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�������� The main purpose of this master thesis is to give the reader a picture of
the experience of art and of it’s ”room” in the public libraries, but above
all to examine the phenomenon ”temporary art exhibitions” in public
libraries in the county of Östergötland.

The study is limited to a specific activity of art, namely temporary
exhibitions in libraries. Geographically, the investigation is limited to the
public libraries and their branch libraries in Östergötland. Time
concentrates on the present situation in 2000 and 2001. Methodologies
are partly observations in some libraries, partly qualitative questionnaires
to all primary libraries and their affiliates in Östergötland. A similar
questionnaire has been given out to various kinds of artists – that is
professionals and hobby artists – of which some have participated and
some have not participated in library exhibitions.

To my research Habermas theory of  “Civil publicity” and Bourdieus
theory of  “Positions within a field” have been applied. According to
Habermas the experience of art can be explained as a ”public debate” and
the showroom as a ”public room”. With Bourdieu, one can explain the
phenomenon of  ”temporary art exhibition” as a ”battlefield of art”. My
results, based on observations and questionnaires, show that art
exhibitions do exist in libraries and their affiliates in the county of
Östergötland. In some cases, cultural policy goals seem to have
influenced the libraries’ decision on what pieces of art to accept for the
exhibitions, in other cases personal taste seems to be decisive.
Finally, my conclusion is that there is a large range of variation between
cultural policy goals in the communities and the attitude toward
temporary art exhibitions among libraries and the parties concerned.
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De kan vandra förbi oss obemärkt. De kan ge oss upplevelser om vi stannar upp, för de
stannar bara korta stunder på varje ställe, innan de ska vidare till en ny plats. De
tillfälliga konstutställningarna på folkbiblioteken, är just bara tillfälliga men kan hända
så betydelsefulla.

Kulturen i samhället är något, som kan skapa variation i den mänskliga tillvaron.
Människan vill inte bara äta och sova i sitt liv; hon är en tänkande varelse som vill något
mer. I konsten kan vi uttrycka upplevelser av samhället och dela konstnärliga
upplevelser med varandra om livets problem och möjligheter. I statlig och kommunal
politik kan man se att kulturen och konsten utgör en viktig del med egna mål.
Biblioteket är en samlingspunkt för en mängd olika kulturella aktiviteter, varav
tillfälliga konstutställningar är en. Det är om denna aktivitet som min uppsats förväntas
handla om: tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek och filialer i Östergötland.

I Östergötlands län finns det 13 stycken huvudbibliotek och över 40 stycken
biblioteksfilialer. (Bra Böckers lexikon 1994, bd. 25 s. 346-347) Det finns många
konstnärer i Östergötland och några av dessa har förmodligen haft sin konst utställd på
bibliotek.

Jag skriver min uppsats inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskaps
samhälleliga perspektiv. I skrivandet använder jag konstnärlig kreativitet som ett slags
metodiskt redskap. Jag ser uppsatsen som en skapande process där jag försöker dra
nytta av mina kunskaper om vad konst innebär och min kreativitet att komma på nya
saker i sökande efter material. Det finns inte så mycket forskat om tillfälliga
konstutställningar. Mitt personliga förhållande till ämnet är att se hur möjligheten är att
kombinera intresset för konst med en bibliotekarieroll. Jag målar själv bilder och vill
gärna få en inblick av hur det är ställt med konstutställningar på folkbibliotek. Likaså
anser jag att det kan vara viktigt för folkbiblioteken och konstnärerna, att få reda på hur
förhållandena ser ut bakom denna aktivitet.

�����	�	�����������	��

Bibliotek kan inrymma många kulturella aktiviteter som exempelvis utställningar,
caféverksamhet, kurser och föreläsningar. Min uppsats kommer att handla om den
kulturella aktiviteten konstutställningar.

