebörden av
uppfostran, och mer allmänt formning. På engelska är den naturliga översättningen mindre lätt
att hitta, men förslag om det finns såsom education, culture, manners, breeding, refinement,
formation.26 Samtliga dessa saker tycks vara närbesläktade med svenskans bildning och
tyskans Bildung, men inget av dem kan sägas fånga exakt samma innebörd. Situationen är
ungefär densamma i franskan: formation, éducation, culture.27 Vad denna korta språköversikt
möjligtvis kan visa är att det svenska bildning (med tyskans Bildung) har en tämligen egen
innebörd som – gissningsvis – har kulturella implikationer.

Det tyska Bildung sägs påträffas i text första gången 1755, i betydelsen “bildning av smaken”,
men det kan rimligtvis finnas tidigare exempel; verbet bilden sägs ha använts i besläktad
betydelse redan på 1600-talet.28 En rimlig tolkning är att tyskans Bildung är ett översättnings-
lånord av latinets formare (detta ord emellertid uppenbarligen med en mycket vidare och
mindre precis innebörd än det moderna Bildung). Enligt Wifstrand kan lånet till tyska mycket
väl ha skett via franskans former, som kring 1700 sägs ha använts “i andlig mening om att

                                           
26 Norstedts svensk-engelska ordbok, andra omarbetade upplagan, Stockholm 1994.
27 Prismas franska ordbok, tredje utökade och reviderade upplagan, Stockholm 1995.
28 Wifstrand, Albert, “Bildning. Ett begrepps historia”, Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria, Uppsala
1946, s. 2-3.
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bilda någon själsförmögenhet”.29 Latinets formare sägs använts i synnerhet i pedagogiska
sammanhang. Enligt Wifstrand finns det anledning att se den tyske författaren Herders
användning av begreppet i en delvis ny betydelse på 1700-talet som särskilt väsentlig. Bildung
blir något av ett centralbegrepp för nyhumanismen, och man går från uttrycket att bilda ett
objekt, som “Bildung des Verstandes”, “Bildung des Herzens”, till “den Menschen bilden”
eller “sich bilden”. Detta, säger Wifstrand, hänger samman med rörelsens samling kring
begreppet människa. Vid sidan av detta nämns hur Herder m.fl. i hög grad gör analogier till
såväl konsten som naturen; det beskrivs såväl hur konstnären bildar sina bilder, som naturen
som bildare. Där finns likaså en parallell till människans bildning, “en naturligt framvuxen
harmoni av kropp och själ”. Men, säger Wifstrand, ordet behåller också betydelsen av en
verksamhet, något som pågår. En väsentlig förskjutning av begreppets innebörd måste sägas
vara då, som Wiftsrand säger, under 1800-talet det snarare blir något man har, mer använt i
meningen bildad, dvs. betecknande någon som har bildning.30

Resonemangen hos den tyske 1900-talsfilosofen Gadamer i Sanning och metod har en delvis
annorlunda utgångspunkt. Här talas först om “det äldre begreppet” “naturlig bildning”, något
av yttre uppenbarelse, och “den av naturen fostrade gestalten, vilken sedermera nästan helt
byts mot det nya, i sammanhanget relevanta begreppet”. Det hör enligt Gadamer intimt
samman med kultur och handlar om “det som kännetecknar människans sätt att utbilda sina
naturliga anlag och förmögenheter”. Om detta är en rimlig tolkning, är det relevant att enligt
Gadamer ännu inte Kant (1724-1804) använde ordet i det sammanhanget, medan däremot
Hegel (1770-1831) talar om bildning och att bilda. Begreppet sägs utvecklas av den tyske
statsmannen och författaren Wilhelm von Humboldt (1767-1835), i det Gadamer tolkar det i
betydelsen “utbildning av förmögenheter eller talanger”.31

Gadamer förklarar något av det effektiva i begreppet i förhållande till vad han kallar de
konkurrerande begreppen form och formation, vilket har konstaterats är en rimlig
motsvarighet i franska, tyska och latin. I bildning ligger nämligen bild, och har därför fördelen
att ha i sig både efterbild och förebild, vilket Gadamer kallar “en hemlighetsfull dubbelhet”.32

(Skillnaden mellan bildning som resultat och process har redan nämnts, och dubbelheten i
begreppet hos Gadamer får förstås som knutet till denna skillnad.)

Med Hegel säger Gadamer: “Det är den mänskliga bildningens allmänna väsen att göra sig till
ett allmänt andligt väsen. Den som överlåter sig till det partikulära är obildad [...].” Denna
obildning hänger samman med avsaknad av abstraktionsförmåga. En höjning till det allmänna
ses som en mänsklig uppgift. Gadamer kan refereras i det han om Hegel säger att arbetet med
tinget ger det arbetande medvetandet möjlighet att återfinna sig som självständigt med-
vetande. I arbetet formas föremålet, varvid det är

verksamt utanför sig självt och sörjer för något allmänt. Därmed reser sig det arbetande medvetandet över sin
tillvaros omedelbarhet till det allmänna – eller, som Hegel uttrycker sig: i och med att det bildar tinget bildar det
sig självt. Det han menar är följande: i och med att människan tillägnar sig ett ”kunnande”, en skicklighet, får
hon också en egen självkänsla.33

Med praktiskt arbete hänger också samman att övervinna det som “framställer sig som den
särskildhet, som man är, och gör det fullkomligt till sitt”. Det innebär att försona sig med sig
                                           
29 Ibid. s. 2.
30 Ibid. s. 7-8.
31 Gadamer, Sanning och metod i urval, Göteborg 1997, s. 23-24.
32 Ibid. s. 24-25.
33 Ibid. s. 26-27.
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själv, att känna sig själv genom att vara det andra. Detta sägs vara ännu tydligare i fallet med
teoretisk bildning. “Ty att förhålla sig teoretiskt är som sådant redan ett främlingskap,
nämligen kravet att ‘syssla med något ej omedelbart, något främmande, något som hör till
minnet och tänkandet’. Teoretisk bildning leder sålunda utöver det, som människan omedel-
bart vet och erfar.”34 Som ideal för det teoretiska studiet nämner Hegel den klassiska antiken,
därför att det nödvändiga främlingskapet finns där, liksom “alla utgångspunkter och trådar för
att återvända till sig själv”. I denna tanke, som Gadamer kallar en klassicistisk fördom, finns
dock riktigheten i det föredömliga i att kunna återvända till sig själv efter att ha varit “det
andra”.35

Resonemanget om bildning lyder att individen reser sig från ett naturstadium till det andliga.
Det finns en redan given “materia” – sitt folks språk, seder, beskaffenhet, som individen gör
till sitt. Individen är således redan från början på en “bildningens väg” – dvs. går från det
naturliga till det andliga. Det ska i detta understrykas att “anden”, “det andliga” snarast är
Hegels begrepp och inte Gadamers, och det återgivna resonemanget är i huvudsak Hegels.

Studiet av den antika kulturen återkommer vad gäller den traditionella bildningen. Med
bestämdhet kan dock sägas är att studiet av grekiska och latin samt den klassiska kulturen i
sig inte är detsamma som bildning, ens i dess mest traditionstyngda mening. Ett försök att
fånga begreppets innebörd görs av Hartmut von Hentig i Bildning eller utbildning? Hans
uppfattning är att “bara försvinnande lite, nästan ingenting bildar, det vill säga förädlar, henne
[människan]”.36 Detta som en påstådd insikt i förhållande till den intuitiva åsikten att nästan
allting skulle kunna bilda. Som inledande exempel på vad bildning inte är nämner Hentig
uppfostran, förberedelse för yrke, studier, karriär eller att “rusta människan för vardagen i vår
komplicerade civilisation”. Polemiskt uttryckt sägs att “latin, matematik, historia, religion
‘bildar’ alltid – holländska, statistik, matlagning, teknik är i första hand ‘användbara’:
marketable skills”.37

2.2.  Bildningens motsättningar

Ett modernt svenskt exempel på ett brett upplagt försök att beskriva bildningen och dess
historia är Bernt Gustavssons verk Bildningens väg och Bildning i vår tid. Gustavsson säger
sina utgångspunkter vara delvis desamma som Hegels och Herders, att

bildningens väg hos den enskilda människan är att betrakta som parallell med den mänskliga kulturens [...].
   Bildningens väg är med andra ord den utveckling som mänskligheten genomgår, från sin historiska barndom
till sin samtid. Vi bär med oss ett kulturellt arv, de kollektiva mänskliga erfarenheterna.
   När den enskilde tar del av dessa erfarenheter, bildar hon sig.
   Människans ständiga strävan fram till mänsklighetens samlade bildning är det ouppnåeliga målet, en
bildningens utopi.38

Detta kommer att visas  ha stora likheter med Hegels/Gadamers bildningssyn. I sin senare bok
(Bildning i vår tid) tar Gustavsson till en början upp hur bildningen under tidens lopp i
huvudsak uppfattats på två skilda sätt: som en fri, oändlig process, respektive som en

                                           
34 Ibid. s. 27. (I citatet icke angivet citat från Hegel.)
35 Ibid. s. 28.
36 Hentig, Hartmut von, Bildning eller utbildning?, Göteborg 1997, s. 14.
37 Ibid. s. 16.
38 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Stockholm 1991, s.
21.
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målinriktad process med klara förebilder.39 Han säger att i vår tid finns båda dessa tendenser.
Detta anknyter förstås som till bildningens utgångspunkter som tagits upp ovan. Gustavssons
iakttagelse är, att det förvisso går att hävda att bildning förekommer när “människan utvecklar
sig helt utan förebilder och mål”, gör sig till “något ‘inte på förhand givet’”. Tyngdpunkten i
detta resonemang, måste man komma ihåg, måste dock ligga på “utvecklar sig” och “gör sig”.
De är begrepp som hänger samman med bildningen. Men det är ännu en obesvarad fråga om
det även kan uttryckas “utvecklas” eller “görs”, rätt och slätt. Gustavsson säger att bildning å
andra sidan kan “beskrivas i program och med hjälp av klart utstakade mål”. Det sägs att mål
kan beskrivas av institutioner, att människorna som kommer till dessa institutioner ska lära sig
och utvecklas. Gustavssons uppfattning är att bildning är båda dessa saker.40 Skälet för
Gustavsson att göra det är, att om endast den första sidan betonas, individen som utvecklar
sig, blir bildningen till en enbart personlig angelägenhet, till individens självförverkligande.
Om den andra sidan överbetonas, blir bildning något som sker på institutioner med färdiga
mål, vilket motsäger bildningstanken per definition. En lösning på problemet är enligt
Gustavsson att bildningstanken tar sin början i det personliga och subjektiva, men före-
bilderna och målen är av yttre karaktär, och således objektiva.41

Gustavsson uttrycker sig påminnande om Hegel/Gadamer, i det han understryker hur
individen går från det bekanta i lärande och kunskap, men ny kunskap förutsätter att det
bekanta lämnas och individen träder in i det okända. Det nya okända tolkas utifrån det
bekanta, och kunskap och lärande blir en relation mellan dessa saker. Bildning beskrivs som
en rörelse från det vardagliga till det okända, från vilket erfarenheter förs tillbaka. Gustavsson
säger att denna metafor om utfärd och hemkomst ständigt återkommer som en beskrivning av
bildningens utveckling.42

Sven-Eric Liedman beskriver (i “Bildningsbegreppet i skola och universitet”) bildningens
dubbla natur i ett modernt perspektiv i det han säger att i det s.k. kunskapssamhället man
vanligen är ointresserad av bildningens problem. “Man är nämligen ointresserad av
kunskapen som process och tänker bara på slutresultatet.” Det egentliga intresset med
bildning sägs istället vara en fråga om hur kunskapen tillägnas och omformar individen.
Betonas resultatet kan själva bildningen åsidosättas.43

En väsentlig sida av synen på bildning är enligt Gustavsson många människors negativa
inställning till företeelsen. I det ligger risken för segregering av vissa grupper, att bildning
associeras med ett socialt accepterat uppträdande. Bildning kan uppfattas som “dekoration”,
såsom att kunna citera klassisk litteratur, kännedom om konst samt rätt social
kretstillhörighet. Den kan alltså ses som en social markör som hänger samman med
“konvention, kutym, konvenans”. Bildning sägs också hänga samman med det förflutna, ha en
ålderdomlig klang.44

Om det kan sägas att förhållandet mellan de bildade och de obildade på ett sätt är
oproblematisk, handlar det endast om definitionen av bildningen. Komplicerande är eventuellt
det idag knappast använda begreppet halvbildning. Detta beskrivs av idéhistorikern Nils
                                           
39 Gustavsson, Bernt, Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället,
Stockholm 1996, s. 16.
40 Ibid. s. 17.
41 Ibid. s. 17-18.
42 Ibid. s. 19; 23.
43 Liedman, Sven-Eric, “Bildningsbegreppet i skola och universitet”, Bildningsgång. Natur och kultur 75 år,
Stockholm 1997, s. 66.
44 Gustavsson, Bildning i vår tid, s. 24.
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Runeby, som studerar den svenska intelligentian och akademiska världen under 1800-talet. I
detta sammanhang uttrycks hur det sågs en rädsla dels i en överproduktion på universiteten,
vilken skulle förvandla dem till “förflackade och splittrade specialskolor” med påföljande
statusförlust, dels att vetenskapen och bildningen går en ruin till mötes i det att illitterata får
tillgång till lärosätena, med en falsk uppfattning om utbildning och bildning som följd. Dessa
åsyftade karaktäriserades som halvbildade.45 Dessa uppfattningar beskrivs som polemiska
nyttighets- och produktivitetssträvanden, och en “antiteknisk kulturkritik”, med uttryck som
mekanisering av andliga funktioner. Rädslan för halvbildning kunde dock ta sig skilda uttryck
och var inte endast knuten till universitetsstudier utan sägs ha varit aktuell även i införandet
av allmän folkskola.46 Enligt Runeby fanns verkligen också källor som talar för att
“överproduktion” av akademiskt utbildade förelåg vid denna tid, i Sverige och andra länder.
En tolkning är att dessa problem ska ha varit allvarligast i länder med en underutvecklad men
expanderande ekonomi, såsom Sverige. Å andra sidan sågs faran för missnöje och revolution
bland de halvbildade och övertaliga. Det kan tilläggas att problematiken inte ansågs
densamma för de tekniskt och naturvetenskapligt utbildade, utan istället medverkade till
“samhällsbalans och integration”, medan problemet låg mer hos de humanistiskt
halvbildade.47 (Detta stämmer väl överens med den traditionella bilden av bildning som
rörande framförallt klassiska och humanistiska ämnen och i mindre mån det tekniska och
naturvetenskapliga området.)

Mer än uttryck för skillnader i olika akademiska discipliner är denna fråga dock uttryck för ett
konservativt klasstänkande, där det upplevs som en fara att en klass eller grupp ökar sin
kunskap, i tanken att det ska förändra samhällsstrukturen, med eller utan rätta. På gott eller
ont kan det också karaktäriseras som ett försvar för innebörden i begreppet bildning.

2.3. Synen på bildning

Det finns anledning att grundligare titta på uttryckssätt hos några svenska företrädare för
särskilda synsätt på bildning, i syfte att beskriva drag av en bildningens diskursordning. De
som tas upp har inget särskilt intresse som författare, utan får representera skilda synsätt i
sammanhangen med mer eller mindre sammanhängande synsätt på bildning. Som berörts
inledningsvis kan det dock vara värt att notera att valet av dem som tas upp snarast har gjorts i
syfte att belysa begreppet bildning på ett effektivt sett. Den tematiska fördelningen kan
därmed halta, då det råder en övervikt för de företrädare som har bildning som en central
term, och således kan förväntas ha en positiv utgångspunkt och vissa grundläggande
värderingar som hör berör ämnet. På samma sätt kan ett godtycke i den historiska
fördelningen märkas. Jag har hävdat att den historiska aspekten inte är relevant i samman-
hanget; det går naturligtvis att hävda motsatsen, men det målsättningen är att det ska gå att
läsa och tolka texterna som diskurser där de historiska skillnaderna – vilka naturligtvis är
högst märkbara – intar en mindre undanskymd roll i förhållande till de för uppsatsen mer
väsentliga interdiskursiva relationerna. Att vissa aspekter som kan hävdas ha högre relevans
än de ges sätts inom parentes kan motiveras med att detta avsnitt av uppsatsen i första rummet
har till syfte att belysa skilda aspekter av bildningsbegreppet och formulera vissa
antagonismer och interdiskursiva relationer.

                                           
45 Runeby, Nils, “’Varken fågel eller fisk’. Om den farliga halvbildningen”, Dygd och vetande. Ur de bildades
historia, Stockholm 1995, s. 62.
46 Ibid. s. 65-66.
47 Ibid. s. 83-84.
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2.3.1. Ellen Key

Den svenska författaren och opinionsbildaren Ellen Key sammanfattar sin bildningssyn i den
lilla skriften Bildning – några synpunkter (1897). Hon är mån om att göra en distinktion
mellan bildning och folkbildning; bildning som hon här identifierar med allmänbildning.
Detta bör huvudsakligen förstås som att begreppet allmänbildning har genomgått en
betydelseförskjutning under århundradet som gått. Som beskrivs är kännedomen om “några
hundratusental fakta”, atomära kunskaper, inte detsamma som bildning. På samma sätt är “ett
bildat sätt” inte detsamma som några hundra inövade regler för det som passar sig; “en bildad
smak” inte detsamma som härmning av ett mode. Med “hjärtats bildning” menar Key “att
allmänmänskliga intressen, kulturella frågor, intellektuella värden blivit hjärtats angelägen-
heter, d v s omfattas med personlig hängivenhet”.48 Med skilda exempel visar Key att: “Våra
olika förmögenheter kunna var för sig utvecklas och många slags färdigheter uppnås, utan att
vi därför äga bildning. Ty denna är samman-smältningen av de skilda bildningsmomenten till
en helhet; den är alla förmögenheters växelverkan sinsemellan.”49 Key talar om “hela
personligheten”, om att själsegenskaper – omdöme, känslor, skönhetssinne, själsegenskaper
inverkar ömsesidigt på varandra. En slutsats för Key blir då:

Men med denna uppfattning av bildningen följer som ovillkorlig visshet: att icke alla kunna bli bildade, de må
äga huru rika bildningsmöjligheter som helst. [---] För bildning fordras nämligen naturanlag. Det är i saknad av
dessa, som många stora lärdomsljus, många stora snillen förblivit råa. Ty deras andliga skarplynne har saknat
den rörlighet, genom vilken bildningsmomentens hela mångfald flyter samman, eller den glöd, genom vilken
tankens, känslans och inbillningens innehåll smälter samman till den högre enhet, som är bildning.”50

Key säger vidare att det inte är lätt att definiera anlaget för bildning, att det mest handlar om
aning och känsla, om “andlig näring” som kan bli “organiskt levande”. Detta synsätt talar för
det första om vad som kan kallas en holistisk till skillnad från en atomistisk inställning till
kunskap, förmågor, lärdom m.m. som konstituerar det Key kallar bildning. För det andra
förefaller där finnas något närmast okänt eller att det åtminstone inte är lätt att karaktärisera
anlaget som krävs för att en person ska kallas bildad, och detta, om det är okänt eller enbart
komplext, uttrycks som om det är medfött, eller finns som en disposition hos vissa.51

Key sammanfattar sin syn på skolans verksamhet som att: “Den ger insikter och färdigheter,
vilka varken äro organiskt förbundna med livet, ej heller med varandra organiskt
sammansmälta med bildning.” Hennes slutsats är de kända orden: “Bildning är icke vad vi
lärt, utan vad vi hava kvar, när vi glömt allt vad vi lärt.”52 Som idealtyp av den bildade
nämner Key den som inte “erhållit systematisk undervisning” utan som gått självbildningens
väg. Vad som understryks är att även personer som haft små medel och dåliga förutsättningar
kan bli bildad, medan den med goda förutsättningar och utbildning kan förbli obildad (vilket
hänger samman med det medfödda anlaget). Bildningen sägs då vara oberoende av klass, kön
och hemort (inte endast i storstäderna finns möjlighet till bildning). Det väsentliga är att inte
försumma ett bildningstillfälle, liksom insikten om att bildning inte är något en gång för alla
avslutat.53

                                           
48 Key, Ellen, Bildning –  några synpunkter, Västra Sörby 1992, s. 7. (Ord och fraser som i  Keys text är skrivna
i fetstil uttrycks här i kursiv.)
49 Ibid. s 8.
50 Ibid. s. 8-9.
51 Ibid. s. 9.
52 Ibid. s. 13.
53 Ibid. s. 15-16.
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Keys syn på äkta bildning som något fullständigt frälsande understryks i det hon jämför den
bildade med “den kunnige” som “bär sina kunskaper som de forna husmödrarna buro sin
skramlande nyckelknippa: som ett tecken på värdighet. Den bildade skattar nycklarna endast i
den mån de för honom öppna nya världar, dit hans tanke, känsla och fantasi locka honom”. I
skarpare kontrast mot den bildade än “den endast kunnige” är “den halvbildade”: “Halv-
bildningen - akademikerns lika väl som arbetarens - är däremot övermodig, ty den tror sig
vara herre på sitt område, just emedan den ser det i smått.” Den bildade fördjupar sig dock
inte på alla områden – “Ju mer bildad en människa är, desto mindre tror hon sig kunna ha reda
på allt”.54

Bildningen sägs vidare ge kärlek till verkligheter i motsats till “dyrkan av form och sken, som
utmärker halvbildningen”. Den kunnige utmärks av att ha sin kunskap i ett särskilt fack,
medan den bildade söker sammanhang mellan skilda kunskaper och mellan “kunskaperna och
tillvaron, mellan nutid och förtid”. För den verkligt bildade gäller att ingen åtskillnad kan
göras mellan “hjärtats eller huvudets eller smakens eller sättets bildning”, därför att det att
vara bildad just är att inte kunna göra någon skillnad mellan dessa olika slag.55  Detta får
förstås som en skillnad gentemot den enbart kunnige, för att inte tala om den halv- eller
obildade.

Key avsluta sin framställning genom att påpeka, vilket något tagits upp tidigare, att det är
skillnad mellan bildningsanlag och -möjligheter; att det visserligen föreligger orättvisor
rörande människors olika anlagsmässiga förutsättningar, men att skillnaden i bildnings-
medlens tillgänglighet är desto mer angeläget att understryka.56

2.3.2. Hans Larsson

Syftet med Hans Larssons skrift Om bildning och självstudier (1908) är i många stycken
likartat med Keys. Han vill reda ut begreppet och framförallt visa vad bildning innebär i
praktiken, vad som har “praktiskt intresse”, samt vad enligt hans mening är misstag och
brister i bildningssträvandet. En kortfattad förklaring är att “någon är bildad i samma mån
som hans olika förmögenheter äro odlade”.57 Bildning är något oberoende av åsikter och
värderingar liksom över eller bortom detta i det han säger: “Det blir icke skolans uppgift att
göra lärjungen till frihandlare eller protektionist, till en vänsterman eller högerman, men det är
skolans plikt att söka göra honom till en bildad vänsterman eller en bildad högerman – och
skulle av några lärjungar också bli bildade socialister, så är det kanske just nu ingen synnerlig
olycka.”58 Det tas då för givet att skolan har en aktiv del i individens bildning. Utan vidare
resonemang nämns historisk mognad som viktig i utbildningen med avseende på bildning.
Dessutom, sägs det, krävs “naturligtvis att ha reda på förhållandena just nu”. Det som beskrivs
är enkelt uttryckt en uppmaning att undvika ensidighet, att viktigast är att ha ögonen öppna
för både-och, men att den historiska insikten är något som är särskilt värt att betona.59

En sida av den mänskliga naturen i detta sammanhang är den som rör samvetet: “Samvetet
måste alltid få fälla utslaget, men samvetet behöver upplysning - det behöver bildning.” Det är

                                           
54 Ibid. s. 20.
55 Ibid. s. 20-21.
56 Ibid. s. 26-27.
57 Larsson, Hans, Om bildning och självstudier. Sjätte oförändrade upplagan, Stockholm 1917, (utgiven av
Tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet), s. 3.
58 Ibid. s. 12.
59 Ibid. s. 13.
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ett misstag, sägs det, “att allt blir rätt gjort, om blott hjärtat är gott”. Vad som bör utgöra
komplement är lärdom och tänkande, eller bildning.60 Det kan tolkas som att även på detta
område, alltså inte endast rörande intellektet, finns det all anledning att understryka
erfarenhet, mångsidighet, eftertanke och “odlande av förmögenheter”.

Den intellektuella bildningen omtalas i termer av “logisk bildning”; med detta menas vissa
färdigheter i uppfattningsförmågan, “som i olika grad kan vara förhanden av naturen, men
som för övrigt uppodlas under inhämtandet av kunskaper”. Kunskaperna som inhämtas har ett
värde inte enbart i sig utan i att de “skärper vårt omdöme och ge det vana att undvika
misstag”. Larsson menar därmed att då denna kunskap inhämtas medelst läsning, är
huvudsaken inte hur mycket som läses, utan hur det läses.61 En variant av detta är vad Larsson
säger om val av läsning: “Förr i tiden, när icke många böcker voro spridda, var det naturligt
att man läste vad man händelsevis hade i hemmet eller kom över. Det var alltid något. Men
numera är det misshushållning med tid att läsa en bok bara därför att man har den”.62 Med
denna synpunkt hänger samman att man inte kan hinna med allt, och att man inte har tid “att
gå och grubbla över om man försummar någon sida av själens odling. Bildningsfebern måste
övervinnas”, “man kan icke läsa allt, men i sin specialitet måste man söka det hela”.63 Detta
kan tolkas som en holistisk livssyn, där allt på ett sätt finns i allt, eller att allt hänger ihop. Det
är mer värt att studera en specialitet särskilt än att läsa lite av varje; väljer man något bestämt
kommer man till slut att inse att man läser helheten i delen. Vissa fack är dock mer bildande
än andra, har mer att göra med de “livsfrågor som personligheten söker upplysning i”. T.ex.
filosofi, men en person med rätt förutsättningar kan finna det även i andra ämnen. Även det
till det yttre ensidiga kan dölja en djup bildning.64

Det görs också en skillnad mellan det som “varje bildad bör veta”, och “den äkta personliga
bildningen”. Den första typen kan då rätt lätt förknippas med dagens allmänbildningsbegrepp.
Även de kunskaper som inte hör boklig bildning till värdesätts, till den grad att ett samtal med
den obildade eller olärde kan vara bildande. Hemligheten kan vara, som Larsson säger, en
särskild människokännedom. Detta sägs “så gott som uteslutande [bero] på anlag”.65

Slutligen tar Larsson upp skillnaden mellan det han kallar formell och reell bildning. Det sägs
att läsning som syftar till inget annat än uppövandet av ens själsförmögenheter säkert är
olämplig, därför att man lika gärna kan läsa sådant som samtidigt ökar ens förstånd. Samtidigt
är ur bildningssynpunkt det väsentliga inte att “behålla i minnet en massa saker”. Det kan
förstöra mycket, inte endast i läsupplevelsen, om man funderar över om det egentligen finns
någon nytta med det som läses. Snarare ska man läsa det man har uppbyggelse av, vilket rent
av sägs vara nyttigare än nyttan.66 Det görs också en distinktion som får anses avgörande i
synen på olika sorters bildning:

I samma mån huvudvikten ligger på förmögenheternas övning blir bildningen formell, i samma mån den ligger
på det innehåll som tillägnas blir bildningen reell.

