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Abstract: The aim of this master’s thesis is to investigate a possible 

connection between the development of mobile library services in 
Sweden and the development of cultural policy during 1945-2006. 
Our main question is: is there a connection between the 
development of the mobile library services in Sweden, as described 
in Biblioteksbladet, and the development of cultural policy as 
portrayed by Anders Frenander and Dorte Skot-Hansen? 

 
In order to answer this question, we formulated two secondary 
questions: 
• How are the mobile library services described in 

Biblioteksbladet between 1945 and 2006? 
• Are there any similarities or dissimilarities between the 

development of the mobile library services and the 
development cultural policy as described in our theoretical 
models? If so, in what way? 

 
Our study covers the entire time period since the start of the mobile 
library services in Sweden in the late 1940s. The final year for our 
investigation is 2006. 
 
Our theoretical framework contains Dorte Skot-Hansen’s model of 
the development of western European cultural policy in the post-
war period, and Anders Frenander’s discourse analysis of the 
Swedish cultural policy during the 20th century. The 
methodological approach in this study is a descriptive analysis of 
ideas based on a number of questions, partly based on Skot-
Hansen’s model. 
 
The result of our investigation shows that there is a tangible 
relation between the development of the mobile library services 
and the development of cultural policy. This connection diminishes 
during the 1980’s, by the time that the cultural practices become 
more instrumental.  
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1. Inledning 
Det har gått snart 60 år sedan den första bokbussen i Sverige rullade ut från Borås 
stadsbibliotek. Sedan dess har verksamheten både hunnit växa och minska till sitt 
omfång och bokbussen har gått från att ha varit en provisorisk lösning och 
experimentell verksamhet till att bli en fast del av folkbiblioteksverksamheten, snarare 
att betrakta som en filial som råkar befinna sig på hjul. Idag finns det 93 bokbussar på 
våra vägar (Kulturen i siffror 2005, s. 26). 
 
En grundläggande tanke med bokbussverksamheten är att alla människor, oavsett 
geografisk tillhörighet, skall ha tillgång till samma sorts biblioteksservice som går att 
finna i tätorterna. Bokbussen blir ett sätt att nå ut med ett urval av allt det ett bibliotek 
har att erbjuda kommuninvånarna, ett sätt att decentralisera biblioteksservicen. 
Bokbussen finns och verkar också i tätorterna även om den mest förknippas med 
landsbygden. 
 
Sedan bokbussverksamheten tog sina första trevande steg i Sverige på 1940- och 1950-
talen har samhälle och teknologi utvecklats. Biblioteken har gått från att primärt syssla 
med utlåning av böcker till att bli något som vi ser som ett nav i informationssamhället. 
Numera lånas det inte bara ut böcker; musik, film och datorspel har kommit in i 
verksamheten, låntagarna kan koppla upp sig mot Internet eller kanske ta en kopp kaffe 
i bibliotekets kafé. 
 
Som del av folkbiblioteksverksamheten påverkas bokbussarna även de av förändringar i 
kulturpolitiken. Eftersom vi vet att biblioteksverksamhet förändrats parallellt med att 
kulturpolitiken skiftat fokus är vi intresserade av att undersöka i vilken utsträckning 
bokbussverksamhet följt dessa förändringar och om argumentation kring och 
framställning av bokbussverksamhet i fackpress kan sättas i relation till kulturpolitiken. 
 
Under våra terminer här på Bibliotekshögskolan har vi läst kurser i kulturpolitik och det 
var främst under dessa som vårt intresse för folkbibliotekets förändrade funktion 
väcktes. Det är tydligt att det skett förändringar i attityder gällande hur staten ska agera i 
kulturfrågor, men oklart är vilken effekt dessa förändringar får i praktiken. Eftersom vi 
båda har erfarenhet av arbete på filialbibliotek respektive bokbuss har vi upplevt hur 
användares tillgång till information skiljer sig åt, beroende på hur verksamheternas 
praktiska förutsättningar varierar eller beroende på om låntagaren är boende på 
landsbygden eller i en stad nära ett huvudbibliotek. 
 
Vi går in i uppsatskursen med en känsla av att bokbussverksamheten på något vis 
hamnat på efterkälken vad gäller den förändring som framför allt de senaste åren skett 
gällande den del av biblioteksverksamheten som ska verka utbildande och 
demokratifrämjande. Vi vill undersöka om denna uppfattning finner något stöd i artiklar 
om bokbussverksamhet eller om det framkommer att förändringar i kulturpolitik och i 
den övriga folkbiblioteksvärlden verkar ha ett motsvarande genomslag i 
bokbussverksamheten. 
 
Vårt intresse för bokbussverksamheten grundar sig i vår syn på biblioteken som en 
viktig informationsförmedlare. I ett glesbefolkat land som Sverige finns det många 
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människor som har långt till en biblioteksfilial och bokbussen är ett sätt att se till att fler 
kan få tillgång till biblioteksverksamheten och dess tjänster. I bibliotekslagens § 2 står 
att: 

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. 

Hur denna tillgång ska te sig preciseras inte ytterligare och en ojämlik tillgång verkar 
inte möta något hinder i lagen (Bibliotekslag 1996:1596). I Unescos 
folkbiblioteksmanifest står att läsa att: 

Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod 
utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. 

Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt 
lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och 
för olika grupper i samhället (Svenska Unescorådets skriftserie 2/1995, s. 17). 

Värt att tänka på är dock att Unescos folkbiblioteksmanifest endast har formen av en 
deklaration och inte på något vis är tvingande för medlemsstaterna (Svenska 
Unescorådets skriftserie 1/2006, s. 7). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning en koppling mellan den 
utveckling bokbussverksamheten genomgått sedan starten och kulturpolitikens 
utveckling under samma tidsperiod kan göras. Genom att titta på hur 
bokbussverksamheten framställts i Biblioteksbladet vill vi ta reda på huruvida det finns 
ett samband mellan den kulturpolitiska utvecklingen i Sverige och 
bokbussverksamheten samt hur det sambandet ter sig.  
 
För att uppfylla detta syfte har vi formulerat en övergripande frågeställning:  
 
Hur ser bokbussverksamhetens utveckling i Sverige ut, så som den skildras i 
Biblioteksbladet, ställt mot den kulturpolitiska utvecklingen så som Anders 
Frenander och Dorte Skot-Hansen framställer den? 
 
För besvarandet av denna fråga har vi formulerat två underfrågor: 
 
• Hur beskrivs bokbussverksamheten i Biblioteksbladet mellan 1945 och 2006, med 

avsikt på följande: 
a) Var läggs artiklarnas tonvikt? 
b) Kan ett mål med bokbussverksamheten skönjas i texten, i så fall vilket? 
c) Vilka användare riktar sig verksamheten till? 
d) Vilken syn, om någon, på kulturförmedling kommer till uttryck i texten? 
e) Vilken är personalens roll/funktion i bokbussen? 

 
• Finns det likheter och skillnader mellan bokbussverksamhetens utveckling och den 

kulturpolitiska utvecklingen så som den beskrivs i våra valda teorier? I så fall vilka? 
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1.2 Avgränsningar 
Vi har i vår uppsats valt att undersöka artiklar publicerade i Biblioteksbladet. Att vi valt 
denna facktidskrift beror på att det är den största tidskrift som riktar sig specifikt till 
verksamma på biblioteksfältet. Biblioteksbladet distribueras till Biblioteksföreningens 
medlemmar som år 2006 uppgick till ”drygt 3 500 personer och institutioner” (Svensk 
Biblioteksförening 2007, s. 36). Biblioteksbladet är även den enda tidskrift inom 
området som haft utgivning under hela den period vi valt att undersöka. Geografiskt har 
vi valt att begränsa oss till artiklar som rör bokbussverksamhet i Sverige. 
 
Angående den tidsmässiga avgränsningen har den tett sig naturlig. Vi har valt att 
undersöka artiklar från hela den period som bokbussverksamhet funnits i Sverige. Vi 
valde dock 1945 som startår för vår läsning av Biblioteksbladet då vi ville se om det 
förekom någon diskussion om bokbussar innan verksamheten drogs igång i Sverige 
1948. 1945 är även det år då vår användning av Anders Frenanders diskursanalys börjar, 
i och med den fas han kallar En spirande debatt. 2006 är den sista hela årgången av 
Biblioteksbladet som finns vid tiden för vårt uppsatsskrivande. Därför har vi valt 2006 
som slutår.  
 
Med bokbuss avser vi i denna uppsats en buss eller lastbil som utgör en mobil 
utlåningslokal. Vi avser främst fordon som stannar på förutbestämda hållplatser och 
som låntagarna söker upp för att nyttja bibliotekstjänster. 

1.3 Material 
När vi skriver om folkbibliotekens utveckling i Sverige har vi använts oss av Den nya 
biblioteksförfattningen (1930), Folkbibliotek i tal och tankar (1982) och journalisten 
Bjarne Stenquists Är det på efterkälken Sverige åker? (2003). Framställningen i den 
sistnämnda skriften är journalistisk till sin karaktär, och Stenquist förordar i sin text 
ökat samarbete mellan kommuner och regering för att formulera folkbibliotekens 
uppdrag. Vi valde, trots att vi är medvetna om dess tendens, att använda oss av denna 
källa, för att Stenquist på ett koncist sätt beskriver den svenska 
folkbiblioteksutvecklingen. I stycket om folkbibliotekens förändrade roll i samhället har 
vi använt oss av Peter Almeruds Biblioteksplaner: från bibliotekslag till biblioteksplan 
(2005), skriven på uppdrag av Svensk Biblioteksförening. Almerud arbetar idag bland 
annat som utredare med inriktning på kultur och kulturpolitik. Då publikationen är 
skriven på uppdrag av Svensk Biblioteksförening är vi medvetna om att det kanske inte 
är en helt neutral bild av verksamheten som presenteras. Inom uppsatskursens ram 
hinner vi inte göra någon egen studie av hur folkbibliotekens roll förändrats de senaste 
decennierna varför vi valt att använda oss av Svensk Biblioteksförenings skrift. Vi inser 
att det är problematiskt att i en historisk genomgång endast basera oss på en källa, men 
vi bedömer den både tillförlitlig och uttömmande, trots eventuell partiskhet. 
 
Vi har i kapitlet om bokbussverksamheten och dess utveckling använt oss av olika 
källor som behandlar ämnet. Sigurd Möhlenbrock, som arbetat som biblioteks-
administratör samt varit chef för Göteborgs stadsbibliotek 1955-1979 
(Nationalencyklopedin, Sigurd Möhlenbrock) har skrivit mycket angående biblioteks- 
och bokbussverksamhet. Möhlenbrock har bland annat skrivit Biblioteksadministration: 
teori och praktik (1970) samt Bokbussen kommer; en introduktion till verksamheten 
(1973) som vi använt oss av i vår uppsats. Bokbussen kommer belyser 
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bokbussverksamhet ur olika synvinklar, och tar exempelvis upp den historiska 
utvecklingen och diskuterar verksamhetens målsättningar. I den historiska 
genomgången av bokbussverksamheten har vi även använt oss av Biblioteket och Vi 
från 1958, ett nummer som helt inriktades på mobil verksamhet. Numret syftade till att 
vidarebefordra erfarenheter till dem som stod inför att starta upp olika typer av mobil 
verksamhet. 
 
I delen om uppsökande verksamhet har vi använt oss av Ända hem till fru Nilsson 
(1990), en metodutredning som handlar om just uppsökande verksamhet. Denna skrift 
var ett led i kulturrådets arbete för att utveckla och förbättra bibliotekets metoder. 
Avsikten med rapporten var att den skulle fungera som underlag för bibliotekens 
verksamhetsplanering inom det uppsökande området (Lundin & Modigh 1990, s. 7). Vi 
valde denna bok eftersom vi ansåg den både pålitlig och relevant, trots att vi inser att 
den i och med sitt syfte, och att det är kulturrådet som är uppdragsgivare, kan visa på 
viss tendens vad gäller framställningen av uppsökande verksamhet. Boken behandlar vi 
som en antologi, trots att de texter vi använt oss av alla är skrivna av Dan Lundin. Vi 
har markerat de olika texterna i referenserna med 1990a, b, c och d för att de lättare ska 
återfinnas i litteraturförteckningen. Vi har även tagit del av Mats Herders, numera 
överbibliotekarie på Växjö universitetsbibliotek, avhandling Arbetsplatsbibliotek i 
Sverige: Studier av en uppsökande folkbiblioteksverksamhet och dess framväxt (1986). I 
denna har vi använt oss av de delar som behandlar uppsökande biblioteksverksamhet. 
 
När vi i 3.4 skriver om bokbussens situation i Sverige har vi endast använt oss av 
Helena Rojseks magisteruppsats Femtio år med den svenska bokbussen: En 
undersökning av dagens bokbussverksamhet och dess historia (1999). Uppsatsen 
handlar främst om situationen för den svenska bokbussverksamheten vid tiden för 
uppsatsens genomförande. Författaren skickade ut enkäter till samtliga svenska 
kommuner som bedrev bokbussverksamhet, vid tidpunkten för undersökningen 110 
kommuner, varav 75 kom att besvara enkäten. Vi valde att använda oss av denna 
uppsats på grund av att det är den senaste källan som ger kännedom av hur bokbussens 
situation är i Sverige. Trots att den är åtta år gammal bedömer vi den fortfarande 
relevant för vår uppsats.  
 
För vår teoretiska ram har vi använt oss av Anders Frenanders bok Kulturen som 
kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet 
(2005) och Dorte Skot-Hansens artikel Kultur til tiden – Strategier i den lokale 
kulturpolitik (1999). Dorte Skot-Hansen är föreståndare vid Center for Kulturpolitiske 
Studier vid Danmarks Biblioteksskole i Köpenhamn1. Anders Frenander är docent i idé- 
och lärdomshistoria och föreståndare på Centrum för kulturpolitisk forskning vid 
institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås2. 
Frenander har vid skrivandet av sin bok främst använt sig av tidskriftsartiklar som 
källmaterial. Det han redogör för i boken är sin egen tolkning av olika politiska aktörers 
åsikter. Det är en personlig framställning där han tagit del av och tolkar bland annat de 
politiska partiernas material. Vi har valt att vid redovisningen av de artiklar vi funnit 
använda oss av den tidsmässiga indelning som han gör av den kulturpolitiska diskursen. 
Dorte Skot-Hansen å sin sida kan vi uppleva som väl kategorisk, samtidigt som hon hela 

                                                 
1 Danmarks Biblioteksskole 2007, www.db.dk/dsh [2007-05-04] 
2 Högskolan i Borås 2006, www.hb.se/bhs/personal/frenand.htm [2007-05-04] 
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tiden inflikar med reservationer, men vi upplever ändå att dessa texter, sett till helheten, 
är mycket användbara. 
 
För tillämpningen av vår valda metod, idéanalys, har vi läst Ludvig Beckmans 
Grundbok i idéanalys: En studie av politiska texter och idéer (2005). Beckman är 
filosofie doktor i statsvetenskap och arbetar som lärare och forskare vid Stockholms 
universitet3. Vi har även använt oss av Göran Bergström och Kristina Boréus bok 
Textens mening och makt (2000). Bergström och Boréus är båda forskare och lärare vid 
den statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. 
 
I vår empiriska undersökning har vi använt oss av artiklar från Biblioteksbladet. 
Biblioteksbladet har givits ut sedan 1916 som organ för Sveriges allmänna 
biblioteksförening, som efter sammanslagningen med Svenska bibliotekariesamfundet 
blev Svensk Biblioteksförening. Biblioteksbladet ser det som sin uppgift att ”dels vara 
medlemstidning för Svensk Biblioteksförening, dels vara ett av Sveriges ledande organ 
för en levande, nydanande och ifrågasättande biblioteksdebatt” (Zorn 20064), Vi 
använde oss av de artiklar vi fann här som handlade om bokbussverksamhet. Eftersom 
det är ett medlemsorgan inser vi att tidskriften skulle kunna visa på viss tendens 
gällande framställningen av medlemmarna och deras verksamhet. 

1.3.1 Urval 

Vi har gått igenom Biblioteksbladet från 1945 till 2006 och hittat sammanlagt 38 
artiklar som handlade om bokbussverksamhet. Sju artiklar föll bort från undersökningen 
då vi bedömde att dessa inte var till hjälp vid uppfyllandet av uppsatsens syfte. Dessa 
artiklar berörde förvisso vårt övergripande problemområde; bokbussverksamhet; men 
inte på ett sådant sätt att de sade något väsentligt om vår forskningsfråga. Kvar blev 31 
artiklar som presenteras i kapitel 6. För en komplett lista på artiklar, både de vi använt 
oss av i undersökningen samt de som föll bort, se bilaga.  

1.4 Disposition 
Kapitel 2 Här går vi igenom tidigare forskning på området. Vi ger först en bild av 

forskning gällande bokbussverksamhet för att sedan ge en överblick över 
nordisk kulturpolitisk forskning. 

 
Kapitel 3 Här redogör vi för folkbibliotekens och bokbussverksamhetens historiska 

bakgrund och utveckling. Vi tar även upp huruvida bokbussverksamhet 
kan anses vara uppsökande verksamhet samt verksamhetens situation 
enligt den senast publicerade forskningen, och redovisar slutligen kort för 
lite statistik kring biblioteksverksamhet. 

 
Kapitel 4 I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår teoretiska ram som baseras 

på Anders Frenanders analys av den svenska kulturpolitiska diskursen 
under efterkrigstiden samt Dorte Skot-Hansens schematiska uppställning 
över kulturpolitikens förändring under samma period.  

 

                                                 
3 Santérus förlag 2007, Ludvig Beckman. www.santerus.se/200/201.asp?id=984 [2007-04-18] 
4 www.sab.se/nyheter/g/nyhet02468.html [2007-02-26] 
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Kapitel 5 Här presenterar vi vår valda metod som är beskrivande idéanalys samt ett 
analysverktyg som består av frågor vi ställer till våra texter. 

 
Kapitel 6 I detta kapitel genomför vi den empiriska undersökningen. Här undersöker 

vi de artiklar om bokbussverksamhet vi funnit som publicerats i 
Biblioteksbladet 1945-2006 genom att ställa ett antal frågor till texterna.  

 
Kapitel 7 Detta är vårt analyskapitel. Här ges först en tematisk genomgång av 

artiklarna och sedan försöker vi koppla resultatet av vår empiriska 
undersökning till vår teoretiska ram. 

 
Kapitel 8 Detta kapitel består av diskussion och slutsatser där vi funderar vidare på 

det som framkommit i undersökning och analys men tar också ett större 
grepp om vårt forskningsområde. Vi diskuterar kring de slutsatser vi drar 
av vårt arbete, funderar självkritiskt kring vårt genomförande och 
presenterar idéer för vidare forskning. 

 
Kapitel 9 Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 
 
Käll- och litteraturförteckning 
 
Bilaga 1 Utgörs av dels en lista i alfabetisk ordning på de artiklar vi har använt oss 

av i vår undersökning, dels en lista på de artiklar som valts bort enligt 
1.3.1. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel ger vi först en bild av hur den tidigare forskningen angående 
bokbussverksamhet i Sverige ser ut och tittar på bokbussforskning som tangerar vårt 
syfte. I 2.2 följer sedan en överblick över kulturpolitisk forskning i Norden. 

2.1 Bokbussverksamhet 
Tidigare forskning gällande bokbussverksamheten i Sverige är ytterst begränsad. Det 
har dock skrivits ett par magisteruppsatser som behandlar ämnet. Anna Lysebäck och 
Lise-Lotte Norrströms magisteruppsats Bokbussen – från dåtid till nutid: En studie om 
bokbussens utveckling i Sverige (2000) behandlar bokbussens historia och utveckling i 
Sverige, från starten 1948 fram till sekelskiftet 2000. Uppsatsförfattarna ville ta reda på 
om bokbussverksamheten utvecklats från det att den startade och vilken inverkan 
samhällsutvecklingen och biblioteksutvecklingen haft på verksamheten. De använde sig 
av källanalys av material från främst böcker och artiklar, men även arkivmaterial från 
Statens kulturråd. Undersökningens resultat visade att förutsättningarna för bokbuss-
verksamheten har förändrats under årens lopp, främst på grund av ekonomiska förut-
sättningar för både bokbussverksamheten och för folkbiblioteksverksamheten i stort.  
 
Gunhild Bergqvist skriver i sin uppsats Bokbussverksamhet – Effektiv decentralisering 
av svensk biblioteksservice? (2003) om bokbussen som ett verktyg för effektiv 
decentralisering av biblioteksservice. Bergqvist ville med uppsatsen undersöka 
bokbussens funktion som decentraliserad biblioteksservice och se om det fanns andra, 
möjliga decentraliseringsmetoder. För att få inblick i hur bokbussverksamheten 
fungerade i svenska kommuner genomförde hon sju kvalitativa intervjuer i lika många 
kommuner. På det insamlade intervjumaterialet tillämpades helhetsanalys. Hennes 
resultat påvisade att det idag inte finns några bra alternativa metoder istället för 
bokbussverksamhet men att det är möjligt att komplettera bussverksamheten med t.ex. 
biblioteksservice via Internet. 
 
Helena Rojsek undersöker i sin magisteruppsats Femtio år med den svenska bokbussen: 
En undersökning av dagens bokbussverksamhet och dess historia (1999), precis som 
titeln indikerar, den svenska bokbussverksamhetens historia samt tittar närmare på hur 
bokbussverksamheten såg ut i Sverige vid tiden för studiens genomförande. Rojsek 
skickade ut en enkät med frågor som berörde olika aspekter av verksamheten till 
stadsbibliotek i alla de kommuner som bedrev bokbussverksamhet. Resultatet av hennes 
undersökning kommer att redovisas närmare i kapitel 3.4, som handlar om 
bokbussverksamhetens situation i slutet av 1990-talet, eftersom Rojseks uppsats är den 
enda källa som tar ett ordentligt grepp om bokbussverksamheten så som den såg ut i 
Sverige i slutet av 1990-talet.  
 
Om vi rör oss utomlands så finner vi Australasian Public Libraries and Information 
Services (APLIS), en tidskrift baserad i Australien som publicerar texter om allmänt 
tillgängliga informationstjänster i Oceanien (Auslib Press Pty Ltd 2006).  I artikeln 
Mobile libraries in the age of technology i nämnda publikation skriver Bruce Monley 
och Robert Pestell (1996) om mobila bibliotek som till fullo utnyttjar IT-ålderns 
möjligheter, och menar att de genom detta kan erbjuda samma service som de fasta 
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utlåningsplatserna. De menar att bokbussen delar alla folkbibliotekets uppgifter, men 
gör mer därtill. 
 
IFLA:s 67:e generalkonferens hölls 2001 i Boston. Vid denna lades det fram en rapport, 
skriven av Ruth Ørnholt, bibliotekschef i Hordaland (Aadland 2002) och före detta 
information officer i IFLA:s bokbussektion (IFLA 2003), som behandlar hur 
bokbussverksamhet i Skandinavien utvecklas sett i relation till det politiska och 
ekonomiska stöd som verksamheten får. Rapporten undersöker huruvida det är möjligt 
att upprätthålla och expandera en bokbussverksamhet trots att de ekonomiska villkoren 
försämras, och om bokbussverksamheten är den första som dras in eller om den är så 
viktig att den överlever även stora förändringar vad gäller ekonomiska och politiska 
villkor. Hon kommer fram till att situationen i Norge är sådan att ekonomiska 
försämringar och beslutshavares negativa inställning i kombination med att fler beslut 
tas centralt har haft negativ verkan på bibliotekets funktion som ett öppet socialt rum, 
något som är viktigt för små samhällen, även om biblioteket inte kan möta krav gällande 
exempelvis utbud, informationstjänster och öppethållande. En bokbuss skulle kunna 
erbjuda bättre service men eftersom funktionen som socialt rum inte kan vara den 
samma så prioriteras de inte (Ornholt 2001). 

2.2 Kulturpolitisk forskning i Norden 
När det gäller kulturpolitisk forskning i Norden kommer vi här att presentera de 
viktigaste företrädarna och vi ger även kort överblick över deras arbete. 
 
Geir Vestheim är professor vid Centrum för kulturpolitisk forskning vid institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås5. 1997 publicerades 
Vestheims avhandling Fornuft, kultur og velferd som handlade om norsk 
folkbibliotekspolitik från 1930-talet och framåt. I avhandlingen ser Vestheim på 
folkbiblioteksutvecklingen i sken av den norska kulturpolitikens tendenser under 
perioden. Vestheims forskningsområde är just kulturpolitik i Norden och bland 
publicerade texter märks bland annat Democracy, Cultural Policy and Culture 
Institutions (2001) och Kulturpolitikk, demokrati og legitimitet (2003). 
 
1999 kom Anders Frenanders avhandling Debattens vågor. Om politisk-ideologiska 
frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt. Några år senare, 2005, kom boken 
Kulturen som kulturpolitikens stora problem där Frenander på en övergripande nivå 
analyserar hur diskussionen av svensk kulturpolitik förts under 1900-talet. Denna bok 
kommer att utgöra en del av vår teoretiska ram. 
 
Dorte Skot-Hansen blev filosofie doktor i kultursociologi 1975 och har sedan dess 
publicerat böcker, rapporter och artiklar inom ämnesområdena kulturpolitik i teori och 
praktik, upplevelseekonomi, kulturförmedling och förmedlingsstrategier, planering av 
lokal kulturpolitik, kulturell mångfald samt bibliotekets roll i lokalsamhället. 1999 
publicerades hennes artikel Kultur til tiden - Strategier i den lokale kulturpolitik i 
Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, i vilken hon presenterar en modell för den 
västerländska kulturpolitikens utveckling i efterkrigstid (Skot-Hansen 1999). 
 

                                                 
5 Högskolan i Borås 2007, www.hb.se/forskning/forskare.asp?forskareId=gev [2007-05-03] 
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Skot-Hansen presenterar i den nämnda artikeln sin modell i form av tre rationaler; 
humanistisk, sociologisk och instrumentel. En rational kan sägas vara en uppsättning 
förhållningssätt, i detta fall gällande kulturpolitisk praktik i fråga om hur det politiska 
arbetet ska föras och varför och vilken slags kultur som skall avses. Vi använder oss av 
denna modell i vår teoretiska ram, och den förklaras ytterligare i anslutning till denna, i 
kapitel 4. 
 
Jenny Johannisson, verksam vid Centrum för kulturpolitisk forskning, Institutionen 
Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och 
Göteborgs universitet, använder sig i sin doktorsavhandling Det lokala möter världen av 
Dorte Skot-Hansens rationaler. Johannisson har dock valt den svenska översättningen 
argumentationsscheman, som är hämtad från Claes Lennartsson (2003) som i sin text 
Filmpolitik på globala villkor behandlar de ”globala villkor” som internationalisering av 
ekonomi och politik enligt honom skapar, och hur dessa globala villkor framträder på 
filmpolitikens område i Sverige (Lennartsson 2003, s. 215). Även vi väljer att använda 
oss av denna översättning. 
 