Det finns inte någon specifik litteratur i det här ämnesområdet, dock finns mycket
litteratur om folkbibliotek och statliga utredningar, dvs. SOU rapporter som behandlar
folkbibliotek och kulturpolitik. Det finns ytterst lite litteratur som kombinerar ämnena
folkbibliotek och konst. I magisteruppsatser från Högskolan i Borås inom
ämnesområdena folkbibliotek, kulturpolitik och konst kan man se att många uppsatser
jämför de kulturpolitiska målen från 1974 och 1996 med folkbibliotek och kommuner.
Ytterligare uppsatser tar upp konstutlåning, konstförmedling och konstskapande i
allmänhet. Min mening är inte att göra en liknande studie, därför kommer jag enbart att
jämföra de nationella målen från 1996 med några specifika kommuners mål i
Östergötland och inte de statliga målen från år 1974 till år 1996. Det jag kommer att
söka efter i dessa mål är kopplingen till kultur, konst och konstutställningar. Jag har
sökt efter tidigare forskning i tidningarna DIK-forum och Biblioteksbladet från 1990-
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talet till idag om konstutställningar men inte funnit särskilt mycket. Det spontana
intrycket var att debatterna där mest handlade om förmedlandet av konst på webben.

��!�"�

�����#���

��	�	�

Jag har använt mig av olika metodböcker som Jan Trosts metodbok ���������� (1994)
och Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvangs verk 	�
�����������������
�����������������������������������
 (1997) som varit till nytta i mitt sätt att arbeta med
uppsatsskrivandet, observationer och frågeformulär. Framförallt har Trosts verk varit till
nytta i utformandet av frågeformulär.

I källan Sven Nilssons �����
�������
�������
����������
�������������
�� (1999) är det
fördelaktiga att man får en överblick och helhetsbild av samhället att ha i bakhuvudet.
Sedan ska man som läsare också vara medveten om är att det är Sven Nilssons syn på
samhället det handlar om. Det som kan vara till nackdel är att texter, referat och citat
blandas från olika personer och att verket fungerar mer som en sekundärkälla från olika
originaltexter.

Varför har jag valt metoden observationer och mig själv som en källa? Jag har valt att
ha observationer för att kunna beskriva och förstå konstutställningsverksamheten på
folkbiblioteken. När det gäller att forska och studera konst är min åsikt, att man måste
se och uppleva konsten med den egna närvaron och med sina egna ögon. Därför anser
jag att observationer kan vara en viktig del i en sådan här undersökning. Beskrivningar
och observationer av olika bibliotek samt av konstutställningar kommer förstås att vara
väldigt subjektiva. De kommer att grundas utifrån min synvinkel, mina erfarenheter och
värderingar från min egen bakgrund. Hur är då jag som källa till dessa avsnitt? Det är
egentligen en omöjlig fråga att besvara men läsaren måste ändå vara medveten om, att
jag är ingen ”konstexpert”. Jag kan inte heller utan att läsa mig till det kategorisera
konsten i olika stilar och tider. Istället tror jag att mitt bidrag skulle kunna vara ett
försök till att beskriva konstupplevelser, intryck och sätt att se på konsten. Men det
finns en risk att denna del av undersökningen blir mycket ”egocentrisk” som jag hoppas
att läsaren har överseende med. Min utbildning vad gäller konst är Konst- och
bildvetenskap ett år på Linköpings universitet och enstaka kurser på fritiden som t.ex.
akvarell, kroki och teckningskurs och oljemålning. Jag har alltid målat då och då sedan
jag var barn och gör det fortfarande nu i mitt vuxenliv. Om jag ska beskriva de
konstupplevelser som jag vill dela med mig så är mitt budskap i mina egna bilder att få
ge en glädje stämning till andra och mig själv, genom färgerna på akvarellpappret eller
duken.

��%�&��	�	�	����

��%���"����

Gränserna för vad som är konst och vad som inte är konst är svåra att urskilja och man
kan ställa sig frågan om man överhuvudtaget kan definiera vad som är konst. Det är inte
säkert att man gillar allt som sägs vara konst utan det kanske är frågan om tycke och
smak. Det kan troligen även på konstområdet liksom det är på andra områden finnas en
mängd skillnader mellan kvaliteten i olika konstnärers verk. Kvalitet är en lika svår term
att definiera och vad är det som säger att en känd konstnärs verk har bättre kvalitet än en
lokal konstnär eller till och med fritidskonstnären? Det finns en mängd variationer på
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området och det handlar eventuellt om vem som får chansen att få sin konst
uppmärksammad och hur den bemötts. Jag har gjort ett försök att definiera vad konst är
för mig. För mig är konst en slags estetisk upplevelse. När jag ser på en målning vill jag
att det ska ge ett budskap eller ett uttryck av en känsla eller stämning. Om det är verklig
konst så innebär det för mig att allt i verket inte är avslöjat och förutsägbart, utan att
man själv som betraktare ska kunna fantisera vidare och se något mer i verket. Om man
tycker att man ser något mer i verket t.ex. ett budskap eller att vissa färger ger en
glädjestämning, skulle jag vilja påstå att man har en slags estetisk upplevelse. Min
erfarenhet är att när man målar ett verk ska motivet eller färgerna kunna ses på avstånd
från betraktarens sida. Därför att när man målar detaljer av motiv som syns på nära håll
kan det bli ett enda kladd på långt håll.