                                           
60 Ibid. s. 15.
61 Ibid. s. 19.
62 Ibid. s. 23.
63 Ibid. s. 28.
64 Ibid. s. 28, 32.
65 Ibid. s. 31.
66 Ibid. s. 36-37.
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   Sådana termer som estetisk, etisk, religiös bildning äro ibland att inordna under första synpunkten, om de
nämligen syfta på personlighetens olika sidor, ibland höra de däremot under andra synpunkten och syfta på olika
bildningsområden eller fack.67

2.3.3. Alf Nyman

Alf Nyman talar i debattboken Bildning, elit, massa (1946) om “bildningens demokratisering”
som tilltar under 1800-talet och fortsätter under 1900-talet. I argumenteringen tar han delvis
hjälp av den dansk-tyske sociologen Theodor Geiger (vars citat i Nymans text jag dock inte
berör). Det talas om ett “kulturellt jordskred” som rullar jämsides med industrialisering och
jämnare inkomstfördelning. Man kan därför tala om en “’proletär’ intelligens”. Att föra ut en
“kultursubstans” till “vidare och mindre välförberedda kretsar [...] utan att vare sig förvanska
den eller att nedslå och skrämma bort de nya bildningssökande” möter olika slag av
svårigheter.68 Författaren tycker sig kunna konstatera att det finns “bildningslängtan” på
skilda håll inom de bredare befolkningslagren. En motsättning kan, som Nyman beskriver det,
vara att bildningssträvanden kan vara uttryck endast för ökad social prestige, vilket får förstås
som att bildningen blir endast instrumentell och bli “kulturella surrogatvärden”. En annan fara
kan vara “massproduktion av andliga alster”. Uttrycket lyder att “bildningshungern mättas i
förtid med lågvärdig, otjänlig kost eller stadigvarande ledes på villovägar”. Detta förknippas
med en “folklig ‘nöjesindustri’”, liksom “folkbildningsindustri”. Ytterligare en fara i samtiden
kan hänga samman med en viss nyrikedom, där såväl tid som tradition saknas för bildning.
Detta i kontrast till “det storborgerliga samhällsskikt” som under 1800-talet representerade en
kulturens sublimering. Den nya överklassen i samtiden karaktäriseras som om den har en
endast ytlig kontakt med bildande ämnen och mest förknippas med lyx och nöjen. Det antyds
att denna depravering även kan drabba arbetarklassen, i det att bildningssträvanden endast är
dolda strävan att tillgodogöra småborgerliga värden.69

En annan problematik med bildningens demokratisering är att i ju mer lekmannabefolkningen
intresserar sig för bildande ämnen, desto djupare blir klyftan mellan dem och intelligentian,
exempelvis naturvetarna, vars populärvetenskapliga ambitioner blir mer och mer hopplösa,
med ovetenskaplighet som följd. Som Nyman uttrycker det finns det en gräns för hur
populariserad en popularisator kan göra vetenskapen: “Ska han verkligen ’tala med bönder på
bönders vis’, kan talet svårligen gälla dagens vetenskap.”70 Populariseringen det är tal om kan
ses dels som ett svar på att nya grupper öppnar sig för de bildande ämnena, men kanske också
som ett svar på en ny mångfald i den intresserade gruppen. Resultatet torde då följdriktigt bli,
antingen en allmän “förflackning” inom bildningens värld, eller nya hierarkier, kanske
klasser, i densamma.

För Nyman är det uppenbart att det finns värdehierarkier i kulturella sammanhang, och en
majoritets omdömen kan aldrig vara normerande endast för att exempelvis en viss musikstil
passar bättre för vissa grupper än annan musik, vars värde de (ännu) inte insett (exemplen är
dragspel mot Bach). En äkta bildningens demokratisering måste dock syfta till  ett stegvis
uppåtstigande, (“från dragspel till Chopin”), istället för en påtvingad allmän folklighet, där
exemplet är det nationalsocialistiska Tyskland. Nymans slutsats i kapitlet “’Bildningens
demokratisering’”, att det kanske mindre handlar om “’bildningens demokratisering’ - i
nedåtgående riktning, än demokratiens kultivering - i rätt uppåtstigande led.”71 I detta finns
                                           
67 Ibid. s. 36.
68 Nyman, Alf, Bildning, elit, massa. Sju kulturpolitiska kapitel, Levande debatt, Stockholm 1946, s. 30.
69 Ibid. s. 31-32.
70 Ibid. s. 33-34.
71 Ibid. s. 37.



19

möjligheten att tolka kulturen som något som bestäms av traditioner och av auktoriteter,
istället för att värdena beskrivs på demokratisk väg. Detta förefaller vara inte bara ett
traditionellt kulturbegrepp utan också ett allmänt accepterat.

2.3.4.Bengt Nerman

Bengt Nermans uppmärksammade Demokratins kultursyn torde ha påverkat kulturdebatten i
Sverige betydligt för åtminstone det följande decenniet och väckte mycket uppmärksamhet
när den kom ut.72 I talet om “bildningsarbete” syftas i denna text främst på folkbildning, men i
detta sägs också något väsentligt om bildningsföreteelsen i stort. En förutsättning för
bildningen sägs vara att det förknippas med ett meningsfullt kulturbegrepp; detta för att den
ska kunna associeras med “mänsklig förändring, växt och skapande”. Detta kan stå i
motsättning till ett konventionellt, traditionellt kulturbegrepp, där kultur är att betrakta som
“något fint, något svårt, som vi skall öva in oss i, lära oss”. Detta kan då vara en uppsättning
idéer, värderingar, dikter, musikverk och tavlor; till det hör att “vara kultiverad”. Denna
kultursyn sägs anknyta till ett samhälle där kultur är något för “ett besuttet fåtal”, och där
kultivering i dessa  termer är ett sätt att höja sig “till något mera mänskligt”.

Enligt Nerman ger denna kultursyn inget utrymme för föränderlighet, utan är uttryck för något
statiskt och givet. Ett kännetecken för denna kultursyn är också att den “sprids”, dvs. har drag
av passivitet, dvs. något som flertalet människor inte har någon aktiv del i.73 Mot detta ställer
Nerman en syn på kultur där “varje människa i princip [fungerar] på samma sätt som
konstnären och författaren fungerar”. Detta innebär att individen ger uttryck för
verklighetsupplevelse “i och genom hela sin tillvaro”. Skillnaden mellan denna aktivitet och
konstnärens eller författarens är främst en fråga om medier och material. Uttrycksformerna
sägs kunna vara oändligt många, till de konventionellt begränsade för den traditionelle
konstnären. Kultur blir på så sätt mest ett ord för uttrycksaktivitet. Målet får i sammanhanget
ses som individens “växt ur den egna grunden”.74

Den lättnad Nerman vill se i en kultur- och bildningssyn av detta slag är att moraliserandet
och att själva kravet på “kultur” kan falla bort. Det hävdas att den normala kultursynen i
samtidens svenska samhälle är just moraliserande och därför odemokratisk, styrs uppifrån
eller utifrån och vill påverka individen i en eller annan riktning. Den modell Nerman föreslår
“bygger på tillit till människans egna resurser”. Vinsten med detta är vidare att det handlar om
individens verklighetsupptäckt och tillägnelse av nytt språk att uttrycka dessa upptäckter med.
Praktiskt innebär detta bl.a.:

Att komma ifrån moraliserandet betyder för kulturarbetaren och folkbildaren att avståndet till medmänniskorna
minskas. I detta avstånd ligger i dag mycket av kulturarbetets svårigheter, i bristen på kunskap om hur människor
lever och uppfattar sin omvärld och om hur olika företeelser fungerar för oss.

Folkbildaren bör inte sträva efter att höja och fostra utan “tillhandahålla verklighetsmaterial
och undanröja hinder, öppna vägar”. Realiserandet av en dylik kultursyn skulle enligt

                                           
72 Jonsson, Kjell, “Vad var kulturdemokrati? Linjer i det tidiga 1960-talets debatt om en demokratisk kultursyn”,
Nordisk kulturpolitisk tidskrift 2002:1, Borås 2002, s. 183-211: “Knappast någon enskild bok under 1960-talet
gav upphov till fler recensioner eller debattinlägg. Den anmäldes naturligtvis på kultursidorna, men åberopades
också av ledarskribenter och blev föremål för diskussioner i möteslokaler, veckopress, radio och television.
Debattens omfång, intensitet och innehåll visade att Bengt Nermans bok blev något av en idé- och
kulturdebattens gravitationspunkt.” (s. 184).
73 Nerman, Bengt, Demokratins kultursyn, Tribunserien, Stockholm 1962, s. 90-91.
74 Ibid. s. 91-92.
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författaren kunna leda till bättre relationer inom kultursektorn; en jämförelse är massmedie-
samhället, där det hävdas att “de olika kulturyttringarna samtidigt och oförmedlat uppträder
bredvid varandra”. Därmed skulle uttryck som “folklig kultur” och “masskultur” kunna
undvikas. Ordet kultur skulle innebära mer av att individen levde i och själv skapade
kulturen.75 I Nermans resonemang talas inte i huvudsak om bildningsbegreppet, men
resonemanget riktar i hög grad en kritik mot de rådande förhållandena för folkbildningen, och
han knyter bildningsbegreppet till ett traditionellt kulturbegrepp. Det antyder först att olika
syn på kultur är avgörande för synen på bildning, liksom att det bildningsbegreppet i någon
mån är beroende av ett särskilt kulturbegrepp.

2.3.5. Lars Lönnroth

Tillämpningen av bildningsbegreppet är naturligtvis också en kulturell realitet, där det kan
knytas till andra företeelser som är omdiskuterade i kulturdebatten. Som ett exempel på detta
kan nämnas uttrycket “kulturellt kapital”, som det refereras till den franske sociologen Pierre
Bourdieu. Sedan dennes  texter och teorier introducerats i Sverige på 1980-talet kan de sägas
ha intagit en central plats i den kulturpolitiska diskussionen. Jag nämner detta endast som
bakgrund för det resonemang om kulturarv och kulturellt kapital som tas upp av Lars
Lönnroth, som generellt förknippas med en traditionell humanism. Lönnroth säger om
Bourdieu att han bidragit till att “avmystifiera bildningssnobberiet på ett sätt som både roar
och chockerar”. Lönnroth visar här på begreppet “bildningsidealismen” som någonting
föråldrat. I resonemanget om kulturarv säger han: “Men frågan är om bildningsidealistens syn
på kulturarvet är giltigt för andra än en försvinnande liten elit. Kanske förhåller det sig
faktiskt så, om man får tro Bourdieu, att det stora flertalet skulle blankt strunta i de klassiska
mästarnas konst, om den inte kunde omsättas i guldkantade papper och hög status i Paris
schantila kretsar.”76 En slutsats sägs då vara att det för de flesta snarare skulle vara relevant att
ta del av den kultur man gillar istället för den som godkänns. Det finns många andra meriter
som är viktigare, och det finns därför inga skäl att lyssna på kulturelitens krav. Men frågan
ställs också om det inte ändå är så att “det så kallade kulturarvet faktiskt är omistligt i den
enkla meningen att det inte kan avskaffas som officiell hårdvaluta utan mycket allvarliga
sociala konsekvenser för hela samhället”. Kanske fortsätter kulturarvet att fungera som “svart
hårdvaluta och elitens hemliga adelsmärke”.77 Slutsatsen skulle i så fall bli helt andra. Skilda
resonemang om elit- kontra populärkultur görs, där det sägs att:

Elitkulturen skiljer sig från populärkulturen såtillvida, att den inte bara kräver studier och åtskillig ansträngning
av nybörjaren utan också ett slags total hängivenhet, nästan som en riddarorden eller en religiös sekt, innan man
blir kvalificerat delaktig. [---] Därefter finns det ingen väg tillbaka: man tillhör, hur folklig, radikal och
demokratisk man än är i sitt hjärta, för all framtid elitkulturen och kan aldrig helt frigöra sig från den utan att
känna sig förkrympt och mindervärdig. Att göra så skulle vara som att frivilligt minska sitt ordförråd eller
reducera sin världsbild från globala [sic] överblick till snäv provinsialism.

Det talas i detta sammanhang om en “fortgående bildningsprocess som i princip varar livet
ut”.78 Denna kvalitetsskillnad som Lönnroth anser detta vara beviset för sägs delvis tala emot
Bourdieus kultursociologiska premisser. En annan slutsats Lönnroth anser sig kunna dra är att
det fortfarande är klassrelaterat att de allra flesta studerande i Sverige idag saknar tillgång till
kulturarvet i form av kulturellt kapital och att endast “försvinnande få” anser sig ha den

                                           
75 Ibid. s. 93.
76 Lönnroth, Lars, “Kulturarvet som kulturellt kapital”, Kulturen vi ärvde: Av vem? Till vad? För hur länge?
(red. Per Sörbom), Forskningsrådsnämnden, rapport 88:8, Stockholm 1988, s. 31.
77 Ibid. s. 32.
78 Ibid. s. 33.
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“energi och den hängivenhet som är nödvändig för att uppnå tillräcklig kompetens och
därmed bli hemmastadd i elitkulturen”. I avsaknad av elituniversitet av typen Yale och
Harvard “har man fått komplettera den statliga utbildningens kulturlöshet med privat
hemundervisning om kulturarvet”, och kulturarvet förs vidare “efter ungefär samma mönster
som för hundra år sedan: från föräldrar till barn i ett litet antal bildade hem”. Författaren
frågar avslutningsvis om den folkbildningsdröm som funnits om att sprida kulturarvet även
till de bredare befolkningslagren måste förbli en dröm, och i annat fall om inte skolan kan
bidra i detta. Men svaret är tyvärr pessimistiskt. Kulturellt kapital kan inte spridas såsom reda
pengar utan kräver “egen intellektuell ansträngning och starkt emotionellt engagemang”.
Däremot skulle skolan kunna bidra stimulerande till sådant engagemang. I detta ses den
klassiska folkbildningen som ett föredöme: hur man börjar med det välkända och klättrar
uppåt till det okända, mer intellektuellt avancerade. Skolan skulle då kunna syfta till att
underlätta en liknande process, istället för att avfärda det som snobberi och onödig lyx.79

Här talas som synes inte initialt om bildning, men det är detsamma som omtalas i termer av
kulturarv, kulturellt kapital och intellektuell elit. Författaren kan på ett sätt jämställa
folkbildning och elitbildning i det att de i grund och botten strävar efter samma sak. På så sätt
kan denna bildningssyn inte säga vara uteslutande som så många andra, men vad gäller den
reella bildningen är hans bild av dagens Sverige pessimistisk. Det får tolkas som att det finns
en äkta bildning, som nämns i termer av riddarordnar osv., utan en bourdieusk baktanke om
kulturellt kapital i den mening att det kan omsättas som exempelvis ekonomiskt eller socialt
kapital.80 På annat ställe uttrycker Lönnroth det som att: “Kultur ger makt. Och kommer alltid
att göra det, hur mycket vi än försöker avskaffa det gamla bildningssnobberiet.”81

***
De texter som här tagits upp visar naturligtvis endast på en ytterst begränsad del av det som
finns resonerat om bildning; de är som sagt i hög grad valda för att belysa de väsentliga
aspekter av företeelsen som antas vara användbara i den senare undersökningsdelen. Det är
relevant att se att flertalet av de bildningsbegrepp som här omtalas med lätthet anknyter till
varandra och i skilda delar kan sammanfalla diskursivt. Det finns, som det kommer att visa
sig, anledning att belysa såväl skillnader som likheter, visa på både antagonism och
hegemoni.

2.4. Besläktade begrepp

De föregående resonemangen försöker fånga något av vad bildningsbegreppet innebär, men
en svårighet som ligger bortom det problemet har att göra med begreppets avgränsning. Det
finns naturligtvis ett stort antal språkliga begrepp som gränsar till bildningsbegreppet på ett
semantiskt fält, sådana begrepp som kunskap, lärdom, kultur osv. Men mest relevant bedömer
jag förhållandet mellan bildning och allmänbildning, utbildning, folkbildning vara. Syftet med
att ta upp dessa begrepp är att undersöka dels hur de används i förhållande till bildning i olika
kontexter, dels om begreppen har något att sägs om bildningsbegreppet.

                                           
79 Ibid. s. 35-36.
80 Om Pierre Bourdieus begrepp se exempelvis Donald Broady, “Inledning: en verktygslåda för studier av fält”,
Kulturens fält. En antologi (red. Donald Broady), Göteborg 1998.
81 Lönnroth, Lars, “’Kulturarvet som kulturellt kapital’”, Kulturarvet det förargelseväckande. Tankar kring
litteraturen i skolan. Svensklärarföreningens årsskrift 1984, Svensklärarserien nr 190, Stockholm/Göteborg
1984, s. 50. (Denna text har förvirrande nog samma namn som den tidigare nämnda, men med skillnaden att
citattecken används kring titeln. Ingenting framgår om att den ena texten är en bearbetning av den andra.)
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2.4.1. Bildning och allmänbildning

Det begrepp av dessa tre det enligt den litteratur jag tar upp (och som jag valt därför att den
har något väsentligt att säga om bildningsbegreppet) som behandlas minst är allmänbildning.
Gustavsson hävdar att allmänbildning, grundat på det tyska “allgemeine Bildung”, i första
hand betyder bildning om allt. Det “understryker bildningens funktion av sammanhang och
överblick, som handlar om det allmänna”. Begreppet får i utvidgningen också innebörden av
bildning för alla.82 Gustavsson hävdar på annat ställe att allmänbildning generellt är en vanlig
association till begreppet bildning, liksom att begreppet på danska och norska i princip är
liktydigt med bildning (allmän dannelse, almendannelse). En vanlig föreställning, säger
Gustavsson, är att allmänbildning är att känna till lite av varje, eller lite om mycket, kunna
frågesportsfrågor och nutidsorientering, vilket är en modern företeelse: “Denna förvandling
betecknar en uttunning av ett komplext begrepp.”83. Allmänbildningen har på ett sätt både en
aspekt av överblick och jämlikhet. Gustavsson kopplar behovet av allmänbildning till den
specialisering av kunskap som skett under den nya tiden, där den kunskap “som  kan stoppas i
fack, ämnen och discipliner är otillräcklig för individens orientering ur ett bildnings-
perspektiv”.

Allmänbildningstanken kan sägas hänga samman med ett, som Gustavsson kallar det,
encyklopediskt bildningsideal. Det är visserligen kunskap ordnad alfabetiskt, men där finns
också en ambition till sammanhang.84 Det talar för att “allmän” stått i motstats till
specialkunskaper, vilket kan representera ett fackintresse, yrkeskunskaper och instrumentell
kunskap. “Allmänbildning” skulle då ursprungligen ha kunnat stå för kunskap för individens
utvecklings skull. Det äldre begreppet “allmänbildning” kan då föreställas som så gott som
synonymt med dagens “bildning”, medan det moderna “allmänbildning” skiljer sig
väsentligen från “bildning”.

Gustavsson knyter det äldre allmänbildningsidealet också till vad han nämner som den
“allsidigt utvecklade människan”. I överensstämmelse med det utgör nyhumanismens
bildningsideal en motvikt mot den specialiserade expertkunskapen. “Därför bör den också
vara tillgänglig för alla, både rent fysiskt och i form av böcker, tidningar och bibliotek, och
allmänt begriplig, framställd så att den kan förstås av även icke facklärda”, säger
Gustavsson.85 Här kan man resonera som att det som kallas allmänbildning avgörs av hur
allmänt spridd den omnämnda kunskapen och lärdomen ska tänkas vara. Detta synsätt
bekräftas av det som refererats från Ellen Keys skrift Bildning - några synpunkter.86 Vad Key
vill framhäva är att bildningsbegreppet är komplext, samt visar, att bildning, såsom skilt från
fackbildning (vilket idag snarare kan kallas ”fackkunskaper”) är liktydigt med allmänbildning
i hennes samtid. Men det visar också att det som allmänt kallades bildning då förknippades
med ett antal partikulära kunskaper, dvs. sådant som idag ofta förknippas med allmänbildning.
En tänkbar ståndpunkt är att det vi kallar allmänbildning är en del i det bredare begreppet
bildning, men inte är liktydigt med det.

                                           
82 Gustavsson, Bildningens väg, s. 13.
83 Gustavsson, Bernt, “Bildning mellan tradition och modernitet”, Tvärsnitt nr. 1994:2, s. 54. (Även publicerad i
Rapporter om utbildning nr 2 1994: Bildning och utbildning – texter vid ett seminarium om skola för bildning,
(red. Göte Rudvall), Lund/Malmö 1994, s. 37-49); Gustavsson, Bildning i vår tid, s. 24.
84 Gustavsson, Bildning i vår tid, s. 119-120.
85 Gustavsson, “Bildning mellan tradition och modernitet”, s. 58-59.
86 Key, Bildning - några synpunkter, s. 6.



23

2.4.2. Bildning och folkbildning

Mängden litteratur som tar upp folkbildningsbegreppet, i synnerhet historiskt men även
gällande modernare förhållanden, är synnerligen stort, och det finns här endast möjlighet att
gå in på vissa aspekter som har med begreppets och företeelsens förhållande till bildning att
göra. Bl.a. tas folkbildningsbegreppet upp i Bernt Gustavssons Bildningens väg. Han uttrycker
det här som att det är i åtskillnaden och motsättningen mellan folket och eliten som behovet
av folkbildning växer fram. Den “bildade klassen” sägs vara identisk med borgarklassen
under 1800-talet. I sitt tidigaste skede sägs folkbildningen gå till så att aktörer utifrån, eller
uppifrån, bildar folket, vilket innehåller ett patriarkalt drag, där den bildande ska hjälpa och
göra dåliga förhållanden bättre, men även ordna och disciplinera. Men även folket sägs kunna
handha sin egen bildningsverksamhet. Det sägs vara mellan dessa två tendenser folk-
bildningen utvecklas. Det sägs att folkbildningen för de övre klasserna framstår “som en
socialt betingad verksamhet, som var till för att råda bot på socialt miserabla förhållanden”.
Folkbildning blir således till ett “klassmärke” förknippad med de lägre klasserna.87

De första folkbildningsambitionerna sägs i Sverige ha växt fram som fria initiativ, och först i
senare stadium som institutioner. Dessa kan vara folkhögskolan, studiecirklar och studie-
förbund som började erhålla ekonomiskt stöd från staten.88 En avgörande utformning av den
svenska folkbildningen består i att den till en början (1800-talets första hälft) vände sig till
den jordägande bondeklassen med en patriarkal struktur. Den egendomslösa underklassen
sägs i huvudsak ha ställts utanför. Folkbildningssträvan som riktade sig till arbetarklassen ska
ha skett mot mitten av århundradet och då framförallt mot hantverkargrupper. De första
försök till folkbildning i Sverige sägs främst vara påfört folket uppifrån, för särskilda grupper
inom de lägre klasserna.89

Liedman observerar i sammanhanget med folkbildningen problemet med vad det innebär att
“bilda någon” i det han säger att man kanske bör “göra en distinktion mellan folkbildning och
folkupplysning; folkbildningstanken innebär ju djupast sett att folket självt leder sin
bildningsprocess, medan upplysningstanken snarare innebär att någon – likgiltigt vem –
sprider insiktsfulla och nyttiga kunskaper till folket”.90 Denna distinktion vilar på en särskild
föreställning om vad bildning respektive upplysning innebär, som Liedman uttrycker det:
“Upplysningen förutsätter en upplysare; den som bildar sig är egentligen sin egen
läromästare.”91 Distinktionen löser vissa problem i talet om folkbildning och dess förhållande
till bildning. En annan sida av saken uttrycks av Gustavsson i det han skriver: “Man kan säga
att någon ‘bildar sig’, men inte att någon ‘folkbildar sig’. Själva ordsammansättningen
antyder att någon annan än den som bildar sig agerar bildande.”92 Lars Arvidsson uttrycker
det som att folkbildning historiskt sett är ett “vidsträckt och mångtydigt begrepp”, och säger
vidare: “Bestämningen ‘fritt och frivilligt folkbildningsarbete’, vilket används om
studieförbundens verksamhet innebär en avgränsning mot den obligatoriska folkunder-
visningen.”93

                                           
87 Gustavsson, Bildningens väg, s. 35-36.
88 Ibid. s. 55.
89 Ibid. s. 55-59.
90 Liedman, “Bildningsbegreppet i skola och universitet”, s. 76.
91 Ibid. s. 66.
92 Gustavsson, Bildningens väg, s. 35.
93 Arvidsson, Lars, Folkbildning i rörelse. Pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och
frikyrkorörelse under 1900-talet – en jämförelse, Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid
Stockholms universitet, Malmö 1985, s. 7.
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Folkbildningsbegreppet är liksom bildningsbegreppet fullt av variationer. Bernt Gustavsson
formulerar (i SOU  1990:66) tre skilda förhållningssätt som han observerar i diskussionen om
företeelsen: För det första en avfärdande inställning betraktande företeelsen som något
tillhörande det förflutna, något för nostalgiker och romantiker. För det andra reducerande det
till att vara endast en arbetsform, ett visst studieinnehåll. För det tredje vidgande begreppet till
att vara all den verksamhet som bedrivs inom “de folkbildande institutionerna”, dvs.
folkhögskolor och studieförbund. Gustavsson uttrycker det som att mycket av försvaret för
folkbildningen som företeelse i modern tid uttrycks i idealiserande termer, medan den
skeptiska attityden dock dominerar. Han menar vidare att det är möjligt att tala om en
ideologisk kris för folkbildningstraditionen. Situationen beskrivs (1990) som att de problem
folkhögskolor och studieförbund måste konfronteras med i första hand uttrycks som
administrativa och ekonomiska, inte ideologiska – kvantitativa istället för kvalitativa – med
vilket han ser ett stort problem. Problemets kärna ser Gustavsson som en ideologisk uttunning
av folkbildningen. Detta delar begreppet med sådant som allmänbildning, självbildning och
bildning; de “har förlorat sina ursprungliga betydelser och förvandlats till oigenkännlighet”.94

Gustavsson hävdar att en av de rådande inställningarna till folkbildningsbegreppet idag
hänger samman med att folkrörelserna på 1930-talet gör sig av med den personlighets-
utvecklande bildningen “och det ’svärmeri’ och ‘romantik’ som den tidiga folkbildningen
förknippas med”. Detta i motsättning till en pragmatiskt inriktad folkbildning, där den
mätbara nyttan är central. Gustavssons tolkning är att denna motsättning som uppstår är
beklaglig och den framtida folkbildningen bör återknyta till det sammanhållande, som liksom
med bildning rör den fria processen såväl som förebilden och målet.95

Liksom med allmänbildning är det diskutabelt vad förleden i ordet har för innebörd, idag och
historiskt. Det finns anledning att påstå att begreppet “folk” har fått en förändrad innebörd
sedan begreppet folkbildning började användas. Under 1800-talet är det rimligt att ordet,
liksom begrepp som folkskola och folkhögskola hänvisar till “folk” i betydelsen de lägre
klasserna. I enlighet med 1900-talets demokratiseringssträvanden har ordet fått förändrad
innebörd och betecknar rimligtvis hela folket, dvs. samtliga medborgare.96 Med det i
beaktande kan frågan ställas om det idag är tal om att folkbildningen vänder sig till vissa
grupper i samhället i termer av klass eller i termer av något annat. Möjligtvis vänder sig
folkbildningen till hela befolkningen.

En problematik är förstås också på vilka punkter folkbildning skiljer sig från bildning.
Gustavsson föreslår som en övergripande definition av folkbildning att det handlar om
människors egen aktivitet, dvs. när människor själva söker kunskap för att förändra sina
livsvillkor. Men författaren understryker att detta talar för bildning i vidare mening och att
förleden “folk” kan ha för det första med en nationell innebörd, för det andra vara en
klassmässig markör. Men distinktionen mellan elit och massa sägs också minska i betydelse,
medan andra, i termer av kön, etnicitet och ras ökar. Frågan om vad som avses lämnas på så
sätt öppen, vilket snarast signalerar att företeelsen har en vag eller förändrande innebörd.97

                                           
94 Gustavsson, Bernt, “Bildning och folkbildning i tradition och framtid”, SOU 1990:66: Det fria
bildningsarbetet. Debattinlägg om folkbildningen och folkhögskolan i framtiden. Bilaga till
folkhögskolekommiténs betänkande, Stockholm 1990, s. 8-9.
95 Ibid. s. 11.
96 Richardsson, Gunnar, Akademisk bildning och folkbildning. Om bildningssynen i ett historiskt perspektiv,
Linköping 1988, s. 19.
97 Gustavsson, Bernt, “Att tänka om folkbildningsidén”, Om folkbildningens innebörder – nio försök att fånga en
företeelse (red. Bosse Bergstedt & Staffan Larsson), Norrköping 1995, s. 64-65.