I sin tillämpning väljer Johannisson att nyansera Skot-Hansens resonemang, enligt 
vilket det är det sista argumentationsschemat som är det instrumentella. Enligt 
Johannissons perspektiv är samtliga politiska praktiker instrumentella; ”det vill säga de 
syftar till att uppnå mål som ligger bortom den politiska handlingen i sig” (Johannisson 
2006, s. 54). Hon väljer i stället att använda benämningen marknadsorienterat om det 
sistnämnda argumentationsschemat. Vi anser dock att det finns en viktig skillnad att ta 
hänsyn till för den som väljer att göra denna distinktion. Måhända är samtliga 
argumentationsscheman i någon mån instrumentella, men när vi talar om kulturpolitik 
är det intressant att särskilja det argumentationsschema som vi anser inte ger kulturen 
ett eget värde. Visst är målet med kulturpolitik enligt det första schemat bildning och 
enligt det andra frigörelse men det är ändå bildning och frigörelse i och genom de 
kulturella aktiviteter som medborgarna antingen exponeras för eller deltar i. Vi anser att 
det finns en viktig skillnad, utan att det för den skull innebär att Johannissons 
benämning marknadsorienterat inte är mer talande för det sista argumentationsschemat 
än benämningen instrumentell. 

2.3 Användning av tidigare forskning 
Precis som tidigare nämnts använder vi oss av det resultat Helena Rojsek kommer fram 
till i sin magisteruppsats då det är den senaste källan vad gäller forskning om 
bokbussverksamheten i Sverige. När det gäller redovisningen av kulturpolitiken 
kommer vi att använda oss av Anders Frenanders Kulturen som kulturpolitikens stora 
problem (2005), där hans diskursanalys och den tidsmässiga indelningen av denna utgör 
del av vår teoretiska ram. Den tidsmässiga indelningen återkommer även när vi redogör 
för artiklarna i vår undersökning. Dorte Skot-Hansens modell över den västerländska 
kulturpolitiska utvecklingen i efterkrigstid utgör även den en del av vår teoretiska ram. 
Vi har vid analyserandet av artiklarna även tagit avstamp i modellen vid utformandet av 
de frågor vi ställer till texterna. Mer om vår tillämpning av Frenander och Skot-Hansen 
återfinns i kapitel 4; Teoretisk ram. 
 
Den tidigare forskningen som vi inte använder oss av rör sig inom vårt område men är 
inte tillämpbar för vår specifika studie.  
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3. Historisk bakgrund 
I detta kapitel kommer vi först att ge en inblick i den svenska 
folkbiblioteksutvecklingen från 1930-talet och framåt. Att vi valt att påbörja den 
historiska genomgången då beror på dels att vi bedömer att det var då man från statligt 
håll tog ett första grepp om folkbiblioteksfrågorna, dels att det är under denna period 
som bokbussverksamheten växer fram och etableras. 
 
Vi kommer sedan att beskriva den svenska bokbussverksamhetens utveckling, från 
starten 1948 till tidigt 1970-tal då verksamheten blivit mer eller mindre etablerad. Därpå 
följer ett stycke rörande bokbussens roll som eventuell uppsökande verksamhet samt en 
redogörelse för hur bokbussens situation såg ut i Sverige i slutet av 1990-talet. Sist i 
kapitlet finns ett stycke om statistik gällande bokbussverksamhet. 
 
Detta kapitel är tänkt att ge en djupare förståelse för de artiklar vi kommer att redovisa 
och analysera i kapitel 6 och 7. 

3.1 Folkbibliotek i Sverige, 1930-tal och framåt 
Under tiden före andra världskriget dominerades folkbiblioteksverksamheten av en 
bildningsfunktion. Inflytandet från folkrörelserna innebar att folkbibliotek skapades 
med funktionen att bilda och upplysa människor. Det var personlig utveckling som 
betonades, inte förströelse. Ett första statligt grepp i folkbiblioteksfrågorna togs i och 
med 1930 års biblioteksförfattning. Författningen slog fast ett gemensamt mål för 
folkbiblioteksväsendet, nämligen ”att ge varje medborgare ’var han än bor och vem han 
är’ möjlighet att ’med minsta möjliga formalitet låna varje bok han behöver’.” 
(Stenquist 2003, s. 71). För att nå detta mål utbetalades det direkta statsstöd, ett stöd 
som varierade beroende på kommunens storlek. Det inrättades även statligt finansierade 
centralbibliotek6. Deras uppgift var att komplettera de lokala bibliotekens arbete, detta 
bland annat genom direkt och kostnadsfri utlåning av böcker och genom utsändande av 
vandringsbibliotek (Den nya biblioteksförfattningen 1930, s. 9). Uppdraget att bli 
centralbibliotek gick ofta till länets residentstad. 1930 års biblioteksförfattning kvarstod 
ända fram tills 1965 då de direkta statsbidragen till kommunernas biblioteksverksamhet 
togs borts; istället bakades de in i ett generellt skatteutjämningsbidrag (Stenquist 2003, 
s. 72).  
 
Knappt 20 år efter 1930 års författning, 1949, presenterades ett betänkande, Folk- och 
skolbibliotek, som kom att markera en förändring gällande synen på folkbiblioteken och 
målen för dem. Folkbiblioteken skulle enligt detta betänkande bland annat medverka till 
att stärka demokratin genom att underlätta för den enskilde att fritt bilda sig en mening 
om olika ting, att skapa kunniga och dugliga medborgare genom att hjälpa den enskilde 
att bilda och utbilda sig samt att se till att medborgarna erhåller tillgång till god och 
sund förströelseläsning som kan ge fritiden ett värdefullt innehåll (Folkbibliotek i tal 
och tankar 1982, s. 17). Därutöver ansågs även att folkbiblioteken skulle arbeta med alla 
medier, att folkbiblioteken aktivt skulle arbeta för att nå största möjliga antal 

                                                 
6 Som ett led i folkbiblioteksutvecklingen inrättades centralbibliotek som sedermera blev länsbibliotek 
(Nationalencyklopedin, bibliotek: Länsbibliotek). 
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medborgare samt samverka med andra organisationer och föreningar. Det sades även att 
folkbibliotekens tjänster skulle vara avgiftsfria (ibid., s. 17). 
 
Betänkandet Folk- och skolbibliotek kom att lägga grunden för en breddning av 
folkbiblioteksverksamheten. De olika måldokument som senare presenterats under åren 
präglades av en strävan att bredda folkbibliotekens verksamhet (Folkbibliotek i tal och 
tankar 1982, s. 17-18).  
 
Det svenska biblioteksväsendet började expandera under 1950-talet, en utveckling som 
kom att ske i en allt större omfattning under 1960-talet. Främsta anledningen till den 
stora expansionen var den gynnsamma samhällsekonomin. Bibliotekens ekonomiska 
och personella resurser förstärktes, fältet för verksamheten vidgades och ändamålsenliga 
lokaler togs i bruk. Även referenstjänsterna ökade och allt fler kommuner kom även att 
använda folkbiblioteken som en kanal för kommunal information som exempelvis 
protokoll, handlingar och planer. En annan organisatorisk förändring som skedde under 
1960-talet var att det inrättades lånecentraler. Dessa hade till uppgift att inom sina 
respektive regioner förse folkbiblioteken med speciallitteratur som länsbiblioteken inte 
hade.  
 
1960-talet präglades även av att folkbiblioteken tog upp nya media och nya typer av 
verksamheter. Exempel på nya media som kom att ingå som en naturlig del av 
folkbibliotekens bestånd var ljudband (inklusive kassettband), AV-media7 och 
mikrofilmer. Även det som benämndes som social biblioteksverksamhet var något som 
växte starkt under 1960-talet. Denna del av biblioteksverksamheten var till stor del av 
uppsökande karaktär. Det skedde även en ökning av den allmänkulturella verksamheten 
vilket innebar att biblioteken anordnade utställningar, programverksamhet och 
arrangemang.  
 
Under 1970-talet kom en ny kulturpolitik att formas; folkbibliotekets olika roller samt 
de krav och förväntningar som ställdes på dem kom att presenteras i rapporter, 
utredningar, motioner och propositioner. Innehållet i de texter som presenterades hade 
fått prägel av den optimism som präglade 1960-talet och den kulturideologiska 
medvetenhet som växte fram under 1970-talet (Folkbibliotek i tal och tankar 1982, 
s.101). I den statliga kulturpolitiken identifierades folkbiblioteken som ett viktigt 
instrument för att förankra en kulturell medvetenhet hos breda befolkningsgrupper. 
Detta, tillsammans med en stark ekonomisk tillväxt och flera kommunreformer som 
minskade antalet små kommuner, kom att leda till att folkbiblioteksväsendet byggdes ut 
starkt. Många nya bibliotek kom att byggas mellan slutet av 1960-talet fram till slutet av 
1980-talet, en period som kallas folkbibliotekens guldålder (Stenquist 2003, s. 72). 
 
Under 1990-talet skedde stora kommunala besparingar samtidigt som den nya 
informationstekniken etablerades på biblioteken. Satsningar på utbildning, så som 
kunskapslyftet och utbyggnaden av högskolor, innebar att biblioteken fick många 
vuxenstuderande som låntagare.  

                                                 
7 Audiovisuella medier (Folkbiblioteken 2005, s. 12) 
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3.1.1 Folkbibliotekens förändrade roll i samhället 

Peter Almerud skriver i Biblioteksplaner: från bibliotekslag till biblioteksplan (2005) 
om hur de svenska folkbibliotekens roll förändrats under de senaste årtiondena. Från att 
under 1960- och 1970-talen varit kulturpolitiskt motiverade institutioner som arbetade 
utifrån mer eller mindre definierade målsättningar och riktlinjer till att biblioteken de 
senaste 20 åren istället allt mer kommit att ses som efterfrågestyrda institutioner. På 
detta sätt har även det politiska intresset för biblioteken minskat och de har 
marginaliserats politiskt (Almerud 2005, s. 11). 
 
Folkbiblioteken har av tradition haft starka rötter i folkbildningen men Almerud skriver 
att folkbiblioteken också fått, sedan ett par decennier tillbaka, en allt viktigare roll för 
skolans arbete liksom för informationsförsörjning till andra delar av samhället. 
Folkbiblioteken har sedan länge haft flera olika uppdrag, bland annat skall de förmedla 
litteratur och främja läsning, vara ett stöd för olika former av utbildning arbeta med 
utställningar och programverksamhet. Till dessa saker läggs även bibliotekens betydelse 
som offentligt rum (ibid., s. 13).  
 
Almerud skriver vidare att bibliotekens verksamhet länge var koncentrerad till 
biblioteksrummet - det var litteraturförmedlingen och den folkbildande uppgiften som 
stod i centrum. Man vände sig till alla, men detta under förutsättningen att det var folket 
som skulle komma till biblioteket, vilket alla inte gjorde. Under 1960- och 1970-talen 
byggde därför biblioteken upp olika former av uppsökande verksamhet för dem som 
inte hade möjlighet att ta sig till biblioteket. Det var nu verksamheten med bland annat 
Boken kommer8 och talböcker startade. Samtidigt som detta skedde breddade 
biblioteken både sin verksamhet och sitt medieutbud och flera bibliotek fick rollen av 
kulturhus (ibid., s. 18).  
 
När det gäller diskussionen kring bibliotekens roll så pekar Almerud (ibid., s. 13-14) på 
att folkbibliotekens verksamhet förändrats och dessutom vidgats stort under de senaste 
decennierna. Bakgrunden till detta är förändringarna i omvärlden och att biblioteken har 
ambitionen att svara på dessa. Några av dessa förändringar är: 
 
• Övergången från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle med stora strukturella 

förändringar och problem som följd.  
• Utbyggnaden och decentraliseringen av högskoleutbildningen och tillkomsten av IT-

baserade distansutbildningar. 
• De ökande kraven på utbildning och etablerandet av ett livslångt lärande. 
• Det kraftigt ökade medieutbudet. 
• Den ökande tillgången till information. 
 
Almerud skriver att biblioteksverksamheten visar hur tyngdpunkten förskjutits, från 
tidigt 1980-tal har nu bibliotekens roll som informationscenter och som resurs i 
utbildningen kommit att stå i centrum och att begreppet ”livslångt lärande”, tillsammans 
med satsningarna på högre utbildning, gjort att kraven på bibliotekens service ökat. 
Almerud konstaterar att biblioteken byggt upp dessa nya tjänster under en tid då deras 
ekonomi varit ansträngd vilket inneburit att utvecklingen, enligt Almerud, blivit ojämn; 

                                                 
8 Boken kommer är den biblioteksservice äldre, sjuka eller handikappade kan få i sina hem, om de har 
behov av den (Lundin, 1990c, s.106). 
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servicen skiljer sig åt i olika delar av landet. Bibliotekens strävan mot att bli ett nav i 
informationssamhället har till stor del skett utan stöd av någon samlad statlig 
bibliotekspolitik. Han fortsätter även med att beskriva att stora delar av folkbibliotekens 
verksamhet utanför själva biblioteksrummet har trängts undan. Detta gäller bland annat 
den sociala verksamheten, en sak som varit mycket viktig i bibliotekspolitiken. Almerud 
pekar på att klyftorna återigen ökar. 

3.2 Bokbussverksamhet i Sverige 
I ett internationellt perspektiv var introduktionen av bokbussar i Sverige förhållandevis 
sen. Flera europeiska länder, däribland England, Tyskland och Danmark, hade 10-20 år 
tidigare börjat med bokbussverksamhet. Det var först i slutet av 1940-talet och i början 
1950-talet som de första bokbussarna började köra på Sveriges vägar. Den första 
svenska bokbussen utgick från Borås stadsbibliotek som filialbuss i december 1948. 
 
I Sverige förekom det under 1950- och 1960-talen två grenar av bokbussverksamhet: en 
som var knuten till stadsbiblioteken och en annan som var knuten till centralbiblioteken/ 
länsbiblioteken. Detta var inte på något sätt unikt för Sverige; i bland annat USA, 
England och Danmark fanns samma uppdelning. Bokbussar användes av 
länsbiblioteken främst som ett transportmedel för att transportera ut ett större antal 
böcker till filialbiblioteken och utlåningsstationerna i området för att på detta sätt 
effektivisera bokutlåningen. Dessa bokbussar gav bibliotekarierna på filialbiblioteken 
möjlighet att välja ut böcker som kompletterade deras eget bestånd och som kunde 
passa låntagarna ur centralbibliotekens större bestånd. Specialbyggda fordon för detta 
ändamål köptes tidigt in av länsbiblioteken i Halmstad och Luleå; den första 
länsbokbussen utgick från Halmstad 1949. I andra fall hyrdes bussar in som sedan 
tillfälligt utrustades med speciell hyllinredning. I slutet av 1950-talet använde 18 av 24 
länsbibliotekarier bussar eller bilar i arbetet (Adelsköld 1958a, s. 7). Någon direkt 
bokutlåning från länsbibliotekens bokbussar till låntagarna förekom dock mycket sällan.  
 
Den bokbussverksamhet som var knuten till stadsbiblioteken såg annorlunda ut; här var 
verksamheten en regelrätt motsvarighet till den sorts verksamhet som bedrevs av 
filialbiblioteken. Dessa bokbussar benämndes som stadsbokbussar för att särskilja dem 
från de bokbussar som var knutna till länsbiblioteken. I städerna hade bokbussen ofta 
dubbla uppgifter: stadsbokbussarna kunde dels användas som en slags undersökning av 
underlaget för upprättande av fasta filialbibliotek eller som ersättning för ett antal 
mindre utlåningsstationer. I det första fallet innebar det att bokbussen skulle tjäna som 
en experimentverksamhet för att undersöka intresset för böcker och läsning inom ett 
visst område som var utan ett eget filialbibliotek, och där det även fanns ett stort 
befolkningsunderlag, för att ta reda på om stadsdelen borde få en egen biblioteksfilial. I 
det andra fallet bedrevs med bokbussarna biblioteksservice till invånare i stadsdelar där 
befolkningsunderlaget var för litet för att kunna motivera att det skulle finnas ett 
filialbibliotek (Möhlenbrock 1970, s. 106).  
 
När bokbussverksamheten startade i Borås underströks det att bokbussen var att anse 
som en tillfällig lösning i väntan på en utbyggnad av det fasta filialsystemet och 
utlåningsstationer. Under de kommande åren lanserade även Stockholm, Göteborg, 
Norrköping, Karlstad och Tranås bokbussverksamhet. Då stadsbokbussarna användes i 
ett annat syfte än länsbibliotekens blev dessa bokbussars inredning, storlek och personal 
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annorlunda än länsbibliotekens motorfordon. De första stadsbokbussarna var oftast 
ombyggda bussar; när Norrköping började med sin bokbussverksamhet 1951 användes 
först en begagnad buss som inreddes med hyllor, fyra år senare köptes en buss, byggd 
för syftet, in (Bianchini 1958, s. 29).  
 
I slutet av 1950-talet hade antalet bokbussar ökat något och 1958 var det ett tiotal städer 
som använde bokbussen som filialbibliotek. Bokbussarnas betydelse för 
centralbiblioteken kom dock att minska i betydelse i takt med att 
biblioteksverksamheten byggdes ut allt mer samt fick större ekonomiska resurser att 
utöka bokbestånden konstaterar Sigurd Möhlenbrock i Bokbussen kommer; en 
introduktion till verksamheten (1973).  
 
Utvecklingen av bokbussverksamheten var långsam fram till 1965 då statsbidrag till 
högst halva inköpskostnaden kunde erhållas (Lundin 1990d, s. 165). För att få 
ytterligare fart på utvecklingen ökade statsbidragen 1975 till att täcka hela 
inköpskostnaden. Antalet bokbussar kom så att öka kraftigt under den andra halvan av 
1960-talet och hela 1970-talet och orsaken till detta var framförallt statsbidragen (ibid., 
s. 165). 

3.2.1 Bokbussen som experimentverksamhet 

Innan bokbussverksamheten gjorde sitt inträde i Sverige föregicks den av diskussioner. 
Invändningar baserade sig ofta på att bokbussen i huvudsak var att betrakta som 
transportmedel, ett sätt att transportera böcker, men att den som sådan var ett mycket 
dyrare och mer omständligt sätt än de beprövade vandringsbiblioteken. De 
bibliotekarier som var positivt inställda till bokbussverksamheten höll med om att 
bokbussen var dyr om man ansåg den endast vara ett transportmedel – de hävdade dock 
att bokbussen var något mer och viktigare (Nyman 1958, s. 11). 
 
Verksamheten under bokbussens tidiga år på 1950- och 1960-talen kan benämnas som 
experimentell verksamhet då man under denna period sökte sig fram till de bästa 
lösningarna för verksamheten. Precis som tidigare nämnts var majoriteten av de tidiga 
bokbussarna begagnade fordon som byggdes om för att hysa den nya verksamheten. På 
grundval av de erfarenheter som gjordes kunde sedan nya bussar, byggda för 
biblioteksändamål, anskaffas.  
 
Under 1950-talet provades även andra former av mobila bibliotek; 1950 avgick det 
första rälsbiblioteket från Riksgränsen söderut. Kiruna stadsbibliotek stod som 
ansvariga och rälsbiblioteket kördes nio gånger om året. Det kom dock att ersättas några 
år senare med en motorvagn (Söderhjelm 1958, s. 40-47). 1953 startade Lidingö 
stadsbibliotek (som även var centralbibliotek för Stockholms län) en 
bokbåtsverksamhet. Man hyrde ett transportsfartyg från Stockholms kustartilleri som 
sedan utrustades med hyllor. Det gjordes två turer om året, varje tur varade drygt 10 
dagar och gjorde 60 stopp. Filialbibliotek, utlåningsstationer och privatpersoner 
besöktes. 1956 fick Göteborg och Bohuslän motsvarade service (Adelsköld 1958b, s. 
48-58).  
 
De erfarenheter som gjordes med bokbussen under det första decenniet var överlag 
positiva; bokbussen gav ett större antal människor möjlighet till kontakt med biblioteket 
än vad ett nät av utlåningsstationer skulle kunna göra vilket innebar att den var ett 



15 
 

mycket effektivt medel i bibliotekets uppsökande verksamhet. Detta konstateras i 
Organisation och Arbetsmetoder vid kommunala bibliotek (1960, s. 140).  
 
Bokbussverksamheten ansågs dock inte vara ett lika bra alternativ som ett fast 
filialbibliotek: ”Däremot kan den aldrig bli en alternativ lösning till fasta 
stadsdelsbibliotek i stadsdelar med en befolkning, stor nog att motivera upprättande av 
sådana” (Möhlenbrock 1970, s. 106). När det talades om bokbussen var det istället som 
alternativ till de mindre utlåningsstationerna: ”Man bör enligt min mening inte 
formulera frågeställningen: Bokbuss kontra filial utan istället: Bokbuss kontra fast 
utlåningsstation” (Bianchini 1958, s. 26). I Organisation och Arbetsmetoder vid 
kommunala bibliotek (1960) konstateras att bokbussen visat sig användbar som rullande 
regionalt filialbibliotek och att erfarenheterna av detta varit positiva; ”och exemplen har 
manat till efterföljd. Allt flera bibliotek synes ha accepterat bokbussen som en fullgod 
ersättning för ett antal smärre utlåningsstationer” (s. 140-141).  
 
De utmaningar och problem som bokbussverksamheten stod inför under de tidiga åren 
var ofta av praktisk natur. Det knappa utrymmet innebar att endast ett begränsat antal 
människor kunde vistas samtidigt i bussen. Möjligheten till läsning på plats var 
utesluten och klimatet i vårt land medförde vissa olägenheter för bokbussverksamheten. 
 
Möhlenbrock kunde 1970 konstatera att: ”Viktigast är dock att erkänna, att bokbussen 
har kommit för att stanna som ett oundgängligt element i många biblioteks 
organisation” (Möhlenbrock 1970, s. 107).  

3.3 Bokbussen som uppsökande verksamhet 
Huruvida bokbussen och dess verksamhet kan räknas som uppsökande verksamhet 
finns det skilda svar på. Det som är avgörande i denna fråga är hur bokbussen används. 
 
Uppsökande verksamhet är en metod att nå vissa grupper av människor genom att 
erbjuda kontinuerlig biblioteksservice utanför bibliotekens lokaler (Lundin 1990a, s. 
13). Den uppsökande verksamheten växte fram under slutet av 1950- och tidigt 1960-
tal och sin nuvarande form fick den under 1960- och tidigt 1970-tal. Begreppet är ett 
samlingsnamn på flera olika verksamhetsformer, här ingår bland annat Boken kommer-
verksamhet, arbetsplatsbibliotek och verksamhet på sjukhus och inom kriminalvård. De 
olika målgrupper som den uppsökande verksamheten riktar sig till har vid olika 
tidpunkter blivit av intresse för biblioteken. Samverkan mellan kommunala bibliotek 
och fängelser inleddes till exempel i mindre skala under 1940-talet för att ta ett stort 
steg framåt 1958 då ett avtal träffades mellan anstalterna och de kommunala 
biblioteken, medan Boken kommer-verksamheten drog igång under mitten av 1950-
talet (Lundin 1990b, s. 17). De olika områdena inom verksamheten kan variera, en 
kommun kan till exempel erbjuda Boken kommer-verksamhet medan grannkommunen 
inte gör det (ibid., s. 15).  
 
Huruvida bokbussen räknas som uppsökande verksamhet eller inte varierar beroende 
på hur den används. Dan Lundin konstaterar att (Lundin 1990a, s. 11-12) bokbussen 
inte räknas till den uppsökande verksamheten om den används som reguljär 
verksamhet, riktad till bostadsområden där den anses vara en ersättning till ett fast 
bibliotek. Om däremot bokbussen skulle användas inom exempelvis 
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arbetsplatsbibliotekens verksamhet eller för att besöka institutioner inom kommunens 
äldreomsorg eller barnomsorg – då tillhör bokbussen den uppsökande verksamheten.  
 
Syftet med den uppsökande verksamheten varierar men Mats Herder (1986, s. 17-18) 
presenterar tre huvudmotiveringar: 

1) Biblioteket vill informera om sin verksamhet och på så sätt få nya låntagare. Ett 
kulturpolitiskt handlingsprogram brukar ofta ålägga biblioteket att aktivt söka vinna nya 
läsare av goda böcker och nya biblioteksbesökare och motivet är då snarast folkbildning. 

2) Verksamheten ses främst som en allmän service från folkbibliotekets och därmed 
kommunens sida. Genom att exempelvis upprätta arbetsplatsbibliotek kan man underlätta 
för grupper som har särskilt svårt att låna böcker: personer med oregelbundna arbetstider 
eller långa avstånd till bibliotekets ordinarie utlåningsställen. Man eftersträvar också att nå 
biblioteksovana personer som saknar kännedom om vad biblioteket kan erbjuda.  

3) Verksamheten betraktas som en social omsorg om särskilt utsatta grupper, t.ex. 
handikappade, sjuka eller institutionsbundna. De grupper måste ges möjlighet att utnyttja 
bibliotekens service och motivet i dessa fall är att skapa rättvisa samt att mer allmänt 
befordra en humanisering av samhället  

Herder fortsätter med att konstatera att bokbussen inte vanligtvis anses tillhöra den 
uppsökande verksamheten, men gör även han påpekandet att detta varierar beroende på 
hur bussen används: 

Bokbussar räknas vanligtvis till bibliotekens filialverksamhet och invånare i nya stadsdelar 
eller glesbygdsområden kan istället för fasta filialer få ”rullande” biblioteksfilialer. Ibland 
används bokbussarna vid arbetsplatser som arbetsplatsbibliotek och särskilt förr kunde 
bokbussarna få köra enstaka turer till exempelvis avlägset belägna skogsarbetarläger. En 
sådan användning av bokbussar bör hänföras till ”uppsökande verksamhet” (Herder 1986, 
s. 17). 

Herder menar att kännetecknen för uppsökande verksamhet är dels att den förekommer 
utanför bibliotekens ordinarie utlåningslokaler och bokbussturer och dels 
bibliotekariernas aktiva arbete med att informera om biblioteket och dess resurser och 
därmed visar nya låntagare till biblioteken (ibid., s.18). 
 
Dan Lundin (Lundin 1990d, s. 167) skriver vidare att det i en del kommuner utvecklats 
ett annat sätt att använda bokbussen än att låta den stanna vid reguljära hållplatser med 
en exakt turlista. Istället har man låtit bussen stanna vid varje gård som vill ha ett besök.  
 