Hur definieras konst i uppslagsverk? I ��������������������� (1993, bd. 11, s. 261)
definieras det som ”Kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga
att bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning till situation och
avsikter”�

Ordet konst står för ”kunnande”, ”färdighet”, ”färdighet av något slag” samt i snävare
mening ”det skilda slag av estetisk verksamhet”. Allmänt används termen konst när det
talas om enbart bildkonst och eventuellt ihop med arkitektur och konsthantverk.
Historiskt kunde ett krävande hantverk kallas för ”konststycke” efter tyskans
”Kunststücke”. Bland renässansens konstnärer Leonardo da Vinci och Dürer sågs
likheter mellan konst och vetenskap. Konsttermen blev bredare under 1700-talet, där det
stod för främst bildkonst, arkitektur, konsthantverk, musik, opera, teater, dans och
litteratur. Konsten handlade om ”ett personligt nyskapande”. I  bildkonsten är ett
bestämt fysiskt föremål det så kallade konstverket. Det talades om de ”sköna konsterna”
under 1700-talet. Estetikens avgränsningar gäller också konstobjekt. ”Det avgörande är
inte konstverket som föremål, utan de egenskaper i ett konstverk som kan tänkas
uttrycka en särskild avsikt hos konstnären eller som kan skapa en viss upplevelse hos
betraktaren.” (Nationalencyklopedien 1993, bd. 11, s. 261)

Kant gav bl.a. en estetisk dimension till termen genom dessa ord: ”Konsten hade inte
någon praktisk funktion; former, färger, ljus och skugga betraktades för sin egen skull.
Upplevelsen av konstverket är ett mål i sig och inte ett medel till något annat.”
(Nationalencyklopedien 1993, bd. 11, s. 261)

Konstnärer betraktades under romantiken som genier och var mer intressanta än själva
konstverken. Konsten skulle uttrycka ”känsla”, ”kommunikation av känsla” och
”originalitet”. 1900-talets konstnärer, konstteoretiker och estetiker har kritiserat
romantikens konstbegrepp genom att ställa ut så kallade objets trouvés och ready-
mades. Ready-mades är konstverk som består av massproducerande föremål som tagits
ur sitt ursprungliga sammanhang och placerats i ett nytt konstnärligt sammanhang.
(Nationalencyklopedien 1994, bd. 15, s. 442) I ��������������������� hänvisas
Wittgensteins teorier om familjelikhet till estetikerna och filosoferna Paul Ziff, Morris
Weitz och W.E. Kennick som sedan 1950-talet har förnekat möjligheten och en önskan
om, att det skulle gå att definiera konst genom att ange en eller flera egenskaper som
karakteriserar all konst. Andra som t.ex. amerikanen George Dickie menar att
konstvärlden som institution bestämmer vad som är konst. Hans teori den
”institutionella konstteorin” har dock blivit mycket omstridd. (Nationalencyklopedien
1993, bd. 11, s. 261)
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Min avgränsning av vad som räknas som konstutställningar på bibliotek är de
utställningar som biblioteket betraktar och har utsatt som konstutställningar. Om
utställningens syfte är att vara en konstutställning ser jag det som en konstutställning.
Det kan vara svårt att bedöma eftersom det finns många varianter av utställningar. Det
kan vara skolklasser som visar sina bilder eller fotografier av hur det var förr i tiden.
Hur vet man om dessa är konstutställningar eller inte? I observationerna har jag utgått
ifrån att det är en konstutställning om biblioteket självt betraktar det som en
konstutställning och att den som utfört utställningen kallas konstnär. Det skulle kunna
förhålla sig så att en skolklass kallar sin utställning för konstutställning och att
biblioteket betraktar den som en konstutställning och då är det en konstutställning också
enligt mina kriterier.