25

2.4.3. Bildning och utbildning

Utbildning som företeelse är något som associationsmässigt ligger längre bort från bildningen
än vad folkbildningen gör, men har uppenbart fler anknytningspunkter än enbart
namnlikheten. Till att börja med kan poängteras att det latinets formare först användes i
pedagogiska sammanhang. En rimlig föreställning är å andra sidan att den moderna skolan
inte sysslar, åtminstone i första hand, med att bilda utan utbilda eleverna.

Hentig hävdar att skolämnena i vissa fall behandlas som om de vore själva bildningen, medan
de i själva verket bara är “en resurs, ett övningsfält, en av många struktureringsmöjligheter”.98

Om skolan trots allt säger sig syssla med bildning, rör frågan hur synen på den bildande
verksamheten går till, dvs. samma problematik som i folkbildningssammanhanget, där det kan
påstås att man inte kan bilda någon. Bildningen i skolan kan också förstås som bara just detta
“övningsfält”.

En förhållandevis aktuell svensk skrift som vill hävda släktskapet och det nära förhållandet
mellan bildning och utbildning är den offentliga utredning som bär namnet Skola för bildning.
Där handlar “läroplansarbete” bl.a. “om bildning i dess djupaste och vidaste mening”.99 Det
sägs vidare:

Med varje genomgripande läroplansförändring aktualiseras den klassiska bildningsfrågan och därmed frågor
kring vad ett offentligt utbildningsväsende kan göra och vilken roll det skall ha. Frågorna kan aldrig ges ett
enkelt svar eftersom framtiden inte kan förutsägas. Frågorna måste dock ställas då de markerar att skolan inte
kan nöja sig med att verkställa nuets krav. Skolans bildningsarbete måste snarare bygga på seklers samlade
erfarenheter. Detta handlar dock inte om att söka återskapa något som funnits tidigare. En skola för alla, där
bildningsarbetet är huvudsak, har aldrig funnits.100

Bildningsbegreppet används som om innebörden är en annan än i “utbildning”. Troligtvis
menar utredningsförfattarna att en skola som uppfyller både kriterierna att vara för alla och
sätta bildningen i centrum aldrig funnits; dvs. en äldre tiders skola, där bildningsarbete varit
huvudsaken, kan ha funnits, men den har inte varit riktad till alla, och en skola för alla kan ha
funnits, men den har inte varit inriktad på bildning som ideal. I utvärdering av begreppet
bildning hävdas att bildning de senaste 200 åren varit ett centralt begrepp i utbildnings-
sammanhang. Däremot har det tappat mark de senaste trettio åren (dvs. fr.o.m. 60-talet). Det
understryks att skolan inte endast kan syfta till individens självbildning, utan även måste ägna
sig åt det som kan ha en negativ klang, förmedlingspedagogik.101 Det sägs att detta har att
göra med att “i ett demokratiskt samhälle är det rimligt att alla elever blir delaktiga av ett
slags gemensamt kulturellt minimum”.102

“Ingen utbildningsinstitution har som enda uppgift att bereda eleverna tillfälle att bilda sig,
och det finns institutioner med helt andra syften”, skriver Donald Broady i en bilaga till
utredningen.103 Detta understryker också åtskillnaden mellan utbildning och bildning: det
finns inrättningar som helt sysslar med utbildning utan att vara intresserade av begreppet
bildning, liksom det tas för självklart att skolan inte är den enda plats där man lär sig. Enligt
Broady är denna ståndpunkt dock inte en historisk självklarhet, utan att det rått delade

                                           
98 Hentig, Bildning eller utbildning?, s. 138.
99 SOU 1992:94: Skola för bildning. Huvudbetänkande av läroplanskommitén, Stockholm 1992, s. 9.
100 Ibid.s. 11.
101 Ibid. s. 48-51.
102 Ibid. s. 51.
103 Broady, Donald, “Bildningstraditioner och läroplaner”, Bilaga 5, SOU 1992:94: Skola för bildning, s. 353.
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meningar om huruvida bildning och utbildning kunnat identifieras. Broady fortsätter: “Av
principen att skolan inte är den enda plats där man lär sig följer att skolan dels bör göra det
den är bra på, dels i rimlig utsträckning ge eleverna sådant som de oundgängligen behöver
men svårligen tillägnar sig utanför skolan eller senare i livet.”104 Skolan ska alltså göra en
skillnad mellan vad bildning och utbildning är, men också syssla med bildning i den mån det
är en meningsfullhet för elevernas framtid, och skolan kan betraktas som den rätta platsen för
det.

Utredningen diskuteras i en samling texter skrivna i samband med ett seminarium om
läroplanskommiténs betänkande “Skola för bildning”. Bl.a. tas frågan om bildning som ideal
för den moderna skolan upp i förhållande till begreppet demokrati. Det hävdas att det inte
finns mycket utrymme kvar för detta begrepp, som enligt författaren ska ha varit ledande
sedan 1900-talets mitt; dock sägs att “vi steg för steg, i varje fall verbalt, närmat oss visionen
om en demokratisk skola”. Det övergripande målet för den demokratiska skolan sägs vara:
“Den skall åt alla - så långt det beror av utbildning - ge så lika politiska och kulturella
resurser som möjligt.”105 Denna vision får förstås negligeras av “Skola för bildning”. Vare sig
en demokrati- eller bildningsaspekt saknas i någon av de idealskolor som framställs, men
skillnaden syns i formuleringar om huvudmål.

En annan sida av bildningens roll i samband med utbildning kan formuleras som gången från
allmänbildning till specialisering i skolmiljön, något som tas upp i antologin Bildningssyn och
utbildningsreformer (1984), där en utgångspunkt sägs vara att “grundskolans huvuduppgift är
att meddela allmänbildning i betydelsen av vad alla medborgare i detta land behöver av
kunskaper och färdigheter”. Gymnasiet beskrivs som en specialisering – så länge den inte
leder till “fackidioti eller någon specialisternas dominans i samhällslivet” – även om en del av
allmänbildningstanken finns kvar. I samband med denna risk sägs allmänbildningen komma
in i bilden.106

På annat ställe görs en mer direkt åtskillnad mellan bildning och utbildning. Bildning innebär
“att inlärningen (av vissa kunskaper) förutsätts forma, utveckla eller förädla personligheten”.
Utbildning innebär “att en personlighet, formad eller utvecklad på annat sätt, utrustas med
verktyg i form av kunskaper eller färdigheter”. Om bildning sägs att inlärningen är aktiv och
subjektiv, som förutsätter självständig bearbetning och frihet.107 Frågan som ställs rör att om
alla, vilket de flesta är överens om, behöver utbildas, behöver också alla bildas? En delfråga
är om det är önskvärt, en annan om det är möjligt. En följd av det skulle, som författaren
skriver, vara att det gamla bildningsbegreppet behöver uttunnas. Det finns anledning att
betona den aspekt av frihet och självständighet som krävs för bildning. Det anses självklart att
skolväsendet själv inte är ett sådant frirum som han eftersöker. Detta därför att skolan präglas
av fastställda studietider och ett fastställt kunskapsstoff. Det frirum som kan tänkas är de fria
fakulteterna och, “fastän i mindre utsträckning”, folkbildningen. Dock kan konstateras att “de
fria fakulteterna” aldrig varit fria vare sig ur synpunkterna “fritt kunskapssökande” eller “fritt
tillträde”, och i så fall enbart som historiska parenteser. Delar av en lösning på detta skolans
                                           
104 Ibid. s. 266-267.
105 Isling, Åke, “Skola för patriarkat – skola för demokrati – skola för bildning”, Bildning och utbildning - texter
vid ett seminarium om skola för bildning. Rapporter om utbildning 1994:2, (Red. Göte Rudvall), Lund/Malmö
1994, s. 32.
106 Dahllöf, Urban, “Allmänbildning, specialisering - och sedan?”, Bildningssyn och utbildningsreformer. Om
behovet av bildningsmål i gymnasium och högskola (red. Kenneth Abrahamsson), Stockholm 1984, s. 24.
107 Murray, Mac, “Bildning, nytta och frihet. En ytlig och subjektiv promenad över djupa vatten”, Bildningssyn
och utbildningsreformer. Om behovet av bildningsmål i gymnasium och högskola (red. Kenneth Abrahamsson),
Stockholm 1984, s. 57.



27

grundläggande problem anses vara anläggandet av en holistisk framför en atomistisk
inlärning, vilket är en av förutsättningarna för “förmågan att tänka”. En annan aspekt är ett
mer framträdande historiskt perspektiv i olika ämnen.108 Detta ideal verkar, åtminstone till
namnet, vara samma sak som i Skola för bildning. Även här talas bildning som något som kan
och bör vara en skolans angelägenhet, och då inte endast under namnet allmänbildning.

“Bildningsbegreppet har länge varit tabubelagt i den svenska utbildningsdebatten”, hävdas i
antologin Högskolans bildningsprogram - finns det? Detta i kontrast till den ovan citerade
Bildningssyn och utbildningsreformer, i vilken det sägs antydas att “det nu är på väg att
komma tillbaka”.109 Som en del av en förklaring till denna tabubeläggning sägs att det hänger
samman med direktiven till 1960 års gymnasieutredning. Man vill bl.a. sätta det
bildningsbegrepp som försvann ur styrdokumenten för gymnasieskolan i 1970 års läroplan i
kontrast till “Eleven i centrum”, “Personlighetsutveckling och undervisning”, “Individuell
utveckling”, “Social utveckling”. Begreppet kultur kopplas främst till elevens frigörande av
sina “personliga uttrycksmöjligheter” och uttryck för “fantasi och spontana skaparlust” -
“Alltså inte precis för bildningens skull!” 110 Det hävdas tillika att det var en fördel att hellre
välja detta ord framför bildning som “så ofta kopplas till det i våra dagar kanske något
ytligare begreppet ‘allmänbildning’”.111

I detta sammanhang illustreras hur bildning som likvärdigt med kultur förefaller kunna bli
betydligt bredare såväl som snävare än det bildningsbegrepp som använts i tidigare nämnda
texter om bildning och utbildning – beroende på hur begreppet kultur definieras.112

2.5. Delanalys: bildningsbegreppet

2.5.1. Den diskursanalytiska metoden

I det föregående har beskrivits ett antal betydelsestrukturer, vilka alla handlar om begreppet
bildning. Jag har avsiktligt begränsat intressefokus till att handla om detta begrepp och sådana
som anknyter till det, i syfte att betrakta dem som skilda diskurser. Min bedömning av
diskursanalysen är att det inte finns några problem med att fokusera på en del av en diskurs
och lämna utrymme för att diskutera ett obestämt antal diskurser med fokus på i princip en
enda term. Mitt syfte blir då att visa på hur diskurser sätts i spel med detta begrepp som ett
centralt element eller signifikant. En del av målet är att kunna tala om skillnader och likheter
mellan diskurser med avseende på begreppet. En förutsättning är att begreppet, liksom
diskursordningen, är föränderligt och inte fast. Däremot har jag inte utrymme att beskriva
några historiska förändringar, vilket inte heller är diskursanalysens huvudsyfte. Min
bedömning är att det inte är att göra våld på vare sig analysmetoden eller materialet att bortse
från historiska skillnader och ställa resonemang från skilda epoker vid sidan av varandra för
jämförelser. Vad som exempelvis är av intresse där är istället interdiskursivitet, hur diskursiva
uttryck bygger på uttryck från andra språkliga kontexter och eventuellt omformar dem.

                                           
108 Ibid. s. 62-63.
109 Nordin, Svante, “Högskolan och det nationella bildningsprogrammet”, Högskolans bildningsprogram – finns
det? Om bildning och humaniora som allmän medborgarkunskap eller yrkesmässig kvalifikat. En
seminariedokumentation redigerad av Kenneth Abrahamsson. UHÄ skriftserie 1985:2, Stockholm 1985, s. 11.
110 Wilson-Lohse, Britt, “Gymnasieskolans roll i bildningsdebatten – en tillbakablick på sjuttiotalet”, Högskolans
bildningsprogram - finns det?, s. 25-26.
111 Ibid. s. 31.
112 För skilda kulturbegrepp se exempelvis Sven Nilsson, Kulturens vägar, Malmö 1999, s. 10-12.
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Det har uttryckts som att diskursordningen handlar om de diskurser som konkurrerar i samma
rum. En flytande signifikant är något som sägs finnas manifest över en hel diskursordning och
sägs vara särskilt öppen för skilda innebörder. Rimligtvis finns det gränser för hur varierande
detta aktuella begrepp kan vara: skiljer det sig så mycket att det inte kan uppfattas som samma
betydelse, är det snarare att betrakta som homonymt (endast likalydande)113, liksom det måste
finnas en intressant skillnad för att det ska vara tal om ett begrepp som är värt att diskutera i
dessa termer - två fall som skulle göra studiet av begreppet trivialt.

Det kan uttryckas som ett problem hur gränser mellan diskurser ska dras. Då jag ju i detta
sammanhang är fokuserad på en särskild flytande signifikant är det naturligt att dra gränser
där det kan bedömas att skillnaden mellan innebörden i denna kan beskrivas som oförenlig,
vilket i diskurstermer kan uttryckas som antagonism. Som beskrivs i metodlitteraturen finns
anledning att tala om flytande signifikanter just av den anledningen att begreppet/termen inte
kunnat etableras som entydighet i en viss diskurs, utan att det råder, som det kan uttryckas, en
kamp om begreppet mellan skilda diskurser. Det behöver då knappt sägas att denna kamp kan
vara såväl öppen som latent, gissningsvis främst det senare, dvs. det behöver inte formuleras
en polemik för att meningsskiljaktigheter mellan diskurser ska vara gällande, även om det
finns exempel på mer öppen kritik av manifest användning av bildningsbegreppet. Men just
denna kamp eller meningsskiljaktighet skapar ju också diskursordningen. Enigheten och
fixeringen av betydelsen, liksom uteslutningen av alternativa betydelser, skapar diskursen.
Detta kan uttryckas som skillnaden mellan hegemoni och antagonism.

2.5.2. Bildningsbegreppet

Det ska erinras om hur det tyska Bildung ursprungligen kan sägas ha en betydelse som är i
enlighet med exempelvis hur naturen bildas, såsom att bilda en smak. Då det hänger samman
med en framväxande humanism, är det rimligt att se uttrycket att bilda sig, sich bilden, eller
den Menschen bilden, som att bilda sig eller människan med avseende på vissa ideal,
företrädesvis humanistiska och kulturellt högtstående ideal - detta snarare än en helt naturlig
mänsklighet eller normalitet. Dessa ideal kan i vissa sammanhang ses som ekvivalent med
bildning. Idealen har traditionellt varit antikens och klassicismens kulturvärden, vilka har
präglat den västerländska kulturen in i vårt sekel, men idealen kan i högsta grad även vara
andra. Å andra sidan, som Gadamer uttrycker det, kan bildning ses som att utveckla sina
naturliga anlag och förmögenheter. På det sättet skulle slutsatsen kunna dras att de värden,
ideal, som förknippas med bildningen finns latent i människor, alla eller vissa. Men Gadamer
talar också om en dubbelhet i termer av förebild och efterbild, knutet till bildningsbegreppet,
som kan förstås som för det första bildningsidealen som någonting människan har att sträva
efter, dvs. bildnings som process, för det andra för att skapa sig en bildning. Det latenta får då
förstås som potential att bilda sig, snarare än som att idealen redan finns där.

Det som refereras om Hegel talar i första hand om bildning som ett i grunden självständigt
projekt där det handlar om att lära känna sig själv genom främmandegörande, vilket hänger
samman med förmågan att abstrahera och att lämna det partikulära. På indirekt sätt är de
antika idealen och uttrycksformerna förknippade med bildningsgången. Även Hentig under-
stryker dubbelheten i bildningen som resultat och process. Vad som uppmärksammas är att

                                           
113 Det kan vara värt att hålla i minnet hur ordlikhet kan uttryckas såväl som polysemi och homonymi: “Ord med
flera variantbetydelser sägs vara polysema. Detta fall bör skiljas från homonyma ord, dvs. likalydande ord som
betyder helt olika saker (och därför uppfattas helt olika), t ex fil (t ex bågfil), fil ‘filmjölk’, och fil, ‘körbana’.”
(Per Linell, Människans språk. En orientering om språk, tänkande och kommunikation, andra upplagan, Malmö
1982.)
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bildningen kan beskrivas som någonting såväl synnerligen brett och, om det innebär t.ex. att
såväl veta och att kunna och vara, är det förstås alldeles för brett för att kunna förklara vad
som särskiljer det från sådant som kunskap, förmåga, utbildning, självinsikt osv. Men vad
tonvikten läggs på är det icke-instrumentella och processartade i företeelsen, snarare än
kunskapsinnehåll och förebild.

Gustavsson ansluter sig i hög grad till Hegel och Gadamer när det sägs att bildning handlar
om utveckling, att människans historia är parallell med mänskligheten, liksom det handlar om
att gå från det kända till det okända. Då de kollektiva mänskliga erfarenheterna liksom
kulturarv exempelvis understryks, blir det tydligt att bildning för Gustavsson handlar såväl om
innehåll, resultat, som process. Det uttrycks inte entydigt hur förebilder ska formuleras; frågan
för Gustavsson som för andra måste vara om allt, eller försvinnande lite, bildar.

Två problem som kan visas avgörande i synen på bildning rör för det första det Gustavsson tar
upp om institutioners sätt att bilda: denna går ju i mycket emot en tanke som bygger på
bildning som tar sin början i det personliga och subjektiva, liksom det ska handla om att
människan träder in i det okända från det kända. Ur en synvinkel kan det okända krävas vara
en personlig angelägenhet och kan inte formuleras i ett kursprogram. Förvisso kan individen
också ledas bort från det vardagliga med andras hjälp. Det andra problemet kan med
Gustavsson sägas röra bildning som klassmarkör. Bildning beskrivs här som dekoration, och
blir något kollektivt för vissa grupper, som rentav kan sägas definiera grupper. Å ena sidan
kan detta avfärdas som oäkta bildning, eftersom dess syfte inte handlar om personlig
utveckling. Men det går å andra sidan inte att förneka att den kollektiva kunskapen och
eventuellt de högre kulturella värdena finns representerade där. Det klassbundna i detta
dilemma behöver inte nödvändigtvis diskuteras här, eftersom det inte måste knytas till
bildningen; en uppfattning är att bildningsidealen inte skapar klassegregation, men klass-
segregation kan skapa skilda förutsättningar för bildning. I stort råder det enighet i
bildningssyn i detta avseende mellan de författare som tagits upp, med undantag av det som
resoneras om den organiserade bildningsverksamheten i motsättning till den andligt färgade
bildning som representeras av Hegel – dessa bildningssyner kan svårligen förenas, men det
ska påminnas om att det inte är en paradox att två diskurser uttrycks i samma text; dvs. den
syn på bildning som Gustavsson kan antas föredra kan visa influenser från såväl Hegel som
det traditionella folkbildningsidealet.

Av stor betydelse för Key är att det görs en skillnad mellan atomära kunskaper och en
helhetsbild, där det första inte kan betraktas som bildning. Av väsentlig betydelse är också att
bildning inte berör endast en del av en intellektuell verksamhet eller kunskap utan hela
personligheten. Kravet på samband och harmoni gör att bildning för Key inte kan uppnås för
alla. En avgörande distinktion när det gäller förutsättningar för bildning blir då å ena sidan
praktiska förutsättningar, å den andra naturanlag. Det talas om att “höja” människan, om
andlighet och något som kan sägas ligga nära intuition. Naturanlaget kan svårligen förklaras,
och en aspekt av möjligheten att bli bildad måste för Key bli okänd. Med det kan anknytas
den optimistiska tendensen som säger att det inte beror av klasstillhörighet eller yttre medel,
och bildning kan uppnås minst av allt genom ett färdigt program. Man kan anta att det för Key
är uttryck för halvbildning att tro att det går att bli bildad enbart med hjälp av kurser och
skolundervisning, och tro sig kunna bli bildad i samma mån man blir fullärd.

Denna bildningssyn är alltså på ett sätt uteslutande, eftersom vissa inte har rätt personliga
förutsättningar, men detta har inte med grupptillhörighet att göra. Med det hänger samman att
det är omöjligt att säga vad som är de egentliga förutsättningarna för bildning för individen.
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Det ger också legitimitet åt demokratiska aspekter av bildningen. Bildning beskrivs inte som
en kollektiv angelägenhet utan som en personlig; bildning kan inte läras av någon och inte
läras ut och skiljer sig således från utbildning och folkbildning. Även om bildning inte är en
samling kunskaper och förmågor, något som kan tränas in, är ändå i huvudsak någonting man
har; detta mer än någonting man gör, dvs. snarare som resultat än process.

Utförlig kan en jämförelse bli med Larsson. Denne utesluter inte att det krävs en viss
människokännedom för att kunna bli bildad, och rentav anlag som Key talar om, men han
talar likaledes om bildning som uttryck för odling av förmögenheter. Han utesluter inte, som
Key gör, att skolan kan ha en roll i bildningen av människor, men liksom hos Key talas det
inte för övrigt om några kollektiva aspekter av bildning: i huvudsak betonas hur det är en
personlig angelägenhet (betänk titeln med självstudier). Insikter i historiska förändringar och
skeenden blir något särskilt viktigt för individens bildning, vilket visar på att det finns en
tämligen konkret bild av vad bildning är. Det kan observeras att även allmänbildning, som
modernt begrepp, är en väsentlig del av vad det innebär att vara bildad, men en åtskillnad görs
mellan “det man bör veta” och äkta, personligt hållen bildning. Men vid sidan av intellektuell
förmåga talas även om att bilda samvetet. Här liksom rörande andra aspekter av det som ska
bildas gäller mångsidighet. En del av bildningen är att förfina även det som rör moraliska
aspekter av själsförmögenheterna. Liksom Key talas också om en helhet, om att se
sammanhang snarare än enskildheter, eftersom man inte kan hinna med att studera allt. En
rimlig tolkning är, att de såsom tidsmässigt nära och med en förmodad ideologisk likhet, kan
sägas tala om ett bildningsbegrepp i samma diskurs. I någon mening fokuserar Larsson mer på
det praktiska bildningsarbetet och möjligtvis betonas mer bildningen som process än vad Key
gör, men de likheter som är uppenbara i dessa texter gör att det är rimligt att tolka det som två
identifierbara bildningsdiskurser.

Nymans resonemang om bildning för in ett klassperspektiv som inte finns manifest hos Key
eller Larsson. Det finns dock likheter med främst Key i det som talas om bildning som
maskerad social tillväxt. Men om de lägre klassernas bildningslängtan egentligen bara är
strävan efter att klättra på den sociala stegen, kan resonemanget också föras att de högre
klassernas bildning endast är en legitimering av sociala skillnader. Det är svårt att i detta
sammanhang ta reda på vad som är orsak och verkan. Bildning förknippas här i stort med
borgerliga värden - i bästa fall som storborgerlig sublimering, i värsta fall som arbetarklassens
strävan efter småborgerlighet. Resonemanget är lite samma som de som rör den farliga
halvbildningen, när det rör sig om massproduktion och falska föreställningar om vad bildning
är. För Nyman är det en realitet att äkta, fördjupad bildning inte kan förmedlas hastigt och till
vem som helst. En konsekvens blir att bildning inte kan förenas helt med demokrati, eftersom
majoritetens smak erfarenhetsmässigt inte är den mest bildade.

I detta sammanhang beskrivs alltså en tydligt uteslutande aspekt av bildningen, men till
skillnad från Key och Larsson i klasstermer. För Nyman är kultivering för alla ett ideal, men
så länge det råder meningsskiljaktigheter om vad som är smak och kultur kan det inte talas om
bildning för de lägre klasserna. Det ger alltså uttryck för en konservativ, traditionell bildnings-
syn i det att idealen konstitueras med hjälp av tillbakablickande. Det är också helt uppenbart
att bildning knyts till borgerliga ideal och skulle kunna hävdas ge uttryck för en tro på
objektiva värden ur ett eurocentristiskt perspektiv.

Nermans text om demokratins kultursyn har en i viss mån motsatt inställning. Det talas om
bildning som ett begrepp intimt knutet till folkbildning. Men här finns uttryck som i hög grad
påminner om de ovan nämnda, om att människan ska förändras och växa genom kulturen. För
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Nerman finns å ena sidan ett konventionellt högkulturellt begrepp, men detta bildnings- eller
kulturbegrepp är passivt, och det gäller att efterbilda ett ideal, ta över något konventionellt, å
andra sidan ett kulturbegrepp där individen fungerar mer som konstnären i kulturupplevelsen.
Problemet med det konventionella kultur- och bildningsbegreppet är att bildningen kommer
ut- eller ovanifrån, att det uttrycks i moraliserande termer och är uttryck för passivitet.
Nerman räknar fortfarande med en förmedlare, folkbildare, som kan tänkas hjälpa individen,
men inte försöka påverka i den ena eller andra riktningen. Precis motsatt Nyman, som är
beredd att upprätthålla en klasskillnad i fråga om tillgång och möjlighet till bildning, är
bildningsbegreppet värt att göra sig av med av denna diskriminerande anledning; vad gäller de
värden som betonas i vissa termer i Key-Larssondiskursen använder Nerman istället andra
element som “verklighetsupplevelse” och “egna resurser”. Nerman representerar här alltså i
sin diskurs en hållning som har en negativ uppsättning associationer till begreppet.

På ett konkret plan är konsekvenserna för Nermans kultursyn att mycket av ett traditionellt
bildningsideal måste tömmas på sitt uttryck, eller i alla fall revidera sitt innehåll. Om Keys
och Larssons bildningsbegrepp ger uttryck för öppenhet och i viss mån oklarhet om vad
bildningsidealen innebär, är Nermans bildningsideal helt okänt. Men om man vill kan detta
innehåll vara helt i linje med de konventionella bildningsideal som nämnts, och har del av
samma syfte som det som kritiseras i termer av elitkultur, passivitet och auktoritetsstyrning:
målet är i samtliga fall mänsklig tillväxt, men är inte  mer specifikt än så.

Hos Lönnroth talas om kulturarv i termer av elitkultur och att stiga från det kända till det
okända, där det kommer att handla om bildning som en livsstil. En central poäng för Lönnroth
är dock det han anknyter till Bourdieu, i termer av kulturellt kapital. Det finns en väsentlig
distinktion att göra mellan det äkta bildningsidealet, som syftar till individuell tillväxt, och
bildning som kulturell, och eventuellt ekonomisk, valuta. Då kan Lönnroth tala i termer av
bildningssnobberi. Skillnaden är synen på objektet för bildningen, nämligen i termer av nytta.
Idealt sett är Lönnroths bildning fritt från nyttoaspekter, vilket bildningssnobberiet är fullt av.
Samtidigt kan det uttryckas som att det har ett värde att exempelvis kulturarvet har en status
av valuta i Bourdieus mening, eftersom det innebär en prestigevinst för elitkulturen. Det
hindrar dock inte att de som är genuint hängivna kulturen är i minoritet, och tillhör den
kretsen likt en riddarorden det inte går att träda ur. En del värderande uttryck avslöjar vad
Lönnroth lägger i “elitkultur” och “bildningsideal”, i det han nämner de negativa association-
erna förkrympt, mindervärdig, minskat ordförråd, snäv provinsialism. Det är lätt att se de
motsvarande målen i sådant som upphöjning, självförtroende och universell överblick. Vidare
beskriver Lönnroth en bild av samtidens Sverige som konservativt i den meningen att
bildningsidealen i stort sprids från far till son och inte kan ersättas av varken folkskola eller
universitet; möjligtvis skulle skolan kunna bidra till att stimulera till bildning. Då
kulturkapitalet i Bourdieus mening ju inte ersätter ett äkta bildningsideal är det uppenbart att
detta inte kan spridas från en till en annan, varför folkbildningen avslås som en äkta
bildningsväg - annat än som tanken att individen kan klättra från det kända till det okända,
dvs. en metafor som känns igen från flera sammanhang i det framställda.