Lundin menar att en del av bokbussens service påminner mycket om Boken kommer-
verksamheten; en del av de utlån som görs ombord på bussen kan bestå av beställda 
böcker. Han konstaterar också att bokbussbibliotekarien lär känna sina låntagare och vet 
vad de vill läsa och kan därmed ge rekommendationer på böcker (ibid). Äldre personer 
kan kanske ha svårt att hitta i bussen och då kan bibliotekarien hjälpa till att plocka ut 
böcker till dem. Andra exempel är att en del kan ha svårt att ta sig till bussen och då går 
bibliotekarien in med böckerna till dem istället. Detta är exempel på hur servicen med 
bokbussen ofta kan vara mycket lik Boken kommer-verksamheten. 
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3.4 Bokbussverksamhetens situation i slutet av 1990-
talet 
Helena Rojseks magisteruppsats Femtio år med den svenska bokbussen: En 
undersökning av dagens bokbussverksamhet och dess historia (1999) handlar om 
bokbussen, dess historia och dess aktuella situation. För att ta reda på hur 
bokbussverksamheten såg ut i Sverige för tiden vid genomförandet av uppsatsen 
genomförde Rojsek en enkätundersökning. Enkäten bestod av åtta frågor som 
behandlade olika delar av bokbussverksamheten. Frågorna som ställdes var öppna till 
sin form, detta för att skapa förutsättningar för att skapa fria och mer uttömmande svar 
(Rojsek 1999, s. 36). Den valda metoden innebar dock att svarsunderlaget på vissa 
frågor blev begränsat då alla respondenterna inte alltid besvarade alla frågor. Då 
enkäten skickades ut bedrevs bokbussverksamhet i 110 av landets kommuner; en enkät 
skickades till alla huvudbibliotek vars kommun bedrev bokbussverksamhet. Antalet 
besvarade enkäter uppgick till 64 stycken, 75 om man räknade in de kommuner som 
delade verksamhet med någon av de kommuner som svarat (ibid., s. 37-38). 
 
För att bearbeta enkätsvaren gick Rojsek igenom fråga för fråga för att hitta mönster. 
Presentationen av materialet skedde sen genom en tematisk redovisning av svaren 
kompletterad av citat för att belysa resultaten (ibid., s. 38).  
 
Första frågan skulle besvara hur länge kommunen haft bokbussverksamhet och om 
verksamheten delades med någon annan kommun. Fråga två behandlade verksamhetens 
utformning; antal hållplatser, turer, utlån och hur detta utvecklats och förändrats sedan 
starten. Fråga tre försökte att få ett konkret svar på om verksamheten drabbats av 
eventuella nedskärningar i den aktuella kommunen och om det fanns hot om 
nedskärningar i framtiden. Fråga fyra och fem behandlade den service i form av böcker, 
tidskrifter, cd-skivor etc. som bokbussen kunde erbjuda och om detta utbud hade 
förändrats eller utvecklats. Fråga sex rörde även den service; den handlade om 
eventuella önskemål låntagarna hade på servicen, utöver den som gavs. Fråga sju 
handlade om bussens arbetsredskap och hur de utvecklats för den anställda personalen 
och eventuellt för låntagarna. Den sista frågan rörde bokbussens eventuella sociala 
betydelse; fyllde bokbussen en social funktion för låntagarna på landsbygden? 
 
Den första frågan visade att av de 75 kommunerna som ingick undersökningen hade 
fyra kommuner startat sin verksamhet under 1950-talet och sju nya tillkom under 1960-
talet. Den stora ökningen skedde under 1970-talet då 43 kommuner startade sin 
bokbussverksamhet. 1980- och 1990-talet markerade en mer blygsam utveckling; 1980-
talet såg ny verksamhet i åtta kommuner, 1990-talet innebar verksamhet i fyra nya 
kommuner (ibid., s. 40-42).  
 
Den andra frågan visade att bokbussarna besökte såväl privata låntagare på fasta 
hållplatser i såväl tätorternas ytterområden som glesbygden. På flera håll på 
landsbygden stannade även bussen vid hus som ville ha bokbussbesök istället för att ha 
fasta hållplatser längst turerna. Det förekom även kombinationer av dessa sätt i 
kommunerna. På de ställen där bokbussen inte hade fasta hållplatser fungerade 
verksamheten mer som Boken kommer-service. Undersökningen visade även att 
verksamheten till stor del riktade sig till barn och äldre (ibid., s. 44). 
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Frågan som handlade om nedskärningar visade att flera av respondenterna upplevde att 
verksamheten var hotad. Många nämnde att det skett stora neddragningar, både vad det 
gällde personal och resurser till media. Flera bibliotekarier uttryckte även oro inför vad 
som händer den dagen bussen går sönder, då det inte verkade finnas pengar till att köpa 
in en ny. Några större planerade nedskärningar av verksamheten verkade dock inte 
finnas (Rojsek 1999,  s. 49-52).  
 
När det gällde hållplatser och tiden för stopp fanns det en tydlig trend som pekade på att 
man gick från färre hållplatser och längre stopp till fler hållplaster och kortare stopp. Så 
kallad gårdsservice hade blivit vanligare, precis som att skolor och daghem besöktes allt 
mer i verksamheten (ibid., s. 47-50).  
 
Mycket av bokbussverksamheten byggde på litteraturbeställningar till nästa besök, och 
enkäten visade att beställningsarbetet hade ökat i stor grad. Det gavs även personlig 
service på så sätt att bibliotekarierna, som ofta hade god kontakt med låntagarna, 
plockade ihop media i förväg till låntagarna eller hade låntagarnas specialintresse i 
åtanke när de köpte in nytt. Om låntagaren hade svårt att gå till bussen sökte istället 
bibliotekarien upp dem i deras bostäder (ibid., s. 45).  
 
De flesta bokbussar erbjöd ett brett mediebestånd; kassettböcker, talböcker och 
storstilsböcker. Andra media fanns endast i begränsad omfattning. Bokbussens besök 
hos förskolor visade sig öka. Något som visade sig vara viktigt var att förskolorna i 
förväg kunde ringa och beställa de böcker som skall tas med till nästa besök. Även 
besöken hos skolorna ökade och många bokbussbibliotekarier sade att skolorna ville ha 
alltmer tid vid stoppen samt tätare besök. Bibliotekarierna plockade även ihop bokpaket 
till lärarna efter deras önskemål beroende på vad som skulle tas upp i undervisningen. 
Många bibliotekarier svarade dock att det ideala var om barnen själva kunde komma ut 
och låna (ibid., s. 48).  
 
När det gällde servicen som ges med bokbussen verkade låntagarna vara nöjda. Dock 
ställs frågan i enkäten till bibliotekarierna så låntagarnas åsikter får vi inget direkt svar 
på. Den kritik som framfördes från låntagarna enligt bibliotekarierna var ofta angående 
dålig tillgänglighet eller att bussen hade för korta hållplatstider. På de håll där bussen 
endast erbjöd böcker efterfrågades ibland cd-skivor och musikkassetter. En ökad 
efterfrågan på populära böcker kunde även skönjas (ibid., s. 58-60).  
 
När det gällde den tekniska utvecklingen visade enkätsvaren att de flesta bussarna var 
datoriserade, något som generellt verkade skett i mitten av 1990-talet. Frågan som rörde 
bussens sociala funktion visade att detta var något som inte gick att överskatta, endast 
tre bibliotekarier i undersökningen ansåg att bussen inte fyllde någon särskild social 
funktion. En respondent skrev att bussen fyller en mycket viktig social funktion som 
dock tyvärr inte går att dokumentera i siffror. Rojsek skriver vidare att hon av 
undersökningsmaterialet kan förstå att bokbussverksamheten, som till stor del riktar sig 
till äldre, fyller en stor social funktion för dessa (ibid., s. 55-57).  
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3.5 Bokbussverksamhet i statistiken 
Bokutlåningen på biblioteken stod på sin topp under det tidiga 1980-talet; 1983 gjordes 
det 77 miljoner lån (Kulturstatistik 1985-1992, s. 107). Antal lån kom sedan minska 
stadigt; 1991 hade utlåningen sjunkit till 66 miljoner och 2005 var antalet nere på 60,2 
miljoner (Folkbiblioteken 2005, s. 14). 
 
Samtidigt som bokutlåningen minskade under 1980-talet breddades bibliotekens 
verksamhet, ett exempel på detta var beståndet: utlåningen av AV-medier tredubblades 
under perioden 1976 till 1991. I denna verksamhet hade talböckerna en stor betydelse. 
Att det lånades allt mer AV-medier är en utveckling som hållit i sig; utlåningen har 
stadigt ökat sedan 1970-talet till skillnad från bokutlåningen som minskat. Trots den 
ökning som skett av AV-medier på bibliotek så står fortfarande böckerna för de stora 
utlånen – AV-medierna har endast 16 % av den totala utlåningen på biblioteken. 
Intressant att lägga märke till är dock att varje bok lånas ut 1,5 gånger per år medan AV-
medier lånas ut 3,6 gånger per år (Folkbiblioteken 2005, s. 15). 
 
Den tidigaste statistikuppgiften vi kan hitta gällande bokbussar är från 1983. Då fanns i 
bibliotekssystemet 123 bokbussar, som användes för turer i 122 kommuner. I 34 
kommuner delades bussar med en eller flera kommuner (Kulturstatistik 1980-1984, s. 
239). 
 
Antalet biblioteksfilialer har stadigt minskat under 1990-talet fram tills idag. 1991 fanns 
det 1 446 biblioteksfilialer, 1998 fanns 1 202 filialer och 2005 hade antalet minskat till 
1 031 stycken. Precis som biblioteksfilialerna har även bokbussarna blivit färre till 
antalet; 1991 fanns det 104 bokbussar varav 85 var verksamma i endast en kommun 
vardera. Övriga bokbussar utnyttjades alltså gemensamt av två eller flera kommuner. En 
liten ökning kan skönjas i slutet av 1990-talet; år 2000 uppgick antalet bokbussar i 
Sverige till 112. 2005 hade antalet sjunkit något till 93 bokbussar (Folkbiblioteken 
2005, s. 9). En eventuell minskning i antalet bokbussar hade kunnat vägas upp av en 
ökning i antalet filialbibliotek, men så är alltså inte fallet. 
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4. Teoretisk ram 
Vår teoretiska ram utgörs av dels Anders Frenanders analys av den svenska 
kulturpolitiska diskursen, dels av Dorte Skot-Hansens schematiska uppställning av 
efterkrigstidens kulturpolitik och dess förändring.  
 
Anders Frenander beskriver ingående vilka tendenser som präglat den svenska 
kulturpolitiken och diskursen kring denna under hela nittonhundratalet, men vi kommer 
att använda oss av hans skildring från tiden efter andra världskriget. Dorte Skot-Hansen 
identifierar och renodlar huvuddragen i hur den kulturpolitiska praktiken förändrats i 
efterkrigstidens Västeuropa. Vi anser att modellerna kompletterar och fördjupar 
förståelsen av varandra. 

4.1 Svensk kulturpolitisk utveckling och diskurs 
enligt Anders Frenander 
I den 2005 publicerade boken Kulturen som Kulturpolitikens stora problem: 
diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet av analyserar Anders Frenander 
på en övergripande nivå hur diskussionen kring svensk kulturpolitik förts under 1900-
talet. Den kulturpolitiska diskussionen delas i boken in i fyra faser; Den kulturpolitiska 
förhistorien, -1945; En spirande debatt, 1945-1958; Diskursens höjdpunkt, 1959-1974 
samt Sviktande intresse, 1975-1996. Av dessa har vi valt att använda oss av de tre 
sistnämnda, då de täcker in samma tidsperiod som bokbussverksamheten funnits i 
Sverige. Vi presenterar dem i detta avsnitt. 

4.1.1 En spirande debatt, 1945-1958 

Under efterkrigstiden togs de första stegen till ett spirande intresse för kulturpolitiken. 
1950-talet var folkhemmets höjdpunkt och perioden kom även att kallas sen-
modernitetens höjdpunkt. Förändrade sociala och ekonomiska förhållanden, vilket bland 
annat innebar högre levnadsstandard och urbanisering, skapade nya förutsättningar för 
människors identitetsskapande. Många av de kulturella och sociala föreställningarna och 
traditionerna förlorade sina grunder och väckte istället diskussioner, bland annat hos 
politiker, kring hur man skulle förhålla sig till det nya som kom och det gamla som var 
på väg att försvinna. Denna kulturella modernisering, som Frenander uttrycker det, kom 
att påverka alla sektorer och klasser i samhället (Frenander 2005, s. 105).  
 
Det fanns under 1940-talet en framstegsoptimistisk stämning, vilket även kom att synas 
i diskussionen i kulturfrågorna. 1947 hölls den så kallade Tollarekonferensen; en konfe-
rens där nykterhets- och fackföreningsrörelserna bjudit in flera kultur- och bildnings-
debattörer med förankring i arbetarrörelsen. Över denna konferens låg, som Frenander 
uttrycker det, en ”omisskännligt kulturkonservativ ton” (ibid., s. 107). Vad som ansågs 
vara kultur, eller inte vara kultur, var inget en person själv fritt kunde avgöra. Det 
kulturbegrepp som förespråkades var estetiskt, och Frenander skriver att man här 
implicit skrev under på att det i det närmaste fanns en slags kulturell kanon, en kanon 
arbetarklassen var utestängd ifrån. Denna grupp ansågs behöva hjälp och stöd av 
samhället för att kunna ta del av det som kallades de universella kulturskatterna. 
Frenander hävdar att den typ av kulturpolitik som förespråkades skulle kunna kallas 
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demokratisk eftersom den skulle innebära en förändring av den ojämlika distributionen 
av kulturen, något som låg i linje med välfärdspolitikens allmänna strävanden. Man 
ville sprida kulturen åt fler grupper, men själva innehållet skulle inte förändras. Det som 
ansågs viktigt var att förmedla arbetarklassen en slags kulturell allmänbildning vilket 
kunde stärka deras ställning i samhället och därmed deras inflytande. Frenander pekar 
på att det här fanns ett tydligt drag av att se kulturen som ett medel för att uppnå andra 
mål. Arbetarrörelsens elit ansåg att den arbetande massan borde upplysas och bildas för 
att på så sätt kunna ta del av den etablerade högkulturen. Genom intensiv skolning och 
bildningsverksamhet skulle arbetarna ta steget från vad som ansågs lågt till högt 
(Frenander 2005, s. 107-108).  
 
Socialdemokratiska Arbetare-Partiet hade 1948 tillsatt en kulturkommitté som gav sitt 
betänkande Människan och nutiden till partikongressen 1952. Betänkandet valde ett 
brett antropologiskt kulturbegrepp som utgångspunkt för sin analys och detta 
tillämpades konsekvent genom hela skriften. Frenander nämner även att kommittén tog 
en civilisations- och kapitalismkritisk grund för sin bestämning av det aktuella läget i 
samhällets utveckling; betänkandet hade en kritisk strävan och kom att göra invänd-
ningar mot viktiga huvudfrågor i den socialdemokratiska politiken. Genom att formu-
lera kulturbegreppet på ett bredare sätt bröt man med det som var den gängse traditionen 
i Sverige vid den här tiden. Men det här användandet av begreppet slog inte an i 
debatten; tiden var inte mogen för den här modellen. Däremot menar Frenander att 
Människan och nutiden var en slags föregångare; flera av betänkandets centrala tanke-
gångar återkom under 1960-talet när mer konkreta politiska handlingsprogram för 
kulturområdet kom att formuleras (ibid., s. 115-120). 
 
Debatten kring kultur den här perioden gällde inte bara arbetarklassens kultur utan även 
den så kallade bondekulturen. Under 1940-talet var fortfarande en stor del av Sveriges 
befolkning bosatta på landsbygden även om urbaniseringen efter andra världskriget fick 
en allt mer snabbare utveckling (ibid., s. 120). De hot som uppenbarade sig mot 
landsbygdens traditionella livsformer kom att orsaka debatt då bondekulturen framhölls 
som ett ideal, som den sanna kulturen. En vanlig föreställning var att det fanns en 
konflikt mellan den sanna landsbygdskulturen och en tillgjord stadskultur. 
Bondekulturen hade ett bredare, mer antropologiskt kulturbegrepp, till skillnad från 
arbetarrörelsen. Debatten kring bondekulturen försvann mer eller mindre och var i slutet 
av 1950-talet inte längre aktuell i den kulturpolitiska diskursen. 

4.1.2 Diskursens höjdpunkt, 1959-1974 

Under denna period fortsatte den ekonomiska utvecklingen i Sverige – med låg 
arbetslöshet, stigande livslängd och ökande utbildningsnivå moderniserades det svenska 
samhället snabbt. Enligt Anders Frenander ansåg den socialdemokratiska regeringen 
välfärdssamhället vara färdigbyggt, med utbyggda pensionssystem, gemensam och 
enhetlig utbildningspolitik och en framgångsrik bostadspolitik i form av 
miljonprogrammet. Den sektor som saknades var kultursektorn (Frenander 2005, s. 
127). 
 
TV-tittandet hade befästs som fritidssyssla och detta sågs både som ett hot, i form av 
risk för spridning av ”undermålig kultur” och en möjlighet, i form av dess potential i 
folkbildande syften. TV i Sverige blev en del av AB Radiotjänst, som finansierades 
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genom licenser (Nationalencyklopedin, Sveriges Radio AB) och kontrollerades av en av 
riksdagen utsedd styrelse (Frenander 2005, s. 128). 
 
Under denna tid tilldrog sig de kulturpolitiska frågorna ett omfattande intresse, vilket 
visade sig i olika diskursgenomgångar, debattböcker och utredningar. Under det som 
Anders Frenander kallar den kulturpolitiska diskursens högkonjunktur vidgades det 
kulturpolitiska utrymme där diskussionen fördes. Frenander menar att Herbert Tingsten 
och hans analyser av ”konservativ dubbelmoral och förljugenhet” inspirerade många 
kulturradikala liberaler. Den kulturpolitiska diskursen påverkades också av att 
samhällsanalysen i stort stod under ökat inflytande från vänster. Begrepp som 
introducerades och som påverkade den kulturpolitiska diskursen var exempelvis 
hegemoni och alienation, begrepp som kan härledas till en marxistisk diskussion (ibid., 
s. 129). Kulturfrågorna upplevdes även fortsatt som åsidosatta, och mot slutet av 1950-
talet intensifierades debatten. De ambitioner som stod bakom välfärdspolitiken 
breddades till att även innefatta kulturpolitiken, ett steg i ett ”stadietänkande” som 
innebar att kulturell demokrati skulle följa efter att politisk och social demokrati 
genomförts (ibid., s. 129-130). 
 
Frenander menar att man märkte, precis som Skot-Hansen också nämner, att satsningen 
på jämlik distribution av den etablerade kulturen inte gav önskad effekt, något som 
ledde till att kulturarbetarnas ekonomiska situation blev allt kärvare. Det började talas 
om ökade anslag och arbetsstipendier till de verksamma på fältet. Att samhället skulle 
vara den självklara uppdragsgivaren och stödjaren till kulturlivet förklarades med 
argument kring att kulturen och kreativiteten inte – eftersom höjt ekonomiskt välstånd 
som tidigare nämnts inte sågs leda till högre kulturell nivå – skulle behöva vara 
utlämnad till de kapitalistiska reglerna. 
 
Att det höjda välståndet inte per automatik ledde till högre konsumtion av den 
etablerade kulturen ansågs kunna skyllas på masskulturens utbredning. Den 
övergripande liberala ståndpunkten i denna fråga var enligt Frenander att hjälp och stöd 
– inte inflytande – var det som erfordrades, och detta skulle leda till fler valmöjligheter 
utöver den kultur som marknaden erbjöd. Frenander menar att den nya inställningen där 
hjälp och stöd skulle ersätta inflytande pekar framåt mot nästa socialdemokratiska 
kulturpolitik med diskussion om mer konkreta insatser på kulturområdet, som började 
formas under 1960-talet. Dock talades det fortfarande om att skolan skulle tillhandahålla 
”estetisk fostran” och i kulturpropositionen från 1961 var det ännu det estetiska 
kulturbegreppet som var det rådande (ibid., s. 130-133). 
 
Enligt Frenander hade en bok av Bengt Nerman, Demokratins kultursyn från 1962, stor 
betydelse för hur den kulturpolitiska diskursen utvecklades under de följande åren. I 
boken påvisade författaren bristande respekt för de rådande kulturhierarkierna och 
Nermans kritik mot förmynderi och moraliserande angående kulturen snappades upp av 
liberala debattörer, som använde argumentationen för att föra fram kulturrelativistiska 
tankar och motivera åsikter om att staten helt skulle hålla sig från inblandning i 
kulturen. Frenander menar dock att det hos Nerman kan skönjas spår av både socialism 
som det samhällssystem där Nermans visioner skulle kunna förverkligas, såväl som 
klassisk liberalism, i form av individens okränkbarhet. Grundfrågan enligt Nerman själv 
var att kommunikationen mellan människor hade brutits. Detta ledde till kritik mot 
bildningsrörelsens omoderna människosyn och en i det närmaste postmodern 
vetenskapskritik (ibid., s. 134-137). 
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Enligt Frenander kan den kulturpolitiska diskursen ses som både spegel och pådrivare 
av de samhälleliga förändringarna under samma tid. De teman som dominerade den 
kulturpolitiska debatten och den grundläggande motsättningen mellan liberaler och 
socialister i Sverige på 1960-talet var förutom kritiken mot vad som upplevdes som en 
förlegad kulturpolitik även från liberalt håll krav på en absolut statlig neutralitet i fråga 
om kulturpolitisk praktik, eftersom man i detta läger ansåg att det var 
kulturkonsumenten och endast denna som bestämde kulturproduktens värde, som på 
detta sätt var helt relativt. Från socialdemokratiskt håll önskades större kulturellt 
engagemang från samhälle och stat. Debattens kärna under 1960-talet var stigande 
tendenser att betrakta kulturen och dess produkter – böcker, filmer, teaterpjäser – som 
varor som existerade på villkor satta av en marknad. Den allmänna åsikten verkade dock 
vara att kommersialismens inverkningar inte var önskvärda, och man värderade de 
produkter som erbjöd ”underhållning för stunden” lägre. Om kommersialismen fick 
härja fritt skulle masskulturen helt ta över och de ”högre syftande” verksamheterna 
skulle slås ut (Frenander 2005, s. 137-139). 
 
Enligt Frenander utkristalliserades ett resonemang som gick ut på att de liberala 
debattörerna endast hade ekonomiska argument för att plädera för sin ”ge folk vad folk 
vill ha”-inställning, på grund av att de i kraft av sin samhällsklass redan hade tillgång 
till den etablerade konsten och kulturen. Det blev därför alltmer så att de röster som 
hördes om offentliga kultursatsningar kom från vänster. Masskulturen sågs som en 
beståndsdel i kapitalismen, medan den socialistiska kultursynen var mycket bred, för att 
inte säga antropologisk, samtidigt som man vid utformandet av den nya kulturpolitiken 
främst ägnade sig åt kultur i den klassiska bemärkelsen. Profitintresse ställdes mot 
kulturdistribution i syfte att ena det splittrade samhället (ibid., s. 140-146). 
 
I utredningen inför de kulturpolitiska mål som fastslogs 1974 konstaterades att de 
tidigare insatserna på det kulturpolitiska området inte varit tillräckliga. Den nya 
utredningen ansågs nödvändig för att råda bot på bristerna. Då avsikten var att stödja, 
inte styra, definierade man inte kulturbegreppet men enligt Frenanders tolkning skulle 
satsningarna  domineras av kultur enligt det traditionella finkulturbegreppet. 
Kulturpolitikens övergripande funktion skulle dock vara ”att skapa en bättre 
samhällsmiljö och bidra till jämlikhet” (ibid., s. 155-158). Politisk enighet rådde om 
formuleringarna kring de kulturpolitiska målsättningarna när de slogs fast 1974 (ibid., s. 
160). Kulturpolitiken skulle: 
 
• medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att 

denna frihet ska utnyttjas 
• ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan 

människor 
• motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet 
• främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturområdet 
• i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och 

behov 
• möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse 

4.1.3 Sviktande intresse? 1975-1996 

Det kom att ske en förändring i det ideologiska landskapet under tidsperioden mellan 
mitten av 1970-talet fram till 1996. Denna förändring skedde inte bara i Sverige utan i 
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flera västerländska demokratier. I Sverige fick denna brytning beteckningen högervåg 
och Frenander skriver att den karakteriserades av att nyliberalismens viktigaste begrepp 
blev nya nodalpunkter i den ideologiska diskursen. Marknaden kom att få ökad makt 
och inflytande medan staten och de valda politikerna fick mindre (Frenander 2005, 
s.176). Ett tydligt exempel på hur nya begrepp dominerade enligt Frenander var de 113 
förslag som den så kallade Lindbeck-kommissionen9 lade fram 1993. Det utmärkande 
draget i dessa förslag var att marknaden ingick i det allmänna intresset medan staten och 
kommunerna snarast kunde betraktas som särintresse (ibid., s. 167). En del av de 
förslagen som kommissionen lade fram genomfördes och Frenander skriver att de kom 
att fogas in i den nedmontering av folkhemmet som inletts redan på 1970-talet.  
 
Från det att de kulturpolitiska målen sattes 1974 och att Statens kulturråd inrättades och 
fram tills nästa kulturpolitiska beslut kom 1996 var diskussionen kring kultur och 
kulturpolitik mycket matt. Frenander skriver att energin snarast verkade läggas på att 
implementera riktlinjerna; inga debattböcker utkom i ämnet och om det förekom en 
kulturpolitisk debatt var den ofta knuten till redaktionella initiativ (ibid., s. 168). 
Enigheten bakom de kulturpolitiska målen var mer eller mindre fullständig och 
kulturpolitiken rullade på som vanligt.  
 
Den borgerliga regeringen tillsatte 1993 en utredning som skulle se över 1974 års 
kulturpolitiska mål.  När den nya utredningen tillsattes intensifierades debatten något, 
men de nya förslagen till målsättningar liknade till stor del de gamla. När så de nya 
kulturpolitiska målen kom 1996 var de nya målsättningarna mycket lika de gamla. 
Målsättningarna för den svenska kulturpolitiken förändrades i stort sett inte alls.  
 
Enligt de mål som slogs fast genom riksdagsbeslut 1996 skall kulturpolitiken 
(Frenander 2005, s. 197-198): 
 
• värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 
• verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 

samt till eget skapande 
• främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 

motverka kommersialismens negativa verkningar 
• ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället 
• bevara och bruka kulturarvet 
• främja bildningssträvandena 
• främja internationellt kulturutbyte och möten mellan kulturer inom landet 
 
Som även Skot-Hansen nämner i sin modell kom det successivt under 1980- och 1990-
talen att ske en tyngdpunktsförskjutning i hur kulturpolitiken legitimerades.  
 