Denna bildningssyn komplicerar därför att den är konservativ och uttrycker sig i realistiska
termer då det inte anses gå att bilda allmänheten på samma sätt som den kunnat alfabetiseras,
och anknyter på så sätt till Nyman, men är dock öppen för folkbildning som någonting som
kan ha samma effekt för människor som traditionell elitbildningen. Resonemangen om den
bildningssträvan som syftar till nytta i termer av snobberi känns igen från exempelvis Key,
där det talas om att stoltsera med sin kunskap till skillnad från att ha äkta insiktsfull bildning.
Hans bildningsideal anknyter i stort till Hegel/Gadamer, i det det handlar om ett uppåtstigande
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från det välkända till det okända. Denna stigning har en präglande inverkan på individen, i det
den förändrar mer än endast kunskapsmängd, och anknyter där återigen till Key-Larsson. Den
bildningsdiskurs Lönnroth talar i tycks placera sig nära såväl Key-Larsson som Nyman men
kan inte identifieras med någon av dem.

2.5.3. Allmänbildningsbegreppet

Som konstaterats är allmänbildning ett problematiskt begrepp i meningen att det har ändrat
innebörd från det att exempelvis Key skriver sin text. Men det moderna begreppet har sitt
intresse först för att det delvis betyder bildning för alla. Det är, när det finns ett bildningsideal
som traditionellt har varit förunnat de högra klasserna och de lägre undanhållits medlen för
bildning, naturligt att det uppstår ett begrepp för den strävan att på ett mindre fullständigt sätt
tillgodogöra sig kunskaper som har mer världsligt värde än det kultureliten sysslar med, och
mindre praktiskt än de fackkunskaper som är knutet till yrke. Den ena sidan av allmänbildning
är den personliga utvecklingen, som rör frågan om att kunna orientera sig i sin omvärld, den
andra kan ses som dekoration med resultatet av identifikation och likriktning, till skillnad från
fackkunskaper och elitbildning. Allmänbildning ses ofta som en atomär kunskapssyn
samtidigt som den i motstats är möjlig att se som en del av den högre bildningen.

2.5.4. Folkbildningsbegreppet

Primärt stöter man i folkbildningssammanhanget på en konflikt mellan att ovanifrån bilda
folket och att folket självt sköter sin bildning. Detta dilemma skulle mycket väl kunna vara
levande idag, men det utesluts inte att det klassmärke som funnits för folkbildningen inte
nödvändigtvis är lika starkt idag. Avgörande är att folkbildning i hög grad handlar om en
aktivitet, något som försiggår i studieförbund och folkhögskolor, oavsett i vilken regi det sker.
Detta till skillnad från bildningen, som inte i huvudsak förknippas med en specifik aktivitet,
utan där termen process passar bättre, eftersom det svårligen kan sägas att bildning försiggår
under just det speciella tillfället. Men folkbildning kan också ses på detta mindre bestämda
sätt, och får då i hög grad en synonym betydelse med bildning, med en specificering i termer
av klassmarkör. Däremot är det högst kontraintuitivt att hävda att en individ är folkbildad.
Detta har ur språklig synpunkt inget med individ- respektive grupperspektiv att göra.

Något som uttrycks i litteraturen är hur den moderna folkbildningen riktat intresset mot nytta
snarare än högre ideal (Gustavsson). Det är en fråga som rör syftet med folkbildningen
överhuvud, och frågar om saker som ligger bortom aspekter som vem som styr och leder
folkbildningen, liksom klassmässiga aspekter. En vinkling är, att om folkbildningsidealet är
fritt från nyttotänkande och inriktat på att höja individens (arbetarens) personlighet, sträva
efter förfining i kulturellt avseende, liknar folkbildningen den syn på bildning som tagits upp
med skillnad i klassperspektiv. En skillnad kan vara just det som understrukits med
folkbildningens aktiva aspekt, dvs. man sysslar med folkbildning på ett konkret sätt; detta är
dock svårt att förena med den icke-instrumentella inriktning som efterlyses. Möjligheten till
individens tillväxt kan ju nämligen ifrågasättas om det sker i grupp. De förslag till förklaring
av förleden folk som görs i termer av exempelvis nationell identitet eller som folket i stort
utan klassmässig uteslutning ändrar ju dock inte folkbildningens identitet som en aktivitet
som inte sker individuellt utan i grupp och med någon typ av styrning eller ledning.

Detta visar att folkbildning och bildning i ett av alternativen kan sägas höra intimt samman,
men att folkbildning till skillnad från bildning å andra sidan mest av allt kan sägas ha med en
organiserad aktivitet att göra. För att inte innebörden i ordet ska tömmas på innehåll är det
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svårt att hävda att folkbildningen har andra anknytningar än till de breda befolkningslagren,
vilket förvisso inte måste vara uteslutande; något som kan betonas är demokratitanken, vilket
ursprungligen, i mer eller mindre vid mening, gav allmänheten möjlighet till kunskaper som
ligger utanför de fackmässiga och utanför den obligatoriska skolans. På detta sätt kan
folkbildning och bildning beskrivas ha gemensamma kvaliteter, samtidigt som det är rimligt
att se en klyvning med avseende på målet för verksamheten: det är då förklarligt att termen
bildning används för folkbildning, men även att termen bildningsverksamhet är detsamma.

2.5.5. Utbildningsbegreppet

Traditionellt tycks inte bildning och utbildning ligga långt ifrån varandra: man kan påminna
om termerna formare och education, vilka båda kan användas som synonymt med de båda
begreppen. För Hentig är utbildningen, skolämnena en resurs, ett övningsfält, för bildningen.
Det aktualiserar att företeelserna på ett sätt jobbar med samma sak. Men en rimlig tolkning är
att skolämnena kan vara till nytta i många skilda sammanhang; ett av dem är att ge
förutsättningar för individens bildning. För Skola för bildning är bildningsideal eller
bildningstraditioner avgörande för vilken inriktning och strategi skolan ska ha. Begreppen
identifieras inte även om skolan ska syssla med bildningsarbete. Det talas om kulturella
värden, som något annat än förmedlingspedagogik. Skolan sägs kunna vara rätt plats för
bildning, därför att många elever inte kommer i kontakt med bildning i andra sammanhang.

En komplicerande aspekt är det som talas om förmedling av allmänbildning i synnerhet i
grundskolesammanhang, vilket av vissa sägs vara en av grundskolans uppgifter. Men
allmänbildningen har på vissa ställen karaktäriserats som atomära kunskaper, i syfte att ge det
en lägre status än den mer komplexa och holistiska bildningen. Med det synsättet kan det
förefalla olämpligt att betrakta ett av grundskolans huvudsakliga syfte som denna typ av
kunskap; förslagsvis är det snarare rimligt att se den moderna skolans uppgifter som
problemlösande och fokuserad på elevens förmåga att se sammanhang. En fråga är om skolan
ska bilda eleverna, en annan om bildning är någonting som kan läras ut. I en av de texter som
tas upp som kritik av idén om skola för bildning uttrycks det som att bildning kräver en aspekt
av frihet och självständighet – något som stöds av flertalet synsätt – och ifrågasätter om
skolan kan vara ett frirum för detta; skolans roll sägs vara en annan. Här kan dock frågan
ställas om det är den nuvarande skolan det är fel på eller skolformen i stort. På annat ställe
anses ett bredare kulturbegrepp vara att föredra, där demokrati, social och individuell
utveckling kan sägas vara alternativ.

På detta sätt kan ett antal diskurser beskrivas. I samtliga är utbildning och skolverksamhet
centrala termer, liksom bildningsbegreppet kommer i anknytning på helt olika sätt. Det kan
stipuleras att det finns i huvudsak tre skilda inställningar till utbildning med bildning. För det
första den som representeras av Skola för bildning och som hävdar att det är en modern och
inte en konservativ sak att föra in bildning som ett värde i utbildningssammanhang. Till denna
kan föras de som ser skolan som för lite av ett frirum för bildning, men att bildning skulle
kunna ha en plats där. För det andra får tänkas den inställning som anknyter till tidigare
decenniers skepsis mot bildning som ett värde för skolan. Underförstått är det, med dess
aktuella associationer (såsom klassmärke, elitism), utan anknytning till utbildningsbegreppet
och det kan talas om vissa av de värden som bildningen står för i andra termer. Slutligen är en
tänkbar diskurs den som talar om allmänbildning, gärna uttryckt som bildning, som en uppgift
för grund- och gymnasieskolan. Uppfattningen att utbildningsdiskursen bör undvika
begreppet bildning därför att det per definition skiljer sig från utbildning men har utrymme på
annan plats kommer inte fram i någon text som är värd att diskutera i detta sammanhang.
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Däremot kan konstateras, att bildningsbegreppet har något olika innebörder i dessa tre
skisserade diskurser.

2.5.6. Slutsatser om bildningens diskursordning

Med inledning i dessa utbildningsanknutna diskurser kan desamma betraktas som en särskild
terräng, med skilda gemensamheter och olikheter. Tack vare att bildningsbegreppet bedöms
som en angelägenhet görs en anknytning till andra terränger som berör bildningsbegreppet.
Som en sådan kan de diskurser som hamnar inom folkbildningsområdet betraktas. Det ovan
förda resonemanget tyder på att det finns en motsättning mellan betydelser av begreppet. Det
intressanta i sammanhanget är att det är en angelägenhet för bildningsbegreppet, och
aktualiserar att begreppen ibland används synonymt och i samma sammanhang.

En naturlig gräns mellan skilda folkbildningsdiskurser är mellan den som ser folkbildning
som en angelägenhet för utbildare, såsom då det upplevs att överheten utbildar folket och den
andra som ser det som att folket bildar sig självt. Det är då fortfarande en öppen fråga vad
bildning i dessa sammanhang betyder, om det är samma begrepp som i övriga sammanhang
eller något annat. En nyanserad skiljelinje är den som gör en skillnad mellan folkbildning som
något individen gör i ett kollektivt rum, respektive som en aktivitet som bedrivs i exempelvis
ett studieförbund. I det förra fallet blir folkbildningen likt den traditionella bildningstanken,
med tanke på exempelvis Hegel och Gadamer, medan den senare uttrycker att folkbildning är
den yttre verksamheten, såsom folkhögskolan, dess ledare, deltagarna tillsammans, och har
lite med individens bildningsprocess att göra.

Det är tydligt att begreppet bildning som någonting vidare eller annorlunda än folkbildning
blir avgörande. Det får nämligen frågas för det första vad som menas med att bilda sig,
respektive att bilda någon (annan). Man kan då hamna i problem liknande dem som antytts
när det talas om bildning i skolsammanhang, dvs. skolan sysslar självklart med utbildning,
men bildning av eleverna är en inte oproblematisk företeelse. Som Gustavsson anmärker kan
man bilda sig men inte folkbilda sig, liksom det i andra sammanhang sägs att det inte går att
bilda andra än sig själv då det är en individuell process, liksom det är idé att göra en
distinktion mellan folkbildning och (folk)upplysning. Men här måste alltså en annan innebörd
i bildning finnas än den som stötts på inledningsvis. För det första kan man se en
folkbildningsdiskurs som fokuserar på att folket blir bildat genom en bildare. För det andra en
diskurs som bygger på föreställningen om att folket i organiserad verksamhet bildar sig själv;
denna går att förena med att individen bildar sig själv i ett kollektivt rum, och anknyter
därmed till ett traditionellt bildningsbegrepp, med skillnaden att man gör gemensam sak av
sin ambition. För det tredje får förstås folkbildning som någonting som mest beskriver
undervisningssammanhang och inte behöver ta ställning till vem som bildar vem, om det är
bildning i den ena eller andra definitionen som åsyftas.

I allmänbildningssammanhanget är den skillnad mellan allmänbildning som synonym med det
som kallas bildning idag och andra som inte identifierar dem är ganska inaktuell. Men en
uppfattning som förts fram är att allmänbildning är en del av bildningen, möjligtvis som en
ytlig del av densamma, kan betraktas som en åsikt som kan konfronteras mot den uppfattning
som skulle förneka att bildning överhuvud taget handlar om ett visst kunskapsinnehåll.

Dessa distinktioner kan betraktas som skilda diskurser; det finns dock fortfarande anledning
att tala om en diskursordning, av den anledningen att bildningsbegreppet i detta sammanhang
betraktas som en gemensam angelägenhet, samt att trots skillnader kan det hela tiden sägas
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talas om samma företeelse. Dock kan visas att diskurser har närmare anknytning till vissa än
andra; detta kan uttryckas som interdiskursivitet. Ett exempel kan vara den skola för bildning
som bl.a. använder sig av ett traditionellt bildningsbegrepp av typen Key eller Lönnroth med
en individuell sublimering, samtidigt som där finns anknytning till en folkbildningsdiskurs i
den meningen att bildning kan vara organiserad i ett kollektivt rum och tillåta en förmedlare
eller vägledare. Problematiskt är det att tala om hegemoni i dessa termer, eftersom de exempel
som karaktäriserat denna framställning är användbara i den meningen att de påvisar skillnader
i synsätt med avseende på ett antal distinktioner. Inte ens det som tagits upp som dubbelheten
av process och resultat kan sägas vara genomgående: exempelvis kan modellen med
uppåtstigande användas av Nerman eller i en viss folkbildningsdiskurs, utan att acceptera ett
traditionellt, borgerligt kulturbegrepp. Snarare kan det konstateras att bildningsbegreppet
utifrån det som här tagits upp visar tecken på att vara en flytande signifikant och kräver ett
visst spektrum av diskurser som är meningsfulla att diskutera i syfte att förstå bildnings-
begreppets innebörd.

3. Folkbiblioteket

3.1. Etableringen av en folkbiblioteksdiskurs

Mycket finns givetvis skrivet om de svenska folkbiblioteken inom ämnet Biblioteks- och
informationsvetenskap, och jag har mycket liten möjlighet – eller anledning – att gå in på
särskilt många aspekter av verksamheten. Den väsentligaste avgränsningen jag gör i detta
sammanhang är att endast titta på dokument som har med folkbibliotekets mål, syften och
uppgifter att göra, vilket i sig kan vara mycket omfattande. En ytterligare begränsning är att
det bör handla om övergripande, i första hand styrande eller rådgörande dokument. All typ av
ekonomiska, administrativa och organisatoriska aspekter anser jag ovidkommande för denna
uppsats. De dokument jag tar upp och det som resoneras och argumenteras om i dem kan
kallas en folkbibliotekets diskurs. Det ska påpekas att jag för detta kapitel inte ämnar göra en
analys, utan endast lägga fram skilda synsätt på folkbiblioteket, varefter dessa ska ligga till
grund för en slutanalys.

Då diskurs är ett centralt begrepp i sammanhanget har jag funnit det värdefullt att ta lärdom
av Joacim Hanssons Om folkbibliotekens ideologiska identitet. Jag har valt att låta Hanssons
studie vara en bakgrund till beskrivningen av folkbiblioteket som företeelse. De övriga
dokument jag har för avsikt att ta upp i detta sammanhang är i synnerhet offentliga
utredningar som berör folkbibliotekets verksamhet liksom artiklar som med ett akademiskt
synsätt ta upp teorier om folkbiblioteket.

En sammanfattande karaktäristik av det svenska folkbibliotekets uppkomst görs av Johan
Svedjedal, där det, fastän kortfattat, beskrivs på ett uttömmande sätt:

De kommunala folkbiblioteken blev den dominerande formen för bibliotek, och under 1900-talets början flöt tre
bibliotekstraditioner samman: de kommersiella lånebiblioteken, sockenbiblioteken och föreningsbiblioteken.
Därför kom också biblioteksdebatten att pendla mellan kundanpassning, uppfostringstänkande och folkbildnings-
idealism. Men i grunden låg det faktum att folkbiblioteken var till för alla, eftersom de finansierades av alla.114

                                           
114 Svedjedal, Johan, Bokens samhälle. Svenska bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943,
volym 2, Svenska bokförläggareföreningen, Stockholm 1993, s. 788.
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Med detta kan sägas att en kortfattad teori presenteras om en folkbibliotekets tidiga identitet,
med vilken det är möjligt att dra paralleller i samtiden. Huvudsakligen består teorin således i
att det finns skilda intressen inom folkbibliotekssfären, vilka finns där pga. ett arv från andra
biblioteksformer.

Hanssons studie, vilken karaktäriseras som en “ideologikritisk diskursanalys med förankring i
en hermeneutisk ansats”, sägs snarare än att analysera ett historiskt förlopp eller enskilda
aktörers betydelse, undersöka vilket idéinnehåll som formuleras i ett antal dokument från en
period. Denna period är den då folkbiblioteken institutionaliseras i den offentliga sektorn. En
ideologisk förutsättning i studien som får antas vara avgörande, är att bland funktionerna i
samhällets institutioner är två av de viktigaste en kontrollerande och en legitimerande.115

Förhållandet mellan ideologi och diskurs beskrivs som att ideologi är “en effekt av
begreppsanvändningen inom en avgränsad diskurs”. Ideologin sägs då utgöra diskursens
“mening”. Genom att beskriva och identifiera folkbibliotekets diskurs “och ställa den mot
andra, konkurrerande diskurser”, blir det möjligt att karaktärisera folkbibliotekens ideologiska
identitet.116 En uppgift är att “fostra” och “dana” dugliga medborgare. Det kan även talas om
att legitimera “en viss på förhand given ordning”. Denna ordning sägs vara “en hållning som
inbegriper en vag skepsis mot de stora ‘väljarmassorna’ och dessas förmåga att handha
‘bestämmanderätten över fosterlandets öden’”. Bilden sägs dock inte vara entydig, eftersom
där också finns neutralitetssträvan med en naturlig demokratisk argumentation, “där bibliotek-
en ses som det demokratiska tänkandets sanna institutioner”, dock på den dominerande elitens
villkor. “Det är den nya medelklassens borgerliga synsätt på samhället som dominerar den
diskurs som vi kan beteckna som folkbibliotekens.”117

Författaren säger sig kunna se en generell terminologi i den diskurs han vill beskriva, där
några teman och termer som förekommer frekvent är: medborgerlig fostran, institutionell
åsiktsneutralitet, nationalism, medborgerlig duglighet, social nytta, censur, andlig hygien,
centralisation. Det handlar om en tidstypisk uppdelning av människor i dugliga och icke
dugliga, samt om att människor kan formas och omvandlas till dugliga medborgare genom
“god andlig och kulturell vägledning”. En bildad arbetarklass är bättre än en obildad och att
ett samhälle med en hög allmänbildning har ett högre värde än ett med ett lågt, är tolkningen.
Dessutom sägs att människans formbarhet och oändliga möjligheter också är förenat med
faror, “vilket motiverar att folkbiblioteken och dess företrädare kan ikläda sig en roll som
kulturellt, moraliskt och i slutändan även politiskt rättesnöre”. Folkbiblioteken sägs ska ha
representerat en syn på vissa traditionella, och som det anses, ideologiskt neutrala värden
“som måste bevakas och försvaras. Centralisation är en viktig aspekt av verksamheten, där en
dominerande ideologisk elit i samhället har intresse av att styra litteraturinköp till folk-
biblioteken såsom en politisk åtgärd, vilket tar sin utgångspunkt i en kulturell identitet och
“skapandet av ett samhälle där en viss diskurs har den legitima makten”.118

Hanssons huvudsakliga slutsatser är att främst en traditionell, konservativ grundsyn, framhålls
“genom exempelvis strävan efter konsensus om folkbibliotekens funktion och roll i samhället
och om värdet av deras aktiviteter på kanske framförallt det läsfrämjande området”. Jämte den
konservativa grundsynen finns också ett liberalt tänkande, vilket tänks hänga samman med
folkbibliotekens framväxt samtidigt med demokratins. Exempelvis sägs det ha att göra med

                                           
115 Hansson, Folkbibliotekens ideologiska identitet, s. 9-11.
116 Ibid. s. 35.
117 Ibid. s. 131.
118 Ibid. s. 134-135.
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nya utbildningsbehov i och med en ny politisk beslutsprocess.119 En sammanfattande
formulering hos Hansson är att det finns “gott stöd för tanken på folkbiblioteket som en
institution som i första hand har att förmedla vissa etablerade värderingar och på så sätt bidra
till en samhällsutveckling och en institutionell struktur som gagnar en rådande elit”.120

3.2.  Teorier om folkbiblioteket

Det finns anledning att dra paralleller mellan ett tidigt tänkande inom folkbibliotekssektorn
med dess ideologiska förutsättningar och samtidens. Genom att använda diskursbegreppet och
resonemang utifrån de premisser användningen av det som metod ger, beskrivs en folk-
bibliotekstanke som inte är knuten till ett empiriskt betraktande. På samma sätt har jag för
avsikt att göra en formulering om det svenska folkbiblioteket i diskursiva termer och inte som
något empiriskt studium.

3.2.1. Beskrivning av folkbiblioteksverksamhet

En konkretiserad och kortfattad förklaring av vad ett folkbibliotek är presenteras av Duvold &
Sæbø i antologin Det siviliserte informasjonssamfunn. Beskrivningen gäller norska folk-
bibliotek, men kan lätt ses ha relevans även för svenska förhållanden. Folkbiblioteket sägs här
vara: “[...](a) et fysisk offentlig rom i samfunnet; (b) en dokumentsamling, og (c) en sosial og
kulturell institusjon. Med till folkbiblioteket hører dessuten bibliotekaren.” Vanligast sägs
vara att betrakta folkbiblioteket som (b), en dokumentsamling, där användaren kan använda,
låna och/eller läsa dokument. Det är då dokumentens innebörd som är det centrala. Som (c) är
folkbiblioteket en institution bland flera, med den samhälleliga och kulturella betydelsen över
tid, liksom ett tillgodoseende av användarens behov. För (a) framstår biblioteket som ett av de
“få gjenværende offentlige møtestedene i samfunnet”.121

3.2.2. Politiska identiteter i folkbiblioteksverksamheten

Preliminärt är det möjligt att karaktärisera folkbiblioteket som en institution eller inrättning
som är präglat av politiskt tänkande. Hanssons slutsatser kan kopplas till att det finns politiska
värderingar i de förutsättningar liksom förebilder för folkbibliotekets uppkomst. En modern
utvärdering av det moderna amerikanska folkbiblioteket i politiska termer görs av Douglas
Raber där han generaliserar vissa ideologiska grundinställningar där det finns utrymme för
jämförelser med svenska förhållanden.

Rabers första ståndpunkt kallas Social Activism och har utgångspunken att folkbiblioteket
(public library) är ett politiskt instrument, och används det inte i syfte att skapa sociala
förändringar, kommer det att användas av de dominerande politiska krafterna för social
kontroll. Att folkbiblioteket ska kunna vara politiskt neutralt är en myt. Det sociala ansvaret
hänger samman med att tillgodose informationsbehov för marginaliserade grupper och att
motverka förtryck och uteslutning som hänger samman med brist på tillgänglighet till
information. Missnöjet hänger bl.a. samman med att “librarianship has settled for a
conservative role of providing for the reading needs of a self-satisfied middle class”.

                                           
119 Ibid. s. 138.
120 Ibid. s. 142.
121 Duvold, Ellen-Merete & Sæbø, Gunnar, “Tillnærminger til studier av folkbebibliotekets rolle i menneskers
hverdagsliv”, Det siviliserte informasjonssamfunn. Folkebibliotekenes rolle ved inngangen till en digital tid (red.
Ragnar Andreas Audunson & Niels Windfeld Lund), Bergen 2001, s. 172.
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Försvaret för denna rådande ordning ses som att denna medelklass behöver den information
den finner på biblioteket, och är allt annat än en rådande elit. Att utöka bibliotekets resurser
för att ta särskild hänsyn till de informationssvaga innebär kostnader som skulle skära ner på
befintlig verksamhet. Till det sägs att det inte handlar om enbart en faktor att göra
ickeanvändare till användare, att tillgången till information inte löser merparten problem för
marginaliserade grupper.122

Den andra ideologiska beteckning är The Conservative Response, vilken har som huvud-
synpunkt att det moderna folkbiblioteket saknar ett klart syfte. I sin mest konservativa
uppfattning sägs denna ståndpunkt stå för att bibliotekstjänster helt enkelt måste utformas för
dem som är kapabla och villiga att ta del av dess unika tjänster. Varken social service eller
underhållning är giltiga mål för biblioteksverksamheten. Biblioteket kan aldrig tjäna en
masspublik och ska inte heller syssla med sociala frågor, vilket rimligen enbart för med sig
alienering av de traditionella användarna. Mildare tolkat kan sägas att biblioteket inte ska
instruera, hämma eller döma, bara tillhandahålla kvalitativt material, med hänsyn till klassiskt
och tydligt kulturellt värde. Problem med denna ståndpunkt sägs vara att den kan bidra till att
förstärka en kulturell elitism, liksom intolerans. Den kan även leda till en diskriminering hos
bibliotekarien. Dessutom kan det förhindra en utveckling av synen på kvalitet och kultur,
liksom att “books themselves are more important than thier readers”.123

Den tredje ståndpunkten kallas The Populist Initiative, vilken som huvudmening har att
folkbiblioteket ska göra den mest önskade materialet lättillgängligt för störst antal invånare.
Syftet är inte att förändra befolkningen, utan att tjäna den, och framgång i den frågan handlar
om användning. En effekt av det är att lite använt material får vika för mer populärt.
Beståndet bör utformas efter beräknad snarare än möjlig användning. Kunskap om behov och
önskemål hos befolkningen är viktigare än omdömen om biblioteksverksamhetens värden.
Kritik mot denna ståndpunkt kan ta upp att den bortser från minoriteters önskemål, och
bortser, liksom den konservativa ståndpunkten, från att biblioteket bör sträva efter att tjäna
hela samhället, och tenderar på så sätt att utesluta grupper. Risken finns att den omedelbara
inriktningen på önskemål gör att långsiktiga mål förbises till förmån för kortsiktiga.124

De tre ståndpunkterna om folkbiblioteket får antas vara principiellt uttömmande. Med
avseende på övergripande kännetecken finns möjlighet att koppla de tre strömningarna till
svensk folkbiblioteksverksamhet, eller mer väsentligt, idéer om dess verksamhet, mål och
syften.

3.2.3. Världsbilder i folkbiblioteksutvecklingen

När det gäller att se folkbibliotekets verksamhet i ett utvecklingsperspektiv, erbjuds en
terminologi som till viss del anknyter till de ideologiska alternativ som beskrivits ovan enligt
Raber. Denna presenteras av Anders Ørom och gäller biblioteksverksamhet i Danmark (men
inte nödvändigtvis specifikt folkbibliotekssektorn). Han kallar den identitet som var rådande
fram till sextiotalet ptolemæisk, där biblioteket är centrum för kunskaps-, informations- och
kulturförmedling, med orientering mot “dannelsekulturen og den institutionelt anerkendte
viden”. Bibliotekarien har i hög grad en identitet som kulturförmedlare. Förmedlingen
beskrivs som direkt och vägledande. En alternativ identitet i denna världsbild är

                                           
122 Raber, Douglas, “ALA Goal 2000 and public Libraries. Ambiguities and Possibilities”, Public Libraries,
1996:4 (vol. 35), Chicago 1996, s. 225-226.
123 Ibid. s. 226-227.
124 Ibid. s. 228-229.
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fackreferentidentiteten, som refererar till specialiserade vetenskapsområden. Gemensamt är
att de intellektuella och kommunikativa sidorna är de dominerande. Det sägs att de båda har
ursprung i en upplysnings- eller folkbildningstradition.125

Efter sextiotalet beskrivs bibliotekets identitet som kopernikansk, dvs. bibliotekssektorn
såsom en planet bland andra. Med denna förändring uttrycks funktionen såsom inte längre till
en allmän användare utan skilda användargrupper. Som en bibliotekarieidentitet nämns
“socialarbetaridentiteten”, med målinriktad förmedling och uppfyllandet av specifika behov,
och utgångspunkten tas inte i materialet utan i behoven. Då informationsförmedling samtidigt
kopplas mer till ekonomisk styrning uppstår även en “informationsorganisationsidentitet”. Det
uttrycker en förskjutning från innehållsorientering till teknisk orientering, där förmedlings-
problem kommer att ses som tekniska problem, varefter man kan tala om en “informations-
förmedlingsidentitet”.126

Denna grundläggande karaktäristik av biblioteksverksamheten begränsas i huvudsak till en
tvådelning – den “ptolemaiska” och den “kopernikanska” världsbilden. Den första beskrivs
som
• normativ
• med böcker i centrum
•  bildning som en viktig angelägenhet
• föreställningen om en sammanhängande vetenskap och kunskap
•  kanonisk kultur
•  en allmän användare – “alla skal have del i samme viden/kultur”.
 Den andra beskrivs som
• efterfrågans- och behovsorienterad
• information som produkt, försäljning och förbrukning i centrum
• information som fråga om styrning
• det audio-visuella som centrum för “bevidsthedsdannelse”, masskultur, upplevelse
• vardagskultursfär med “svaga” användare (med mångfald behov)

Detta ger endast en övergripande och punktvis förklaring av biblioteksverksamheten och hur
den har förändrats från 60-tal till 90-tal (som kan ses som förändring från traditionalism till
modernitet). Vad motsättningen mest antyder, är att generella värden upplöses, där biblioteket
riktar sig till en mångfald användare istället för en specifik osv.