Frenander skriver att kulturpolitiken alltmer kom att kopplas ihop med regionalpolitiken 
och tenderade att bli ett medel för regionens eller ortens försök att stärka sin 
konkurrenskraft. Regionalt eller lokalt baserade kulturinstitutioner eller verksamheter 

                                                 
9 Lindbeckkommissionen var en kommission under ledning av Assar Lindbeck som i samband med 
övergången till en flytande växelkurs 1992 fick i uppdrag av Finansdepartementet att komma med förslag 
om den ekonomiska politikens utformning i ett medellångt perspektiv (Nationalencyklopedin, 
Lindbeckkommissionen). 
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ansågs vara goda konkurrensmedel när det gällde att attrahera investeringar och 
arbetstillfällen. Den ekonomiska hänsynen blev alltmer viktig när de kulturella frågorna 
kom på tal. 

4.1.4 Tillämpning 

Anders Frenander konkretiserar den svenska kulturpolitiken med utgång i diskurs och 
debatt. Vi använder oss av den tidsmässiga indelning han gjort av den svenska 
kulturpolitiska diskursen, för att se i vilken utsträckning bokbussverksamheten som den 
framställs i tidskriftsartiklarna stämmer överens med 1900-talets svenska kulturpolitiska 
diskurs så som Anders Frenander tecknar den. 

4.2 Dorte Skot-Hansens argumentationsscheman 
Flera forskare är eniga om att den kulturpolitiska diskussionen och kulturpolitikens 
legitimitet förskjutits under nittonhundratalet. En av dessa är Dorte Skot-Hansen som 
menar att när det talas om legitimitetsförskjutning är det i bekymrade ordalag – 
diskussionen är alltså värderande och det kan tänkas att de styrande försöker leda in 
kulturpolitiken på den riktning man önskar. Dock måste kulturpolitiken hela tiden vara 
något sånär i fas med folkviljan, eftersom det är den som i en demokrati ger legitimitet. 
 
Förskjutningen består i att upplevelsekultur – den kultur där legitimiteten ges av det 
värde framför andra som är att delta (i stället för exempelvis fördjupning och insikt) – 
får ta större plats. Ett exempel på hur upplevelsekulturen blivit normaliserad är att ett 
museum med sjunkande besökssiffror anses vara i kris – men det museum som anordnar 
”kunstnerisk irrelevante udstillinger”, förutsatt att dessa blir välbesökta, inte uppfattas 
som varandes i kris. Detta sätt att låta besöksantal utgöra ett kvalitetskriterium har den 
danska kulturpolitiken kritiserats för. Vidare nämner Skot-Hansen att det som i debatten 
ses som ett överordnat problem är det att samhället blivit kulturaliserat. Gränser mellan 
vad som räknas som kulturyttringar och det omgivande samhället suddas ut, liksom 
gränser mellan olika kulturformer (Skot-Hansen 1999, s. 8-10).  
 
Dorte Skot-Hansen menar att den kulturpolitiska diskussionen, både i Norden och i 
Europa, präglas av en oro för konstens integritet och inneboende värde och publikens 
möjligheter till fördjupning. Upplevelsen sätts framför insikt och fördjupning (ibid., s. 
8-9) 
 
Skot-Hansen har konstruerat ”argumentationsscheman”, mellan vilka efterkrigstidens 
kulturpolitik förflyttat sin legitimitet. Hon menar vidare att tendensen till förskjutning är 
gemensam för Västeuropa, även om det inte handlar om regelrätta paradigmskiften. Den 
kulturpolitiska legitimiteten har förflyttats från ett humanistiskt argumentationsschema, 
via ett sociologiskt och vidare mot ett instrumentellt där det enligt Skot-Hansen är de 
ekonomiska argumenten som väger tyngst (ibid., s. 11). 
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 Humanistisk Sociologisk Instrumentel 

Mål Dannelse Frigørelse Synliggørelse 

Baggrund Stat Civilsamfund Marked 

Forankring National Lokal International 

Strategi Demokratisering av 
kulturen Kulturelt demokrati Kulturalisering 

Publikum Hele befolkningen Grupper Segmenter/Livsstil 

Ramme Kulturinstitution Rammer Flagskibe 

Funktion Erkendelse Bekræftelse Underholdning 

Formidler Kulturformidler Animateur Kaospilot 

Tabell 1: Västeuropeisk och nordisk kulturpolitik i efterkrigstid; argumentations-
scheman (efter Skot-Hansen 1999, s. 12). 

4.2.1 Humanistiska argumentionsschemat 

Då kulturen först fick sin egentliga plats på den politiska arenan på 1960-talet var det i 
form av ekonomiska satsningar på kultur som medel för upplysning och bildning, något 
som skulle stärka demokratin. Detta sätt att distribuera den nationella enhetskulturen 
kallar Skot-Hansen en demokratisering av kulturen. Målet var kulturell jämlikhet 
genom bildning. Den kultur som kulturpolitiken från start omfattade var den nationella 
enhetskulturen. De nya kulturinstitutioner som etablerades skulle agera ramar för 
förmedling och fördjupning inom denna, med ny kunskap och insikt som mål. Konsten 
och kulturens budskap ansågs vara allmängiltiga. Den klyfta som ansågs separerade 
folket från kulturen skulle överbryggas med hjälp av en kulturförmedlare, som genom 
sin bakgrund eller utbildning har förmågan att värdera vilken kultur som skall erbjudas 
allmänheten (Skot-Hansen 1999, s. 11-13). 

4.2.2 Sociologiska argumentationsschemat 

Kulturkonsumtionen uppvisade trots satsningar på jämlik distribution fortfarande stora 
skillnader, varpå en ny strategi växte fram. Från det humanistiska, baserat på ideologi, 
förflyttade sig kulturpolitikens legitimitet kring mitten av 1970-talet vidare mot en bas i 
ett sociologiskt argumentationsschema. Från demokratisering – jämlik distribution – av 
den etablerade kulturen gick man mot kulturell demokrati, något som innebär att alla 
kulturformer betraktas som likvärdiga. 
 
Kulturpolitikens roll gick från att förmedla den nationella enhetskulturen till att stötta 
uttryck hos de grupper vars kulturformer inte syntes i det humanistiska 
argumentationsschemat (ibid., s. 13). I stället för att som tidigare riktat sig mot 
befolkningen som en enhet som skulle utbildas började kulturverksamheten ha som 
syfte att synliggöra och bekräfta olika grupper – Skot-Hansen tar upp bland andra 
kvinnor, arbetare och barn som exempel. Dessa skulle få möjlighet att utrycka sin egen 
kultur, för att få se den bekräftad som lika värdefull som den etablerade, något som 
skulle stärka de undertryckta gruppernas identitet. Som katalysator i denna process 
behövdes en animateur – en ”igångsättare” vars uppgift var att i bakgrunden stötta och 
möjliggöra de aktiviteter som det ansågs finnas behov för. 
 
Om kulturen tidigare sågs som något som alla skulle ha möjlighet att ta del av, blev nu 
istället alla (med Skot-Hansens ord) en del av kulturen. Skot-Hansen härleder det 
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vidgade kulturbegreppet, som omfattar även andra kulturformer än de sedan tidigare 
etablerade, till en postmodernistisk nedmontering av kulturens hierarkier, som yttrar sig 
i individuella val i fråga om livsstil. Den kulturella demokratin däremot, menar Skot-
Hansen, bygger på relationer mellan människor inom definierade sociala grupper. Hon 
ställer (något retoriskt) frågan huruvida det verkligen handlade om en äkta folkkulturell 
mobilisering eller om det snarare var frågan om en ovanifrån konstruerad folkkultur, 
med bakgrund i en politisk oro inför medborgarnas ointresse för konsten (Skot-Hansen 
1999, s. 13-14). 

4.2.3 Instrumentella argumentationsschemat 

Instrumentella inslag i kulturpolitiken ökade på 1980-talet, enligt Skot-Hansen beroende 
på att tiden präglades av nykonservatism och nyliberalism (Skot-Hansen 1999, s. 14). 
Kulturpolitiken blev nu ännu ett verktyg för att nå ekonomisk vinning, och framgång 
mättes genom med vilken effektivitet kulturen lyckades med att göra något annat syn-
ligt. Marknadens retorik blir den rådande och det ekonomiska ansvaret lyfts från det 
offentliga till privata intressen (ibid). Kulturen finner i detta, instrumentella 
argumentationsschema sin legitimitet i ekonomiska argument. 
 
Kulturaliseringen, vilken innebär ökat fokus på kultur som symbolproduktion och 
symbolkonsumtion, utgör det viktigaste kulturpolitiska instrumentet i det av de 
argumentationsscheman Skot-Hansen presenterar som det instrumentella (Johannisson 
2006, s. 53). Enligt Skot-Hansen fungerar kulturen inte bara som ekonomiskt verktyg, 
utan ska också dölja polarisering och ojämlikheter, och fungera som socialt kitt när 
invandrare ska integreras. I stället för att rikta sig mot speciella, ovanifrån definierade 
grupper siktar den instrumentella kulturpolitiken in sig på grupper med vissa attityder 
och livsstilar utifrån dimensionerna modern/traditionell, idealistisk/materialistisk. Skot-
Hansen menar att dansk TV planerar sina sändningar utifrån dessa dimensioner (ibid., s. 
15). Från mitten av åttiotalet har det instrumentella argumentationsschemat alltmer 
blivit det förhärskande i fråga om kulturpolitikens legitimitet, menar Skot-Hansen (ibid., 
s. 11), och det yttrar sig på så sätt att när exempelvis en stad eller region vill göra sig ett 
namn ”på det kulturelle landkort”, så existerar det en tendens att framhålla det kulturella 
kapitalet, inte till nytta och nöje för de egna invånarna utan för att ”tiltrække turister, 
tilflyttere og erhvervsliv”. I denna kulturpolitiska praktik finns alltså legitimiteten 
bortom själva kulturen, men eftersom kultur anses ha ett värde kan denna användas som 
medel för att uppnå de värden som egentligen eftersträvas (ibid., s. 14). 
 
Kultursatsningar med syfte att profilera en stad eller region på detta sätt kallar Skot-
Hansen flaggskepp, i meningen prestigefyllda projekt med syfte att medverka till att 
skapa en positiv image. Hon menar att den ökade förekomsten av kulturhus är ett exem-
pel på denna utveckling. Utöver att vara flaggskepp verkar dock inte kulturhusen 
rymma något större intresse för att vara nyskapande, då deras verksamhet enligt Skot-
Hansen främst är inriktad på den sorts underhållning som ekonomiskt kan bära upp det 
dyra kulturhusprojektet (ibid., s. 16). 
 
En kaos-pilot är den person som ska hitta finansieringsmöjligheter och känna av vilken 
slags kultur som ligger i tiden. Huvudaktörer i denna nya kulturpolitiska praktik är inte 
som tidigare bara stat och medborgare, utan även sponsorer, institutioner och föreningar 
är verksamma (ibid., s. 17). 
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4.2.4 Diskussion och tillämpning 

Dorte Skot-Hansens uppställning är förenklad, och försöker visa på en generell tendens 
vad gäller hur utvecklingen rört sig mot vad hon kallar ett upplevelsesamhälle (Skot-
Hansen 1999, s. 11). Skillnaderna var dessutom störst på det ideologiska planet – 
eftersom de pengar som anslogs till folklig kulturmobilisering uppgick till ca 0,5 % av 
den totala kulturbudgeten i Danmark under 1970-talet menar Skot-Hansen att skillnaden 
i ideologi var större än i praktiken (ibid., s. 14).  
 
Dorte Skot-Hansens humanistiska argumentationsschema placeras in främst på 1960-
talet. Vi tycker oss dock kunna se att dessa idéer är i princip förhärskande i Sverige 
redan tidigare, från det att staten först på allvar formulerar sina tankar kring 
kulturpolitik på 1940- och 1950-talen. 
 
Det finns dock, anser vi, en viktig skillnad att ta hänsyn till om man som Jenny 
Johannisson väljer att benämna alla tre argumentationsscheman som instrumentella. I de 
två första synsätten (humanistisk respektive sociologisk) är det trots allt så att kulturen 
tillåts ha ett eget värde och inte som i det sista argumentationsschemat enbart skall 
fungera som verktyg för att uppnå något annat – främst ekonomisk vinning – och detta 
verktyg skulle då kunna vara vilket som helst. Enligt Skot-Hansen (ibid., s. 16) bidrar 
tänkande enligt det instrumentella argumentationsschemat till att eventuella 
ojämlikheter i kulturförbrukning befästs. 
 
Värt att betona är dessutom att Skot-Hansen, vid sidan av Geir Vestheim, menar att det 
inte är så att det instrumentella argumentationsschemat har ersatt de två andra, utan att 
det existerat parallellt med den kulturpolitik som fortfarande dominerar (ibid., s. 17). 
 
Vi kommer att ta avstamp i Skot-Hansens argumentationsschema i vårt analysverktyg, 
något som vi beskriver mer ingående i kapitel 5.2. 

4.3 Skot-Hansens och Frenanders redogörelser – en 
jämförelse 
Anders Frenanders och Dorte Skot-Hansens genomgångar av kulturpolitikens 
förändring överensstämmer bra, men där Skot-Hansen åskådliggör förändringarna i 
stora drag är Frenander mer konkret och inriktar sig på svenska förhållanden och 
diskussioner kring dessa, varför vi anser att Frenanders genomgång av 
kulturpolitikdiskursen i Sverige och Skot-Hansens argumentationsschema, som renodlar 
olika sätt att förhålla sig till kulturpolitik, kompletterar varandra. 
 
Frenanders text ger oss förståelse för hur den svenska kulturpolitiken utvecklats och hur 
debatten sett ut, och ökar för oss förståelsen och användbarheten av Skot-Hansens 
modell, särskilt med tanke på att vi inriktar oss på svenska förhållanden. Skot-Hansens 
modell verkar dock vara i princip applicerbar på svenska förhållanden. 
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5. Metod 
Här presenterar vi beskrivande idéanalys som är den metod vi valt att använda oss av, 
och det analysverktyg vi konstruerat som består av ett antal frågor att ställa till texterna. 
Detta verktyg skall vi använda oss av för att komma åt idéer och underliggande 
tankegångar som finns i texterna men som eventuellt inte uttrycks explicit. Frågorna är 
till viss del baserade på Dorte Skot-Hansens modell.  

5.1 Idéanalys 
Den metod vi avser använda oss vid analysen av vårt insamlande material är idéanalys. 
Bergström och Boréus skriver i Textens mening och makt (2000) att en idé kan betraktas 
som en tankekonstruktion som utmärks av viss kontinuitet – till skillnad från intryck 
eller attityder Bergström och Boréus menar med ordet en föreställning om verkligheten 
som en värdering av företeelser, eller som en föreställning kring hur man bör handla 
(ibid., s. 148). Ludvig Beckman beskriver i Grundbok i idéanalys att dessa inriktningar 
antingen kan ha till syfte att beskriva, förklara eller ta ställning till ett material 
(Beckman 2005, s. 14). Han fortsätter med att beskriva olika typer av idéanalys, till 
exempel beskrivande- och förklarande idéanalys och idékritik. Vi har i vår uppsats valt 
att arbeta med den som kallas beskrivande idéanalys. 
 
Enligt Beckman skall en beskrivning, för att ha ett vetenskapligt värde, tillföra något 
samt innebära att forskaren kan dra slutsatser om materialet. Att beskriva innebär inte 
att referera utan att härleda från – vetenskapliga beskrivningar handlar inte om att återge 
ett material utan om att dra slutsatser kring det. Beckman skriver vidare att ”uppgiften 
som den beskrivande idéanalysen tar sig an kan dels vara att genom sin analytiska 
läsning säga något om textens budskap som inte säger sig själv. Med hjälp av de 
’glasögon’ som forskaren själv utrustar sig med kan nya budskap eller oklarheter kanske 
blottläggas” (ibid., s. 49). Beckman skriver vidare att den som beskriver en text 
ofrånkomligen gör anspråk på att kunna säga något som förhoppningsvis inte är 
självklart om textens innebörd (ibid., s. 50). 
 
Det finns flera sätt att jämföra det material man valt att analysera i en beskrivande 
idéanalys, Beckman (ibid., s. 52-53) nämner bland annat jämförelser med tidigare 
tolkningar, vilket innebär att forskaren utgår från de analyser som redan gjorts av en 
text. Ytterligare angreppssätt är att jämföra med andra fall eller att göra en jämförelse 
över tid. En jämförelse över tid är något vi tänkt göra i vår analys av artiklarna då vi 
ställer texter om bokbussverksamhet publicerade i Biblioteksbladet 1945-2006 mot 
kulturpolitikens utveckling under samma tid.  
 
För att besvara våra frågeställningar anser vi den beskrivande idéanalysen bäst lämpad. 
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5.2 Analysverktyg 
Till de texter vi valt att analysera kommer vi att ställa ett antal frågor. Vid utarbetandet 
av dessa frågor har vi tagit avstamp i Skot-Hansens modell. 
 
Utifrån Skot-Hansens indelning har vi plockat ut de aspekter vi ansett vara relevanta i 
vår undersökning, nämligen mål, publik/målgrupp, funktion, som vi valt att tolka som 
syn på kulturförmedling och förmedlarens, i detta fall bokbusspersonalens, roll. 
 
Den beskrivande idéanalysen har enligt Ludvig Beckman till uppgift att säga något om 
textens budskap som inte säger sig själv. Genom att ställa ett antal frågor till artiklarna 
vill vi undersöka i vilken utsträckning de kulturpolitiska förändringar som Dorte Skot-
Hansen och Anders Frenander beskriver syns i artiklarna.  
 
Utöver att ge läsaren en orientering genom en kort sammanfattning av artikeln försöker 
vi besvara följande frågor:  
 

1. Var lägger artikeln sin tonvikt? 
Här söker vi efter vad artikelns fokus är och vad artikeln lägger sin tonvikt på. 
Detta anser vi visa på vad som enligt artikelförfattaren är viktigt att förmedla 
angående verksamheten. 
 

2. Kan vi skönja något mål med bokbussverksamheten i texten, i så fall vilket? 
Vi avser både generella mål som uttrycks för bokbussverksamhet, och specifika 
mål med den bokbuss som den aktuella artikeln behandlar. Exempel på detta 
skulle kunna vara att förse glesbygd med biblioteksservice, eller nå ut till 
grupper som inte i önskad utsträckning använder sig av folkbibliotek. 
 

3. Vilka grupper av användare vill bokbussen nå? Finns det vissa grupper 
verksamheten speciellt inriktar sig på? 
Denna fråga överlappar i någon mån den förra frågan. Här söker vi efter de 
eventuella grupper som det explicit uttrycks i den aktuella texten att 
verksamheten inriktar sig mot. 
 

4. Vilken syn, om någon, på kulturförmedling kommer till uttryck i texten? 
Handlar det exempelvis om allas lika tillgång till kultur? Värderas olika 
kulturformer?  

 
5. Vilken är personalens roll/funktion i bokbussen så som det kommer till 

uttryck i texten? 
Här hänvisar vi till Skot-Hansens ”formidler”. Ska personalen leda eller stödja? 
I flera bokbussar, särskilt under de tidigare åren var det inte en bibliotekarie utan 
exempelvis en chaufför som var ansvarig. På grund av detta ställer vi frågan om 
personalens i stället för just bibliotekariens funktion. Vi undersöker vilken slags 
roll bokbusspersonalen har i relationen mellan böcker och låntagare. 
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6. Undersökning  
Vi har gått igenom Biblioteksbladet från 1945 till 2006, och kommer här att göra en 
analys av de artiklar vi funnit som behandlar bokbussverksamhet. Vi har konstruerat ett 
antal frågor att ställa till våra artiklar, till viss del baserade på Skot-Hansens modell. Vi 
ger först en kort sammanfattning av artikeln för att sedan ställa frågorna som återfinns i 
vårt analysverktyg. 
 
Frågorna presenterades utförligare i det förra kapitlet, och är som följer: 
 

1. Var lägger artikeln sin tonvikt? 
2. Kan vi skönja något mål med bokbussverksamheten i texten, i så fall vilket? 
3. Vilka grupper av användare vill bokbussen nå? Finns det vissa grupper 

verksamheten speciellt inriktar sig på? 
4. Vilken syn, om någon, på kulturförmedling kommer till uttryck i texten? 
5. Vilken är personalens roll/funktion i bokbussen så som det kommer till uttryck i 

texten? 
  
Från Biblioteksbladet använde vi oss sammanlagt av 31 artiklar, publicerade under 
perioden 1945-2006, som behandlade bokbussverksamhet i Sverige. Intressant att notera 
är att vi endast fann två artiklar som behandlar bokbussverksamhet i Biblioteksbladet 
publicerade de senaste 15 åren.  
 
När vi redogör för våra artiklar har vi valt att dela in dem i tre tidsperioder. De 
tidsperioder vi valt baseras på Anders Frenanders indelning och är därmed En spirande 
debatt, 1945-1958; Diskursens höjdpunkt, 1959-1974; och Ett sviktande intresse, 1975-
1996. Vi har valt att göra en indelning av artiklarna för att vi vill undersöka om den 
kulturpolitiska diskursens förändring syns i framställningen av en handfast 
kulturpolitisk praktik som bokbussverksamhet. Frenanders indelning sträcker sig fram 
till 1996 men eftersom vår undersökning sträcker sig fram till 2006 har vi valt att 
placera in den artikel vi fann som var skriven efter 1996 i anslutning till Frenanders ett 
sviktande intresse. 

6.1 En spirande debatt, 1945-1958 
Vi kommer här att undersöka fyra artiklar hämtade från Biblioteksbladet som handlar 
om bokbussverksamhet publicerade mellan 1945-1958. Tre av dem kom 1949, mer eller 
mindre samtidigt som bokbussverksamheten gjorde sitt inträde i Sverige. Dessa tre 
artiklar handlar om etablering av bokbuss- eller bokbilsverksamhet och lägger en stor 
tyngdpunkt på beskrivning på tekniska detaljer. 
 
Östling, Gösta (1949). Bokbuss i Borås 
Artikeln handlar om att Borås stad har köpt in en bokbuss som skall ge service till 
områden och stadsdelar som ligger utanför tätorten. Artikeln beskriver vilka dagar och 
tider bokbussen skall vara verksam samt ger en inblick i hur bokbussen ser ut genom att 
noggrant beskriva dess utformning och inredning samt redogör för hur detaljer, som 
bussens belysning, värme och ventilation, fungerar. Artikelförfattaren Gösta Östling var 
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bland annat verksam som bibliotekschef i Borås, och var även med och grundade 
Bibliotekstjänst. 
 
1. Fokus i artikeln ligger på beskrivningen av hur bokbussen ser ut och fungerar. 
Artikelförfattaren går ganska detaljerat in på hur stort utrymmet är i bussen, hur ytan 
disponeras med hyllor och hur bussen rent konkret fungerar när det gäller till exempel 
värme och belysning. Artikelförfattaren håller sig i texten neutral till verksamheten då 
han inte värderar den. 
 
2. Vi har funnit två mål med bokbussverksamheten i texten. Det första är att bokbussen 
skall ordna bokförsörjning för invånare i stadsdelar och områden som ligger avlägset 
eller avskiljt, något som invånarna i dessa områden länge haft som önskemål. Det andra 
målet är att bokbussen skall komplettera det system av bibliotek och biblioteksfilialer 
som redan existerade samt var under uppbyggnad tills att det var färdigutbyggt. 
Bokbussverksamheten ansågs alltså vara ett provisorium. 
 
3. Precis som nämnts ovan riktar sig bokbussen till invånare i stadsdelar eller områden 
som ligger avlägset. Intressant att notera är dock att man valt att endast satsa på äldre 
låntagare: ”Omtanke om utrymmet har föranlett bestämmelsen att endast personer över 
15 år får låna från bussen.” (Östling 1949, s.13). 
 
4. Kring den litteratur bussen medför står endast: ”Den medför c:a 700 band, 
skönlitteratur och lättare facklitteratur – det är ju knappast möjligt att tillgodose mera 
speciella intressen på detta sätt.” (ibid, s. 13). Någon värdering av litteraturen sker 
däremot inte. Det framhävs även att alla invånare, oberoende av var de bor, skall kunna 
ha tillgång till någon form av biblioteksservice. 
 
5. Personalens funktion framkommer inte i artikeln, det enda som nämns är att: 
”Chauffören är timavlönad enligt avtal.” (ibid., s.14). 

*** 

Heintze, Ingeborg (1949). Ännu en bokbil: Några erfarenheter från Malmöhus län 
Heintze, som arbetade som stadsbibliotekarie i Malmö, skriver i artikeln Ännu en bokbil 
om en experimentverksamhet som skett med en bokbil i Malmöhus län under några 
månader 1949. Artikeln tar upp bokbilen som hjälpmedel till centralbiblioteken för att 
de skall dela med sig av sina resurser till landsbygden. Artikeln berättar kort om 
tillkomsten av bokbussen, samt redogör kort för tekniska detaljer så som dess längd och 
hur många band bussen kan ta. Därefter skildrar författaren upplevelsen av hur det var 
att följa med på några bokbilsturer. 
 
1. Visst fokus ligger på skildringen av bokbussens praktiska arbete då författaren själv 
följde med på några bokbussturer. Heintze beskriver verksamheten på ett positivt sätt 
genom att bland annat nämna hur stor utlåningen av böcker varit samt det uppenbara 
intresse människor hade för att låna böcker. 
 
2. Målet med bokbilsverksamheten är att vara ett hjälpmedel i att föra ut 
centralbibliotekets resurser till landsbygden. Heintze menar att det är en form av 
decentralisering, om än i mindre skala. Bokbilen blir ett sätt att försöka ”främja 
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kulturlivets möjligheter på landsbygden och därigenom så långt det går eliminera en av 
de ännu på många håll kvarstående skillnaderna mellan stad och land” (Heintze 1949, s. 
204). 
 
3.  De som skall ta del av bokbilens förtjänster är boende på landsbygden, detta för att 
”landsbygdens folk snabbare och bättre kan komma i kontakt med ett större urval 
litteratur” (ibid., s. 204). 
 
4. Människor skall kunna, oberoende av bostadsort, ta del av kultur, i det här fallet 
litteratur: ”En utbyggd och rationell användning av bokbilen skulle på sitt sätt bidraga 
till att på det här området utjämna skillnaden mellan stad och land och bör kunna utgöra 
ett stöd åt kulturintresset i bygderna.” (ibid., s. 206). Angående litteratur står det endast 
det som nämnts i fråga 3 ovan. 
 
5. Personalen ges ingen roll i texten, bara ett konstaterande att personalen i bussen 
skiftat och att det endast varit chauffören som varit konstant. Det påpekas dock att det i 
framtiden kommer vara en bibliotekstjänsteman med på turerna. 

*** 

Roth, Nils (1949). En månad med bokbil i Halland: Tillika ett inlägg för 
bokbilsverksamheten 
I artikeln En månad med bokbil i Halland skriver Nils Roth om den bokbil som togs i 
bruk i januari 1949 i Hallands län. Roth, som var verksam som chef för Halmstad 
stadsbibliotek, beskriver hur arbetet med att skaffa pengar till inköp av en bokbil såg ut, 
samt nämner viss teknisk data, så som vilket märke bilen är av, hur mycket den väger 
och hur den är inredd. Han fortsätter sedan med att göra egna reflexioner kring 
bokbil/bussverksamhet i allmänhet utifrån en kortare periods egna erfarenheter av 
bokbilsverksamhet. 
 
1. Fokus i Roths artikel ligger på just hans egna, positiva, reflexioner kring 
verksamheten då han beskriver några fördelar som kan ges om centralbiblioteken 
skaffar bokbil/bokbuss. En av dessa fördelar ligger enligt Roth på det psykologiska 
planet då verksamheten förmedlar personlig kontakt mellan låntagare och utbildad och 
kunnig bibliotekspersonal. 
 
2. Målet som Roth ger med bokbilsverksamheten i denna artikel är att: ”Hallands 
bokbilsverksamhet … liksom andra centralbiblioteks bör kunna ge länets befolkning 
något av de fördelar städerna ge sin befolkning.” (Roth 1949, s. 61). 
 
3. Med bokbilen vill man nå ut till folket som bor på landsbygden. 
 
4. Kultursynen är, återigen, är att människor på landsbygden skall kunna få tillgång till 
litteratur ur centralbibliotekens större bestånd. Ett större urval av litteratur är det som 
framkommer i artikeln. 
 
5. Personalen ges en viktig roll i Roths artikel: ”Samtidigt utgör den personliga 
kontakten mellan den lånesökande i bokbilen och dennas personal ett synnerligen 
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viktigt och stimulerande moment. Det är därför mycket nödvändigt … att bokbilen 
betjänas av biblioteksutbildad personal.” (Roth 1949, s. 61). 

*** 

Möhlenbrock, Sigurd (1955). Synpunkter på bokbussverksamhet 
Sigurd Möhlenbrock ger i artikeln en mycket grundlig genomgång angående 
bokbussverksamhet. Han börjar med att beskriva folkbibliotekens roll i samhället, för 
att sedan ta upp bokbussens historiska utveckling, både utomlands och i Sverige. Han 
skriver vidare om bokbussverksamhet i olika svenska städer samt kommer med egna 
synpunkter på hur verksamheten kan byggas upp, både vad det gäller till exempel 
turlistor, personal och inredning av bussarna. Han exemplifierar ofta sina argument med 
konkreta exempel, både från Sverige och från utlandet. 
 
1. Artikeln har inget klart fokus, istället redogörs för många olika aspekter gällande 
bokbussverksamhet. Det vi bäst kan säga fokus ligger på är istället Möhlenbrocks egna 
åsikter och idéer kring hur bokbussverksamhet kan byggas upp på bästa möjliga sätt. 
 
2. Det mål som sätts upp för bokbussverksamheten är samma mål som gäller för 
folkbiblioteken. Möhlenbrock skriver att med tanke på bokens centrala plats i 
kulturlivet är det ut samhällets synpunkt viktigt att ”det skapas så likvärdiga möjligheter 
som överhuvud är tänkbara för människor att oavsett sin miljö nå fram till bokens 
värld” (Möhlenbrock 1955, s. 446). Möhlenbrock fortsätter med att konstatera att detta 
inte bara gäller landsbygdens befolkning utan även befolkningen i städernas perifera 
områden. I båda dessa fall finns direkta hinder, både av social och geografisk natur, som 
enligt Möhlenbrock ”det måste vara bibliotekens skyldighet att söka eliminera” (ibid). 
 
3. Möhlenbrock skriver att verksamheten skall vara öppen för alla, för såväl vuxna 
låntagare som barn och ungdom. Personligen hade han uppfattningen, något som 
framförs i texten, att det var barnen som hade den största nyttan av verksamheten. 
 
4. Även i denna artikel finns en syn på att kultur, i det här fallet, precis som tidigare, 
litteratur, skall erbjudas till människor, oavsett geografisk hemort. Vad för litteratur som 
skall erbjudas nämns inte. 
 
5. Angående personalen på bokbussen skriver Möhlenbrock att det av bibliotekarier på 
en bokbuss fodras en grundlig bokkännedom. Han skriver vidare att det ”ställes stora 
krav ur såväl fysisk som psykisk synpunkt” (ibid., s. 453) då arbetet både är 
koncentrerat, pressande och påfrestande. 

6.2 Diskursens höjdpunkt, 1959-1974 
Här kommer vi att granska 15 artiklar från Biblioteksbladet som handlar om 
bokbussverksamhet publicerade mellan 1959-1974. Antalet artiklar publicerade i 
tidskriften som handlar om bokbussverksamhet ökade under tidigt 1970-tal, till viss del 
beroende på den debatt som kom att uppstå kring verksamheten, utlöst av en artikel av 
Harald Swedner och Erik Östling (1972) där bokbussverksamheten kom att ställas under 
kritik. 
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Genell Storm, Elisabeth (1967). Bussliv i Göteborg 
Elisabeth Genell Storms artikel Bussliv i Göteborg handlar, precis som titeln säger, om 
bokbussverksamhet i Göteborg. Genell Storm, som när artikeln skrevs ledde 
bokbussverksamheten i Göteborg, beskriver bokbussens etablerande och utveckling i 
staden, vilka områden och personer bokbussarna vänder sig till, hur verksamheten är 
upplagd, redogör för tekniska detaljer samt skriver om hur den dagliga, praktiska 
verksamheten ser ut. 
 
1. Fokus i artikeln ligger på beskrivningen hur bokbussverksamheten ser ut och 
fungerar, ur en mer praktisk synvinkel. Genell Storm berättar hur det är att arbeta som 
bokbussbibliotekarie, hon tar upp de problem som kan uppstå i arbetet, till exempel med 
värmen i bussen under vinterhalvåret eller hur man löser toalettfrågan, skriver om 
vilken den vanligaste frågan är från låntagarna samt nämner vilken typ av person som är 
bäst lämpad för att arbeta inom verksamheten. Visst fokus ges även till den 
pionjärverksamhet Genell Storm menar att bokbussen står för: ”Rakt ut i 
impedimenterna kunde vara mottot för pionjärdelen av verksamheten. Tacksamma 
låntagare har vittnat om vad bussen betytt för dem när de flyttat ut i en gyttjig, 
kvartsfärdig stadsdel” (Genell Storm 1967, s. 133). 
 
2. Bokbussarnas uppgift i artikeln är att provisoriskt försörja det som benämns som 
”hastigt uppdykande satellitstäderna i stadens ytterområden” (ibid) där bibliotek ännu 
inte byggts samt att förse människor med böcker i områden som har ganska nära till ett 
fast bibliotek men där det ändå finns behov av utökad service. 
 
3. Genell Storm skriver att Göteborg har fyra stycken bokbussar, två för vuxna och två 
för barn, något som infördes då staden köpte in sin fjärde bokbuss 1962 (ibid., s. 134). 
Målgruppen blir både barn och vuxna. Även pensionärerna blir en tydlig målgrupp då 
det finns särskilda pensionärshållplatser runt om i staden. Dessa hållplatser skriver 
Genell Storm ”kanske förefaller ligga onormalt nära ett fast bibliotek, men där bussens 
närvaro rättfärdigas just genom att låntagarna är för gamla att ta sig fram längre 
sträckor” (ibid., s. 133). 
 
4. Bokbussens kulturförmedlande roll framkommer inte i artikeln. 
 
5. Genell Storm skriver att det är viktigt att bokbussbibliotekarien inte byts ut alltför 
ofta då vederbörande måste känna bokbeståndet väldigt väl, detta gäller inte bara 
bibliotekarierna utan all personal. Hon skriver vidare att ”Bussens informella atmosfär 
bidrar till att låntagarna fäster stort avseende vid att bli mottagna av bekanta ansikten.” 
(ibid., s.136). 

*** 

Wilhsson, Björn (1967). Bokbil i Ådalen 
Björn Wilhsson ger i artikeln en mycket utförlig skildring av hur en bokbil kan se ut 
genom att detaljerat redogöra för hur olika tekniska detaljer ser ut, som utrustning, 
inredning, hyllkapacitet. Han beskriver även bilens framkomlighet på vägarna samt 
redogör för olika ekonomiska uppgifter. Bokbilen i fråga är den bokbil som används av 
Ytterlännäs sockenbibliotek och vi får i artikeln följa processen att köpa in en bokbil, att 
utrusta den samt Wilhssons egna betraktelser över hur bokbilsverksamheten fungerade. 



36 
 

 
1. Tyngdpunkten i artikeln ligger på redogörandet av bokbilens tekniska detaljer så som 
utrustning, inredning, hyllkapacitet och ekonomi. 
 
2 + 3. Målet med bokbussen sammanfaller i denna artikel ganska tydligt med de 
speciella grupper den riktar sig till. Bokbussen försöker nå så många personer som 
möjligt som bor längs dess rutt, men texten lägger även viss betoning på vuxna som 
arbetar. Bokbilsturerna är nämligen förlagda till eftermiddags- och kvällstid just för att 
nå så många som möjligt av en arbetande befolkning. 
 
4. Wilhsson skriver angående bibliotekariens roll gällande litteratururvalet att: ”I 
bokurvalet får man dock icke låta sig ledas av falska förmodanden om en enklare och 
mindre utvecklad litterär smak hos landsbygdens bokläsare” varpå han fortsätter med att 
konstatera att ”Man måste välja sådana böcker, som man som bibliotekarie själv känner 
till och känner för”(Wilhsson 1967, s. 143). Han avslutar genom att säga att ”De 
medförda böckerna måste vara läsvärda och läsbara” (ibid).  
 
5. Artikelförfattaren jobbade tidigare som bibliotekarie på den aktuella bokbussen men 
han nämner inte bibliotekariens roll mer än att betona dess sociala funktion: ”De 
utomordentligt givande kontakterna med låntagarna fördjupas ju längre 
bokbilsverksamheten pågår” (ibid., s. 146) samt, som nämnts ovan, välja ut vilken 
litteratur som låntagarna skall få välja bland. 

*** 

Karlsson, Gunilla (1969). Bokbuss på Hall och Håga 
Artikeln handlar om bokbussen som besöker fångvårdsanstalten Hall och 
kriminalvårdens sjukhus Håga i närheten av Södertälje. Den berättar om 
biblioteksverksamheten som är ett experiment och ett samarbete mellan 
Skolöverstyrelsen och Södertälje stad. Artikelskribenten är själv verksam inom denna 
verksamhet, som besöker internerna en gång i veckan. På de slutna avdelningarna görs 
personliga besök med bokvagn. På Håga finns ett bokrum med fast bestånd, som 
kompletteras med ett av Stadsbiblioteket utsänt vandringsbibliotek. I anslutning till 
artikeln finns en uppräkning av de riktlinjer som Skolöverstyrelsen satt upp för 
verksamheten. 
 
1. Artikelns fokus ligger dels på att beskriva de rent tekniska delarna av verksamheten, 
dels på att betona hur uppskattad och ”normal” verksamheten är; ”oftast är 
lånefrekvensen hög (40-60 lån/tim.)” (Karlsson 1969, s. 323). Angående vad för slags 
böcker som lånas ut; ”praktiskt taget allting”, dock med övervikt mot ”spännande 
böcker”. Det berättas även ”Slitaget på de utlånade böckerna förefaller inte märkbart 
större än vid andra bibliotek” (ibid., s. 324). 
 
2. Målet med verksamheten uttrycks med att ”de intagna så långt som möjligt ska 
beredas samma biblioteksservice som andra medborgare” (ibid., s. 323). 
 
3. De grupper som skall betjänas är explicit interner på institutionerna. 
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4. Vi tolkar artikelns syn på kulturförmedling som relativistisk, och kan inte utläsa 
någon annan ambition än att förse internerna med den typ av litteratur som de själva 
önskar. 
 
5. Personalen är i denna artikel (kanske för att hon är identisk med artikelförfattaren) 
inte någon tydlig aktör. Hon väljer böcker men verkar inte heller ha någon invändning 
mot att beställa in det som internerna önskar. I arbetsuppgifterna ingår förutom körtid 
”direktkontakt med besökare, vägledning och utlåning, utplockning av böcker, packning 
av bussen, letande av beställningar” (Karlsson 1969., s. 323). 

*** 

Ekholm, K. G. (1971). Bokbuss för glesbygd 
Ämnet är bokbussen i Boden och artikeln berättar om utredningsarbete och utveckling. 
Olika alternativ tas upp, liksom vilka målsättningar man hade innan projektet sjösattes. 
Till allra största del består artikeln av beskrivningar av olika tekniska lösningar. 
 
1. Artikelns fokus är den handfasta tekniska verkligheten. Man visar på olika tekniska 
lösningar, både gällande själva bussen men också inredningen, som valts, och vad de 
har för fördelar i det bibliotekariska arbetet. ”Hyllornas lutning mot väggen gör att 
böckerna står relativt stadigt och är lätta att nå, även i de hyllor, som är belägna nära 
golvet” (Ekholm 1971, s. 13). 
 
2. Målet med verksamheten är att mobila enheten ska ”betjäna de relativt stora och glest 
befolkade ytterområdena i kommunen” (ibid., s. 12). 
 
3. Förutom det som nämns i punkten ovan står det inte något i artikeln om huruvida 
verksamheten riktar sig till några speciella grupper. 
 
4. Artikeln handlar som sagt i princip i helhet om fordonets tekniska specifikationer och 
kulturförmedling nämns inte i texten. 
 
5. Inte heller personalen eller dess funktion finns omnämnda i texten. 

*** 

Stigmark, Maria (1971). Specialgruppsdagen 
Denna artikel berättar om ett möte som specialgruppen för social biblioteksverksamhet 
haft. Den del av artikeln som behandlar bokbussverksamhet berättar om bokbussen. Den 
sorts verksamhet som denna bokbuss ägnar sig åt skiljer sig från den som beskrivs i de 
andra artiklarna; nämligen att man även ska ägna sig åt uppsökande verksamhet. Man 
redogör nogsamt för bussens tekniska utrustning. 
 
1. Med tanke på att det är de sociala verksamheternas specialgrupp som har mötet är det 
förståeligt att artikelns fokus ligger på den sociala delen av verksamheten. Bokbussen 
skall ha hand om den ”uppsökande kulturella verksamheten i Gällivare kommuns 
glesbygd” (Stigmark 1971, s. 213). 
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2. Mål med verksamheten som uttrycks är att nå inlandets glesbygd, som drabbats hårt 
av utflyttning. Man verkar vilja bygga ut service av olika slag för att dämpa 
utflyttningen. 
 
3. De grupper man vill nå nämns inte närmre än att de är boende på landsbygden. 
 
4. Syn på kulturförmedling nämns inte i artikeln. 
 
5. Personalen och dess funktion nämns inte i artikeln. 

*** 

Fahler, Karin (1971). Kultur per buss i Gällivare 
Bakgrunden till bokbussverksamheten är att utflyttningen från glesbygden ökar, och 
med detta krymper befolkningsunderlaget för samhällsservice. Bussen kommer att till 
skillnad från andra bokbussar att bedriva en ”direkt uppsökande verksamhet” (Fahler 
1971, s. 215). Utlåning av böcker kommer att vara verksamhetens bas, men man 
kommer också att ägna sig åt programverksamhet i stil med sagostunder, teater och 
framträdanden av författare. 
 
1. Artikeln inriktar sig på bokbussverksamheten i Gällivare. Det handlar inte om att 
beskriva en redan existerande verksamhet, utan snarare att presentera planerna för hur 
man önskar att verksamheten ska te sig. 
 
2. ”Vår målsättning är inte främst att låna ut så många böcker som möjligt för att höja 
bibliotekets lånestatistik. Lika viktigt är att vi ger oss tid att stanna och prata med och 
lyssna till de människor vi träffar” (ibid., s. 215f). Man vill även bryta den sociala och 
kulturella isolering som många glesbygdsbor enligt artikeln upplever.  
 
3. I fråga om grupper uttrycks det att man vill nå ”alla människor på landsbygden” 
(ibid., s. 217). 
 
4. Vi tolkar in att deltagandet är det högsta värdet. Det är inte ens viktigt att besökarna 
lånar böcker – det viktiga är att de blir lyssnade på. Visserligen nämns den kulturella 
isoleringen som något som skall brytas men den sociala isoleringen är minst lika viktig. 
 
5. Personalen, som utgörs av en bibliotekarie och en chaufför/AV-tekniker skall knacka 
på hemma hos de boende och erbjuda bibliotekets tjänster. Som tidigare nämnts är 
målet även att bryta den sociala och kulturella isoleringen som de glesbygdsboende 
upplever. 

*** 

Batie, Martha (1972) Buss över kommungränsen 
Att skaffa bokbuss är en dyr investering men här i Martha Baties artikel beskrivs ett 
lyckat samarbete som gjorts med bokbussverksamhet mellan två kommuner; Torsby och 
Finnskoga-Dalby. Finnskoga-Dalby köper bibliotekstjänsterna som bokbussen erbjuder 
från Torsby. Batie, som är bibliotekarie på bokbussen, ger en kort bakgrund till hur 
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satsningen kom att ske för att sedan redogöra för hur verksamheten med bokbuss i 
Finnskoga-Dalby kom att fungera med turer och hållplatser. 
 
1. Fokus i artikeln är de fördelar bokbussen har som verksamhet då det gäller att nå ut 
till vad som benämns som glesbygdens alla hörn. Batie tar upp och beskriver de positiva 
reaktioner och effekter bokbussverksamheten har fått sedan Finnskoga-Dalby satsade på 
den. 
 
2. Det främsta målet med bokbussverksamheten är att verksamheten kommer innebära 
en avsevärd satsning på biblioteksverksamheten i Finnskoga-Dalby då det fanns ett 
behov av utökad biblioteksservice i kommunen. I och med att välja bokbussen som 
metod för att uppnå detta hoppas man på att man på detta sätt skall nå ut till invånarna 
med biblioteksservice, något som varit svårt tidigare då många kommuninvånare bor 
avlägset till.  I slutet av artikeln sammanfattar även Batie sin ståndpunkt angående 
bokbussverksamhet: ”Mer än nånsin tror vi på bokbussen som det bästa och effektivaste 
sättet att nå ut till en glesbygds alla hörn med en biblioteksservice som människor i 70-
talets Sverige har rätt att begära” (Batie 1972, s. 160). 
 
3. I texten beskrivs hur kommunen med bokbussverksamheten försöker nå ut bättre med 
biblioteksservice till människor som bor avlägset till i den glest befolkade kommunen. 
Verksamheten riktar sig även till specifika grupper som barn, då de gör längre stopp vid 
ett antal olika skolor, samt äldre: ”På sjukvårdscentralen i Likenäs samt på 
ålderdomshemmen i Sysslebäck och Bograngen stannar vi 45 min. för att även hinna gå 
in med böcker till dem som inte själva orkar gå ut till bussen” (ibid).  
 
4. Angående den litteratur som bokbussen erbjuder skriver Batie framförallt om 
låntagarnas önskemål: ”Det är en väldig spännvidd i fråga om önskade böcker, alltifrån 
’Sierskans spådom’, bok om själavandring, på engelska, hur man bygger fällor, bok om 
kalvuppfödning … till Sivar Arnérs Vargkotletter, Stig Sjödins Bo bortom tullen och 
Pär Lagerkvists Ångest” (ibid). I artikeln framhävs låntagarnas önskemål på litteratur, 
som då får beställas till nästa bokbussbesök. Att bussen skulle tillhanda ha en speciell 
form av litteratur framkommer inte, istället läggs betoningen på låntagarna och deras 
önskemål. 
 
5. Det som framträder i texten är personalens konkreta arbete i den dagliga 
verksamheten: ”För bokbusspersonalen betyder det långa dagar, långa körsträckor och 
en rent febril verksamhet på många av hållplatserna” (ibid). Trots det uppenbarligen 
slitsamma arbetet betonas ändå att det tack vare att låntagarna är så glada och vänliga 
blir ”ett stort nöje att tjänstgöra på dessa långturer” (ibid). 

***** 

Under tidigt 1970-tal blossade en bokbussdebatt upp i Biblioteksbladet, flera artiklar i 
tidskriften kom att handla om bokbussen och dess effekter. Bakgrunden till debatten var 
en artikel som publicerats i Biblioteksbladet 1972 där bokbussen ifrågasattes. För att 
skapa bättre förståelse för de inlägg som senare gjordes i debatten har vi valt att 
sammanfatta artikeln som föranledde den med betoning på de delar där 
bokbussverksamheten togs upp. Artikeln i stort handlade dock inte bokbussverksamhet. 
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Swedner, Harald & Östling, Erik (1972). Böcker till alla: nattligt samtal på motell  
I Biblioteksbladet 1972 publicerades en artikel som återgav ett samtal som skett mellan 
Harald Swedner, Erik Östling och Bertil Palmqvist. Swedner, som hade lett 
Litteraturutredningens sociologiska undersökningar (Swedner & Östling 1972, s. 145), 
hade tillsammans med Östling, bibliotekskonsulent vid Statens kulturråd och Palmqvist, 
redaktör på Biblioteksbladet, samtalat angående bibliotekens aktuella läge, och då 
främst de möjligheter biblioteken har att nå läsare, framförallt de som av olika skäl har 
svårt att få tag på böcker. Samtalet som fördes de tre emellan återgavs sedan i 
Biblioteksbladet. 
 
Samtalet dem emellan kom bland annat att ledas in på boklådor och bokbussar och 
vilket som var det bättre alternativet av de två. Swedner förespråkade boklådorna och 
menade att man med bokbussar hade valt fel väg att gå när det gällde 
biblioteksverksamheten. Ett bättre alternativ hade varit att ha boklådor utplacerade i 
hemmet hos en familj, dit de andra byborna kunde gå och låna: ”Tror ni två att 
bokbussen ger samma fördelar som en boksamling som är permanent på ett ställe och 
som människorna kan vänja sig vid, tränga in i? Idén att man skall hoppa in i en buss, 
kasta ett snabbt getöga på bokbussens böcker och säga att de här böckerna vill jag läsa, 
är barock” (ibid., s. 146).  
 
Swedner pekar i samtalet på hur viktigt det är med att behöva vänja sig vid böckerna för 
att våga välja böcker som kunde uppfattas som lite svåra. Swedner använde sig själv 
som exempel i argumentationen och beskriver hur han som ung till slut vågat låna 
böcker av Upton Sinclair på kommunbiblioteket i Vittsjö, en plats där han kunde ”gå 
under åratal och vänja mig vid de böcker som fanns där, både de svåra och de lätta. Till 
sist övervann jag min tvekan inför de svåra” (ibid., s. 146). Harald Swedner fortsätter 
med att säga att ”biblioteken förytligar människors bokval genom sin hårda 
koncentration på bokbussar i glesbygderna och i storstädernas förortsområden” (ibid). 
Detta resonemang höll Palmqvist med om, han menade att biblioteksfolk hade blivit 
bedårade av bokbussens och dess möjligheter och därmed betraktade boklådor som 
passé, medan Östling uttryckte en mer positiv inställning till det arbete bokbussen gör, 
även om han kunde hålla med om att biblioteksvärlden gripits av, som han uttryckte det, 
en övertro på bokbussen. Swedner fortsatte sitt resonemang med att säga att: ”Det är 
bättre att placera 200 böcker i varje by än att drösla runt med fem tusen i en bokbuss” 
(ibid).  
 
Samtalet gled vidare in på statistik och Östling menade att samhället betraktade 
biblioteken med en viss nedlåtenhet, vilket då gör att man från bibliotekshåll blir 
angelägen om att uppvisa en effektivitet som politikerna kan förstå. Detta innebar att 
visa effektivitet i siffror. Östling pekade på att eftersom man inte kan mäta bibliotekets 
funktion som mötesplats så vill man istället ofta i kommuner visa på bibliotekens 
effektivitet genom att stoltsera med utlåningssiffror. Swedner kontrade med att säga att 
”bibliotekarierna bör lära sig av de präster, som befinner sig i en liknande situation. De 
predikar ofta i nära nog folktomma kyrkor och de har vant sig vid det. Men de har lärt 
sig att argumentera för att det är värt att hålla en predikan även om det bara är en eller 
två som lyssnar” (ibid., s. 148).  
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***** 

I nummer 5 av Biblioteksbladet under huvudrubriken Bussen är bra! Basta! kom så två 
inlägg till försvar av bokbussen att göras av Martha Batie och Birgit Cars. Harald 
Swedner och Erik Östling fick i sammanhanget varsin replik för att försvara sitt synsätt 
på saken, dock har vi valt att inte redogöra för dessa repliker då vi inte tycker de tillför 
något i sammanhanget. 
 
Batie, Martha (1972). Harald Swedner och den rasslande bokbussen 
Martha Baties text är ett inlägg i debatten kring bokbussen som uppstod efter 
publiceringen av Böcker till alla: nattliga samtal på motell. Hon går i texten till attack 
mot några av de teorier Harald Swedner framförde och Batie framför sina egna, positiva 
åsikter när det gäller bokbussverksamheten. 
 
1. Fokus ligger på Swedners uttalanden och Baties motargument på flera av dessa. 
 
2. Bokbussverksamhetens mål nämns inte i texten. 
 
3. Bokbussen Batie skriver om ger framförallt service till glesbygdsbefolkningen. Batie 
refererar även till sig själv som glesbygdsbibliotekarie. 
 
4. Angående vilka böcker låntagarna lånar eller skall låna skriver Batie att det är 
innehållet i böckerna som är det viktiga. Däremot lägger hon ingen värdering i vad som 
är bra eller dåligt innehåll: ”Vi vet att vi till många människor … förmedlat böcker, som 
gett information, kunskap, poesi åt tillvaron, nyttiga fakta, spänning och förströelse.” 
(Batie 1972, s. 226).  
 
5. Den roll som ges till personalen är en förmedlande roll. De lånar ut böcker samt, för 
att återknyta till den kulturförmedlande rollen; ”Bokbusspersonalen skriver upp 
beställningen, som kan gälla vad som helst” (ibid). 

*** 

Cars, Birgit (1972). Behövs egentligen bibliotek? 
Birgit Cars gör även hon ett inlägg för bokbussverksamhet, som respons till den tidigare 
publicerade artikeln Böcker till alla: nattligt samtal på motell. Cars menar att Swedner 
och Östling saknar praktisk erfarenhet av biblioteksarbete och inte vet hur saker ser ut i 
verkligheten och Cars argumenterar för sin egen, positiva, syn på bokbussverksamheten. 
  