3.2.4. Folkbiblioteket i SOU 1949:28

Att jag först tar upp utredningen Folk- och skolbibliotek från 1949 syftar endast till att ge ett
resonemangsunderlag och en bakgrund till studiet av de senare. Utredningen inleder med att
bl.a. konstatera att “folkbiblioteksverksamheten utgör en central del av det fria folkbildnings-
arbetet”. Rätt kortfattat resonerar de om folkbibliotekets uppgift:

Man har på olika sätt sökt formulera, vad som är folkbibliotekens uppgift. Man kan se saken från låntagarens
sida och göra gällande, att folkbiblioteksväsendet har till uppgift att göra det möjligt för en låntagare att utan
dröjsmål och utan alltför betungande formaliteter som lån erhålla den litteratur, han kan behöva för sin enskilda
utbildning, sitt arbete och sin förströelse. Man kan se saken från samhällets sida och säga, att folkbiblioteks-

                                           
125 Det danska oplysning överensstämmer med svenskans upplysning, medan folkeoplysninng kan översättas med
folkbildning.
126 Ørum, “Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering”, Biblioteksarbejde. Tidsskrift
for informations- och kulturformedling, vol. 39, (februari 1993), Aalborg 1993, s. 39-41.
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väsendets 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 de olika förhållanden, som han
möter. Det är en angelägenhet för de statsmakter, som uppdragit riktlinjerna för skolans fostrande arbete, att
medborgaren även efter skoltidens slut kan på egen hand fullfölja sitt kunskapsinhämtande och sin yrkes-
utbildning med hjälp av bibliotekets böcker. Det är en angelägenhet för samma statsmakter, att den vetenskapliga
forskningens resultat skall nå fram till var och en, som har möjlighet att nyttiggöra 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.127

Folkbiblioteket ska fylla sina uppgifter genom att ställa böcker och annat material till
förfogande kostnadsfritt, utvalt så att det svarar mot medborgarnas behov, men inom gränser i
termer av kostnader. Biblioteket ska erbjuda vägledning vid utnyttjande, och verka för att
största antal medborgare kommer i kontakt “med de värden, som biblioteket representerar”.
Samarbete ska förekomma med andra kulturorienterade verksamheter, exempelvis skola och
folkbildningsverksamhet. Slutligen: “Det ska stå i centrum för bildningsarbetet.”128

3.2.5. Folkbiblioteket i SOU 1972:66

SOU 1972:66: Ny kulturpolitik tar upp folkbibliotekets verksamhet som en naturlig del. Här
beskrivs en tredelning av folkbibliotekets verksamhet: 1) som medieförmedlare; 2) som
informationscentrum; 3) som kulturellt centrum. En väsentlig fördelning av tyngdpunkt görs
även när det sägs att den första uppgiften är bibliotekets egen; den andra kan delas med andra
samhällsinstitutioner, medan den tredje med fördel är i samarbete med organisationer och
andra institutioner. Det finns en benägenhet att “tillhandahålla också litteratur som svara mot
mycket måttliga krav på kvalitet”. Som andra uppgifter nämns distribution av andra medier än
böcker, material för vuxenutbildning, samhällsinformation, informationstjänster till
invandrare. Man sysslar även med allmänkulturell verksamhet, speciellt för barn, liksom
uppsökande och målgruppsinriktad verksamhet. Ganska neutralt sägs om Kulturrådets syn på
folkbiblioteket att det intar en central plats i kulturlivet. En kombination av faktorer har gjort
att det har kontakt med långt större grupper än andra institutioner. Biblioteket är också
privilegierat av kommunerna, och kan i många kommuner vara den enda kulturinstitutionen.
Det ligger även “långt framme när det gäller möjligheter att förverkliga de kulturpolitiska mål
som kulturrådet föreslagit”. Det sägs i detta sammanhang att Kulturrådet anser att biblioteket
bör vara en institutionell grund “för ett mer differentierat kulturutbud”, och en bra “bas för
kontaktskapande aktiviteter”, och vara ett alternativ till kommersiellt kulturliv, “när det gäller
att skapa aktivitet i närmiljö”.129

4. Bildning och folkbibliotek

4.1. Folkbiblioteket och folkbildningen

Ett antagande som jag uttryckt inledningsvis är att bildning har, till och med stor, relevans för
folkbibliotekssektorn. Till detta måste med nödvändighet läggas att bildning har ett

                                           
127 SOU 1949:28: Folk- och skolbibliotek. Betänkande och förslag avgivet av Folkbibliotekssakkunniga,
Stockholm 1949, s. 42.
128 Ibid. s. 43.
129 SOU 1972:66:Ny kulturpolitik. Del 1: Nuläge och förslag, Kulturrådet, Utbildningsdepartementet, Stockholm
1972, s. 282-285.
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förhållande till folkbildning liksom att folkbibliotek och folkbildning har väsentliga historiska
och ideologiska anknytningspunkter.

Ett kapitel om folkbildning och bibliotek tas upp i den ovan nämnda Om folkbildningens
innebörder. Det inleds med att påstås att det inte är helt oproblematiskt att betrakta det nutida
folkbiblioteket som folkbildare. Det påminns om att folkbibliotekens föregångare, som här
hävdas vara studiecirkelbibliotek och rörelsebibliotek, hade folkbildning som ett av sina
främsta syften. Men idag är hemmahörigheten alltså inte lika självklar inom
folkbildningssektorn. (Men folkbibliotek är heller inte detsamma som studiecirkel- och
(folk)rörelsebibliotek.) Legitimeringen av folkbibliotekens verksamhet sägs sökas på andra
håll än sådana som kan relateras till folkbildning. Författaren hävdar att det skett förändringar
inom folkbiblioteket “utan att någon tycktes lägga märke till det”. Detta, att förändringarna
möjligtvis inte var önskvärda att diskuteras, anses märkligt, eftersom verksamheten i stort
alltid “av historiska skäl och i frånvaro av författningsmässigt stöd motiverat sin existens
utifrån idéer”.130

Folkbiblioteket kan traditionellt, och kanske definitionsmässigt, sägas ha en folkbildande
uppgift, samt att det är denna som försvunnit under de år som gått. Som undersökning i sin
artikel studerar författaren ett antal intervjusvar som del i hans större studie “Folkbibliotek i
förändring”, av vilka han kategoriserar ett antal bilder av folkbildning. Relevanta kategorier är
“folkbildning som icke-skola, folkbildning som institutioner, folkbildning som historia,
folkbildning som motstånd, folkbildning som vuxenutbildning samt folkbildning som
förståelse av livet och världen”.131 Av svaren “är det påfallande” att ingen omedelbart
förknippar folkbildning med folkbibliotek - detta till skillnad från folkhögskolor och
studieförbund. Författarens slutsats, som anger en attityd till ämnet, är att folkbildning idag
inte utan vidare är ett begrepp som förknippas med folkbibliotek. Men till detta finns också en
parallell i att “nyttjandet av de tidigare folkbiblioteken och deras föregångare inte utan vidare
kan sägas ha motsvarat de uttalade bildningsidealen”.132

En mer omfattande beskrivning av samverkan mellan folkbildning och folkbibliotek görs i
antologin Boken åter i centrum (1983). Inledningsvis avslöjas en i grunden positiv inställning
till folkbildningsidén i stort och till bildningscirkeln i synnerhet. Det understryks dock att det
kan ligga en fara i att se samverkan som något gott i sig – “utan ideologisk överbyggnad” –
utan att den leder till ökad medborgarbildning. Föreningen Bibliotek i samhälle som givit ut
boken har en uttalad socialistisk grund, vilket är i linje med vissa synpunkter i boken. Ett
generellt konstaterande som görs är:

Den ökade förflackningen som har funnits inom folkbildning och folkbibliotek under de senaste decennierna
borde kunna vändas så att man åter arbetade för spridandet av renodlad kvalitetslitteratur och åter fick i gång
olika former av bildningscirklar - det yppersta medlet för människor att gemensamt sträva efter bildning. Vid en
renässans av arbetet för ökad medborgarbildning är det väsentligt att man inte tvekar inför de problem som det
innebär att återgå till ett mer intensivt bildningsarbete. Detta trots att, på bibliotekssidan, arbetet med att föra ut
kvalitetsboken är långt mer mödosamt och kräver större personligt engagemang än att sprida dagsländelitteratur,
och att man, på studieförbundssidan, säkert till en början kommer att få svårigheter att lansera den traditionella
bildningscirkeln igen, i större skala.133

                                           
130 Jonsson, Bosse, “Folkbildning och bibliotek. Uppfattningar hos folkbibliotekets lokala aktörer”, Om
folkbildningens innebörder – nio försök att fånga en företeelse, (red. Bosse Bergstedt & Staffan Larsson),
Norrköping 1995, s. 153.
131 Ibid. s. 155.
132 Ibid. s. 163.
133 Ljunggren, Lars, “Tankar om och synpunkter på samverkan. Samverkan mellan studieförbund och
folkbibliotek - vägen till ökad medborgarbildning. Om bokens syfte och tillkomst”, Boken åter i centrum.
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Folkbibliotekets uppgifter ska enligt detta synsätt bl.a. handla om spridandet av
kvalitetslitteratur till skillnad från triviallitteratur; ett visst bildningsmotiv betonas, men sätts
inte direkt i motsats till någon annan av bibliotekets uppgifter. Bildning i detta sammanhang
tolkas rimligtvis som i huvudsak associerat till folkbildning. Något som dock betonas är att ett
ansvar även ligger på ett individuellt plan. Det sägs att målet för arbetet med “samverkan
kring boken”, sägs vara bildning, med vilket menas medborgarbildning eller folkbildning,
begrepp vilka det förefaller råda identitet mellan i sammanhanget. Genom boken, liksom i
många övriga texter som anknyter till bildningsföreteelsen och folkbildning används
begreppet bildning utan att det vidare definieras och därmed ohjälpligt på olika sätt.

Som exempel sägs att: “Föreläsningen, biblioteket och studiecirkeln var tre vägar till bildning
i de framväxande folkrörelserna.” Det samspel som en gång fanns mellan dem sägs idag
saknas; alla företeelser har utvecklats men isolerats från varandra. Det sägs att det inte är att
undra på, och inte heller att beklaga, att dessa tre verksamheter inte längre är samordnade på
samma sätt som förr; det är inte rimligt att längre tänka sig att samma person värvade
föreläsare, skötte biblioteket och ledde studiecirkeln; specialiseringen medges medföra stora
fördelar och är förutsättningar för samtidens kulturella resultat. Vad som sägs saknas är
“böckerna i folkrörelsearbetet”. Föreningsarbetet skulle vinna på att “fler människor vore
besjälade av läsupplevelser”. Detta skulle inte kräva egna bibliotek utan fungera genom
samarbete mellan folkbildnings- och folkbiblioteksverksamhet.134 Här nämns hur det vid
sidan om den roll för biblioteket som möjligtvis kan förknippas med folkbildning finns andra
intressen som tar bibliotekets utrymme och möjligheter i bruk: “Biblioteken blir lovliga byten
för forskningsinformatörer, turnerande författare, lokala bildkonstnärer, konsumentrådgivare,
byggnadsnämnder, miljögrupper och politiska föreningar.” Det nämns också, något profetiskt,
hur databaserna blir framtidens uppslagsböcker: “När detta inträffar kommer bibliotekens
informationstjänst att vara handikappad om den saknar tillgång till vad databaserna
innehåller.” Detta innebär att då ett demokratiskt samhälle måste se till att samtliga
medborgare har tillgång till information, bibliotekens informationstjänst “är en nyckelroll i
framtidens informationssamhälle”. Detta sägs vara ett perspektiv som folkbiblioteken också
lyft fram. Men informationssökande handlar också om folkbildning, bl.a. om vad det i ett
framtida samhälle med överväldigande stor mängd information innebär att välja information.
Då folkbiblioteken bör ha ett ansvar, möts folkbildningen och biblioteken igen.135

På annat ställe hävdas att det är svårt och rentav meningslöst att i en historisk skildring hålla
folkbildnings- och folkbibliotekstanken isär, så många rötter påstås de ha gemensamt. För
folkbibliotekets första tid fanns ambitioner att motsvara de behov de tidigare cirkelbiblioteken
hade, men deras program sträckte sig längre än cirkelbibliotekets.136 Ändå gled folkbildning
och bibliotek isär (tiden som avses är efterkrigstiden). Anledningen är allt annat än självklar,
men en hypotes sägs ha att göra med en klasskillnad: de inom folkbildningen hade ofta
bakgrund i “socialgrupp III” och var ofta självlärda; bibliotekspersonalen ofta från
“socialgrupp II eller I” och akademiker. Utrymme för kulturkrockar kan ha funnits. Mest
avgörande sägs dock vara att de båda utvecklades åt olika håll. Här sägs att biblioteket

                                                                                                                                       
Samverkan mellan folkbildning och folkbibliotek – igår, idag och imorgon. En antologi, (red. Lars Ljunggren),
utgiven av Bibliotek i Samhälle (också utgiven som ett nummer av tidskriften Bibliotek i Samhälle, bis 1983:1-
2), Stockholm 1983, s. 7-8.
134 Svensson, Gunnar, “Folkbiblioteken tillhör folkbildningen”, Boken åter i centrum, s. 13-14.
135 Ibid. s. 15-16.
136 Åberg, Åke, “Folkbildningens historia. Om studiecirklar, studiecirkelförbund och folkbibliotek. Folkbibliotek
och folkbildning. Mest förr men också nu”, Boken åter i centrum, s. 36-37.
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utvecklas som centrum för kultur och information. Studieverksamheten använde sig mer av
centralstyrda kursbrev och specialskrivna kursböcker liksom de cirklar som hade konkret
bokanknytning ha blivit färre medan mer praktiskt inriktade blev fler.

Undersökningar av ämnet i ett akademiskt sammanhang görs i antologin Folkbildning och
bibliotek? En grundförutsättning är att folkbildning bl.a. kan stå för “de institutioner och
organisationer som vanligen står som anordnare eller resurser för folkbildningsarbete”. Som
kontrast till folkbibliotekets folkbildningskaraktär, jämte de äldre socken- och studiecirkel-
biblioteken, ställs forskningsbiblioteken, som definierar sina kunder som “den egna
organisationens/universitetets studenter och forskare samt motsvarande grupper vid
systerinstitutioner/universitet”.137 En situation där folkbiblioteken sägs ha varit nära knutna
till folkbildningssektorn vid 1900-talets början anses ha tonats ned vid dess mitt. Vid dess slut
sägs att man, med en jämförelse med Sveriges Radios traditionellt folkbildande uppgifter,
hellre talar om kulturpolitiska uppgifter än folkbildande.138

Maj Klasson gör i antologin en distinktion mellan olika perspektiv i folkbildningsavseende
som handlar om uppifrån eller nedifrån, i mer allmänt hållna termer, för bibliotekarien: intas
ett uppifrånperspektiv utvecklas en förmyndarroll för folkbildaren; intas däremot ett
underifrånperspektiv betonas enskildas och gruppers strävanden efter att skapa egen kunskap
och göra sina egna bildningsvägar.139 En distinktion görs mellan äldre tiders ofta fristående,
över tiden bestående, hierarkiskt ordnade folkrörelser med strikt sammanträdesordning, och
de nyare rörelserna som oftare begränsas i tiden, har flytande medlemsantal, plattare
organisation, mindre formella möten och mindre medlemsantal. Den relevanta skillnaden i
bibliotekssammanhang sägs vara att de äldre rörelsernas biblioteksanknytning var mycket
stark, där vissa hade egna studiecirkelbibliotek. “Biblioteket var centrum för folkets
bildningssträvanden”, hävdas det. Dagens studiecirklar och -förbund sägs inte på samma sätt
vara beroende eller anknutet till biblioteket, liksom denna anknytning sägs vara ganska okänd.
Biblioteksbesök sägs vara “normala vardagshändelser”.140 En övergripande fråga ställs om
hur bibliotekarien ser på sin roll som kulturbevarare och kulturbärare eller snarare
kulturbyggare och kulturförnyare. På samma sätt ställs frågan om folkbiblioteket snarare ska
fungera som en kraft för samhällsförändring eller hellre verka för samhällsbevarande mål -
frågor som pekar ut ett viktigt ideologiskt gränsområde.141

En motsvarande utgångspunkt har Angela Zetterlund i samma antologi. I sin undersökning
tittar hon på användningen av ordet folkbildning i ett antal bibliotekstidskrifter (bis, BBL,
DIK-forum) i texter av typen ledare, krönikor och debattinlägg. Hennes slutsatser är att
“folkbildning på intet sätt dominerar biblioteksdebatten, men ändå behandlas i densamma
och på goda grunder kan sägas alltjämt vara aktuell”. Däremot har få texter folkbildning som
huvudämne och få rubriker innehåller ordet. En annan slutsats Zetterlund drar är att det nog
inte finns någon djupare folkbildningsdebatt i biblioteksvärlden idag, vilket kanske kan tolkas
som att folkbildningen “tas för given”.142 Zetterlund kategoriserar folkbildningsfrågorna i det
undersökta materialet som tillhörande tre områden: en debatt om den nya
informationstekniken; en yrkesideologisk debatt samt en bred debatt om kultur och bildning i

                                           
137 Klasson, Maj, “Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande”, Folkbildning och bibliotek? På spaning
efter spår av folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden, (red. Maj Klasson et al.), Borås 1997, s.  9.
138 Ibid. s. 10.
139 Ibid. s. 13.
140 Ibid. s. 15.
141 Ibid. s. 17.
142 Zetterlund, Angela, “Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag”, Folkbildning och bibliotek?, s. 34.
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samhället. Som ett belysande exempel på den första typen nämns hur det föreslås att
“biblioteken skall ha folkbildningsuppgiften för ögonen när de utformar web-sidor, skapar
relevanta länkar och utvecklar tjänster”. Det kan läsas som att en folkbildande uppgift i
samband med modern informationsteknik rentav skulle kunna motivera folkbibliotekens
starka satsning på denna under 90-talet (som i texten omtalas som en “kapprustning”, och att
det kan saknas en medveten strategi för satsningarna). Folkbiblioteken kan dessutom i detta
perspektiv ses som en antikommersiellt alternativ i ett “alltmer marknadsstyrt informations-
samhälle”.143

Diskussionen om folkbibliotekets folkbildande verksamhet i akademiska termer visar sig
fortfarande vara aktuell,  men som Joacim Hansson skriver (i Årsbok för folkbildning 2002)
finns det hela tiden anledning att revidera såväl folkbibliotekens som folkbildningens roll i
samhället, liksom att relationen dem emellan alltid varit komplicerad. En faktor som är central
är “IT-revolutionen”, att det visat sig finnas en fascination inför detta fenomen. Detta kan ha
gett bibliotek och bibliotekarier en identitet som instrumentella informationscentraler, där
användaren identifieras som kund. Detta hänger enligt Hansson samman med nya ekonomiska
strategier som mer liknade “vilket serviceföretag som helst” (detta sägs vara en marknads-
diskurs som dock i mycket har övergetts i den mesta av dagens folkbiblioteksforskning).
Detta innebär: “En spricka uppstod på så sätt i många bibliotekariers självbild. Rollen som
folkbildare och kulturbärare var inte längre comme il faut [...]” Enkelt uttryckt ställs
professionalisering av informationssökning mot folkbildning. Den folkbildande identiteten
sägs ha reducerats till något “vagt och otidsenligt”.144

Den informationssökningsspecialiserade delen av verksamheten förknippas naturligt nog med
den verksamhet som traditionellt bedrivs på akademiska bibliotek, och det sägs därmed vara
osäkert vad som kommer att hända med den del som traditionellt räknas till de folkbildnings-
relaterade. Hanssons tolkning av en minskad betydelse för de folkbildande aspekterna av
folkbibliotekets verksamhet är att den inte är oproblematisk, då den är “en av hörnpelarna i
folkbibliotekens sociala legitimitet”. Hansson anser det inte vara kontroversiellt att låta
folkbiblioteket vara med och stärka samhällets kompetens som bygger på användning av
“informationsteknologiska verktyg och information i sig”, men komplicerat blir det hur det
hänger samman med en politisk vilja att öka exempelvis lokalt demokratiskt deltagande
“inom, kanske framförallt, områden som är att betrakta som socialt och ekonomiskt
underpriviligierade, eller med ett annat ord ‘svaga’”. Hansson hävdar att folkbibliotekarien
redan har en professionalism som skiljer sig väsentligt från andra yrkeskategorier, bl.a. i det
faktum att det innebär en komplexitet i arbetet med “ofta stora och svårfångade grupper” som
kan betraktas som underpriviligierade. “Det är här som folkbiblioteken och folkbildningen
möts idag. Det är också här det visar sig att  professionalism och en folkbildningsidentitet
bland folkbibliotekarier inte står i motsättning till varandra, utan tvärtom förutsätter
varandra.”145

Med detta kan generellt sägas att det finns anledning att se folkbildning som relevant i
folkbiblioteksdiskursen, vilket hänger samman med en folkbildningsanknuten tradition för
folkbiblioteken. Det aktualsierar också vad som menas med folkbildning, eller närmare
bestämt att innebörden, som det har visats tidigare i uppsatsen, kan variera, och att det därmed
inte finns ett enkelt svar på frågan om folkbildningens anknytning till folkbiblioteket.

                                           
143 Ibid. s. 36.
144 Hansson, Joacim, “Professionalism och folkbildande identitet i dagens folkbibliotek”, Årsbok om folkbildning
2002. Forskning & Utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning, Stockholm 2002, s. 89-91, 94.
145 Ibid. s. 93-94.
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4.2. Bildning i den akademiska litteraturen om folkbibliotek

För att återigen använda Hansson (Om folkbibliotekens ideologiska identitet) som en historisk
bakgrund, kan nämnas analys av begrepp och uttrycksformer som “den goda och dåliga
litteraturen” och om den “skadliga inverkan såväl på den individ som nedlåter sig att läsa den
som på det samhälle som tillåter den att florera”, dvs. en om inte otidsenlig så traditionell
åsikt som dock inte förefaller obekant eller inaktuell i folkbibliotekssammanhang. Dessa
resonemang i Hanssons material kan förslagsvis  klassas som en konservativ kultursyn med
uppfostrande drag. Där finns som det sägs “universella anspråk” och “idealistiska övertoner”.
Men ingenenstans i Hanssons material “görs ens ansatser till att rationellt legitimera en sådan
ståndpunkt” utan bygger på “känslobaserade och traditionsrelaterade argument”. Folk-
bibliotekets verksamhet med “en vagt definierad bildnings- , kultur- och litteratursyn” ses som
en socialt fostrande institution med strategiskt tänkande i likhet med fängelser. Denna
bildningssyn ställer det klassiska arvet i kontrast mot “den framväxande massproducerade
litteraturen likväl som den radikala samtidslitteraturen”.146

Bildning i folkbibliotekssammanhang kommer fram på ett annat sätt i en magisteruppsats i
Biblioteks- och informationsvetenskap (Sophie Gustavsson, Folkbiblioteket – en bildande
samhällsinstitution i framtiden?). Utifrån ett intervjumaterial med bibliotekarier anar
Gustavsson att “de verkligt stora förändringarna” i folkbibliotekets framtid kommer att vara
“informationsteknologins framfart, kunskapens ökande betydelse och risken för att det håller
på att uppstå en ordlöshet”. Detta anses stämma väl överens med vad en del framtidsforskare
anser. En fråga som i framtidsforskningen på detta område är synnerligen viktig är om
förändringar verkligen är beroende av informationens, “informationsteknologins” och
kunskapens ökade betydelse, eller om det är en åsikt som ges uttryck av särskilda aktörer som
har intresse av att framhäva detta. En tanke är isåfall att även biblioteken är en sådan
intressent, att det “flyttar fram bibliotekets position i samhället”.147

En annan sida av saken är enligt uppsatsen det som benämns ordlösheten. Detta hänger
samman med risken för ökade klyftor med hänsyn till kunskap och informationstillgång. Det
talas om risken för att svaga grupper hamnar utanför kunskapssamhället och att det uppstår en
klyfta mellan dem som kan “uttrycka sig språkligt och de som inte kan det”. Dessa
huvudpunkter tillsammans – kravet på ökad kunskap och risken för ordlöshet – verkar
paradoxal, enligt författaren. Hennes bedömning är att intresset för informationsteknologin är
större än läsfrämjande verksamheter. Här kommer i viss mån en diskussion om bildning in.
Det talas mycket om sådant som läsfrämjande åtgärder och vikten av skönlitteratur, samtidigt
som det tycks som om mer resurser läggs på facklitteratur och informationsteknisk utrustning;
en gissning hos Gustavsson är dock att denna trend kanske saktas ner. Vid sidan om bildning
talas också om folkbildning, där ytterligare en gissning är att folkbibliotekets folkbildande
verksamhet mycket kommer att röra sådant som “utlärandet av hur informationstekniken och
de tjänster den medför bäst kan tillvaratas”.148

Det ökade informationsutbudet antas dock ha konsekvenser även för bildningsverksamheten.
Det finns, som Gustavsson skriver, flera sätt att tillägna sig bildningen, och denna kan på så
                                           
146 Hansson, Folkbibliotekens ideologiska identitet, s. 137.
147 Gustavsson, Sophie, Folkbiblioteket – en bildande samhällsinstitution i framtiden?, magisteruppsats i
Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 2001, s. 81.
148 Ibid. s. 82-83.
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sätt möjligtvis breddas i förhållande till ett mer traditionellt hållet bildningsideal. Det antas
likaledes att folkbildning inte kommer att ha en lika central plats som tidigare, eftersom det
kommer att finnas flera sätt att bilda sig på. En aspekt av det som kallas folkbildning sägs
däremot kanske rikta sig till vissa grupper av befolkningen istället för till hela folket. Den
mest problematiska frågan är slutligen hur viljan att understödja bildning, vilket exemplifieras
med sådant som läsfrämjande åtgärder och ett stärkande av skönlitteraturens roll, fungerar
ihop med önskan om att följa med i en teknisk utveckling och en ökande satsning på
informationssökning, vilket förstås som en identitet som är på något sätt oundviklig för
folkbibliotekets framtida berättigande. Det frågas hur dessa sidor ska kunna utgöra en enhet.
En förmodan är slutligen att det är sannolikt att folkbiblioteket kommer att ha en bildande roll
i framtiden, av den anledningen att kunskapsbehovet kommer att vara stort. I enlighet med det
framtida samhällets mindre enhetliga struktur, kommer bildningen att se ut på många skilda
sätt och anpassas till människors många skilda behov.149 Detta är en slutsats som är diskutabel
av den anledningen att bildning i hög grad identifieras med kunskap, information och
kompetens; detta kan dock hävdas vara en fråga om begreppets omfattning och innebörd.