1. Cars lägger fokus på Swedners och Östlings brist på erfarenhet kring området de 
uttalar sig om.  
 
2. Cars skriver att bokbussarnas uppgift är att få många andra personer att söka sig till 
bibliotek än de som redan är vana med att läsa och ”att bjuda ut många böcker till så 
många som möjligt” (Cars 1972, s. 226). 
 
3. Förutom det som nämnts ovan nämner Cars även glesbygdsbefolkningen som 
bokbussens låntagare. 
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4. Cars förespråkar ”det stora utbudet” (Cars 1972, s. 226) när det gäller bokbestånd. 
Hon går emot det som benämndes som den rätta sortens böcker av Swedner och Östling. 
Cars undrar över ”vad är den rätta sortens böcker? Upton Sinclair för en, Rolf Edberg 
för en annan, Sigge Stark för en tredje” (ibid).  
 
5. Personalen nämns inte i texten 

*** 

Wingborg, Olle (1972). Visst behövs bussen! 
Olle Wingborg, som var länsbibliotekarie i Falun, tar i texten upp bokbussens fördelar 
och positiva effekter, speciellt i jämförelse med boklådor. Artikeln var föranledd av den 
diskussion som Harald Swedner med flera drog igång när det gällde 
bokbussverksamheten och dess för- och nackdelar. Wingborg går i artikeln till försvar 
för bokbussverksamheten och pekar på alla fördelar den har mot 
boklådor/utlåningsstationer. 
 
1. Fokus ligger på argumenten för bokbussverksamheten. Wingborg jämför bokbussen 
med boklådor/utlåningsstationer och visar på de fördelar bokbussen har, bland annat att 
cirkulationen på böcker blir mycket större, utbudet likaså samt att utlånen ökar.  
 
2. Några uttalade målsättningar går inte att finna, men Wingborg pekar dock på den 
viktiga sociala funktionen en bokbuss innehar: ”Låt mig därför till sist betona den 
sociala funktion bokbussen fyller på många håll. Den bidrar till att bryta isolering och 
fungerar under sina uppehåll som uppskattad samlingspunkt.” (Wingborg 1972, s. 246). 
 
3. Wingborg redogör aldrig för några speciella grupper som bokbussen riktar sig till, 
men nämner dock hur viktig den är för de som bor i ”kommunens ytterområden” (ibid). 
 
4. Syn på kulturförmedling nämns inte i texten. 
 
5. Inte heller personalens roll eller funktion nämns i texten. 

*** 

Batie, Martha (1973). Apropås bokbussar: Boken till glesbygdsbor 
Martha Baties artikel är en efterdyning till diskussionen med bland annat Harald 
Swedner om bokbussens för- och nackdelar samtidigt som den är en slags uppföljning 
på den artikel Batie skrev tidigare om bokbussamarbete, Buss över kommungränsen 
(1972). 
 
Batie fortsätter i denna artikel att beskriva bokussamarbetet som skett mellan Torsby 
och Finnskoga-Dalby. Hon presenterar hur samarbetet ser ut så här några år efter starten 
och vilka positiva effekter det fått, inte minst för bokutlåningen i Finnskoga-Dalby. 
 
1. Fokus ligger på de positiva effekter bokbussen fått för utlåningen i Finnskoga-Dalby. 
Batie vill i artikeln framhäva de fördelar och positiva effekter bokbussen har och kan 
ge. Hon redovisar hur statistiken såg ut för utlåningen av media innan bokbussen 
började sina turer och efter, då utlåningen ökat. Hon skriver även vidare att ”Vi har den 
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erfarenheten att bokbussverksamheten verkar stimulerande på verksamheten vid de fasta 
enheterna, och så tycks vara fallet i Finnskoga-Dalby också” (Batie 1973, s. 86). 
 
2. Något mål med bokbussverksamheten nämns inte i texten. 
 
3. Bokbussen riktar sig framförallt till glesbygdsborna, både i Torsby och Finnskoga-
Dalby kommun. 
 
4. Någon form av kulturförmedlande roll framkommer inte i texten. 
 
5. Personalen nämns aldrig i artikeln. 

*** 

Arnesson, Evertz (1973). En dag som bokbussbibliotekarie 
Artikeln handlar om hur Evertz Arnesson, till vardags författare, en dag övertog rollen 
som bokbussbibliotekarie för Ronneby stadsbiblioteks bokbuss. Detta var ett försök i att 
testa nya idéer gällande verksamheten. Dagschemat för bokbussen ändrades, istället för 
en helt ordinarie tur blev det möte med lokalpress och presskonferens i samband med 
turen. Arnesson själv skildrar sedan hur han upplevde dagen ombord på bussen. 
 
1. Fokus ligger på Arnessons personliga skildring av hur han kom att uppleva sin dag på 
bokbussen. Arnesson uttrycker i artikeln sina positiva intryck han fick av verksamheten: 
”Mina egna intryck efter denna enda dag är enbart positiva. Tacksamheten hos 
låntagarna var inget att ta fel på. Intresset på sina håll rent överväldigande.” (Arnesson 
1973, s. 334). 
 
2. Trots att detta var en speciell bokbusstur fanns mål, Arnesson uttryckte det som att 
”Åka runt med en buss och sprida kultur i glesbygderna” (ibid., s. 333). 
 
3. Denna bokbusstur, med specialinbjuden gäst, upplever vi hade till avsikt att locka 
mer folk till bokbussen än de som vanligtvis besökte den samt att skapa uppmärksamhet 
kring verksamheten. 
 
4. Vi kan skönja en viss syn på kulturförmedling när det gäller litteratur i artikeln. 
Arnesson skriver att: ”Sällan frågades efter mer avancerad litteratur. Många 
internationella kända författare var okända. Men hur lätt var det inte att övertyga om att 
göra ett försök!” (ibid., s. 334). Arnesson verkar med andra ord förespråka en viss, om 
vi kan uttrycka det som finare, eller för att använda Arnessons ord, ”avancerad 
litteratur”. 
 
5. Bokbusspersonalens roll tas inte upp i texten, förutom det ovan nämnda. 

*** 

Ekholm, K. G. (1974) Boken och bokbussarna 
K. G. Ekholm, kulturnämndsledamot i Boden, redogör i artikeln för några personliga 
reflektioner angående bokbussverksamhet i allmänhet – dessa reflexioner var föranledda 
av litteraturutredningens förslag om statliga bidrag till nya bokbussar. Ekholm menar att 
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de höga driftskostnaderna i förhållande till investeringen av bokbuss är en begränsande 
faktor. Ekholms funderingar gällde bokbussens målsättningar, dess finansiering och 
personalens villkor.  
 
1. Fokus i artikeln ligger på Ekholms olika funderingar gällande bokbussverksamhet. 
 
2. Ekholm talar om bokbussverksamhet generellt och när han gör detta nämner han två 
olika målsättningar när det gäller verksamheten. Det första synsättet handlar om att 
bokbussens uppdrag enbart är att distribuera böcker till låntagare i glesbygd och i vissa 
andra fall till låntagare i tätorternas förorter. I det andra synsättet har målet varit bok 
distribution ”som en del i en rullande kulturens diversehandel” (Ekholm 1974, s. 89). 
 
3. Ekholm talar aldrig om några speciella grupper verksamheten skall nå, annat än det 
som nämnts ovan. 
 
4. Ekholm skriver att ”Kravet på att göra kulturen, i detta fall boken, tillgänglig för alla 
reses allt starkare och för glesbygdskommunerna blir svårigheterna att uppfylla denna 
ständigt större, beroende på att glesbygden utvecklas till att bli ännu glesare.” (ibid., s. 
90). Någon värdering av litteraturen förekommer dock inte.  
 
5. Skriver endast att man vill ha personal som är utbildad. 

*** 

Pollack, Lars-Ove (1974) En låda på chassi: om bokbussplanering 
I artikeln skriver Lars-Ove Pollack, länsbibliotekarie i Falun, om vikten av att planera 
bokbussens inredning vid inköp av en ny buss. Genom att utgå från sin egen erfarenhet 
vad det gällde inköp av en bokbuss till Borås stadsbibliotek samt planering av inredning 
till denna vill han uppmärksamma att bokbussplanering är något viktigt samt att 
bibliotekarier helst skall ta hjälp av en inredningsarkitekt i arbetet.  
 
1. I artikeln fokuserar Pollack på två saker. Den första är att beskriva hur planeringen av 
Borås stadsbiblioteks nya bokbuss tedde sig. Detta gör han genom att exemplifiera hur 
diskussionen kring inredningen fördes av de berörda bibliotekarierna. Det andra är att 
betona vikten av att ta hjälp av professionella (inredningsarkitekter) då det gäller 
planeringen av inredningen i bussen.  
 
2. Pollack skriver i artikeln att ”Målsättningen borde … vara att i bussen visa och ge 
plats för så många av bibliotekets funktioner som möjligt” varpå han fortsätter med att 
säga att ”Bussen skulle kunna vara det perfekta instrumentet för en decentraliserad 
kulturpolitik där kulturnämndens målsättning och ambitioner och inte bussens inredning 
bestämde innehållet” (Pollack 1974, s. 216 ).  
 
3. Artikeln nämner inte vilka verksamheten riktar sig till.  
 
4. Kulturförmedling nämns ej.  
 
5. Personalen ges ingen roll i texten. 
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6.3 Sviktande intresse? 1975-1996 och perioden 
därefter 
Vi har sammanlagt undersökt tolv artiklar i Biblioteksbladet som handlar om 
bokbussverksamhet publicerade mellan 1975-2006. Anmärkningsvärt är dock att vi 
endast funnit artikel från de senaste tio åren. 
 
Nydrén, Gösta (1978) Bokbuss i glesbygd och storstad 
Gösta Nydrén skildrar i artikeln två olika bokbussverksamheter, en i glesbygden i 
Jämtland och en i Malmö. Författaren själv följde med på en tur med de båda 
bokbussarna och beskriver i texten sina intryck av de olika verksamheterna.  
 
1. Fokus i texten är på bokbussens stora betydelse, vare sig det är i glesbygden eller i 
storstaden. Trots att den servar mycket olika geografiska och sociala områden visar 
Nydrén på att den är den mycket viktig i båda. I glesbygden framförallt för dess 
kulturspridande och sociala funktion samt för att ge barn tillfälle till lästräning, i Malmö 
än mer för att få barn att börja läsa och intressera sig för böcker.  
 
2. I texten ges den jämtländska bokbussen en roll av kulturförmedlare, i Malmö likaså: 
”Även storstädernas förorter kan vara ’glesbygder’ – ur kulturell synvinkel.” (Nydrén 
1978, s. 39). Målet är att sprida kulturen ut bland dessa.  
 
3. Målgruppen för bokbussverksamheten i Jämtland var generellt boende i glesbygd. 
Vid turerna besökte bussen byar och gårdar, skolor och ålderdomshem samt ”tittat in 
hos ensamboende pensionärer” (ibid., s. 36). I Malmö riktade sig verksamheten till 
boende i förorterna; de flesta besökarna här var barn och unga samt småbarnsföräldrar 
och pensionärer.  
 
4. Synen på förmedling av kultur är, precis som nämnts ovan, att människor oberoende 
av var de bor skall kunna ta del av kulturen, om än i mindre begränsning. Vad 
’kulturen’ innebär förklaras dock inte. 
 
5. När personalen nämns i texten så är det med fokus på deras praktiska arbete. Nydrén 
skriver att personalen har ett slitsamt men ändå tillfredställande arbete. Han återger även 
kortfattat ett samtal han haft med chauffören på bokbussen i Jämtland där det nämns att 
jobbet bland annat består av ej betald övertid: ”Nu blir det att arbeta gratis för 
kommunen. Annars blir låntagarna lidande” varpå chauffören fortsätter med: ”Att man 
orkar arbeta vidare? Det beror på den fina kontakten med låntagarna.” (ibid., s. 38). Det 
blir en skildring av bokbusspersonalen som hårt arbetande, idealistisk och uppoffrande. 

*** 

Hedman, Marianne (1979). Internordiskt bokbussprojekt 
Artikeln handlar om en kulturpolitisk satsning i form av ett bokbussprojekt. Nordiska 
ministerrådet är med och delfinansierar bussen, som ska ”rulla i gränstrakterna Finland-
Norge-Sverige” (Hedman 1979, s. 201). Bokbussprojektet är en del i en satsning för att 
förbättra sociala och kulturella förhållanden för befolkningen i nordvästra Lappland. 
Andra projekt har handlat om samarbete över kommungränser gällande 
förvaltningsarbete och ”små projekt på industrins område” (ibid., s. 201) 
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1. Artikelns fokus ligger på tiden före det att projektet sjösattes, med finansiering och 
invigning. Det uttrycks positiva åsikter om projektet, i ordalag som att det är positivt att 
visa på hur kommuner kan samarbeta över gränser, med tanke på hur svårt det kan vara 
för kommuner inom ett land att samarbeta. Det finns också en sammanställning över 
tekniska data gällande bussen. Stora delar av artikeln utgörs av ett referat från 
invigningsceremonin. 
 
2. Explicit uttrycks att människorna fått tillgång till ett utbud av kultur som ligger nära 
det som erbjuds tätortsbefolkningen, och att målet med projektet, som är en del i en 
regionalpolitisk satsning på olika glesbygdsområden, är kulturell jämlikhet. 
 
3. De människor man hoppas nå med projektet är människor i de vidsträckta 
glesbygdsområdena. 
 
4. Angående syn på kulturförmedling anser sig initiativtagarna ha ett speciellt ansvar för 
att bevara den samiska kulturen, och kultur ses inte som ”något man intar, utan något 
som man deltar i” (Hedman 1979, s. 202). Förutom böcker ska även andra 
kulturyttringar få plats, till exempel sång, teater, hembygdsforskning och utställningar. 
Om bokbeståndet sägs att det ”skall i viss mån anpassas till områdets struktur och 
befolkningens sammansättning och procentuellt har vi enats om att uppnå 40% 
skönlitteratur, 30% facklitteratur och 30% barnlitteratur” (ibid., s. 203). 
 
5. Om bokbusspersonalen nämns inget alls i denna artikel, förutom att ”Bussens 
bibliotekarie och chaufför önskades ett varmt lycka till” (ibid., s. 201) och att man i 
stationeringsorten Muonio anställt en bibliotekarie som kommer att få ett övergripande 
ansvar för den bibliotekstekniska delen gällande bokbussprojektet. 

*** 

Karlsson, Kurt (1980). Bokbuss ger bättre biblioteksstandard 
Kurt Karlsson, kulturnämndsordförande i Laholms kommun och ibland 
bokbusschaufför på bokbussen i Laholm, skriver om beslutet att köpa in bokbuss till 
Laholms kommun; debatterna som föregick inköpet och vad som hänt efteråt. De 
initiala reaktionerna var mycket negativa då ett inköp av bokbuss innebar en 
nedläggning av flera utlåningsenheter - men när väl bussen påbörjat sina turer skriver 
Karlsson att reaktionerna enbart varit positiva.  
 
1. Fokus ligger på att bokbussen har skapat en bättre biblioteksstandard i Laholms 
kommun samt att framhäva bokbussens positiva effekter, framförallt för låntagarna. De 
positiva effekterna som Karlsson nämner är att bokbussen för människor och böcker 
närmare varandra samt ger ”inte bara läsupplevelser utan också en kontakt med 
omvärlden” (Karlsson 1980, s. 122) 
 
2. Något övergripande mål med bussen nämns ej.  
 
3. Bokbussen skall nå ut till boende i Laholms kommun. 
 
4. Artikeln uttrycker inte någon syn på kulturförmedling. 
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5. Om personalens roll eller funktion sägs inget, istället nämner Karlsson vilka 
egenskaper som krävdes av den personal de skulle anställa på den nya bokbussen: 
”förutom stort kunnande skulle de vara minst lika trevliga och energiska som de som 
åker omkring i våra bygder med varubussar” (Karlsson 1980, s. 122). 

*** 

Ridbäck, Irma (1982). Biblioteksservice i glesbygdskommuner: Några glimtar från 
en konferens 
Irma Ridbäcks artikel handlar om en konferens som genomfördes på ämnet service via 
bokbuss kontra via fasta filialbibliotek. Upphovet till konferensen var att få kommuner 
sökt bidrag till bokbussverksamhet och för att titta närmare på detta problem ägde en 
konferens rum i Umeå i Kulturrådets regi med representanter för 22 kommuner.  
 
1. Fokus ligger på jämförelsen mellan bokbussverksamhet och filialer. Ridbäck skriver 
att bokbussen vinner vid en jämförelse dem emellan om avsikten är att ge en bra service 
över ett större område till förhållandevis rimliga kostnader.   
 
2. Bokbussens mål generellt är att lösa problemet med biblioteksservice i glesbygd, och 
detta till rimliga ekonomiska kostnader. 
 
3. Bussens verksamhet riktar sig till glesbygdsbefolkningen, eller för ”människorna i 
utkanten” (Ridbäck 1982, s. 29) som det står i texten. Det poängteras även att 
biblioteket, i det här fallet då bokbussen, är viktigt inte minst för skolan. 
 
4. Artikeln framhäver att boende i glesbygd är missgynnade i ett kulturellt avseende. 
Ridbäck skriver att bland annat ortens storlek, läge i landet samt befolkningstäthet har 
inverkan på kulturvanornas omfattning och inriktning. Inte minst biblioteken är ojämnt 
fördelande. Det som förespråkas är så att man oberoende av geografi skall få tillgång till 
en del av detta kulturutbud.  
 
5. Personalens roll eller funktion nämns inte, bara att den skall vara välutbildad. 

*** 

Blomberg, Barbro (1983). Unikt försök i Skåne att nå ut till invandrare: En buss 
kommer lastad med böcker på 40 språk 
Artikeln handlar om den satsning som kommunerna i Skåne, tillsammans med 
länsbiblioteket i Malmö, gjort med att söka upp invandrare i en bokbuss fylld med 
litteratur på olika språk - detta för att öka intresset för litteratur på olika språk. Det var 
andra året i rad försöket gjordes och redan efter halva tiden bussen varit ute visade 
siffrorna på ett bättre resultat angående utlån och besök än föregående år.  
 
1. Fokus i artikeln är på skildringen av hur försöket med, som den benämns i texten, 
invandrarbussen, sett ut. Detta görs genom en beskrivning av hur bakgrunden till 
projektet sett ut, hur det genomförs samt hur framtiden ser ut efter projektet. 
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2. Målet med bokbussen är att informera invandrarna vad biblioteken har att erbjuda och 
därigenom aktivera intresset för litteratur på invandrarspråk. Detta i sin tur skall 
förhoppningsvis locka fler invandrare till biblioteken. Det fanns även ett mål för 
bibliotekarierna: att öka kunskapen och intresset för invandrarlitteratur.  
 
3. Målgruppen är invandrare, både vuxna och unga runtom i Skåne. Bokbussen sökte 
aktivt upp dessa genom att bland annat stanna till vid skolor, arbetsplatser och 
föreningar. 
 
4. Vi tycker oss kunna se att bibliotekarierna tror att invandrare gärna vill komma till 
biblioteken och låna böcker på sina respektive hemspråk, problemet är att det bara det 
att de inte hittat dit. Genom att använda sig av den specialinredda bokbussen vill man 
locka till sig dessa låntagare. Bibliotekarierna verkar tro att det finns ett latent 
litteraturintresse som kan stimuleras, bara man uppmärksammar det.  
 
5. Personalen på bussen, som består av bibliotekarier, chaufför och tolk får uppgiften att 
informera och vägleda besökarna och låntagarna.  

*** 

Ahnström, Curt och Eriksson, Jörgen (1986). Bokbuss i glesbygd 
Torsås är en liten kommun och i artikeln berättas att den, i likhet med många andra 
kommuner, inte har ekonomisk möjlighet att själva köpa och driva en bokbuss. Man 
köper därför bokbussturer av grannkommunen Nybro. ”Det visade sig att många som 
aldrig tidigare lånat på bibliotek utnyttjade bokbussen redan från början” (Ahnström & 
Eriksson 1986, s. 82). Bokbussturerna ledde till totalt sett fler biblioteksbesökare, då 
utlåning och besöksfrekvens på de filialer som är tänkta att serva området inte sjönk. 
Framgången med bokbussförsöket ledde till att man permanentade turerna och att 
kommunfullmäktige anslog pengar för ytterligare en tur. Artikelförfattaren menar att 
båda de deltagande kommunerna dragit fördelar av försöket. Nybro har kunnat köpa in 
fler böcker, och båda kommunernas bokbestånd utnyttjas mer effektivt. 
 
1. I artikeln får vi följa projektet genom planerings- och utprovningsstadium. Tonläget 
är i huvudsak positivt; man betonar att försöket är lyckat. 
 
2. Angående verksamhetens mål uttrycks att när man sökte bidrag för projektet 
hänvisade man till ”avstånden inom kommunen, åldersfördelningen (stor andel äldre), 
den kulturpolitiska målsättningen som säger att man skall försöka nå eftersatta grupper 
och målet att utjämna skillnaderna” (ibid). 
 
3. Flera gånger betonas att man når äldre personer. ”Bland de som tidigare hade lånekort 
var det ett stort antal som inte utnyttjat dessa under lång tid, beroende på en, med den 
tilltagande åldern, minskande rörlighet.” (ibid) 
 
4. Som i flera av de andra artiklarna verkar det även i denna artikel som att deltagandet 
är det främsta värdet. Det nämns ingenting om skillnad mellan högt och lågt; ökat antal 
låntagare är det enda måttet på framgång. 
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5. Det enda som nämns om bokbussens personal är att man genom att på bussen ha 
personal från båda kommunerna lyckas kombinera lokalkännedom med kännedom om 
bussens bestånd. 

*** 

Blomberg, Barbro (1989). Här kommer det en göing 
I Hässleholm visas en alldeles egen variant av bokbuss upp; ett lastbilschassi har 
införskaffats på vilket en stor ”låda” monterats. Hyllorna har låsbara hjul och kan alltså 
i sin helhet forslas in och ut ur bussen, samtidigt som det möjliggör snabb ommöblering 
inne i bussen för exempelvis sagostunder. Hässleholms kommun har inte tidigare haft 
någon bokbuss, och projektet finansieras med hjälp av Kulturrådet. 
 
1. Första halvan av artikeln inriktar sig på att beskriva bokbilen i egenskap av 
annorlunda lösning. Sedan berättas om hur välbesökt bussen är just den dag 
Biblioteksbladet följer med. 
 
2. Det mål vi kan utläsa är att nå de invånare i kommunen som inte har nära tillgång till 
filial eller utlåningsstation. 
 
3. Användargruppen preciseras inte mer än att man riktar sig till de kommuninvånare 
som befinner sig utom räckhåll för filialer, utlåningsstationer och huvudbibliotek. Även 
artikelförfattaren verkar vilja betona att det är människor av skilda åldrar och med olika 
intressen som besöker bussen. 
 
4. Med avseende på kulturförmedling läggs det som vi ser det ingen värdering i vilka 
böcker som förmedlas. Artikeln nämner att motortidskrifter, dragspelsnoter, Katitzi-
böcker, Doris Lessing och tidskriften Burda lånas ut eller lämnas tillbaka under turen. 
 
5. Den personal som kommer till tals i artikeln är chauffören Thomas Svensson, som 
innan han sökte chaufförsjobbet arbetade som stensättare. ”Jag skulle aldrig vilja byta 
det här jobbet mot någonting annat … Det är det roligaste jag haft.” Om hans 
arbetsuppgifter skrivs att ”han [kör] runt i glesbygden, hjälper besökarna ombord, letar 
fram böcker, pratar med folk och rycker in där det behövs” (Blomberg 1989, s. 371). 

*** 

Domeij, Ingrid (1990). 36 meter litterär labyrint 
Även denna artikel handlar om verksamheten i Hässleholm. Man har utöver bilen som 
beskrevs i förra artikeln även köpt in ett 18,5 meter långt släp. 
 
1. Betoningen i artikeln ligger på fiffiga lösningar, som att man med ett enkelt 
handgrepp kan fälla ut en trappa in i släpet, att man har takfönster, eget elaggregat och 
kök. 
 
2. Det vi kan utläsa om mål för verksamheten är att släpet ska komplettera den 
existerande bokbussverksamheten, och ”serva åtta småorter i kommunen, som hittills 
inte haft någon biblioteksverksamhet eller en undermålig sådan” (Domeij 1990, s. 133). 
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Utöver detta ska vagnen användas för programverksamhet, i stil med sagostunder, 
utställningar och konferenser. 
 
3. Förutom de som inte har tillgång till annan service nämns främst grupper som av 
olika anledningar skulle vilja använda vagnen i sin egen – icke biblioteksrelaterade – 
verksamhet. Det talas om att vagnen är bokad av diverse aktörer. 
 
4. Eftersom artikeln i någon mån kan sägas vara en uppföljning på den förra artikeln om 
bokbussen i Hässleholms kommun så nämns inget ytterligare om kulturförmedling. 
 
5. Inte heller personalens funktion står omnämnd. 

*** 

Thomas, Barbro (1990). Video istället för bokbuss 
Detta är en insändare som handlar om att kulturnämnden i Vänersborg först fått bidrag 
för inköp av en bokbuss, en buss som några år senare såldes. För pengarna köpte man 
en mindre bokbuss, som vid tiden för insändarens författande ska säljas och för 
pengarna som den försäljningen inbringar ska ”Bibliotekstjänst dyraste videopaket” 
(Thomas 1990, s. 172) inköpas. 
 
1. Insändaren handlar om att trots att kommunen ansökte om bidrag och att 
beslutsfattare i flera instanser ansåg att ansökningen var befogad, så såldes bokbussen. 
Detta anser insändarskribenten vara negativt. Hon ställer också frågan ”huruvida 
satsningen på det kostsammaste videoalternativet blir lika kortlivat”. Hon anser det 
också ”stötande om en verksamhet som baseras på miljonbidrag från kulturrådet inte 
sköts enligt de redovisade intentionerna och med större kompetens” (ibid., s. 172.). 
 
2. Insändarskribenten uttrycker följande om mål för bokbussverksamheten; ”Avsikten 
med statsbidrag för inköp av bokbussar var att ge framför allt de mindre kommunerna 
möjlighet att förbättra sin biblioteksservice till landsbygdsbefolkningen” (ibid, s. 172). 
 
3. Om grupper står enligt ovan. Vi antar att artikelskribenten menar att den nya 
satsningen gynnar någon annan grupp än de som skulle gynnas av 
bokbussverksamheten. 
 
4. I den mån syn på kulturförmedling syns i artikeln upplever vi att den består i ett klart 
värderande av bokbussverksamheten framför videopaketet. 
 