4.3. De tidigare offentliga utredningarnas syn på bildning

I SOU 1949:28 formuleras: “Biblioteket intager – eller borde göra det – en naturlig
centralplats i bildningsarbetet.” Folkbiblioteket som anses som en central och neutral enhet
borde ha förutsättningar att fungera som ett samlande organ för olika bildningssträvanden.
Man bör även aktivt ta kontakt med andra bildningsarbeten. Det sägs att om dess bildnings-
verksamhet till fullo ska kunna tillvaratagas, krävs att samarbete mellan biblioteket och
bildningsarbetets övriga verksamhetsgrenar “måste ägnas stor uppmärksamhet”. Arenan för
detta samarbete är bland annat statens folkbildningsnämnd. (Denna nämnd är sammansatt av
representanter för bildningsarbetets olika verksamhetsgrenar, däribland Sveriges allmänna
biblioteksförening (Senare Svensk biblioteksförening).) Det nämns hur det är angeläget att
folkbiblioteket tar hänsyn till studieförbundens verksamhet och vara dem behjälpliga i fråga
om studielitteratur och bibliotekarietjänster, vilket får ses i ljuset av satt studiecirkel-
biblioteken höll på att avvecklas och deras verksamhet övertogs av folkbiblioteken.150

De ganska kortfattade resonemang om bildningsarbetet i SOU 1949:28 handlar som synes i
stort om folkbildningsanknytning. Ett provisoriskt antagande är att bildning i stort sett är
liktydigt med folkbildning i denna kontext. Det finns i de resonemang som beskrivits inget av
konkret kommentar om bibliotekets bestånd, och heller inget om vad den kontakt med
exempelvis studieförbund som nämns består i, förutom att tillhandahålla studielitteratur och
bibliotekskompetens. Detta kan förklaras av det kortfattade i resonemanget. Det ska
understrykas att det inte finns några uttalade resonemang om individuell bildning, dvs. om hur
biblioteket tar den enskildes intressen tillvara; här handlar det i högre grad om anknytning till
organiserat (folk)bildningsarbete.

Kulturrådets Ny kulturpolitik (1972) kan sägas helt sakna formuleringar om en
bildningsaspekt i de avsnitt som behandlar folkbibliotek. Det ska sägas att detta inte är
omfattande, och talar endast övergripande om de kulturella uppgifterna. Så beskrivs t.ex. hur
det finns en önskan att göra biblioteken till kommunala kulturhus med verksamhet över hela
kulturområdet, men därtill anses mycket återstå vid tidpunkten för utredningen.151
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150 SOU 1949:28: Folk och skolbibliotek, s. 134-135.
151 SOU 1972:66: Ny kulturpolitik, s. 285.
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4.4.  Synen på bildning och bibliotek hos UNESCO, Statens Kulturråd och
Svensk biblioteksförening

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest kom ut första gången 1949 och med en senaste version
1994. I den svenska version som då även gavs ut framhävs behovet av en svensk
bibliotekslag. Manifestets ursprungliga syfte är att beskriva vad som är folkbibliotekets mål
och uppgifter, samt dess “betydelse för demokrati och för utbildning och bildning”.152

Aktiviteter har bl.a. ägt rum för att öka läskunnigheter i runt om i världen, samt fästa
uppmärksamhet på obalans i tillgång till böcker i världen. I versionen från 1972 betonas
folkbibliotekens roll som förmedlare även av nöjesläsning. Manifestet sägs för länder utan en
folkbibliotekstradition ha kunnat fungera som ett rättesnöre, liksom för andra länder ha ett
stort symbolvärde. I manifestet beskrivs folkbiblioteket som “en levande kraft för främjande
av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan efter fred och
andlig utveckling”. Folkbiblioteket sägs vara en grundförutsättning för “ett livslång lärande,
ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika
grupper i samhället”. Förutom detta nämns en del mer specifika mål för folkbiblioteken, samt
hur de ska realiseras. Men där uttrycks ingenting om ett bildningsbegrepp; däremot talas om
självstudier, kreativitet och personlig utveckling, kulturarv och kulturell mångfald.153

Statens Kulturråd beskriver i sina dokument folkbiblioteksverksamheten som att den “präglas
av en ambition att öka tillgängligheten till kultur för den enskilde medborgaren”. Det sägs
även att: “Kulturrådet ska se till att utbudet av och tillgången till biblioteksservice förbättras i
hela landet samt att intresset för läsning och information ökar.” Om folkbiblioteket sägs det:
“Folkbiblioteken spelar en utomordentligt viktig roll för det livslånga lärandet.” I samband
med detta talas om samarbete med skolbibliotek samt “stöd för vuxnas lärande”. Vad som
närmare menas med vuxnas lärande beskrivs inte i sammanhanget men hänger troligtvis
antingen i första hand samman med vuxenskolor och -utbildning, eller mer generellt med
studieförbund och (folk)bildningsverksamhet. Mer tydligt är det vad som menas med
läsfrämjande åtgärder, som nämns som en verksamhet för biblioteket. Det hänger i
Kulturrådets fall främst samman med inköpsstöd för bibliotek. Det praktiska ansvaret ligger
dock på kommunal nivå. Konkret uttrycks dock ambitionen som: “Kulturrådet ska verka för
att utbudet av och tillgången till litteratur förbättras i hela landet samt att intresset för läsning
och information ökar.” Det ska dock understrykas att de läsfrämjande verksamheterna inte
enbart vänder sig till bibliotek utan även skolor, i samband med stöd till personer med annat
modersmål än svenska liksom till funktionshindrade barn, samt genom det statliga
litteraturstödet.154

Organisationen Svensk biblioteksförening har det gemensamt med Statens kulturråd att de
arbetar för att förbättra bibliotekets förutsättningar på skilda sätt. I verksamhetsbeskrivningen
för Svensk biblioteksförening, som bildades år 2000 som en sammanslutning mellan Sveriges
Allmänna Biblioteksförening och Svenska bibliotekarieförbundet, formuleras hur det är en
ideell förening med uppgift att verka för ett nationellt bibliotekssystem av hög standard. Som
uppgifter nämns mer specifikt exempelvis sådant som att verka för att “tydliggöra
bibliotekens roll i den demokratiska processen och värna yttrandefriheten”; “främja
                                           
152 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, Svenska Unescorådets skriftserie 2/1995, Stockholm 1995, s. 5.
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154 www.kulturradet.se, Avdelningen för litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter (03-05-15).
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vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning”, liksom att “främja läsning och
bildning”.155 Då verksamhetsbeskrivningen är mycket kort är det inte förvånande att
resonemanget inte är utförligare om vad det innebär att främja bildning. I föreningens
handlingsprogram finns inget resonemang om bildning, däremot om att verka för att den
svenska bibliotekslagen efterföljs.156

4.5. 1984 års folkbiblioteksutredning

En större utredning om folkbiblioteksverksamhet kommer 1984 med Folkbibliotek i Sverige
och tillkom som slutbetänkande av den s.k. Folkbiblioteksutredningen som tillkallades 1980.
Här framhävs inledningsvis om folkbibliotekets mål att det har sitt ursprung i tidiga
folkbildningssträvanden. Man visar också på en tvådelad ambition i pionjärstiden, där den ena
har rötter i sockenbibliotek och representeras av de bildade samhällsgrupperna och deras
ambition att bedriva folkbildning. Den andra är folkrörelseförankrad och kommer från denna
bildningssträvan. (Denna dubbelhet påminner ju om folkbildningens situation överlag, såsom
det tagits upp i det tidigare.) Folkbiblioteket karaktäriseras av lättillgänglighet (“är den
kulturinstitution som är lättast tillgänglig för människor”) och öppenhet, “mot samhället, mot
människor och mot medier”. Man säger: “Folkbibliotekens utveckling är en av de mest
betydelsefulla kulturpolitiska insatserna i vårt land.” Dessutom sägs att: “Folkbiblioteket är en
unik resurs i kultur- och bildningsarbetet.” Fyra huvuduppgifter beskrivs för verksamheten
berör att det verkar
• för alla bokläsare
• för fri tillgång till information
• för utbildning (vilket kräver tillgång till litteratur för vilken folkbiblioteket är ett

komplement samt för dem som bedriver självstudier)
• för det lokala kulturlivet, är en bas för allmän kulturverksamhet.157

 
 Det påvisas att nya medier kommer att konkurrera med de för folkbiblioteket traditionella,
men “kommer aldrig att göra boken överflödig”. Däremot hävdas att mycket av utbudet i de
nya medierna “kommer att bestå av slentrianmässigt gjorda underhållningsprogram [vilket]
ökar folkbibliotekets ansvar för att erbjuda en alternativ kulturverksamhet som håller hög
kvalitet”. Det sägs även att folkbiblioteket kan lyfta fram sådant med konstnärlig kvalitet “och
bjuda motstånd mot skräpprodukter”. Med påståendet att människors fritid ökar hänger
samman en önskan om att “läsning blir en betydelsefull tillgång i varje människas liv”, för
vilket folkbiblioteket bör arbeta.158 Mycket talar för att det finns grupper i samhället som, då
de av olika skäl inte läser böcker, “står främmande inför folkbiblioteket och dess tjänster”.
För dessa grupper och för att nå dem är särskilda insatser viktiga.159

 
 Vid sidan av de uppgifter och värden som tagits upp ovan nämns att folkbiblioteket har till
uppgift att “bidra till en ökad medvetenhet och till ett engagemang i den demokratiska
processen” samt att det ska visa respekt för enskildas önskemål men främst ta hänsyn till
kvalitet i medier och aktivitet. Sammanfattande sägs: “Med en sådan inriktning blir
folkbibliotekets verksamhet en del av folkbildningsarbetet i vårt samhälle, ett instrument för

                                           
155 www.biblioteksforeningen.org, Verksamhetsbeskrivning Svensk Biblioteksförening (03-05-14).
156 www.biblioteksforeningen.org, Handlingsprogram för Svensk Biblioteksförening (03-05-14).
 157 SOU 1984:23: Folkbibliotek i Sverige. Betänkande av folkbiblioteksutredningen, Utbildningsdepartementet,
Stockholm 1984, s. 31-32.
 158 Ibid. s. 33-35, 37.
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livslång utbildning. [---] Folkbildningsambitionen bör vara vägledande också för
framtiden.”160

 
 Från att traditionellt ha betraktats som en tredelad uppgift rörande kultur, information och
utbildning, begränsar utredningen uppgifterna till huvudsakligen de två förra; det finns heller
ingen skarp gräns dememellan, då de är besläktade, ibland sammanfallande. Läsning och
böcker ses naturligt nog som kärnan i verksamheten, och det betonas att det målinriktade
läsandet inte bör ha företräde framför exempelvis det lustfyllda: “Läsandets glädje är en
kulturell rättighet”, inte minst för barn, sägs det. Läsningen har dock inget egenvärde utan är
meningsfullt när det får värde för individen. Men folkbiblioteket måste hjälpa människor fram
till den insikten, att läsning “vidgar deras möjligheter att ta ställning till sig själv och sin
omvärld”. Här talas om kvalitet och vägledning. Dessa uppgifter delar folkbiblioteket med
bl.a. skolan och det fria folkbildningsarbetet.161

 
 Å andra sidan har folkbiblioteket ett informationsansvar, där neutralitet och allsidighet hålls
högt, i syfte att förmedla “alla typer av informationskällor”, där motstridiga åsikter helst ska
ges samma utrymme, “så att individen får möjlighet att själv bilda sig en uppfattning”. Det har
ett ansvar “dels för att ge sakupplysningar och bibringa kunskap och bildning i vidare mening,
dels för att främja opinionsbildning och låta olika åsikter och röster komma till tals”. Det
handlar om att hämta fakta och informera om vilka källor som finns tillgängliga. Bredden,
mångsidigheten och försöket till neutralitet får tänkas svara för de ambitioner till helhet och
perspektiv på det totala informationsflödet man anser folkbiblioteket bör ha. I detta finns även
en uppgift som handlar om samhällsinformation, antingen enbart med hänvisningar, eller
fungerande som kommunal informationscentral. Särskild hänsyn bör tas till informations-
svaga grupper och klyftor ska helst minskas i detta avseende. Även i detta sammanhang
betonas folkbildningsaspekten, liksom att det handlar om enskildas behov av kunskap. På
något sätt ska individens egen “väg och innehåll i sin bildningssträvan” understödjas, där
biblioteket ska stå till tjänst och vara till vägledning, vilket även hänger samman med
folkbibliotekets samarbete med “det organiserade bildningsarbetet”.162

 
 Utredningen tar upp de kulturpolitiska mål som formuleras 1974, och det hävdas att var och
en av de målformuleringar som görs där har betydelse och är giltiga för biblioteks-
verksamheten. Som exempel nämns hur biblioteken förhållandevis lätt kan decentraliseras,
hur det är en icke-kommersiell sektor och kan lyfta fram konstnärlig kvalitet.163 För de
konkreta målen med utredningen skrivs att:
 
 Folkbiblioteken är en av våra viktigaste tillgångar i kultur- och bildningsarbetet som kan utnyttjas med större
slagkraft om vi har en gemensam syn på uppgifter och arbetssätt. Inget folkbibliotek kan för övrigt fungera
effektivt utan ett nära samarbete inom hela biblioteksväsendet i landet, tvärsöver kommun- och huvudmanna-
skapsgränser. För att ett sådant skall komma till stånd behövs det en helhetssyn på folkbibliotekets verksamhet.
 
 Det sägs att en sådan helhetssyn är det utredningen vill söka åstadkomma genom sina förslag.
Man säger sig vilja uppnå en “samstämmighet som främjar ett fruktbart samarbete och en
gemensam utveckling av folkbiblioteksresurserna i landet”. En sammanfattning av mål och
riktlinjer är:
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 161 Ibid. s. 41-43.
 162 Ibid. s. 43-45.
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 Folkbiblioteket är vår viktigaste lokala kulturinstitution och det skall spela en aktiv roll som initiativtagare och
samarbetspart i det lokala kulturlivet. Det skall ha ett allsidigt mediebestånd, stå öppet för alla och erbjuda sina
tjänster utan kostnad för den enskilde.
    Folkbiblioteket skall stimulera människor att söka kunskap och kulturupplevelser och arbeta målmedvetet med
att nå ut med verksamheten till allt fler. Det skall bidra till en ökad medvetenhet och till ett engagemang i den
demokratiska processen. Folkbiblioteket skall visa respekt för den enskildes önskemål och behov men alltid
främja god kvalitet vid val av medier och aktiviteter.164

 
 På detta sätt sägs folkbiblioteksverksamheten bli en del av folkbildningsarbetet och ett
instrument för livslång utbildning. “Folkbildningsambitionen bör vara vägledande också för
framtiden”, säger man. De huvudsakliga handlingslinjer som förslagen innebär sammanfattas
i fyra punkter:
 
 “Folkbiblioteket skall föra en kamp för boken och läsandet”, vilket sägs vara den viktigaste
uppgiften för framtiden. Här betonas litteraturens roll i samhället, som antas ha försvagats i
skola och folkbildningsarbete, bl.a. i konkurrens med andra medier.
 
 “Folkbiblioteket skall arbeta för en fri och jämlik tillgång till information”, hänger samman
med den ökade tillgången till och datoriseringen av informationen, vilket kan skapa klyftor
bland befolkningen.
 
 “Folkbiblioteket skall bygga ut den uppsökande verksamheten och knyta till sig förmedlare”
handlar om att samarbeta med organisationer och institutioner och om att hitta alternativa
kontaktvägar.
 
 “Folkbiblioteket skall särskilt uppmärksamma barns behov av böcker och läsning” hänger
samman med det faktum att barns behov underprioriteras. Det handlar också om betydelsen
av att litteraturen kommer ut i skolan, liksom problemet att många barn kommer i kontakt
med “undermåliga produkter”.165

 
 I utredningen tas som en väsentlig del av folkbiblioteksverksamheten gratisprincipen upp.
Kortfattat kan sägas att argumentet är att fri tillgång (där “gratis” är en aspekt av “fri”) är en
förutsättning för öppen debatt och fri opinionsbildning. Här nämns hur UNESCO:s
folkbiblioteksmanifest ofta åberopas. Aspekterna på avgiftsfrihet är dock många och hänger
naturligtvis samman med större frågor om offentlig finansiering osv.
 
 I diskussionen om mediebestånd understryks hur boken och övriga tryckta media även i
framtiden måste stå i centrum för verksamheten, bredvid i princip all annan typ av media. Inte
minst av den anledning att folkbiblioteket för många kan vara den enda kanalen för
kvalitetslitteratur.166 Samverkan med andra verksamheter är som nämnts av visst intresse i
utredningen. Angående detta beskrivs följande:
 
 Samverkan är en förutsättning för att folkbiblioteket skall kunna bedriva uppsökande verksamhet med målet att
göra så många människor som möjligt delaktiga av den kunskap och läsglädje som folkbibliotek kan erbjuda.
Finns böcker i de miljöer där människor dagligen vistas, ökar chansen att väcka deras nyfikenhet och deras lust
att börja bläddra, läsa och låna. Har människor verkligt bra böcker för ögonen dagligen kommer många inte att
nöja sig med den triviallitteratur, som kanske dittills utgjort deras läsning.167
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 Här handlar det om att samarbeta med andra verksamheter och att ställa resurser till
förfogande. Ett exempel på samverkan som har relevans i detta sammanhang är den med
studieförbund. Här påminns om att folkbiblioteken och studieorganisationerna har en delvis
gemensam historia. Stödet från folkbiblioteket har dock minskat, men funnits kvar i form av
bibliotekets allmänkulturella funktioner samt som lokal. I utredningen beskrivs som om
samarbete mellan studieförbund och folkbibliotek är något för framtiden, och att
folkbiblioteket måste anpassa sin verksamhet, regler och rutiner till studieförbundens behov.
Det ska nämnas att resonemangen gäller även för studiearbete utanför studieförbundens
område.168

 
 Biblioteket sades vara en kulturverksamhet som kunde vara ett alternativ till “slentrianmässigt
gjorda underhållningsprogram”. Utredningen uttrycker det som att folkbiblioteket måste
arbeta för att läsning blir en betydelsefull tillgång i varje människas liv.169 På annat sätt
uttrycks samma tankar: “Folkbiblioteken är en av våra viktigaste tillgångar i kultur- och
bildningsarbetet [...]” Det sägs att folkbiblioteket ska stimulera till kunskapssökande och
kulturupplevelser samt ska verka för att verksamheten förs ut till allt fler, ska visa respekt för
den enskildes önskemål och behov men främja god kvalitet: “Med en sådan inriktning blir
folkbibliotekets verksamhet en del av folkbildningsarbetet i vårt samhälle, ett instrument för
livslång utbildning. Folkbiblioteket har vuxit fram inom folkbildningen och detta har hittills i
hög grad präglat insatser och målsättningar.”170 När det gäller en mer detaljerad beskrivning
av bibliotekets kulturuppgifter formuleras det som att “kunskap, insikt och förståelse, att
utvecklas som människa och medverka i förändringsprocesser” inte enbart handlar om
målinriktad läsning, utan kopplas även till sådant som lustfylldhet, glädje och kulturella
rättigheter. En formulering i sammanhanget är å andra sidan att läsningen inte har ett
egenvärde utan får ett värde först när den “betyder något för den enskilde”.171

 
 Knappast en avgörande formulering kan ändå frågor ställas om vad det innebär med
egenvärde och ”den enskilde”, men naturligt är att egenvärde helt enkelt hänger samman med
föreställningen om att meningen med texten skapas först i läsningen, dvs. det självklara i att
en text som aldrig blir läst inte fyller någon (intellektuell) funktion. Å andra sidan kan det
tolkas som att läsning måste vara ändamålsinriktad för att vara meningsfull – något som några
sidor tidigare förnekats, och kan alltså inte vara fallet här. Att tala om den enskilde hänger
samman med den förra hållningen, och kan exemplifieras med att det är oväsentligt hur
betydelsefull och givande en text anses av auktoriteter om den inte ger läsaren något (med
hänsyn tagen till variationer i skilda grader av intellektuell prestation och tålamod), utan att
det väsentligen är en personlig, individuell angelägenhet vad läsning har för mening. Detta
kan, utan att det nödvändigtvis måste göras, satt i ett folkbildningssammanhang vara föremål
för skepsis, då de enskilda strävandena inte nödvändigtvis uttrycks i termer av egenvärde.
Som det i sammanhanget på anknytande sätt beskrivs som att det fria folkbildningsarbetet i
samverkan med folkbiblioteket bör ha en aktiv roll i litteraturspridning och läsfrämjande
arbete, ställs frågan här om den enskildes roll. Detta kan vara en kärnfråga när det gäller en
eventuell åtskillnad mellan bildning och folkbildning (dvs. är man medveten och intresserad
av en sådan i t.ex. detta sammanhang).
 
 I resonemangen om folkbibliotekets informationsuppgifter märks hur, som konstaterats
tidigare i utredningen, åtskillnaden mellan de kultur- respektive informationsrelaterade
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uppgifterna inte är total. Det sägs att folkbiblioteket “har ett ansvar dels för att ge
sakupplysningar och bibringa kunskap och bildning i vidare mening, dels för att främja
opinionsbildning och låta olika åsikter och röster komma till tals”. Vad exempelvis “bildning i
vidare mening” egentligen innebär får förstås som ansett som intuitivt i sammanhanget, men
mer anmärkningsvärt är hur detta just i sammanhanget med informationsuppgiften kommer
till uttryck. Vad det ytterligare består i formuleras alltså inte i detta sammanhang, men kan
antas återknyta till de kulturuppgifter som tidigare beskrivits. En aspekt kan dock möjligtvis
vara, att det hänger samman med den motivation om att folkbiblioteket ska vara ett allsidigt
alternativ till den fragmentariska och splittrade bild i överflödet av information som ges av
tidningar, radio, TV och andra massmedier. Något som understryks är också ambitionen att nå
alla, att minska klyftorna i informations- och kunskapstillgången mellan grupper i samhället.
Att folkbiblioteket “står i folkbildningens tjänst” är något som också har relevans här. Det
talas om att “möta enskilda människors behov av kunskap”, “att individen själv väljer väg och
innehåll i sin bildningssträvan, och att folkbiblioteket står till tjänst med hjälp och vägledning
att finna den kunskap hon behöver”.172

 
 

 4.6. 1995 års kulturutredning
 
 Kulturutredningens slutbetänkande (SOU 1995:84), Kulturpolitikens inriktning tillkom efter
ett beslut 1993 i syfte att utvärdera kulturpolitiken och dess inriktning med utgångspunkt i
1974 års kulturpolitiska mål, med bedömningar “av vilka krav och utmaningar kulturpolitiken
har att möta på längre sikt”, liksom att lämna förslag om mål för kulturpolitiken, liksom
åtgärder för att främja en positiv utveckling för kulturen.173 Den tar därtill i högre grad upp de
allmänna kulturpolitiska målen på ett mer omfattande sätt än någon av de andra berörda
utredningarna. Då folkbiblioteket bara är en del av hela den kulturpolitiska diskussion som är
del av utredningens sammanhang, är fördelen dock att det är kulturpolitiska frågor som har
relevans för denna uppsats. Det kan därvid vara meningsfullt att ta upp något om synen på
kultur, kulturpolitik och dess uppgifter. Sammanfattningsvis sägs kulturens område i detta
sammanhang vara: konstarterna, medierna, bildningssträvanden, kulturarven. Centralt i
sammanhanget är att “[m]ycket av kulturens värde och glädje för den enskilda människan kan
sammanfattas som möjlighet till personlig utveckling”.174

 
 I utredningens uppdrag låg att precisera statens ansvar för kulturpolitiken i sin helhet. Det
nämns inledningsvis att förslag läggs fram i utredningen inom ett antal verksamhetsområden
och för olika befolkningsgrupper, men därmed inte att de haft ambitionen att ge svar på alla
frågor som är aktuella på kulturområdet, eller lösa problem som hänger samman med
förslagen. Huvudvikten ligger “på den nivå som anges av orden kulturpolitikens
inriktning”.175 Vad som berörs är att det är ett mycket brett område utredningen tar upp, och
antalet infallsvinklar och beröringspunkter som kan vara relevanta kan föreställas
oräkningsbart. Kortfattat ska i det följande något tas upp om utredningens allmänna syfte och
slutsatser, för att i huvudsak fokusera på avsnittet som berör folkbiblioteket.
 
 Ordet kultur är naturligtvis centralt i framställningen. Det används som ett beskrivande, inte
värderande begrepp. Det utesluter inte att man för diskussioner om kvalitet. Bredvid konsten,
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medierna och kulturarvet nämns inledningsvis bildningsperspektivet som en bärande aspekt i
kultursfären. Det sägs röra människors “möjlighet att utveckla kunskaper, fantasi och
kreativitet liksom kommunikation med andra människor”. Bildningens två sidor som process
och mål nämns, samt att det ofta är enligt den senare som bildningsbegreppet uppfattas som
elitistiskt. Som en målsättning sägs att det är värt att nyansera denna uppfattning. (Dessa
synpunkter är delvis angivna i förhållande till 1974 års kulturpolitiska mål.)
 
 Eftersom vi starkt betonar ökad delaktighet och eget skapande är bildning, förstådd som utvecklingsprocess hos
individen, en viktig utgångspunkt för många av våra förslag. Bildningssträvanden bedrivs i många former och
har olika källor. Därför bör inte bara “vissa insatser för folkbildning och organisationsliv” ingå i kulturbegreppet
utan all bildningssträvan. Grundläggande bildningsinsatser görs av skolor och universitet men också av
organisationer och enskilda människor. Det ser vi som skäl för ökad samverkan mellan dessa områden och ett
administrativt definierat kulturområde.176

 
 Av visst intresse för denna framställning är det avsnitt som kallas “Mål för den nationella
kulturpolitiken”. Man betonar här naturligtvis kulturens betydelse för individen och samhället.
“Genom kulturpolitiken tar det offentliga ställning till kulturens betydelse, olika
verksamheters funktioner och angelägenhet, deras ekonomiska villkor och behov av stöd. [---]
Viljeinriktningen bör anges genom övergripande mål som har karaktär av mål att sträva mot.
De bör spänna över hela kulturområdet och gälla för den nationella kulturpolitiken.” Som
komplement till det krävs “resultatorienterade sektorsmål för olika delområden”. Man
påminner här som exempel om att inom folkbibliotekssektorn tar kommunerna sedan länge
ansvar för det nationella kulturansvaret. Man säger att staten liksom hittills i första hand bör
“stödja och stimulera kulturverksamheten, inte reglera den”. Man säger att lagstiftning bör
användas “när det finns särskilda skäl för en mera distinkt statlig styrning”.177 Det är för
tydlighets skull rimligt att här i sin helhet citera de mål för kulturpolitiken som föreslås:
 
 Kulturen ger människan glädje, insikter, många uttrycksmöjligheter och ett rikare liv.
 
 Kulturpolitiken ska därför
 
 - värna yttrandefriheten och ge reella yttrandemöjligheter,
 - verka för delaktighet och stimulera eget skapande,
 - främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet,
 - ta ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av dem,
 - ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället.178

 
 Dessa förslag till mål kan alla på ett eller annat sätt, om också bara trivialt, ha
anknytningspunkter till bildningsbegreppet, samtidigt som inget av resonemangen om dem (i
utredningen) har en direkt eller väsentlig anknytning till det. Ett sätt att vinkla förhållandena
är också att säga att vissa av de väsentliga begrepp som här står som honnörsord står i motsats
till bildningsbegreppet.
 
 Ett antal mål sätts upp för kulturpolitiken i Sverige i termer av mål- och resultatstyrning. Med
detta hänger samman ett kulturstatistikperspektiv, vilket naturligtvis mäter kulturutbudet och
kulturkonsumtionen på ett kvantitativt sätt. Det nämns att:
 
 Det är ovanligt att kulturverksamhet beskrivs med hjälp av kvalitativa variabler t.ex. genom beskrivning av
genrer eller utbudets innehåll. Det som enkelt låter sig kvantifieras tenderar att också bli det som vanligen följs
upp.
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    Mål och resultatstyrning ställer ökade krav på kvalitativ information. Genom att bara luta sig emot det enkelt
mätbara finns risk att kunskapen trivialiseras. Vi vill därför uppmuntra en utökad användning av data som
beskriver innehållet i kulturutbudet. Klassificeringar av olika slag behövs för att följa utvecklingen av olika
genrer eller teman. Kopplingar mellan lånestatistik och de lånade böckernas innehåll är en analysmöjlighet.
Koppling mellan teatergenrer och publikutfall en annan. I dag räknas föreställningar och uppsättningar på
teaterområdet, men statistiken medger inte beskrivningar av hur utbudets innehåll förändrats över tid.179

 
 Som förslag för förstärkning av möjligheter till utvärdering i framtiden nämns för det första
ett tydligare uttalat utvärderingsansvar för myndigheterna, där Kulturrådet bör ha
övergripande utvärderingsansvar för kultur- och medieverksamheten. Förstärkta resurser
kommer då att krävas. Det sägs också att även kulturinstitutionerna själva avsätter resurser för
att delta i utvärderingen. För det andra föreslås fler initiativ till tillämpad forskning. Man
säger sig ha väckt tanken på ett centrum för kulturforskning. Kulturrådet ska även här ha en
central plats.
 