5. Personalens funktion nämns inte i insändaren. 

*** 

Törmä, Kjell (1990). Rullande bibliotek – med blå buss på Nordkalotten 
Artikeln tar sin utgångspunkt i att de boende kring gränserna mellan Sverige, Norge och 
Finland inte bryr sig så mycket om de administrativa gränserna. ”Det var förmodligen 
på grund av detta som det någon gång föddes en tanke på att människorna i dessa trakter 
skulle kunna få ett större kulturutbud om man samarbetade” (Törmä 1990, s. 232). 
Denna buss initierades som ett försök i slutet på 1970-talet. Fyra gränskommuner 
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ansökte om pengar från Nordiska Rådet till en samnordisk bokbuss. Kommunerna tog 
efterhand över det ekonomiska ansvaret och permanentade verksamheten. Bussen kör 
varje dag och varje hållplats besöks en gång i månaden. 
 
1. Fokus ligger främst på det gränslösa samarbetet och hur väl det fungerar. ”I bussen 
finns böcker på finska, svenska och även en del samisk litteratur”; ”De norska böckerna 
då? Jo, de byter plats med de svenska när bussen kör sin norgerutt. De finska får följa 
med hela tiden eftersom finska läses av låntagare i alla tre länderna.” (Törmä 1990, s. 
232) 
 
2. Mål nämns inte i artikeln. 
 
3. Det nämns inget utöver att bokbussverksamheten riktar sig till alla boende i 
gränstrakterna. 
 
4. Någon värdering av litteraturen som lånas ut görs inte. Snarare verkar man vara nöjd 
med att kunna erbjuda ett vitt spektra av litteratur. Frågar låntagarna efter något vill 
bokbussen erbjuda detta. 
 
5. Bussen bemannas av en bibliotekarie och en chaufför, som tillsammans sköter 
bussens sysslor. 

*** 

Holmquist, Jan & Moberg, Ulf (1996). Fossil med respirator? Nej, bokbuss för 2000-
talet! 
Artikeln handlar om, och ställer sig frågan, hur en bokbuss för 2000-talet skall se ut. 
Holmquist och Moberg, till vardags på kultur och fritidsförvaltningen i Nässjö kommun, 
skriver om hur bokbussen kan utrustas med ny IT-teknik och vilka fördelar dessa kan ge 
dess låntagare. 
 
1. Fokus ligger på hur bokbussen skall kunna dra nytta av den nya IT-tekniken samt 
vikten av att låntagarna kan få del av denna. Holmquist och Moberg skriver att 
människor boende på landet ofta har lägre utbildning, att skolorna är mindre och även 
har små resurser vilket gör att IT-samhället kan gå dem förbi. Bokbussen skulle då 
kunna bli ett sätt att få glesbygdens människor att komma i kontakt och lära sig om IT. 
 
2. Målet som tas upp i texten gäller den moderna bokbussen som skall, genom att 
kombinera bokutlåning och IT, ge landsortens befolkning en chans att ”utan prestige” 
(Holmquist & Moberg 1996, s. 56) möta ny teknik och få senaste informationen från 
Internet. Holmquist och Moberg fortsätter med att säga att ”Vår övertygelse är att 
boken, folkbildningen och möten mellan människor blir om möjligt ännu viktigare i 
framtiden. I folkbildningen ingår idag informationsteknik, framtidens bokbuss 
innehåller både humanism och IT ” (ibid).  
 
3. Målgruppen är boende i glesbygd. 
 



52 
 

4. Den kulturförmedlande rollen är snarast utbytt till en IT-förmedlande, och det är IT 
och kunskapen om IT som skall spridas till de boende i glesbygd då författarna menar 
att glesbygdsbefolkningen är missgynnade i detta avseende. 
 
5. Personalen ges ingen speciell roll eller funktion i texten, det som nämns är endast att 
den skall vara kompetent och serviceinriktad.  

*** 

”HZ” (Henriette Zorn) (2005). Bokbussen blir arbetsplatsbibliotek. 
Denna notis berättar om att Electrolux Torsviksanläggning söder om Jönköping som 
varannan vecka får besök av en bokbuss. Projektet stöds av Statens kulturråd, 
Metallklubben på Electrolux Torsvik och företagets ledning, och det är folkbiblioteken i 
Jönköping, ABF och LO som står bakom detta nya sätt att ordna arbetsplatsbibliotek. 
Man tror sig vara ensamma i Sverige om detta upplägg. 
 
1. Artikelns fokus är att kortfattat presentera projektet i alla dess delar. 
 
2. Ett mål som uttrycks med verksamheten är att nå grupper som biblioteken har dålig 
kontakt med. Dessa låntagare ska med bussen få tillgång till hela Jönköpings 
folkbiblioteksmediebestånd. 
 
3. Som redan nämnts når man med bokbussen specifikt de arbetande på den nämnda 
anläggningen. 
 
4. Ingen syn på kulturförmedling uttrycks i texten; endast värdet i att nå den nya 
gruppen. Dock nämns det att man ”för att göra beståndet extra attraktivt har … 
storsatsat på CD-böcker” (”HZ” 2005, s. 17). 
 
5. Personalen nämns inte i artikeln. 
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7. Analys 
I detta kapitel kommer vi att titta närmare det resultat vi kommit fram till vid arbetet 
med våra frågeställningar. Först ges en tematisk genomgång av svaren på de frågor vi 
ställde till artiklarna, och sedan kommer vi att koppla bokbussverksamhetens utveckling 
till den kulturpolitiska utvecklingen så som den framställts i vår teoretiska ram. 

7.1 Bokbussverksamhet i Biblioteksbladet 
Här besvarar vi vår första underfråga; nämligen den som rör hur bokbussverksamheten 
beskrivs i Biblioteksbladet mellan 1945 och 2006. Vi redogör utifrån de frågor vi ställt 
till artiklarna för vilka teman och idéer som dominerar i framställningen av 
bokbussverksamhet i Biblioteksbladet och i vilken utsträckning de förändrats över tid. 

7.1.1 Artikelns tonvikt 

Genomgående ges en positiv bild av verksamheten och på flera håll betonas hur viktig 
den är. Ett annat återkommande tema är beskrivning med tyngdpunkt på det tekniska i 
fråga om bussarnas inredning, vikt, längd och så vidare, dock syns det oftare från 
verksamhetens startskede fram till början av 1970-talet. Med början 1972 fokuserar 
artiklarna så gott som uteslutande på hur viktig verksamheten är och dess positiva 
effekter. 
 
Ett flertal av artiklarna handlar om nyligen startade bokbussprojekt och dessa artiklar 
skrivs innan verksamheterna pågått så länge att de går att utvärdera. Så gott som alla 
artiklarna presenterar befintlig bokbussverksamhet, men Sigurd Möhlenbrock (1955) 
utgör ett undantag som istället tar ett bredare grepp och presenterar sina visioner för 
bokbussverksamhet. Harald Swedner och Erik Östling bryter vad vi skulle kunna kalla 
konsensus och anser att det finns en övertro på bokbussverksamheten och dess 
möjligheter. De får dock flera motangrepp, bland annat av Birgit Cars (1972) som 
menar att då Swedner eller Östling inte själva arbetat inom bokbussverksamhet är de 
inte tillräckligt insatta i den konkreta verksamheten ute på vägarna för att uttala sig om 
frågan. 

7.1.2 Mål med verksamheten 

Vi tycker oss kunna se att de mål med bokbussverksamheten som framhålls i 
Biblioteksbladet i stort sett inte förändrats sedan verksamheten startade i slutet av 1940-
talet. Man ska betjäna ”avskilda och avlägsna områden” (Östling 1949, s. 13), något 
som än idag gäller. De flesta artiklarna presenterar målsättningen att ge glesbygds- eller 
landsbygdsbefolkning tillgång till de av kulturlivets möjligheter som de boende i 
städerna har nära till. Vissa framhäver dock att även boende i tätort kan befinna sig i 
den kulturella periferin, som exempelvis i nybyggda förorter (Nydrén 1978). 
 
Genomgående i de tre perioder som Anders Frenander delar in den kulturpolitiska 
diskursen i är som sagt att bokbussen ska förse glesbygden med service. Vid två 
tillfällen nämns bokbussverksamheten som ett provisorium, nämligen i den allra första 
artikeln vi hittat, Bokbuss i Borås (1949) av Gösta Östling, och i Bussliv i Göteborg 
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(Genell Storm 1967) där bussen beskrivs som en tillfällig verksamhet för att försörja 
nybyggda förorter i storstadens ytterområden. 
 
Decentralisering är en grundidé som vi tycker oss skönja redan i de första artiklarna och 
som sedan följer verksamheten genom åren. Första gången begreppet nämns är 1949, i 
artikeln Ännu en bokbil av Ingeborg Heintze;  

Centralbiblioteken skola ställa något av sina resurser till landsbygdens förfogande. Det är i 
själva verket ett slags decentralisering, om än i mindre skala. En sådan är motiverad av 
läshungern och bokbehovet ute i bygderna. Boken ut till folket, den parollen betjänas av 
bokbilen på ett utomordentligt sätt (s. 204). 

Begreppet återkommer sedan i Lars-Ove Pollacks En låda på chassi från 1974; ”Bussen 
skulle kunna vara det perfekta instrumentet för en decentraliserad kulturpolitik där 
kulturnämndens målsättning och ambitioner och inte bussens inredning bestämde 
innehållet” (s. 216). 
 
I två av artiklarna från 1971, av Maria Stigmark respektive Karin Fahler, nämns 
bokbussen som verktyg för att motverka utflyttning från glesbygden. Genom att bygga 
ut service av olika slag skulle de boende i glesbygd förmås att stanna kvar och bussens 
service blev en del i denna strävan.  
 
Viljan att nå ut till de boende på landsbygden handlar om en strävan mot kulturell 
jämlikhet som yttrar sig genom att man vill ge de boende i glesbygd tillgång till ett 
liknande medieutbud som de som har geografisk närhet till ett bibliotek. Förutom själva 
idén att sprida litteratur så definieras varken kultur eller i vilken form den ska förmedlas 
till medborgarna. 
 
De tidiga artiklarna lägger större tonvikt på spridandet av böcker medan det i de senare 
artiklarna talas om att sprida kultur. Från och med början av 1970-talet läggs tonvikten 
på just det jämlika spridandet av kultur, exempelvis hos Evertz Arnesson (1973) som 
uttrycker bokbussverksamhetens mål som att ”… sprida kultur i bygderna”(s. 333), 
vilket vi anser vara tecken på en breddning och demokratisering av kulturbegreppet.  
 
1940-talets artiklar lägger tydligt fokus på just böcker; både Heintze (1949) och Roth 
(1949) talar om att föra ut centralbibliotekets bestånd till landsbygden. Idén att 
bokbussen skulle kunna ha en social funktion gör sitt inträde på 1970-talet, vilket 
kanske kan sägas vara en effekt av det offentligas utökade ansvar i välfärdssamhället. 
Den sociala funktionen nämns exempelvis i Karin Fahlers artikel Kultur per buss i 
Gällivare från 1971 samt i Olle Wingborgs Visst behövs bussen (1972). 
 
Barbro Blomberg skriver 1983 om en buss som riktar sig till invandrare och målet 
uttrycks som att ”aktivera intresset för litteratur på invandrarspråk” (Blomberg 1983, s. 
8). Detta är första, och enda, gången vi stöter på invandrare som grupp. Begreppet 
”eftersatta grupper” nämns i de kulturpolitiska målen som fastslås 1974, men i de 
artiklar vi studerat syns detta sätt att tala om låntagargrupper första och enda gången 
1986 i Curt Ahnström och Jörgen Erikssons artikel Bokbuss i glesbygd (1986). Målet 
var att utjämna skillnader som är till nackdel för de eftersatta grupperna – som i denna 
artikel verkar vara identiska med de glesbygdsboende. Oftast talas om bokbussens 
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målgrupper i positiv mening. Vi upplever begreppet ”eftersatta grupper” som på något 
sätt utpekande och exkluderande. 

7.1.3 Vilka personer vill bokbussen nå?  

Vanligast förekommande i fråga om målgrupper är, vilket vi tidigare nämnt, boende i 
glesbygd eller landsbygd. Detta betonas med samma kraft i flertalet av de artiklar vi 
studerat. Några artiklar nämner att man riktar sig till dem som bor avlägset (Östling, 
1949; Batie, 1972). Detta skulle vi kunna tolka som att man sträcker ut en hjälpande 
hand från centra som utgörs av kommunens huvudbibliotek och filialer, medan vi i de 
artiklar som nämner ”glesbygd” får känslan av bokbussen som en egen central enhet 
som förflyttar sig. I detta har inte direkt skett något förändring över tid. 
 
I Gösta Östlings Bokbuss i Borås (1949) påpekas att man av utrymmesskäl väljer att 
utestänga personer under 15 år från bussen. Redan några år därefter möter dock denna 
uppfattning motstånd hos Sigurd Möhlenbrock (1955), som menar att alla skall vara 
välkomna i bussen, och att det enligt hans uppfattning är barn som har den största nyttan 
av verksamheten. 
 
Generellt betonas i artiklarna målgruppens bredd; att verksamheten riktar sig till alla, 
från barn till gamla och att dessa grupper också verkligen utnyttjar bussen. Framåt slutet 
av 1960-talet ser vi en konkretisering i fråga om målgrupper. I Göteborg fanns 1967 två 
bokbussar speciellt för barn (Genell Storm, 1967). Bokbussar gör även stopp vid skolor 
(Batie, 1972) och ålderdomshem eller speciella hållplatser för de äldre (till exempel 
Genell Storm, 1967; Batie, 1972; Nydrén, 1978). Grundprincipen är att alla är 
välkomna, men generellt sett verkar särskild uppmärksamhet riktas mot barn och äldre. 
Även arbetande vuxna som bor på landbygden nämns (Wilhsson, 1967), liksom interner 
(Karlsson, 1969) och invandrare (Blomberg, 1983). Det beskrivs att alla är välkomna 
men speciella punktinsatser verkar alltså komma vissa grupper till godo. Även fortsatt 
existerar dock samma betoning på glesbygdsbefolkningen som helhet. 
 
Som nämnts ovan är 1983 både första och enda gången som invandrare nämns i en 
artikel om bokbussverksamhet. Det var en experimentverksamhet som pågick under 
något år där man samlade böcker på olika språk i en bokbuss och körde runt med 
egentligt syfte att locka människor med olika modersmål till biblioteken. 

7.1.4 Syn på kulturförmedling  

Intressant att uppmärksamma är att kulturbegreppet inte definieras, trots att flertalet 
artiklar fokuserar på spridandet av böcker och kultur. Det som främst betonas är att 
bokbussen ska bereda exempelvis de glesbygdsboende en jämlik tillgång på litteratur 
och kultur. Det nämns mycket lite om bokbeståndet, men samma bredd som på 
huvudbiblioteken verkar eftersträvas; i den mån böckerna ryms på bokbussen. Det som 
återkommer är att det, oberoende av var man bor, skall finnas tillgång till någon form av 
biblioteksservice. 
 
Deltagande, låntagares önskemål och ett brett urval är genomgående viktigare än någon 
speciell litteraturkategori; i flera artiklar betonas vilken spännvidd som finns på de 
böcker som lånas ut. Harald Swedner och Erik Östling nämner att det är önskvärt att 
våga sig på mer avancerad litteratur, något som enligt Swedner skulle förenklas av en 
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utlåningsstation, men i de repliker som möter deras inlägg framkommer åsikter om att 
det inte finns någon universellt fastslagen ”rätt” litteratur. Dessa repliker verkar sätta 
ord på den syn som enligt artiklarna verkar ha varit rådande bland 
bokbussbibliotekarier, speciellt från tidigt 1970-tal och framåt. 
 
Den enda artikel i vilken vi finner en faktisk värdering av litteratur på bokbussen är 
skriven av författaren Evertz Arnesson (1973) som följde med en bokbuss en dag, och 
menade att det var lätt att introducera ”avancerad” litteratur till låntagare som i flera fall 
inte var bekanta med ”många internationellt kända författare” (ibid., s. 334). 

7.1.5 Personalens roll/funktion  

Generellt kan sägas att personalens funktion lyser med sin frånvaro i texterna. Vi ser 
ingen rak linje utan det verkar hänga mer eller mindre på slumpen eller 
artikelförfattarens ingivelse vilken aspekt av personalens arbete som nämns i texten. 
 
Tre tydliga teman syns trots allt. Personalen ska vara utbildad eller kunnig – framförallt 
i ämnet litteratur. Mer framhävs dock personalens sociala funktion, som blir ett 
återkommande tema efter att det för första gången nämns av Björn Wilhsson 1967. 
Även personalens praktiska arbete nämns, ofta i termer av att det är hårt och slitsamt. 
Dagarna är långa men det betonas trots det hur givande arbetet är och hur nöjd 
personalen är. Personalen framställs närmast som idealister som offrar sig för 
låntagarnas skull. 
 
Personalens roll förändras när bokbussverksamhetens mål glider från bokförmedlande 
till att vara allt viktigare social aktör. Kunskap om litteratur blir då mindre viktig och – 
för att använda en modern benämning – den sociala kompetensen betonas alltmer. 

7.2 Bokbussverksamhet och kulturpolitisk utveckling 
Här återknyter vi till vår andra underfråga; den som rör likheter och skillnader mellan 
bokbussverksamhetens utveckling och den kulturpolitiska utvecklingen så som den 
beskrivs i våra valda teorier. 
 
Enligt Skot-Hansens modell är kulturpolitikens mål enligt de tre 
argumentationsschemana bildning (på danska dannelse), frigörelse respektive 
synliggörelse. I artiklarna tycker vi oss kunna se övergången mellan bildning – en 
fastslagen kulturell kanon förs ut till de grupper som inte letar upp den av egen kraft – 
och frigörelse – deltagandet blir det högsta värdet och det finns ingen ”rätt” litteratur. 
Under den första perioden, som Anders Frenander benämner En spirande debatt 
förekom ingen diskussion kring det dominerande estetiska kulturbegreppet. Denna 
kultursyn var förhärskande. Vi tycker oss se att detta går igen i de artiklar vi studerat 
från denna period genom att ingen kvalitetsdiskussion förekom; något vi tolkar som att 
det var så allmänt vedertaget vad som var kvalitet att ingen diskussion ansågs 
nödvändig. 
 
I de tidigaste artiklarna är bokbussen ett medel för att föra ut centralbibliotekets bestånd 
till glesbygden. Det nämns inte något om efterfrågan, utan bokbussens bestånd verkar 
helt bestämmas ”uppifrån”, något som stämmer överens med både det humanistiska 
argumentationsschemat som Skot-Hansen presenterar och den kulturpolitiska diskursen 
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så som den enligt Anders Frenander såg ut under En spirande debatt. Skulle det finnas 
möjlighet för låntagarna att påverka beståndet så nämns det inte, vilket ju i sig också 
kan vara ett tecken på att efterfrågan inte sågs som något viktigt. Den kulturella kanon 
skulle som vi upplever det spridas över landet och innehållet skulle inte förändras efter 
målgruppen. Detta stämmer överens med de idéer som låg till grund för att 
bokbussverksamhet drog igång; jämlik distribution av kultur. Just dessa tankar har som 
vi ser det och, som tidigare nämnts, varit bestående under hela perioden, även om den 
kultur som distribueras har ändrat form. 
 
Anders Frenander nämner under Diskursens höjdpunkt att begreppet alienation 
introducerades och inverkade på kulturpolitiken. I två av artiklarna tycker vi oss se en 
koppling till detta, nämligen Karin Fahlers Kultur per buss i Gällivare (1971) och Olle 
Wingborgs Visst behövs bussen! (1972). Dessa artiklar uttrycker explicit tankar på att 
bryta social isolering. 
 
På tidigt 1970-tal börjar det i artiklarna talas om brett utbud och deltagandet blir enligt 
vår tolkning det högsta värdet. Vi upplever att man stoltserar med utbudets spännvidd, 
att det är mer värdefullt att erbjuda alla slags böcker än att bara erbjuda 
kvalitetslitteratur.  I början är det ett biblioteksutbud som distribueras ”uppifrån”, senare 
går fokus över på användaren som den som ska sålla i utbudet, och uppmanas att välja 
lågt lika gärna som högt. I några av debattartiklarna legitimerar bokbussverksamheten 
sig själv genom att man pekar på hur många lån som görs. Här ser vi spår av det som 
Skot-Hansen presenterar i sitt instrumentella argumentationsschema, och hade en 
kvalitetsdiskussion existerat hade ett sådant argument inte kunnat anföras, åtminstone 
inte utan ytterligare nyansering. För att hänvisa till de mål Skot-Hansen tar upp kan 
detta kanske ses som en frigörelse i form av att åskådaren befrias från de kulturella 
bojor som begränsar utbudet av kultur. Alla slags böcker är lika välkomna på bussen 
och det framhålls att låntagarna får beställa böcker och att deras önskemål tillgodoses. 
På 1960-talen hördes tankegångar åt denna riktning från liberalt håll; nämligen att 
kulturkonsumenten ska bestämma kulturproduktens värde (Frenander 2005, s. 137). 
Dessa tankar manifesteras alltså i bokbussverksamheten några år senare. 
 
Skot-Hansen nämner förankring och trots att vi inte har ställt någon fråga till texterna 
om just detta tycker vi oss ändå se tydliga tecken på bokbussverksamhetens förankring 
och att den förändrats. Som nämnts ovan går bokbussverksamheten i början ut på att 
föra ut delar av stadsbibliotekets bestånd till glesbygden, något vi skulle kunna benämna 
som nationell förankring eftersom beståndet verkar definieras ”uppifrån” och 
låntagarnas eventuella önskemål inte nämns. Senare, med början i slutet av 1960-talet, 
förs låntagarna och deras preferenser in i diskussionen, när bokbussen blir en egen enhet 
som finner legitimitet i att de boende i de områden som bokbussen skall betjäna är nöjda 
med verksamheten. Förankringen kan alltså sägas ha skiftat från nationell till lokal, 
något som fortfarande verkar gälla.  
 
Även vad det gäller publiken så ser vi samma förändring som Skot-Hansen beskriver i 
de artiklar vi läst. De målgrupper som uttrycks i de tidiga artiklarna är invånare i 
avlägsna områden och glesbygd. Hela glesbygdsbefolkningen blir ett kollektiv som 
skall beredas tillgång till samma biblioteksservice som de stadsboende. I slutet av 1960-
talet gör olika fördefinierade grupper sitt inträde. Oftast är grupperna barn och gamla, 
men även arbetande vuxna och interner på fångvårdsanstalt nämns. Alla är fortfarande 
välkomna men speciella satsningar görs på de nämnda grupperna.  
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Bokbusspersonalen ges aldrig någon tydlig kulturförmedlande roll i artiklarna. 
Bibliotekarien är inte i detta hänseende någon självständig aktör, utbildning betonas 
med få undantag inte. Personalens sociala funktion uppfattar vi, från det att den 
introduceras, som viktigare än funktionen som kulturförmedlare. Ur bussens bestånd 
bestämmer låntagaren själv och bibliotekarien finns där för att svara på frågor om 
låntagaren har sådana men funktionen är kanske främst som trivselfaktor. Detta ser vi 
som ett tecken på det som Skot-Hansen kallar kulturelt demokrati som hör hemma i det 
sociologiska argumentationsschemat, att det vore i det närmaste odemokratiskt av 
bibliotekarien att försöka påverka låntagarens val. Den roll som Skot-Hansen benämner 
animateur ser vi tydligast i artikeln Unikt försök i Skåne att nå ut till invandrare av 
Barbro Blomberg från 1983. Här uttrycks att målet är att stimulera ett latent intresse för 
litteratur, informera om bibliotek och på detta sätt få ”invandrare” att besöka sina lokala 
bibliotek. 
 
Den ideologiska förskjutning som enligt Anders Frenander sker mellan Diskursens 
höjdpunkt och Sviktande intresse märks inte i bokbussverksamheten. Det instrumentella 
argumentationsschemat lyser till allra största del med sin frånvaro vad gäller 
bokbussverksamheten och dess utveckling. Enligt Skot-Hansen har det gjort sitt intåg 
från 1980-talet och framåt, under en period då bokbussverksamheten enligt vad som 
beskrivs i artiklarna förändrats mycket lite. Bokbussen är en offentlig åtgärd och vi kan 
inte se hur den skulle kunna vara intressant för marknadens aktörer. Skot-Hansen 
nämner kulturella flaggskepp, som arkitektoniskt nyskapande biblioteksbyggnader eller 
liknande för att sätta en stad eller region på kartan men uppenbarligen anses inte 
bokbussen ha förutsättningar för att utgöra ett sådant statusprojekt. I den mån vi sett 
någon övergripande ideologi med bokbussverksamheten grundar den sig på en strävan 
efter allas lika tillgång till kultur, och för att gynna denna utveckling infördes 
statsbidrag. Mer konkret än så verkar ideologin aldrig formuleras. När marknaden får 
ökad makt på 1980-talet märks inte detta i artiklarna om bokbussverksamhet, vilket vi 
tror främst beror på att bokbussen inte är föremål för marknadens krafter.  
 
Vi har funnit endast två artiklar från de senaste femton åren (Holmquist & Moberg 
1996; ”HZ” 2005). Detta ser vi som en tydlig effekt av det instrumentella 
argumentationsschemats intåg på den kulturella arenan, vilket dels gör att det som 
eventuellt händer inom bokbussvärlden inte syns eftersom det inte längre ligger nära det 
som ger kulturpolitiken legitimitet och dels för att det kanske inte händer något i 
bokbussvärlden. Verksamheten rullar på, med samma uppdrag, funktion och 
målgrupper. 
 
När det gäller antalet artiklar kan vi se att vi funnit största antalet artiklar från den 
period som Frenander kallar Diskursens höjdpunkt, 1959-1974. Under tidigt 1970-tal 
var kulturpolitikdebatten som hetast, något som alltså återspeglas även i antalet artiklar 
om bokbussverksamhet i Biblioteksbladet.. Att vi även hittat många artiklar från 1980-
talet trots att Frenander satt rubriken Sviktande intresse för perioden kan bero på en 
eftersläpning mellan politik och praktik. Däremot har vi funnit betydligt färre artiklar 
publicerade under 1990- och 2000-talen. 
 
Sammanfattningsvis ser vi en tydlig relation mellan bokbussverksamhetens och 
kulturpolitikens utveckling. Denna har dock försvagats sedan det Dorte Skot-Hansen 
benämner som det instrumentella argumentationsschemat gjort sitt intåg i den 
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kulturpolitiska praktiken, med början under den period som Anders Frenander kallar 
Sviktande intresse. Bokbussverksamheten har främst sin legitimitet i det Skot-Hansen 
benämner som det sociologiska argumentationsschemat. 
 