 Folkbibliotekssammanhanget diskuteras väsentligen i termer av behovet av en bibliotekslag,
med anledning av vissa problem för sektorn. Dessa är framförallt att
• bokanslagen minskat under senare år
• den uppsökande verksamheten har försvagats
• många kommuner ändrat sin organisation, där vissa prövar “alternativa driftformer”
• “de fria boklånen ifrågasätts och högre avgifter tas ut på bibliotekets tjänster”.180

Man pekar på behovet av ett “grundläggande skydd för och kodifiering av bärande principer
och praxis inom folkbiblioteksområdet”. Detta skulle utföras med hjälp av en bibliotekslag.
“Genom en lagstiftning kan staten med kraft betona betydelsen av medborgarnas rätt till
tryckt information och kunskap samt av insatser för att stärka intresset för läsning, litteratur
och bildning i samhället”.181 Här uttrycks alltså mycket konkret bildning som ett viktigt
begrepp i formuleringen av folkbibliotekets verksamhet och syfte, till den grad att det finns
anledning att betona detta i förslag om lagstiftning. Däremot formuleras ingenting om i vilket
sammanhang bildning har med folkbibliotek att göra: det är förmodligen helt självsägande att
litteratur, och därmed läsning, är centrala begrepp för folkbiblioteksdiskursen, eftersom
litteratur, säg böcker, traditionellt är den dominerande mediatypen för biblioteket; bildning
kan med fördel också knytas till litteratur som dess huvudsakliga material, men det är inte en
uppenbar koppling och det är en öppen fråga om frågan om bildning hänger endast på
tillgången på böcker/litteratur eller om det inbegriper något mer. Ytterligare beskrivs
folkbiblioteksverksamheten:

[Biblioteket måste] även i fortsättningen vara föregångare när det gäller att ge medborgarna kulturella
upplevelser, kunskap och information.
   Vi vill också betona folkbibliotekens roll som en samlande funktion i kommunerna för information och
kunskapsspridning. Viktiga principer för folkbiblioteken är därutöver öppenhet för alla, tillgänglighet till
information och samlingar även för dem som av olika anledningar inte själva kan ta sig till biblioteken eller
utnyttja de resurser biblioteken förfogar över samt neutralitet i ideologiskt, politiskt och religiöst avseende.182

Som jag har nämnt är jag i detta sammanhang inte väsentligen intresserad av sådant som
ekonomiska, organisatoriska och liknande aspekter av folkbiblioteksverksamheten, utan är
begränsad till sådant som rör dess grundläggande syfte. De frågor som ställs och diskuteras i
samband med den bibliotekslag som följer har dock visst intresse, i och med att frågor om
                                           
 179 Ibid. s. 555.
180 Ibid. s. 467-468.
181 Ibid. s. 470.
182 Ibid. s. 473-474.
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sådant som uppgifter på ett naturligt sätt tas upp i det sammanhanget, i samband med andra.
Jag har dock inte mer än punktvis anledning att närmare titta på denna lagparagraf. Inom
parantes bör sägas att frågor om avgiftsfrihet, resurser till medieinköp, öppethållande,
lokalförhållanden osv. naturligtvis har relevans för de grundläggande uppgifterna jag har talat
om. Men det finns anledning att hävda att detta rör frågan på ett indirekt sätt, mer
instrumentellt, på så sätt att exempelvis de ekonomiska förutsättningarna avgör i vilken mån
verksamheten kan leva upp till de mål den ställer upp.

Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) nämner kortfattat något om folkbibliotekets uppgifter i
termer av “främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt”. Särskild uppmärksamhet ska ägnas
“funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på
andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov”. Dessutom
understryks vikten av att främja språkutveckling och stimulering till läsning för barn och
ungdomar.183 Kortfattat som detta är tillägger det inte mycket till de förslag som läggs fram i
SOU 1995:84.

Den berörda frågan formuleras: “Till främjande av intresse för läsning och litteratur,
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.”184 Här används ju inte termen bildning, och
eftersom formuleringarna i lagparagrafen är betydligt mer kortfattad än resonemangen i
utredningen (som även de kan betraktas som kortfattade) finns inte utrymme att dra några
slutsatser om anledningen till att bildning ansågs vara en väsentlig aspekt av
folkbiblioteksverksamheten i utredningen, men saknas som uttryck i den av utredningen
föreslagna lagen.

4.7. Huvudanalys: bildningsbegreppet i folkbiblioteksdiskursen

4.7.1. Vad som ska analyseras

I första delen av frågeställningen föresätts att visa vad bildning kan sägas vara, genom att
skissera hur diskurser kan markeras genom att fokusera på bildningsbegreppet i skilda
sammanhang. Väsentligen görs denna undersökning för att visa hur det eller de relevanta
bildningsbegrepp jag där kommer fram till kan fungera i folkbibliotekssammanhang - detta är
frågeställningens andra del. Det folkbibliotekssammanhang jag i huvudsak är fokuserad på
har begränsats till de två mest aktuella offentliga utredningarna om folkbibliotek. En del av
syftet medger också att bildnings- (och därmed exempelvis folkbildnings-) -begreppet
undersöks även i andra sammanhang som talar om folkbiblioteket. Detta utgör en
jämförelseram för den specifika frågeställningen.

För att påminna om vad diskursanalysen ska användas till, måste konstateras att det varken är
bildningsbegreppet, företeelsen bildning eller ordet, utan endast diskursen som har avgränsats
som ska analyseras med avseende på vissa delar. Med det menas enkelt uttryckt att det är
uttrycken i texterna jag tagit upp som är av intresse. I enlighet med det har försöket varit att i
delanalysen ta utgångspunkt i de uttryckssätt som används i det som jag (mer eller mindre
provisoriskt) kallar diskurser (dvs. de som representeras av Key-Larsson, Nerman osv). Högst

                                           
183 SFS 1996:1596: Bibliotekslag, utfärdad den 20 december 1996.
184 Ibid.
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förenklande kan delanalysen sägas ha gett besked om att de former i vilka bildningsbegreppet
kommer till uttryck i skilda sammanhang är relativt olika. Till detta kan sägas att det finns
skäl att vara uppmärksam på skillnaden mellan bildning respektive begreppen allmänbildning,
folkbildning och utbildning. Därmed inte sagt att de inte i vissa diskurser kan sammanfalla i
betydelse, liksom att förhållande mellan alla dessa begrepp är skiftande i skilda diskurser.

Jag har i uppsatsens fortsatta kapitel talat om något som en folkbibliotekets diskurs; även
detta, måste påpekas, i provisoriska termer, men jag stödjer mig i resonemangen på
formuleringar hos främst Hansson, som talar om detta. Presentationen av teorier och
beskrivningar av folkbiblioteksverksamhet är kortfattad, och måste enligt min mening vara
det i detta sammanhang (av utrymmes- och fokuseringsskäl). Jag är således här inte direkt ute
efter att beskriva motsättningar eller konfrontera olika beskrivningar mot varandra. Syftet är
snarare att kunna hänvisa till en avgränsad mångfald i termer av folkbiblioteksdiskurs. Jag
kommer då i analysdelen att huvudsakligen betrakta de två utredningarna, med hjälp av de
diskurstermer som tagits upp, de bildningsbegrepp som analyserats samt de resonemang om
folkbiblioteket som nämnts.

4.7.2. SOU 1984:23

Folkbibliotekstänkandet har enligt utredningen sprungit ur folkbildningssträvanden, vilka kan
betraktas som såväl horisontella och vertikala (i vissa sammanhang uttryckt som “nedifrån”
och “uppifrån”). Man säger att folkbiblioteket är en av de viktigaste tillgångarna i “kultur- och
bildningsarbetet”. En målsättning är att nå samstämmighet och helhetssyn (över hela landet).
Det övergripande målet som utredarna vill se är naturligtvis en utveckling av folkbibliotekets
verksamhet överhuvud taget. Som del av denna utveckling kan då kultur- och bildningsarbete
sägas vara.

Man vill visa respekt för den enskildes önskemål och behov, med tillägget att man alltid ska
främja god kvalitet. Detta kan då endast läsas som föreställningen om den exempelvis goda
och dåliga litteraturen, alternativt det höga och låga, kvalitet liksom något annat (som i andra
sammanhang kallas “dagsländelitteratur”, “skräpprodukter” osv.). Detta kan med lätthet
associeras till en tanke om en höjning av verksamheten, och därmed möjligtvis av
användaren-individen (detta som ett uttryck för “utveckling” liksom “god kvalitet”).
Samtidigt talas om ett “allsidigt” bestånd (“mångfald”), liksom öppenhet för alla och en
strävan att nå ut till allt fler. Man kan här formulera en motsättning: å ena sidan
demokratitänkande, “folklighet” och mångfald, å den andra sidan kvalitet och bildning.
Distinktionen är inte uppenbar och fokuseras inte uttryckligen i sammanhanget, mer än i
uttryckssätt som att folkbiblioteket “skall visa respekt för den enskildes önskemål och behov
men alltid främja god kvalitet vid val av medier och aktiviteter”. Det är därmed svårt se en
entydighet i ideologisk identitet, samtidigt som det är svårt att undvika att se ekon av den
tidiga folkbiblioteksdiskursens uppfostringstänkande med danandet av individen som mål i
detta uttryckssätt.

I anknytning till detta kan som en anad dubbelhet nämnas de huvudsakliga handlingslinjer
som förslagen innebär: å ena sidan talas om “en kamp för boken och läsandet”. Å den andra
om “fri och jämlik tillgång till information”. Dessutom nämns uppsökande verksamhet och
uppmärksammande av barns behov, målsättningar som skulle kunna hävdas hamna
däremellan. Om distinktionen mellan bibliotekets informations- respektive kulturuppgifter
kan förbises kan alltså även här skiljas mellan en linje som i mitt sammanhang gärna skulle
kallas en bildningslinje (utan att överbetona begreppet) och en linje som i brist på bättre skulle



57

kunna kallas en frihetslinje, vilket betonar gratisprincipen och användarens önskemål och
behov.  Detta skulle eventuellt kunna knytas till distinktionen mellan en “ptolemaisk” och en
“kopernikansk” världsbild för folkbiblioteket: möjligen finns anledning att hävda att det som
kan kallas en “frihetslinje” är uttryck för en “kopernikansk” världsbild, medan
“bildningslinjen” inte väsentligen skiljer sig från den traditionella, “ptolemaiska” hållningen.
Det skulle då, utifrån den distinktionen, kunna ses som en motsättning i verksamheten och en
splittring i ideologin.

Som nämnts kan två skilda attityder inte sägas uttryckas explicit i utredningstexten, och det är
inte nödvändigtvis en medveten ställning. Finns tillgång till kvalitetslitteratur “kommer
många inte att nöja sig med den triviallitteratur, som kanske dittills utgjort deras läsning”,
sägs det. Detta kan betonas antingen som att biblioteket är med och visar vad som finns, fritt
och gratis för var och en att läsa; å andra sidan kan biblioteket se som sin uppgift att byta ut
den om inte skadliga åtminstone dåliga litteraturen till förmån för sådan som kan bilda, lyfta
eller dana människan.

På samma sätt sägs att folkbiblioteket ska “erbjuda en alternativ kulturverksamhet som håller
hög kvalitet”, i förhållande till slentrianmässigt gjord underhållning, liksom “bjuda motstånd
mot skräpprodukter”. Alltså uttryckt på inte samma uppfostrande sätt, men med det självklara
förgivettagandet om att den högre kvaliteten kan betraktas som en karaktäristik av
folkbibliotekets ideologi. Man säger att läsning är meningsfull bara om den är meningsfull för
individen; samtidigt finns en hypotes om att exempelvis folkbiblioteket har förmågan att
hjälpa människor till denna insikt. Men biblioteket ska inte enbart erbjuda kulturprodukter,
det ska även göra “särskilda insatser” för att sprida kvalitetskulturen till grupper som
exempelvis inte läser böcker. Men på liknande sätt är en uppgift att öka medvetenheten om
den demokratiska processen. I detta sammanhang går det inte att se folkbibliotekets bildande,
eller folkbildande ambitioner, i den mån det är relevant att tala om sådana, i termer av bara
passivt tillgängliggörande, eller som en horisontell folkbildningstanke. Här kan sägas finnas
en vertikal struktur som får tänkas att en uppfostrare bildar (upplyser, påverkar) användaren.

Konkret talar, som nämnts SOU 1984:23 ganska kortfattat om av bildning. Det nämns ju hur
biblioteket sägs vara en viktig tillgång i kultur- och bildningsarbetet, liksom det har varit och
är en viktig del av folkbildningsarbetet i samhället. Som jag har resonerat om betonas värdet
för den enskilde på biblioteket, att läsning är en individuell angelägenhet. Som tagits upp
måste ju det dock förenas på något sätt med de ambitioner av påverkan som sägs bör finnas i
bibliotekets verksamhet. Ett annat sätt att uttrycka bildningstanken är den “bildning i vidare
mening” som hänger samman med informationsuppgifterna. Dvs. det tas för ganska självklart
att folkbibliotekets möjligheter kan bibringa bildning i denna mening. Det kan hänga samman
med de självklara sakerna att folkbiblioteket karaktäriseras av en mångfald liksom stor volym
av dokument i ett rum som är allmänt tillgängligt, samt att användaren i huvudsak själv,
eventuellt med bibliotekariens hjälp, tar ställning till vilka behov som med dessa dokument
ska uppfyllas. Den vidare meningen får förmodas innebära att detta inte hänger samman med
en bildningssyn såsom de som tagits upp i uppsatsens tidigare del. Enkelt uttrycks
folkbiblioteket som ett instrument för den enskildes bildningssträvan, “att folkbiblioteket står
till tjänst med hjälp och vägledning att finna den kunskap hon behöver”.

4.7.3. SOU 1995:84

I utredningen Kulturpolitikens inriktning tas till skillnad från i den förra bildningsbegreppet
upp som ämne. Man säger att själva “bildningssträvan”, inte enbart “folkbildning och
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organisationsliv” bör ingå i kulturbegreppet. Men för “bildningsinsatserna” nämner man
skolor och universitet, organisationer och enskilda människor. Värt att understryka är att
kulturbegreppet i detta sammanhang sägs vara konstarterna, medierna, bildningssträvanden
samt kulturarven. Dessa sidor av kulturbegreppet kan, som sagts, alla knytas tätt till
bildningsbegreppet; bildningssträvanden är ju självt en sidan av saken. I samband med detta
understryker man “möjlighet till personlig utveckling” som en väsentlig aspekt av kulturens
värde. Detta kan ju lätt sägas vara något som berör bildningens innebörd, eller kan möjligtvis
sägas vara identiskt med en del av denna innebörd. Detta då många av bildningens diskurser
kan sägas ha det gemensamt att de talar om individen snarare än om ett kollektiv, liksom
begreppet höjning, att stiga upp från det kända till det okända osv. Man vill betona den sida i
bildningen som kallas för process till förmån för resultatet, den sida som sägs associeras med
elittänkande. Det är i fråga om bildningsprocessen som det sägs att sådant som skola och
organisationer är relevant. Men personlig utveckling kan å andra sidan associeras med så
mycket annat, och bildningsaspekten får därför inte överbetonas.

Utredningens syfte att presentera ramarna för en bibliotekslag har diskuterats och hur syftet
här sägs vara att detta skulle kunna ge staten kraft att “betona betydelsen av medborgarnas rätt
till tryckt information och kunskap samt av insatser för att stärka intresset för läsning,
litteratur och bildning i samhället”. Lagen som tillkommer året efter uttrycker sig om
folkbibliotekets uppgifter som att det ska jobba för “främjande av intresse för läsning och
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt”. Det
finns inte mycket utrymme att resonera kring varför bildning understryks i utredningen men
saknas som begrepp i lagparagrafen. Det som läggs vikt vid kan dock, utifrån resonemang i de
utredningar som berörts liksom flertalet andra sammanhang, sägas anknyta till bildning som
företeelse.

Då bildning nämns i utredningen som något för folkbiblioteket är det inte uppenbart om detta
handlar i första hand endast om tillgången till böcker och andra medier, eller även om något
annat. I någon mån är uttrycket “främjande” väsentligt; till detta får förmodas höra inte endast
tillgänglighet och förmedling utan något som kan jämföras med bl.a. det som kallas
läsfrämjande insatser. Detta är ju en fråga även för andra sammanhang (här främst
Folkbibliotek i Sverige) hur, om det talas om bildning som en uppgift, det är tänkt detta ska
komma till uttryck. Ett ideal sägs vara att staten ska stödja och stimulera, inte reglera
kulturlivet. Men lagstiftning bör förekomma när det finns särskilda skäl för statlig styrning.
Det finns däremot knappast skäl att problematisera detta när det gäller folkbibliotekets
kulturförmedlande uppgifter (skälen som tas upp för bibliotekslagen handlar ju knappast
heller om bibliotekets bildande ambitioner). Men en kanske avgörande formulering är hur det
sägs att man med kraft måste “betona betydelsen av medborgarnas rätt till tryckt information
och kunskap samt av insatser för att stärka intresset för läsning, litteratur och bildning i
samhället”. Detta får uppfattas som att tillgången till litteratur av olika slag är avgörande för
individens möjligheter att bilda sig. I detta uttryckssätt finns inga drag av viljan till påverkan
eller styrning, annat än i det ospecificerade uttrycket om “insatser”. Det måste, med avseende
på de bildningsbegrepp som tagits upp, kunna förstås som en väsentlig skillnad om “insatser”
är att betrakta som uppfostran eller endast tillgängliggörande.

4.7.4. Ett gemensamt synsätt på SOU 1984:23 och SOU 1995:84

I stor utsträckning är resonemangen gemensamma för 1984 och 1995 års utredningar. Dock är
ju den äldre mer fokuserad på folkbiblioteket och kan därför sägas ha mer att säga i detta
sammanhang. Den senare har å andra ett bredare kulturperspektiv och därför väsentligen
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fokuserar på begreppet kultur – och i samband med det även bildning. Det finns anledning att
betrakta den senare utredningen som mindre problematiserande i fråga om folkbibliotekets
kulturuppgifter och det som rör bildningsaspekten. Närmare bestämt finns i förhållande till
den äldre relativt få möjligheter att resonera om eller dra några slutsatser om vad bildning har
för relevans och implikationer i sammanhanget. Betonas kan dock att ett mer definierat, och
uppenbart traditionellt (till skillnad från förslagsvis folkbildningsinfluerat) bildningsbegrepp
hävdas i den senare utredningen. Detta synsätt tas dock också upp i 1984 års utredning, några
avgörande motsättningar behöver inte formuleras: de bägge texterna (eller närmare bestämt
relevanta delar av dessa texter) kan behandlas som ett gemensamt uttryck i förhållande till det
övriga material jag har användning för i detta sammanhang.

Det finns med avseende på de resonemang som förts i detta avsnitt om utredningarna
möjlighet att se det som att två ideologier fungerar parallellt, eller möjligtvis har en
konfliktmässig relation i den folkbiblioteksdiskurs som betraktas. På ett konkret sätt kan dessa
olikartade inställningar jämföras med det synsätt på folkbibliotek som görs av Svedjedal: den
linje som kan ses som en bildningslinje kan möjligtvis knytas till uppfostringstänkandet, men
även till folkbildningsidealismen. Frihetslinjen kan knytas till kundanpassningstanken. Hos
Svedjedal kan antas finnas en föreställning om att de olika inställningarna flyter samman och
samexisterar, samtidigt som bakgrunden och de olika tendenserna fortfarande kan spåras och
därmed märkas av. Resonemang om mål och uppgifter i de tre äldre biblioteksformer som
omtalas (sockenbibliotek, rörelsebibliotek och kommersiella bibliotek) kan sägas tillhöra
olika diskurser, i den meningen att man har olika ideologiska förtecken för den verksamhet
som bedrivs i de olika formerna. Om dessa skilda ideologiska förtecken fortfarande är
relevanta är det ingen orimlighet att hävda att det råder distinktioner i termer av
diskurstillhörighet även inom det samtida folkbibliotekets verksamhet.

Ett mer tydligt exempel kan göras med hjälp av Ørums distinktioner. De två
biblioteksideologier som särskiljs av ett historiskt brott (exempelvis i termer av
modernisering) kan ganska oproblematiskt visas vara två skilda biblioteksdiskurser. Detta kan
illustreras med hjälp av ett begrepp som förmedling som exempel. I den tidigare ideologin kan
förmedling sägas handla om att med normativa tecken överföra en kanonisk kultur i
bildningstermer till en generell användare: medborgaren. I den senare är det användaren som
först sägs uttrycka en efterfrågan och ett behov, och det uppstår på så sätt ett spektrum av
användare, där förmedlingen handlar om rätt material i rätt form till respektive användare.
Förmedling blir således i denna mening ett element utan gemensam innebörd, dvs. det finns
anledning att betrakta detta som en särskiljning i diskurstermer. Detta går i sammanhanget
också att applicera på bildningsbegreppet. I det förra fallet får det ses som traditionellt och
odiskutabelt, att det råder ett hegemoniskt förhållande rörande begreppet. I det senare fallet
kan det antas vara värdemässigt ifrågasatt och därmed upplöst på viss bekostnad av sin
traditionella innebörd. För folkbibliotekets grundläggande identitet betonas ju också andra
saker.

Man ska minnas att Ørums kategorier är något av typer och tudelningen fyller något av ett
självändamål. Detsamma kan sägas om Rabers distinktioner, som inte är historiskt präglade
på samma sätt. Även här kan visas relevans för den delning som visats i det aktuella
folkbibliotekssammanhanget. Även dessa tre linjer kan betraktas som diskursivt åtskilda, med
syfte på vissa grundläggande begrepp såsom tillgängliggörande och förmedling, och kan i hög
grad, med små justeringar paras ihop med Svedjedals bibliotekstyper. I detta sammanhang blir
ju 1984 års frihetslinje en motsvarighet snarast till The Populist Initiative, och på ett mindre
övertygande sätt till Social Activism. Bildningslinjen anknyter på något sätt till Social
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Activism, men mer naturligt till The Conservative Response, i det den säger sig vilja sprida
kultur, av olika skäl till flertalet grupper, men konservativt till formen, dvs. grundläggande
värden har företräde framför användarens önskemål.

Detta aktualiserar naturligt att det finns ett drag av traditionalism kontra modernitet även i det
material som undersöks, om Ørums distinktion kan ses som övertygande. På så sätt blir
Hanssons äldre svenska folkbiblioteksdiskurs relevant: denna kan ju först lätt knytas till
Svedjedals uppfostringstänkande, i det den sägs vara fostrande och danande, liksom sträva
efter social nytta och stå för “vissa etablerade värderingar”, vilka är förenliga med ett
hegemoniskt bildningsideal. Det torde också vara okontroversiellt att se denna inställning som
förenlig med det Hansson talar som gagnande en rådande elit. Detta skulle alltså kunna
förenas även med Ørums ptolemaiska identitet liksom The Conservative Response och i den
mån dessa är förenliga med 1984 års bildningslinje även med denna. Det finns dock så vitt
man kan se ingen nödvändig koppling mellan detta traditionella tänkande och gagnande av
eliten och en kontrollerande tanke; detta får snarare ses som ett resultat av Hanssons
undersökning. (Denna inställning kan ju f.ö. lika gärna förknippas med Social Activism som
den konservativa inställningen.)  Däremot torde dessa tendenser svårligen gå att särskilja från
ett givet och traditionellt bildningsideal, som uttrycks som höjning, kulturella värden som
biblioteket representerar liksom ett kanoniskt kvalitetstänkande.

Dessa resonemang i förening kan antyda att den linje i 1984 års utredning som här diskuterats
kan anknyta till en särskild diskurs i folkbibliotekssammanhanget som skiljer sig från den
andra linjen. Då det inte saknas resonemang om (upp)fostrande och påverkan i termer av
kvalitetstänkande, kan en anknytning lätt göras till den folkbildningstanke som karaktäriseras
som uppifrån och ned. I samband med det går det likaledes att se frihetslinjen som omtalats
som möjligtvis mer av en horisontell struktur av bildande (eller något annat). Om det ligger
något i det resonemanget kan en skiljelinje eventuellt dras mellan just dessa distinktioner i
folkbildningstermer; det har ju tidigare antytts hur den horisontella kan skiljas från den
vertikala modellen i meningen av skilda diskurser (av den anledningen att det ligger olika
innebörd i begrepp såsom förmedling, lärande osv.). Med detta är inte sagt att
folkbiblioteksdiskurserna endast har relevans i folkbildningen, men i den mån folkbildningen
är relevant som en aspekt av folkbibliotek, vilket med avseende på det som tidigare tagits upp,
kan denna enkelt gjorda distinktion fungera som en aspekt av en formulering av
folkbibliotekets diskurs.

Slutsatser om bildningsbegreppet kan således dras med avseende på de resonemang som här
förts. Väsentligen har jag hävdat att bildning finns som ett fristående begrepp i
utredningstexten, i den tendens, möjligtvis ideologiska inriktning som jag kallar en bildnings-
linje. Denna kan sägas stå i ett konkurrensförhållande, men hellre samexistera, med det jag
kallar en frihetslinje. Intressantast är hur bildningsbegreppet kommer till uttryck i den tidigare
linjen. Detta har då visat sig uttrycka väsentliga influenser från ett traditionellt, vertikalt
folkbildningstänkande, där termer som fostrande, danande och det som helst kallas
folkupplysning inte är främmande. Men man talar även om en distinktion i bildningen som
process och resultat. Detta som kan anknyta till en traditionell bildningstanke som hos
Hegel/Gadamer liksom Key-Larsson och Lönnroth. I detta betonas individens egen väg, och
på så sätt anknyts till den andra linjen som betonar valfrihet och fri tillgång till material, vilket
kan hävdas vara en förutsättning för individens fria bildningssträvan och uppåtstigande i de
nämnda diskurserna, till skillnad från en styrning och uppifrån eller utifrån kommande
påverkan. På så sätt visas de bägge linjerna inte tala om olika saker. Som i främst den senare
utredningen betonas att den fria tillgången till information och material är en förutsättning för
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en “utvecklingsprocess hos individen”, är biblioteket ett rum och en resurs för bildningen, där
den enskilde behandlar materialet på det sätt som med valfria förebilder anses bäst. Men om
folkbibliotekets bildningssträvan slutar där finns bara anledning att tala om företeelsen
mycket kortfattat: många andra aspekter som kommer in är avgörande i sammanhanget, det
som i stort handlar om påverkan och en ambition att förändra människors kulturella vanor. På
så sätt går även här att se en skiljelinje i folkbibliotekets inställning i bildningstermer.

Då det finns anledning att igen betona att detta inte behöver uttryckas som motsättningar, utan
att olika attityder kan samexistera i verksamheten, kan påminnas om att skilda diskurser kan
samexistera i en och samma text, ett och samma språkliga sammanhang. Begreppet måste
därmed dock betraktas som omstritt, som en flytande signifikant. Dvs. det råder inget
hegemoniskt förhållande rörande bildningsbegreppet i den, eller snarare de, diskurser som
studeras. Om det finns en anledning till att olika attityder orsakade av varierande perspektiv
och uttryckssätt stöter på varandra och sammanfaller i olika sammanhang, finns det också
anledning att tala om interdiskursivitet i samband med de olika diskurser som hävdas finns
anledning att omtala. Slutligen kan hävdas, att den bildningens diskursordning, eller närmare
bestämt belysande delar av den som blivit aktuell i uppsatsens tidigare del, inbegriper de
skilda diskurser som omtalas som folkbibliotekets, och det går att dra paralleller mellan de
olika inställningar som finns till begreppet i folkbibliotekssammanhanget till de som tagits
upp som diskursordningen.