Bokbussverksamheten kom till som en direkt följd av, och lyder fortfarande under, 
kulturpolitiska beslut. Bokbussverksamheten, om vi hårdrar det, har inte förändrats de 
senaste 30 åren. Inte heller kulturpolitiken har sedan 1970-talet genomgått några större 
ideologiska förändringar. Den övriga kulturpolitiska praktiken har däremot utvecklats åt 
ett annat håll.  
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8. Diskussion och slutsatser 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka i vilken utsträckning en koppling mellan den 
utveckling bokbussverksamheten genomgått sedan starten och kulturpolitikens 
utveckling under samma tidsperiod kan göras. Detta syfte skulle vi uppfylla genom att 
besvara vår frågeställning: 
 
Hur ser bokbussverksamhetens utveckling i Sverige ut, så som den skildras i 
Biblioteksbladet, ställt mot den kulturpolitiska utvecklingen så som Anders Frenander 
och Dorte Skot-Hansen framställer den? 
 
För att besvara denna frågan ställde vi två underfrågor; 
• Hur beskrivs bokbussverksamheten i Biblioteksbladet mellan 1945 och 2006, med 

avsikt på följande: 
a) Var läggs artiklarnas tonvikt? 
b) Kan ett mål med bokbussverksamheten skönjas i texten, i så fall vilket? 
c) Vilka användare riktar sig verksamheten till? 
d) Vilken syn, om någon på kulturförmedling kommer till uttryck i texten? 
e) Vilken är personalens roll/funktion i bokbussen? 

 
• Finns det likheter och skillnader mellan bokbussverksamhetens utveckling och den 

kulturpolitiska utvecklingen så som den beskrivs i våra valda teorier? I så fall vilka? 
 
Vi anser våra frågor vara i huvudsak besvarade i kapitel 7. I detta diskussionskapitel 
avser vi att knyta ihop trådarna och i 8.1-8.3 presentera de slutsatser vi kommit fram till 
under arbetets gång. Slutligen följer en kort diskussion kring vår studies genomförande 
samt förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Artiklarnas framställning av verksamheten och 
syn på kultur 
Något som syns väldigt tydligt vid genomgången av våra artiklar är att 
bokbussverksamheten genomgående beskrivs positivt. Den enda gången verksamheten 
utsätts för kritik, i inlägget av Harald Swedner och Erik Östling, så möts de genast av 
hårt motstånd från aktiva på fältet som betonar hur viktig verksamheten är. I övrigt 
uttrycks ingen negativ åsikt om bokbussverksamheten. Det problematiseras heller aldrig 
att bokbussen kanske kommer en gång i månaden och stannar i en halvtimme – det 
pratas bara översvallande om allas lika tillgång till bibliotekets utbud och det verkar 
nästan som att de ansvariga för verksamheten själva tror att de lyckas uppnå detta. Det 
viktiga är möjlighet till tillgång. Vi kan tycka att Swedner och Östling har en poäng, 
kanske finns det fördelar med en utlåningsstation med ett litet men alltid tillgängligt 
utbud som låntagarna kan bekanta sig med där låntagarna kan ta sig tid att välja böcker i 
lugn och ro. Dock anser vi samtidigt att den sociala funktion som bokbussen har inte 
kan underskattas. En engagerad bokbusspersonal kan säkert stimulera till läsning. 
 
Som framkommit i artiklarna fungerar bokbussverksamheten ibland som en uppsökande 
verksamhet. I flera av artiklarna publicerade under 1970-talet (Fahler, 1971; Batie, 
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1972; Nydrén, 1978) ges exempel på detta. För att återknyta till Mats Herder (1986) 
tycker vi oss i artiklarna kunna se framförallt två huvudmotiveringar till verksamheten; 
verksamheten som allmän service och som social omsorg. Från 1980-talet och framåt 
framkommer däremot inte synen på bokbussverksamheten som uppsökande verksamhet 
i artiklarna. Till detta kan vi se två förklaringar; antingen har de ansvariga övergett 
tanken på uppsökande verksamhet, eller så har den uppsökande funktionen blivit en 
etablerad och självklar del av bokbussverksamheten. Med tanke på Helena Rojseks 
(1999) undersökning finner vi den senare förklaringen trolig. 
 
Genomgående framförs i artiklarna att lika tillgång till kultur är viktigt, detta nämns 
särskilt från tidigt 1970-tal och framåt. ”Kulturen” ska vara tillgänglig för alla. Vi finner 
det intressant att vi inte i någon av artiklarna stöter på en definition av kulturbegreppet. 
Vi ställer frågan om hur värdefull man egentligen anser kulturen vara när den inte ens är 
värd att definiera? Den anses uppenbarligen väldigt viktig eftersom alla ska beredas 
tillgång till någon form av kultur. Vi undrar hur man ska kunna sträva efter något, 
exempelvis allas lika tillgång till kultur, om man inte ens vet vad det är. I bokbussens 
fall rör det sig ofta om böcker, vilket kanske i någon mån kan sägas vara ett försök till 
definition, men det nämns samtidigt i flera artiklar att böcker bara är en del av kulturen 
som bokbussen ska sprida. Det blir svårt att belysa bokbussverksamheten utifrån den 
ändrade synen på kulturbegreppet, eftersom det aldrig nämns vilken kultursyn som är 
den rådande. 
 
Tanken att glesbygden ska få tillgång till samma, eller i alla fall liknande, service som 
den som finns i städerna är god. Men vi tycker oss här kunna se en uppfattning – som 
kanske stämmer – att det i glesbygd finns en avsaknad av kulturell verksamhet, vilket 
ofta innebär att bokbussen blir ensam ansvarig för kulturell aktivitet där. Att glesbygden 
skulle kunna ha egna, unika kulturella uttryck verkar inte räknas ens när 
bokbussverksamheten lagt sina kvalitetsanspråk åt sidan. Uppfattningen att glesbygden 
är missgynnad i olika avseenden märks även så sent som 1996, i Fossil med respirator? 
Nej, bokbuss för 2000-talet! där Jan Holmquist och Ulf Moberg som uttrycker farhågor 
om att IT-samhället kan gå de glesbygdsboende förbi. 

8.2 Personalens funktion och låntagare 
Utgångspunkten i bokbussverksamhetens början var att den skulle verka i glesbygd och 
detta är alltjämt det gällande. Dock stannar bokbussar numera även på exempelvis 
äldreboenden och skolor och denna typ av service verkar, precis som tidigare nämnts, 
ha etablerats som en fast del av verksamheten. I ett antal artiklar uttrycks det att 
personalen söker upp låntagaren; ofta äldre personer som inte är tillräckligt rörliga. 
Bokbussen ägnar sig åt uppsökande verksamhet utöver sin primära funktion som 
rullande filial. Vi tycker oss kunna se, särskilt med det ökande betonandet av 
bokbussens sociala funktion, en upplösning av gränserna mellan bokbuss- och annan 
uppsökande verksamhet som exempelvis Boken kommer. 
 
Att personalen i bokbussarna inte får någon tydlig funktion i artiklarna tror vi kan bero 
på att bokbussverksamheten är så specialiserad – av alla verksamheter som ryms på ett 
fast bibliotek så är bokbussen av olika anledningar begränsad till hantering av främst 
böcker. Vi tolkar det som att den bokförmedlande funktionen är självklar, och förutom 
denna nämns den – som vi tolkar den – viktigare sociala funktionen. En viktig del av 
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verksamhetens syfte är att bryta social och kulturell isolering, och det görs genom att 
locka låntagare till bussen. Att de lånar är viktigare än vad de lånar men allra viktigast är 
att de alls besöker bussen. 
 
När låntagarna syns i artiklarna är det framför allt för att belysa bokbussverksamhetens 
positiva effekter. Trots detta tycker vi oss märka hur verksamheten kretsar kring 
användarna. Att tillhandahålla biblioteksservice åt alla boende på landsbygden eller 
olika definierade grupper är oftast målet för verksamheten. Det betonas att låntagarnas 
önskemål styr bussens bestånd och i flera artiklar nämns, utan antydan till värdering, att 
spännvidden i fråga om litterär kvalitet gällande de böcker som lånas ut är stor. De 
önskemål på böcker som låntagarna aktivt framför skall tillgodoses. 
 
I flera av artiklarna hänvisas det till utlåningsstatistik för att visa hur effektiv 
bokbussverksamheten är. Antalet utlån blir ett bevis på att bokbussen lyckas. I vår 
analys knöt vi detta till en instrumentell kultursyn, men att hänvisa till antal utlån är inte 
något som är unikt just för bokbussverksamhet. Enligt egen erfarenhet räknas utlån även 
på filialer och huvudbibliotek, och det verkar vara ett av få mått man överväger att 
använda angående bibliotekens betydelse. Kanske hade verksamheten varit betjänt av 
att man inte bara tittar på hur många böcker som lånas ut, utan också tar i beaktande hur 
bibliotekets resurser används.  
 
Vi märker i artiklarna ingen ambition att undersöka huruvida både användare och icke-
användare har andra åsikter om verksamheten. Nöjda låntagare visas upp men vi undrar 
om användarna i gemen instämmer i att bokbussens sociala funktion är så viktig som 
artiklarnas bibliotekarier framhåller. Kanske hade framställningen av verksamheten som 
så odelat positiv sett annorlunda ut om man på ett djupare plan hade undersökt 
låntagarnas upplevelser. 

8.3 Kulturpolitikens och folkbibliotekens förändring 
Bokbussverksamhet har liksom folkbiblioteksverksamhet drabbats av ekonomiska 
nedskärningar på 1990-talet. I den statistik som finns tillgänglig gällande exempelvis 
antalet bussar och filialer kan vi tydligt se denna minskning. Klagomål på att bokbussen 
även drabbats av dessa besparingar har, något överraskande, inte framförts i någon av 
de artiklar vi studerat. Debatten om bokbussverksamhet avstannar så gott som helt på 
1990-talet. Vår idé om vad detta kan bero på är att verksamheten på tidigt 1970-tal inte 
hade hunnit bli etablerad i den mån den är idag, kanske övervägdes ibland andra 
alternativ istället för en bokbuss varför de engagerade i verksamheten såg sig som 
tvungna att försvara bokbussen. Vår förklaring till varför bokbussverksamhet nästan 
inte alls inte synts i Biblioteksbladet under de senaste åren tror vi är att det sociologiska 
argumentationsschemat har förlorat fotfästet. Kulturpolitisk fokus har förändrats. Andra 
saker verkar vara intressantare och bokbussen som kulturpolitiskt verktyg är inte lika 
angeläget längre, eftersom kulturen i diskursen fått förändrad legitimitetsgrund, trots att 
de kulturpolitiska målen inte förändrats nämnvärt. Både Skot-Hansen och Anders 
Frenander talar om denna tyngdpunktsförskjutning. Skot-Hansen använder begrepp som 
flaggskepp i betydelsen prestigefyllda projekt med syfte att marknadsföra en stad eller 
region. Frenander skriver även han att kulturpolitiken allt mer kopplats ihop med 
regionalpolitiken; och nämner att lokala kulturinstitutioner och verksamheter har blivit 
konkurrensmedel för att till exempel locka till sig nya invånare eller 
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företagsetableringar. Den ekonomiska aspekten har blivit allt mer viktig. Bokbussen har 
däremot svårt att hitta en plats i detta nya kulturpolitiska klimat. Vi hävdar dock att för 
verksamhetens framtid, och för att bokbussen skall kunna behålla sin legitimitet, är det 
viktigt att de verksamma på fältet vågar formulera tydliga mål och riktlinjer kring 
verksamheten. Den verksamhet som inte har tydliga mål kommer att stanna av, inte 
utvecklas och hamna i skymundan, när den övriga kulturpolitiska praktiken rör sig i en 
annan riktning. 
 
Vi har inte funnit något i artiklarna som tyder på att de förändringar som skett i den 
övriga kulturpolitiska praktiken från tidigt 1980-tal och framåt fått motsvarande 
genomslag i bokbussverksamheten. Möjligen är förklaringen till att 
bokbussverksamheten inte i samma utsträckning som den övriga kulturpolitiken 
förflyttat sin legitimitetsgrund mot det instrumentella så enkel att bokbussen inte är 
intressant eftersom verksamheten befinner sig i en periferi. Bokbussen är inte 
tillnärmelsevis lika synlig som ett arkitektoniskt nyskapande stadsbibliotek och den 
angår relativt få människor, dess roll är speciell och avgränsad. Det den gör verkar de 
berörda vara nöjda med och vi tolkar det som att intresset för förändring är litet.  
 
Till skillnad från övrig folkbiblioteksverksamhet, där teknisk och samhällelig 
utveckling gjort att verksamheten förändrats, så tycker vi oss kunna se att intresset för 
bokbussverksamheten avstannat, troligen beroende på att det i bokbussen inte finns 
samma tekniska möjligheter att exempelvis erbjuda vare sig föredrag eller 
Internetuppkoppling. Bokbussverksamheten ses som en del av bibliotekens 
filialverksamhet men kan, tycker vi, studeras separat eftersom den arbetar efter andra 
förutsättningar. Som nämnts kan bokbussen inte konkurrera när det kommer till 
exempelvis IT, publiklockande jippon och bibliotekens funktion som centrum för 
lärande, vilket indirekt gör att bokbussverksamheten halkar efter i uppfyllandet av 
bibliotekens mål, särskilt med tanke på att verksamheten har som mål att agera vissa 
medborgares enda bibliotek.  
 
Vi tycker oss se att bokbussverksamhetens legitimitetsgrund är kvar i det sociologiska 
argumentationsschemat. Antalet bokbussar har minskat men de finns fortfarande kvar 
och verkar ha funnit sin roll i folkbibliotekssystemet. Tidigare resonerades det oftare 
kring olika alternativ men sedan bokbussverksamheten fann sin form på 1970-talet har 
inte mycket hänt på området.  
 
Vi gick in i uppsatskursen med en uppfattning om att bokbussverksamheten hamnat på 
efterkälken i förhållande till övrig folkbiblioteksverksamhet gällande den förändring 
som skett de senaste åren vad gäller bibliotekets roll som utbildande och 
demokratifrämjande. Vi ville undersöka om denna uppfattning fann något stöd i 
artiklarna i Biblioteksbladet. Något konkret svar på denna fundering har läsningen av 
artiklarna inte kunnat ge oss, då vi från de senaste 15 åren endast funnit två artiklar 
rörande bokbussverksamhet. Vi tycker oss dock kunna dra slutsatsen att vår uppfattning 
stämmer. Vi tror att om man kunnat möjliggöra exempelvis service till vuxenstuderande 
och informationsteknologiska tjänster, så borde detta ha dokumenterats i 
Biblioteksbladet. Om bokbussens roll hade förändrats på detta sätt hade det, tror vi, 
publicerats handböcker, rapporter och styrdokument som utgår från de förändrade 
förutsättningarna. 



64 
 

8.4 Diskussion kring studiens genomförande 
Vår källa i undersökningen är Biblioteksbladet. Det hade varit möjligt att använda fler 
tidskrifter, exempelvis DIK-forum eller bis (Bibliotek i Samhälle), något som hade 
kunnat påverka vårt resultat. Vi har dock läst artiklar rörande bokbussverksamhet i både 
DIK-forum, dess föregångare Bibliofack, Fackforum och SMF-nytt respektive bis och 
kunde konstatera att framställningarna i stora drag stämde överens med det som 
framkom i Biblioteksbladet. 
 
Vår primärkälla är alltså artiklar i Biblioteksbladet. Ett tillförlitlighetsproblem uppstår 
då det inte kan vara bortom tvivel att framställningen av bokbussverksamhet i artiklarna 
överensstämmer med hur verkligheten ser ut. 
 
Möjligen skulle andra frågor kunnat ställas i vårt analysverktyg, för att på detta sätt 
komma åt andra aspekter eller på ett bättre sätt nå de aspekter som vi frågar efter. Vi ser 
även begränsningar hos oss själva som forskare, exempelvis i fråga om förförståelse och 
fördomar. Vår teoretiska ram förser oss med ett synsätt som gör att vi tolkar artiklarna 
på ett sätt, som eventuellt skulle skilja sig från resultatet av en läsning från ett annat 
perspektiv. Hade vi valt en annan framställning av den kulturpolitiska historien hade 
detta eventuellt kunnat möjliggöra andra kopplingar och öppnat våra ögon för andra 
aspekter av både kulturpolitikens och bokbussverksamhetens utveckling. 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 
Bokbussverksamhet är ett föga beforskat område. Så vitt vi vet har det inte tidigare 
gjorts en koppling mellan bokbussverksamhetens och kulturpolitikens utveckling i 
Sverige. Vi anser att vi med denna studie har visat att det finns ett samband mellan 
bokbussverksamheten och kulturpolitiken, men att denna har försvagats sedan det som 
Dorte Skot-Hansen benämner som det instrumentella argumentationsschemat gjort sitt 
intåg i den kulturpolitiska praktiken, med början under den period som Anders 
Frenander kallar Sviktande intresse. 
 
Under arbetets gång har vi noterat att användarna är en aspekt av forskningsområdet 
bokbussverksamhet som inte uppmärksammats. Vi tycker att det skulle vara intressant 
att tillfråga låntagarna hur de upplever bokbussverksamheten, om de är nöjda och vilka 
eventuella förändringar de skulle önska. Trots att det kan vara svårt att genomföra skulle 
helst även icke-användare tillfrågas för att ge en mer sammanhållen bild. 
 
Vi skulle också vilja se en studie av hur bokbussbibliotekarierna upplever sin situation 
idag. Frågor att undersöka skulle kunna vara: 
• Känner de sig trängda av att folkbiblioteksverksamheten i övrigt förändras, samtidigt 

som bokbussverksamheten kör på i samma hjulspår? 
• Vilka förändringar skulle bokbussbibliotekarierna vilja se angående verksamheten? 
• Upplever personalen det som ett problem att bokbussen inte kan erbjuda samma 

tjänster som övriga folkbibliotek eller ses det som tillräckligt att bokbussen främst 
förmedlar böcker? 
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9. Sammanfattning 
Syftet med vår uppsats var att undersöka i vilken utsträckning en koppling mellan den 
utveckling bokbussverksamheten genomgått sedan starten och kulturpolitikens 
utveckling under samma tidsperiod kunde göras. Vi använde oss av artiklar som handlar 
om bokbussverksamhet, som vi funnit i Biblioteksbladet, för att ta reda på hur ett 
eventuellt samband mellan bokbussverksamhetens och kulturpolitikens utveckling ter 
sig. 
 
Vår övergripande frågeställning var: 
Hur ser bokbussverksamhetens utveckling i Sverige ut, så som den skildras i 
Biblioteksbladet, ställt mot den kulturpolitiska utvecklingen så som Anders 
Frenander och Dorte Skot-Hansen framställer den?  
Denna besvarade vi genom att ställa två underfrågor: 
 
• Hur beskrivs bokbussverksamheten i Biblioteksbladet mellan 1945 och 2006, med 

avsikt på följande: 
a) Var läggs artiklarnas tonvikt? 
b) Kan ett mål med bokbussverksamheten skönjas i texten, i så fall vilket? 
c) Vilka användare riktar sig verksamheten till? 
d) Vilken syn, om någon på kulturförmedling kommer till uttryck i texten? 
e) Vilken är personalens roll/funktion i bokbussen? 

 
• Finns det likheter och skillnader mellan bokbussverksamhetens utveckling och den 

kulturpolitiska utvecklingen så som den beskrivs i våra valda teorier? I så fall vilka? 
 
Vi avgränsade vår studie till artiklar publicerade i Biblioteksbladet, som är den största 
facktidskrift som riktar sig till verksamma på biblioteksfältet. Det är också den enda 
relevanta tidskrift som haft utgivning under hela den tidsperiod vi valt att följa. Vi 
undersökte artiklar från hela den period som bokbussverksamhet funnits i Sverige. 
Startår för vår studie var 1945 och slutår var 2006. 
 
Som bakgrund till vår undersökning gav vi en bild av hur folkbiblioteksverksamheten 
utvecklats sedan 1930-talet, och hur dess roll i samhället förändrats. Från att ha varit 
kulturpolitiskt motiverade institutioner har de rört sig mot att vara efterfrågestyrda 
institutioner och bibliotekens roll som informationscenter och som resurs i utbildningen 
har blivit allt mer central. Vi gav även en inblick i den svenska bokbussverksamheten 
och dess utveckling från att bokbussen först rullande ut på våra vägar i slutet av 1940-
talet.  
 
1999 kom den senaste aktuella forskningen om bokbussens situation i Sverige, i form av 
en magisteruppsats av Helena Rojsek. Hon konstaterade att de flesta bokbussar numera 
erbjuder ett brett mediebestånd, och att bokbussbesök hos förskolor och skolor har ökat. 
Bokbussens sociala funktion, särskilt för de äldre låntagarna, betonades även. 
 
Vår teoretiska ram bestod dels av den schematiska uppställning av efterkrigstidens 
kulturpolitik som Dorte Skot-Hansen gjort, dels Anders Frenanders analys av den 
svenska kulturpolitiska diskursen. De beskriver båda huvuddrag och tendenser i 
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kulturpolitisk praktik och diskussion. Skot-Hansen har konstruerat en modell i form av 
tre argumentationsscheman, som hon kallat humanistisk, sociologisk och instrumentell, 
och diskuterar i vilket av dessa som kulturpolitiken i Västeuropa under olika 
tidsperioder funnit sin legitimitet. Anders Frenander analyserar hur diskussionen om 
kulturpolitik i Sverige förts under 1900-talet. Han har delat in perioden i fyra faser, av 
vilka vi använt oss av tre vid indelningen av de artiklar vi valde att studera.  
 
Vår användning av Frenander börjar med En spirande debatt, 1945-1958, då de första 
stegen mot en kulturpolitik togs, den andra fasen är Diskursens höjdpunkt, 1959-1971, 
då de kulturpolitiska frågorna tilldrog sig stort intresse, välfärdssamhällets ambitioner 
breddades till att omfatta även kulturpolitiken, och man ville åstadkomma kulturell 
demokrati som nästa steg efter att politisk och social demokrati genomförts. Frenanders 
genomgång av den kulturpolitiska diskursen avslutas med Sviktande intresse, 1975-
1996, en period då diskussionen kring kultur och kulturpolitik var mycket matt, men 
som samtidigt präglades av att det ideologiska landskapet förändrats, och alltmer av 
inflytandet över den kulturpolitiska praktiken hamnade hos marknaden. Perioden 
avslutades i och med att nya kulturpolitiska mål spikades. 
 
Metoden vi använde oss av i uppsatsen var beskrivande idéanalys. För denna 
konstruerade vi, med avstamp i Skot-Hansen, ett analysverktyg med frågor som vi 
ställde till de artiklar vi funnit.  Idéanalys valde vi för att det skulle hjälpa oss att finna 
idéer och tendenser som inte uttrycks explicit i texterna. Vårt analysverktyg bestod av 
följande frågor: 
 

1. Var lägger artikeln sin tonvikt? 
2. Kan vi skönja något mål med bokbussverksamheten i texten, i så fall vilket? 
3. Vilka grupper av användare vill bokbussen nå? Finns det vissa grupper 

verksamheten speciellt inriktar sig på? 
4. Vilken syn, om någon, på kulturförmedling kommer till uttryck i texten? 
5. Vilken är personalens roll/funktion i bokbussen så som det kommer till uttryck i 

texten? 
 
För vår empiriska undersökning använde vi oss av artiklar ur Biblioteksbladet. 
Sammanlagt fann vi 38 artiklar som behandlade bokbussverksamhet, varav vi kunde 
använda oss av 31. Utöver att besvara frågorna gav vi även en kort sammanfattning av 
varje artikel. 
 
Genomgående gavs i artiklarna en positiv bild av bokbussverksamheten, något som var 
särskilt tydligt från 1972 och framåt. Främst i början av verksamhetens tid redovisade 
en stor del av artiklarna tekniska data gällande bussarna, exempelvis längd, vikt, 
hyllkonstruktion och så vidare. Många av artiklarna handlade om nystartade 
bokbussprojekt och var skrivna innan verksamheten hunnit bli utvärderad. De mål med 
bokbussverksamheten, så som de beskrivits i Biblioteksbladet, har inte förändrats på 
något avgörande plan. Viljan att nå ut till dels landsbygd, men även nybyggda förstäder, 
handlar om en strävan mot kulturell jämlikhet. Även den sociala funktionen har nämnts. 
De som omnämnts i fråga om bokbussverksamhetens målgrupper är främst boende i 
glesbygd eller landsbygd. Generellt betonas i artiklarna målgruppens bredd; att 
verksamheten ska rikta sig till alla. Mot slutet av 1960-talet började målgrupper 
definieras närmre, och de vanligast förekommande var barn och äldre, även om alla 
även fortsatt var välkomna. 
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Något vi noterat är att kulturbegreppet inte definieras. Syftet med bokbussverksamheten 
har genomgående varit att medverka till jämlik tillgång av kultur och litteratur. Det har 
inte förekommit någon kvalitetsdiskussion, istället har det i flera artiklar betonats vilken 
spännvidd bokbussens bestånd har. Personalen och dess funktion förekom sällan i 
texterna. Vi såg dock tre tydliga teman gällande detta, nämligen att personalen skulle 
vara kunnig inom litteratur, att arbetet var hårt och slitsamt och att den sociala 
funktionen, främst från slutet av 1960-talet och framåt varit viktig.  
 
Bokbussverksamheten var i de tidigast publicerade artiklarna ett medel för att föra ut 
centralbibliotekets bestånd till landsbygden. Syftet var att föra ut den kulturella kanon 
till befolkningen, något vi kopplar till Skot-Hansens humanistiska 
argumentationsschema samt Frenanders En spirande debatt där han talar om jämlik 
distribution. Idén om jämlik distribution av kultur finns kvar än i dag, men den kultur 
som distribueras har ändrat form. Tankar framfördes att kulturkonsumenten är den som 
bestämmer kulturproduktens värde, något vi ansåg manifesteras i bokbussverksamheten. 
 
Vi såg en tydlig relation mellan bokbussverksamhetens och kulturpolitikens utveckling. 
Denna relation var mest synlig fram till 1980-talet, då den kulturpolitiska praktikens 
legitimitet hade sin grund, först i det humanistiska och sedan i det sociologiska 
argumentationsschemat. Bokbussverksamheten befinner sig enligt vår tolkning 
fortfarande i det senare och verkar ha funnit sin plats trots att den inte har utvecklats 
jämsides med den övriga folkbiblioteksverksamheten.  
 
Bokbussen har sin tydliga roll inom folkbiblioteksverksamheten men i det nya 
kulturpolitiska klimat där ekonomiska argument väger allt tyngre har den svårt att passa 
in, och vi anser att det är viktigt att tydliga mål och riktlinjer formuleras kring 
verksamheten för att den även i framtiden ska bibehålla sin legitimitet. 
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