5. Avslutande diskussion

För det bredare perspektivets skull har jag i uppsatsen tagit upp resonemang från bl.a. tidigare
utredningar och andra dokument som rör folkbiblioteket och bildnings- (och folkbildnings-)
begreppet. Det är därmed möjligt att ställa dessa i förhållande till de utredningar som har
tagits upp i analysdelen, och kortfattat konstatera hur de skiljer sig eller ansluter till samma
synsätt.

 I SOU 1949:28 talas om såväl bildning som folkbildning som uppenbarligen väsentliga
teman. Det råder dock oklarhet om förhållandet mellan dessa begrepp. Bildningsarbete nämns
som något som bör ske i samarbete med andra verksamheter, t.ex. Statens
folkbildningsnämnd, liksom att biblioteket ska ta hänsyn till studieförbunden. Uppenbart talas
det alltså här i termer av folkbildning, men frågan är öppen om hur brett bildningsbegreppet
ska tolkas i detta sammanhang. Lättare att inse är att här förekommer en strävan efter styrning
av användarnas läsvanor, för särskilda syften. Detta synsätt går lätt att se som den tidigare
fasen i Ørums beskrivning, med Rabers konservativa inriktining (men även social activism),
uppfostringstänkandet hos Svedjedal och kanske Hanssons kontrollerande folkbibliotek. Detta
ligger helt i linje med det historiska perspektiv Ørum ger, men det ges möjligtvis inte samma
utrymme för det uppfostrande tänkandet som hos Hansson.

Detta underbetonas rent av i 1972 års utredning, då man säger sig vilja tillåta material med
även “mycket måttliga krav på kvalitet”. Man nämner informationstjänster till invandrare och
målgruppsinriktad verksamhet som förmedling som avviker från de traditionella, varför detta
synsätt anknyter till Ørums senare stadie liksom till Rabers Populist initiative. Man kan alltså
se en avvikelse från 1949, främst i termer av viss ny mångfald i synen på användaren, liksom
på karaktären på beståndet. Ingenting nämns om bildning vilket i sig eventuellt kan vara
anmärkningsvärt.
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Som en möjlig förklaring till att begreppet bildning inte förekommer tillsammans med andra
uttryck såsom självstudier, kreativitet, personlig utveckling, kulturarv och kulturell mångfald i
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest kan spekuleras i bero på att texten är en översättning från
engelskan. Denna skrift har en begränsad relevans i sammanhanget, men det kan vara värt att
konstatera att man här uttrycker ett antal principer eller målsättningar för folkbibliotekets
verksamhet.

I Statens Kulturråds dokument sägs t.ex. att man ska verka för att intresset för läsning ökar,
samt att folkbiblioteket spelar “en utomordentligt viktig roll för det livslånga lärandet”. Min
tolkning är att detta bl.a., kanske främst, hänger samman med studieförbund, vuxenskolor och
folkbildning, men förstås kan det tolkas som att det går att förknippa med bildning som ideal.
Konkret om bildning kan alltså inte heller här någonting utläsas.

I dokumentet som beskriver Svensk biblioteksförenings syften nämns främjandet av “läsning
och bildning” som ett av flera mål. Ingenting utvecklas om vare sig vad bildning är eller hur
bildning främjas, men begreppet betraktas alltså i sammanhanget som värt att nämna.

I delar av den litteratur som tar upp biblioteket i folkbildningstermer (Boken åter i centrum)
uttrycks skillnader mellan det som kallas kvalitets- respektive dagsländelitteratur i
uttryckligen normativa termer. Att betona kvalitet förefaller ju här att anknyta till de
traditionella ståndpunkterna i biblioteksideologiskt avseende. Till detta sammanhang kan även
hävdas höra det faktum att begreppen folkbildning och bildning ofta används synonymt;
däremot är förhållandet till de traditionella bildningsbegreppen mer oklart, kanske
komplicerat. Den distinktion i termer av kvalitet liksom den starka betoning som görs av
litteratur och läsning antyder ändå att det folkbildningsideal som ligger till grund för ideologin
och hela synsättet på biblioteksverksamheten ligger nära eller har anknytningspunkter med ett
traditionellt bildningsideal.

I detta liksom i andra sammanhang (Folkbildning och bibliotek?) förs  åsikten fram att
kontakten mellan folkbildningen och -biblioteket har försvagats, samtidigt som det tas för
givet att folkbiblioteket är en del av folkbildningssfären. Men biblioteksbesök har blivit
normala vardagshändelser för flertalet människor. Detta, som kan uppfattas som en paradox,
kan ses som en skillnad mellan individens bildningssträvan i folkbildningstermer (dvs. genom
studiecirklar osv.) och institutioners, såsom folkbibliotekets, engagemang med
folkbildningsförtecken. Som ett modernt exempel på det senare som tagits upp i litteraturen
kan nämnas satsningen på användarvänlig informationsteknik, vilken kan ses som en
legitimering av den starka satsning på IT-tjänster som gjorts. Detta kan dock även upplevas
som ett problem och en konflikt, då just den informationsspecialiserande sidan av
verksamheten sker på bekostnad av andra delar av den legitimerande identiteten hos
folkbiblioteket. Ett resultat kan vara att den folkbildande identiteten stöps om, och begreppet
eventuellt genomgår en förändring i betydelse.

En följd av dessa resonemang kan vara att de sidor i folkbildningen som anknyter till den
traditionella bildningen minskar i betydelse för folkbiblioteket, medan andra ökar och
folkbildningstanken kanske fortfarande fungerar som identitetsskapande och legitimerande
ideologi. Då folkbildningen i hög grad förlorat det organiserade och kollektiva draget, sätts
den i samband med det traditionellt individualistiska bildningsidealet – till vilket det har visat
sig svårligen passa ihop (målen kan vara liknande men processen är i hög grad en annan).
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Till och med när det talas om ett mer traditionellt bildningsbegrepp talas det om
informationsteknik som en väsentlig del i det moderna bibliotekets betoning av bildning
(Sophie Gustavsson). Detta måste uppfattas som en förskjutning eller instrumentell tolkning
av bildningsbegreppet i förhållande till de resonemang som förts i denna uppsats tidigare del.
Samtidigt betonas hur språktillägnelse och negativt “ordlöshet” är begrepp som är relevanta
för framtiden. Det finns eventuellt anledning att framhäva hur ett traditionellt bildningsideal
är ett vapen i det moderna “kunskapssamhället” (ett resonemang som anknyter till det
Hansson tar upp om att en bildad arbetare är bättre än en obildad, men skiljer sig från
resonemanget om det farliga i halvbildningen). Det kan spekuleras i (om inte hävdas med
bestämdhet) att den betoning som görs av informationsteknik och informationssöknings-
specialisering är uttryck för influenser från diskurser som tillhör andra diskursordningar.
Detta är i enlighet med diskursanalysen som den lagts fram ett tydligt exempel på hur
förändring går till. En följd skulle i enlighet med det vara att den folkbiblioteksdiskurs som
utsätts för påverkan tack vare nya synsätt kommer att förändras till sin karaktär i
diskurstermer, dvs. det kommer att förekomma delvis andra uttryckssätt om verksamheten än
tidigare.

Vad som kan konstateras efter dessa resonemang är, förutom att bildningsbegreppet i sig på
intet sätt är entydigt utan är belastat med flera skilda associationer i olika sammanhang, det
heller inte finns ett gemensamt bildningsbegrepp för diskurser med folkbiblioteksanknytning.
Med anledning av den starka betoning av folkbildningsidealet som görs på flera ställen är
innebörden av bildningsbegreppet ofta påverkat eller sammanfallande med någon version av
folkbildningsbegreppet. Det finns också anledning att hävda att det inte finns en diskurs som
rör det moderna svenska folkbiblioteket, utan rimligare flera. Detta kan exempelvis visas med
applicering av skilda folkbiblioteksideologier på det material som studeras. Den samlade bild
av folkbiblioteket som antas vara målet med de utredningar som studeras måste sägas ge
uttryck för motsättningar, dvs. avsaknad av hegemoni; detta i de fall då bildning tas upp som
en väsentlig aspekt i folkbibliotekets diskurs(er). Det moderna folkbiblioteket kan därför
eventuellt som i Hanssons kontext sägas ge uttryck för en “vagt definierad bildnings-, kultur-
och litteratursyn”.

Syftet med uppsatsen är inte att visa historisk förändring, men det kan antas vara möjligt att
på ett mer systematiskt sätt, med delvis samma material, studera hur innebörden av
bildningsbegreppet omvärderats i samband med att exempelvis folkbiblioteket har förändrats
från dess första tid till idag. Detta skulle kunna sättas i samband med att bildningsbegreppet
generellt är flytande och omstritt, dels att folkbibliotekets identitet, som hävdats med olika
uttryckssätt, pendlar eller slits mellan skilda värden, något som även visas i den senare
utredningstexterna. Med detta hänger väsentligen samman förändringar i samhälleliga och
politiska, inte minst kulturpolitiska, sammanhang; som exempel på en kulturpolitisk brytning
med bildning som väsentligt begrepp kan Nermans text nämnas, då det uttrycks som om de
förändringar som där kan observeras och uttrycks som önskvärda får förmodas ha relevans i
dessa termer. I det sammanhanget uttrycks ju hur bildnings- och folkbildningsbegreppen är
utsatta för en kamp, med en strävan efter hegemoni. (I samband med detta kan nämnas att
diskursanalysen i hög grad ger utrymme för studier av förändringar i samhällelig mening.
Detta hade även möjligtvis varit relevant i detta sammanhang, fastän jag valt att gå till väga på
ett annat sätt.)

Som nämnts finns anledning att påstå att skilda diskurser finns parallellt i de utredningstexter
som här står i centrum, och i samband med det kan hävdas att diskurser där “stöter ihop”
(utredningstexterna är ju inte diskursen, eller “diskurserna” utan ger uttryck för dem). Det är
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då en tänkbarhet att denna antagonism löses genom det som kallas hegemonisk intervention.
Som hävdats är det inte med nödvändighet ett problem att skilda diskurser kommer till uttryck
i samma textsammanhang, på det att ingen hegemoni kan sägas råda, eller som det enligt
diskursanalysen kan uttryckas: ingen entydighet upprättas genom artikulation (i detta
sammanhang därför att ingen entydig bild av bildningen artikulerar en bestämd identitet).

Det finns anledning att påpeka att i det hela upptar resonemangen om bildning en liten plats,
och motsättningar i termer av det begreppet kan åsidosättas om fokus är riktat mot något
annat. Likaledes finns anledning att belysa ett bildningsbegrepp som dominerar i det material
jag analyserar: detta kan påminnas handla om främjandet av god kvalitet och motarbetande av
skräpprodukter (med ett givet kvalitetsbegrepp), bedrivande av en kamp för boken och
läsandet, liksom särskilda insatser för att främja dessa värden. (Dock får inte förbises att man
vid sidan av det betonar fri tillgång, mångsidighet och demokrati.)

Detta har som nämnts en vertikal struktur för påverkan. En väsentlig jämförelse är härmed det
som sägs om bildning och utbildning. Frågan som är relevant är om folkbiblioteket kan, och
har ambition att bilda sina användare på liknande sätt som skolan i en av de utbildnings-
diskurser som tagits upp har ambitionen att bilda eleverna. Problemet med denna är, av vad
jag har kunnat utläsa, att förhållandet mellan undervisning i utbildande respektive bildande
syfte inte förklaras. Nödvändigtvis måste inte en sådan skillnad finnas; bildning hävdas inte
på något ställe vara det eleverna lär sig under lektionstimmar (möjligtvis kan detta däremot
uttryckas som allmänbildning). Det finns även den ståndpunkt som skulle önska att skolan i
olika former var ett “frirum” för bildning, men att detta knappast är en realitet. Min tolkning
är att bildningen i skolan är lika komplex som bildningsprocessen i andra diskurser. Det är
alltså enklare att tala om sakerna i andra termer, såsom den andra diskursen i utbildnings-
sammanhanget (men det innebär bara att det är mer rimligt om enkelhet tas för givet som
fördelaktigt för en teoris eller ståndpunkts riktighet). Det är också rimligt att hävda att den
ståndpunkt som menar att man kan tala om de saker som traditionellt förknippas med bildning
på andra sätt i utbildningssammanhang, nämligen som kultur, kunskap, kompetens osv. kan
göra detta på ett mer problemfritt sätt än den som vill använda begreppet bildning.

Denna tolkning kan finna en parallell i det folkbildningssammanhang, där en inställning är att
man inte kan “bilda någon”, och därför bör skilja mellan företeelserna i termer av folkbildning
respektive folkupplysning. Upplysning förutsätter en upplysare, medan den som sysslar med
bildning gör det själv. Som komplicerande av detta resonemang kan sägas att man kan bilda
sig men inte folkbilda sig. En konsekvens av båda dessa påståenden skulle vara att ingen kan
folkbilda någon, vare sig själv eller andra; däremot kan man syssla med folkbildning (här i
bägge betydelserna folket bildar sig självt och annan upplyser folket). Själva
bildningsbegreppet kan ju f.ö. sägas ha en dubbel betydelse av exempelvis process och
resultat inom en och samma diskurs. Slutsatser som är relevanta att dra i detta sammanhang är
dock att liksom i utbildningskontexten den institution som förknippas med folkbildning inte
“bildar” deltagaren på samma sätt som deltagaren eller individen bildar sig själv. Med det kan
ju lämpligen aktualiseras att folkbiblioteket ständigt hävdas vara en del av folkbildningen. I
enlighet med det bildar alltså inte folkbiblioteket, men kan bistå med material och resurser vid
folkbildande (som i vissa kontexter skulle kunna kallas folkupplysande) verksamhet.

En förklaring till otydligheten i innebörden av bildning i folkbiblioteksdiskursen kan inte
förvånande vara den knytning till folkbildning som markeras i flera sammanhang, liksom den
traditionella, om man så vill elitistiska innebörden av bildning betonas i andra, kanske även
samma, sammanhang. Även i de moderna utredningarna om folkbibliotek (i synnerhet 1984
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års utredning), på samma sätt som i 1949 års liksom i den folkbiblioteksideologi som beskrivs
hos Hansson, går det inte att undvika uttryckssätt i termer av uppfostran, danande,
motarbetande av skräp- och undermåliga produkter liksom ett förgivettaget kvalitetsbegrepp.
Viljan att med folkbibliotekets hjälp höja, förbättra eller bilda individen, alternativt folket,
genom folkbibliotekets material och resurser är gemensam.

Naturligtvis görs initialt vissa förgivettaganden om vad saken innebär, och då det visas finnas
motsägelsefullhet, eller bara oklarhet, måste kanske innebörden omvärderas. Ett enklare
alternativ kan vara att det även intradiskursivt finns olika innebörd i begreppen. För att
påminna om den praktiska innebörden i problematiken, kan exemplifieras hur folkbiblioteket
sägs ha som syfte att hellre sprida kvalitets- än dagsländelitteratur. Till detta kan kopplas det
som beskrivs som bildande uppgifter. Således någon typ av försök till påverkan på
användaren, i syfte att “bilda” henne. Detta på samma sätt som i de diskurser som talar om
skolans uppgift som bildande, eller studieförbundsverksamhet som bildande. Detta förefaller
oproblematiskt, såvida inte dessa resonemang ska knytas till de traditionella bildningsbegrepp
som representeras av Key-Larsson, Lönnroth och Gadamer/Hegel, som en relativt komplex,
och i hög grad hemlighetsfull och inte fullt förklarbar process av andlig och intellektuell
höjning. Otvetydigt har kvalitetslitteraturen med detta att skaffa, men med dessa bildnings-
begrepp förefaller folkbibliotekets bildningsbegrepp bli innehållslöst.

I huvudsak två möjligheter framträder för förståelsen av företeelsen: folkbiblioteket kan, i
likhet med andra institutioner bedriva bildning, sett som påverkan, gentemot användaren med
hjälp av de resurser och material som är utmärkande för dess verksamhet. För det andra kan
det hävdas att endast den enskilde kan bilda sig själv och folkbiblioteket kan endast vara till
hjälp med företrädesvis material och referensarbete vid individens bildning. Dessa attityder
bör närmast betraktas som motpoler och behöver inte nödvändigtvis stämma in på två skilda
typer av bibliotek.

Den förra ståndpunkten kan sägas gå att förena med folkbildningstanken i stort, med den
utbildningsdiskurs som representerar bl.a. Skola för bildning, liksom den som ser
allmänbildning som en del i skolans uppgift – den folkbiblioteksdiskurs som på ett mer eller
mindre instrumentellt sätt resonerar i termer av uppfostring, höjning och bildning av
användaren/medborgaren. Den andra ståndpunkten kan representeras av exempelvis Key-
Larsson, Lönnroth, Gadamer/Hegel. Ett folkbibliotek som betonar ett traditionellt
bildningsideal kommer att anknyta till t.ex.Rabers conservative response, i den mån detta
synsätt undviker att instruera, hämma eller döma. Man kommer ändå att fastna i problem med
bl.a. urvalskriterier, liksom en fråga om vad som egentligen bildar. En konsekvens torde
också vara att man inte skulle ha anledning att understryka det bildande syftet med
verksamheten – snarare bara erbjuda ett visst material. Om bildning ses i enlighet med
folkbildningstanken i stort, kan den beskrivas i termer av social activism. Det ska påpekas att
denna identitet på intet sätt utesluter självbildningen, utan endast att den ofrånkomligt har
inslag av folkbildnings- eller uppfostringstänkande. Som nämnts finns på olika sätt båda dessa
tendenser uttryckta i de två utredningar jag analyserar; detta är ett av skälen till att det kan
finnas anledning att tala om skilda diskurser i sammanhanget.

Det är här nödvändigt att anmärka att en dylik distinktion troligtvis inte kan vara total - vilket
därmed lättare löser de problem som kan tänkas uppkomma i samband med en sådan insikt.
För det första talar ju den folkbiblioteksdiskurs som kommer till uttryck i de senare
utredningarna om ett bibliotek som erbjuder kvalitetsprodukter osv. Men eftersom det även
talas om åtgärder och ambitioner att påverka användaren finns också ett drag av



66

uppfostringstänkande. På samma sätt kan exempelvis det som sagts om Lönnroth visas i
huvudsak handla om en klassisk, individualistiskt präglad bildning, men det nämns ju också
hur exempelvis skolan, liksom eventuellt folkbildningen, kan stimulera till bildning. Detta är
dock inte samma sak som att bildningen är en av skolans uppgifter, men gränsen blir inte
glasklar. Man kan ju nämligen även tänka sig folkbildningstanken som ett redskap för den
enskilde att erhålla lärdom i syfte att i termer av bildning sedan höja sig till det okända.

Polariteten mellan denna inifrån eller utifrån kommande bildningssträvan anser jag vara
genomgående i materialet, men alltså inte en total och uppenbar skillnad, utan kan uttryckas i
grader. Genom att uttrycka sig med nyansrikedom kan den ena tendensen förmodligen över-
sättas till den andra – så även i folkbibliotekssammanhang. Resultatet kan dock bli att
bildningsbegreppet kommer att variera i högst betydande omfattning från något mycket brett
och svårfångat till något mycket snävt och specifikt.

Slutligen anknyter detta till och aktualiserar en eventuellt avgörande punkt som likavis är
genomgående i materialet. Det handlar om att syften med bildningen är intimt förknippad med
perspektivet på bildningens riktning enligt ovan. I exempelvis Hanssons traditionalistiska
folkbiblioteksdiskurs talas ju om värdet av att höja medborgarna, i det att exempelvis en
bildad arbetare är en bättre arbetare och medborgare än en obildad. Folkbildningstanken är
ganska naturligt en vilja att minska klassklyftor och öka möjligheten till demokrati. En fråga
är i vems tjänst höjningen och bildningen sker - i individens, kollektivets eller samhällets. Det
har konstaterats av Hansson hur folkbiblioteket varit ett instrument för makten i termer av
kontroll. Att bedriva en vertikal folkbildning kan eventuellt tolkas som samma sak. Resonerat
på andra sätt är bildning och folkbildning på samma sätt som utbildning sätt för den enskilde
att få redskap att bättre klara sig i tillvaron. I termer av kulturellt kapital kan det vara en fråga
om ekonomisk eller annan vinning. En total motsats skulle vara bildning bedrivet enbart för
sin egen skull. Huruvida detta är en realitet eller alltid kan förklaras som förklädnader för
andra saker måste vara en öppen fråga. Genom att erinra om äldre tiders obenägenhet att ge de
bredare befolkningslagren tillträde till högre utbildning och till och med grundläggande skola
kan lätt ses hur bildning och kunskap setts som en fara och ett hot mot den rådande eliten,
eventuellt mot folket självt.

För att använda distinktionen i den moderna folkbiblioteksdiskursen kan en misstanke vara att
det råder delvis samma föreställningar om bibliotekets nytta och värde som under den period
Hansson studerar, men av naturlig anledning uttryckt på andra sätt. Jag har i analysen
konstaterat att bildningsbegreppet delvis används på ett sätt som måste sägas kunna förutsätta
en bildare eller förmedlare, vilket skiljer sig från vissa av de diskurser som tagits upp som en
bildningens diskursordning. Att den tendensen finns måste dock inte betyda att det finns
samma anspråk till uppfostran, danande och kontroll som i andra sammanhang. Det kan tolkas
som en självklarhet att en institution står för vissa värden snarare än andra (ofrånkomligt hur
mycket neutralitet än betonas) liksom andra institutioner representerar andra värden – det
måste ju nämligen finnas ett mål och syfte med verksamheten. Å andra sidan kan det tolkas
som försök från den rådande eliten att påverka medborgarnas vanor, intressen och åsikter,
vilket eventuellt är fullt möjligt att förena med strävan efter mångfald, tolerans och öppenhet.

Resultatet av undersökningen kan för det första visa tecken på att resonemangen om
bildningen intar en väsentlig plats utan att ta stort utrymme i anspråk. Jag har funnit att de
resonemang som förs kan anknytas till äldre tiders folkbiblioteksdiskurs med ideal som
danande, uppfostran och påverkan på användaren, i resonemang som kopplas till en
kontrollerande ideologi och till en vertikal struktur för bildning, liksom till en kanonisk kultur
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och ett konservativt tänkande. På ett tydligt sätt anknyter resonemangen även till den
utbildningsdiskurs som betonar bildning som ett viktigt mål för skolverksamheten. Detta
synsätt tar dock ofrånkomligen bort den för de traditionella synsätten på bildning
karaktäristiska draget av individualitet från bildningen, och förknippas lättare med en vertikalt
folkbildande (folkupplysande) tradition. Vad som lyfts fram med folkbildningen är att det kan
förekomma en vägledande och “bildande” aspekt: traditionellt finns tanken att någon bildar
(eller hellre upplyser) de andra, liksom i utbildningssammanhang.

I samband med dessa iakttagelser i materialet konstateras med hjälp av diskursanalytiska
termer att användningen av begreppet bildning i folkbibliotekssammanhanget inte entydigt
anknyter till de huvudtendenser som finns i ett traditionellt bildningsbegrepp. Samtidigt som
det betonas att folkbibliotek och folkbildning traditionellt och per definition förknippas finns
genomgående uttryckssätt som antyder att det är ett traditionellt begrepp som åsyftas med
“bildning”; det förblir en delvis obesvarad fråga om med bildning ska ses den typ av påverkan
som en del av folkbildningen medger, eller om det är en fri och individuell process som i den
traditionella bildningen. Betonas den sistnämnda inställningen, i enlighet med de synsätt på
bildningsbegreppet som tas upp i uppsatsens första del, blir den ett uttryck för motsättning
mot de drag av uppfostrande, danande och påverkan som ofrånkomligen finns.

6. Sammanfattning

Jag har i uppsatsen föresatt mig att studera begreppet bildning såsom det kommer till uttryck i
vad jag kallar en folkbiblioteksdiskurs. Denna diskurs avser i synnerhet moderna svenska
förhållanden, såsom det främst kommer till uttryck i två offentliga utredningar som helt eller
delvis behandlar folkbibliotek. Metoden jag använder är baserad på den diskursanalys som,
främst refererande till Fairclough och Laclau/Mouffe, beskrivs av Winther-Jørgensen &
Phillips.

För att erhålla en uppsättning varierande beskrivningar av bildningsbegreppet som bedöms
vara användbar, studerar jag först ett antal texter av svenska författare från skilda epoker som
har bildning som en central eller i övrigt relevant term. Dessa texter betraktas som
representanter för olika diskurser, som förslagsvis utgör en diskursordning med bildning som
en gemensam term. Skilda synsätt på företeelsen träder fram, där likheter och olikheter kan
artikuleras. Vid sidan av dessa ”diskurser” tas begreppen allmänbildning, folkbildning och
utbildning upp i förhållande till bildningsbegreppet.

I delanalysen som behandlar dessa ämnen framstår bildning med gemensamma drag från de
olika diskurser som en process såväl som ett resultat, där processen handlar om individens
egen höjning från det kända till det okända. I samband med detta finns inslag av något som
inte kan förklaras, liksom att individen i allt väsentligt själv måste sköta om sin process.
Resultatet beskrivs som en i huvudsak holistisk förståelse, där mångskiftande perspektiv kan
vara karaktäriserande; detta till skillnad från en allmänbildningstanke som präglas av
partikularitet. Saker som kan betonas är de antika idealen, ett historiskt synsätt liksom
kulturarvet. I vissa sammanhang uttrycks en uteslutning i bildningstermer, relaterat till klass
eller anlag. Som mer eller mindre uttalad reaktion på denna uteslutning formuleras en
motsättning i termer av passivitet kontra deltagande, där en horisontell i motsats till vertikal
folkbildningstanke är ett ideal. I samband med folkbildningen görs även distinktioner som rör
vem som kan bilda vem, om endast individen, eller även en folkbildare eller upplysare kan
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sköta om bildningen. Samma problematik finns i utbildningssammanhanget, där delade
meningar finns om skolan dels ska, dels kan bilda eleverna. Dessa sammanhang aktualiserar
även huruvida bildning kan vara en kollektiv eller endast en individuell angelägenhet. I
samband med det är en motsättning den som rör huruvida bildning kan betraktas i nyttotermer
eller endast gäller som självändamål. Såväl en traditionalistisk som modern, liksom en
vertikal såväl som horisontell folkbildningssyn skiljer sig från, liksom har relevanta
beröringspunkter med det traditionella bildningsidealet. De utbildningsrelaterade diskurserna
anknyter på skilda sätt till någon av dessa alternativ. Tydligt kan konstateras att det inte råder
något hegemoniskt förhållande vare sig med avseende på historiska skillnader eller för
moderna förhållanden i de diskurser som bedöms ha bildning som ett väsentligt element.

I uppsatsens andra del har först ett antal teorier om folkbiblioteksverksamhet tagits upp, för att
fungera som resonemangsbakgrund för användningen av bildningsbegreppet i det svenska
folkbibliotekssammanhanget. I frågan om bildningsbegreppets relevans i
folkbiblioteksdiskursen är fokus huvudsakligen riktat mot de två offentliga utredningarna.
Drag som är väsentliga i sammanhanget betonar å ena sidan frihet och neutralitet i tillgången,
å den andra främjande av kvalitet och motarbetande av skräpprodukter. Två skilda attityder,
vilka eventuellt kan kopplas till skilda diskurser som berör folkbiblioteket, beskrivs i enlighet
med dessa drag i analysen som en frihetslinje och en bildningslinje. Dessa linjer kan var för
sig kopplas till skilda ideologiska ståndpunkter i de teorier om folkbiblioteksverksamheten
som tas upp. Motsättningen kan hävdas vara en realitet i det material som fungerar som en
beskrivning av folkbibliotekets diskurs, trots att den inte behöver ses som öppen eller
ifrågasättande samexistensen i verksamheten. Av den anledningen kan det vara rimligt att tala
om flera diskurser, vilket dock inte är någon motsägelse även om de uttrycks i samma text. En
slutsats är att det kan ha relevans till vilket bildningsbegrepp, dvs. vilken diskurs, såsom
ambitionen är att beskriva dem i delanalysen, bildningsbegreppet i folkbiblioteksdiskursen
(eller -diskurserna) anknyter till eller syftar på, för hur relevant användningen av begreppet är
i folkbibliotekssammanhanget.
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