Om syftet med exempelvis en fotoutställning är att visa utställningen i ett konstnärligt
syfte och inte t.ex. hur det var förr i tiden vill jag påstå att det är en konstutställning.
Barnutställningar är en utställningsform i sig och därför kommer jag inte att vidga min
undersökning till detta. Sammanfattningsvis det som säger att något är konst i en
utställning enligt mina kriterier är om konsten befinner sig på den plats som biblioteket
betraktar som konstutställningsplats. Vidare om konsten är gjord av en konstnär eller
hobbykonstnär och har som syfte att vara en konstutställning. Mina kriterier på vad som
är en konstutställning i denna uppsats kan sammanfattas i tre punkter:

1) Personalen från biblioteket betraktar utställningen som en konstutställning och
utställningen befinner sig på bibliotekets utställningsplats

2) Den som utfört utställningen kallas för konstnär eller hobbykonstnär
3) Utställningens syfte är att vara en konstutställning

Konstutställning är en offentlig visning av konst. Redan på 1500-talet fanns det
konstutställningar på marknader i Italien och Frankrike. Konstutställningar blev senare
mer organiserade och officiella först år 1673 på konstakademin i Paris. Idén spreds till
andra länder och i Sverige ordnades år 1784 bl.a. en elevutställning på dåtidens
Konstakademi. Det finns flera utställningsformer. Det är en separatutställning om
utställningen visar en enda konstnärs verk. Den är retrospektiv om den visar verk från
en längre period i en konstnärs liv och slutligen kallas det för debututställning när
konstnären ställer ut för första gången.(Bra Böckers lexikon 1994, bd.13, s.288)

Historiskt blev konstutställningar en offentlig kulturaktivitet från 1754 med årliga
utställningar i Paris. Där visades sådant som ansågs vara det bästa från den årliga
konstproduktionen. Fenomenet salonger spreds i hela Europa. Verk från olika nationer
samlades år 1851 bl.a. var det stora världsutställningar med större konstavdelningar.
Konsthandlare började ställa ut verk i konstgallerier med både enskilda konstnärer och
gruppers konst. Före 1900-talet fanns en pågående utställningssäsong i de större
städerna. Efter ett tag, dvs. år 1945 började man skicka runt lite större och
betydelsefulla utställningar internationellt. Storutställningarnas antal har ständigt ökat
sedan dess i konsthallar och konstcentra. Katalogerna har blivit en viktigare del av
konstlitteraturen. (Nationalencylopedien 1993, bd. 11, s. 279) I fråga om estetisk
upplevelse säger t.ex. Immanuel Kant att estetik innebär att ”…konsten ska betraktas
utan att kopplas till intresse och nytta. Ur detta betraktande- den estetiska blicken-
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uppstår konstens förmåga att låta oss överskrida tidens och rummets gränser och ge en
intensiv upplevelse av kvalitet och värde ”.�(Nilsson 1999, s. 21-22)

��'�()�����#������

I det här ämnet som jag valt att skriva uppsatsen om kan man ställa frågor vad man
egentligen vet om förhållandet mellan parterna bibliotek, konstnärer, publik och
kommuner. Det kan kanske uppstå problem mellan parterna i ämnet om man inte känner
till hur verksamheten fungerar från plats till plats, hur samspelet ser ut, vilken inverkan
exempelvis kommunala politiska mål har på bibliotekets policy och varför man har
utställningar på biblioteken. Problemet är att det inte finns så mycket forskat om
tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek och filialer.

Den här uppsatsen kommer att ha en konstnärlig, samhällelig och kulturpolitisk
inriktning. Mitt syfte med uppsatsen är att ge läsaren en bild av konstupplevelsen och av
dess ”plats" på biblioteken men framförallt att undersöka företeelsen tillfälliga
konstutställningar på folkbibliotek i Östergötlands län.
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Ofta finns det fasta konstutsmyckningar i folkbiblioteken som t.ex. skulpturer och
målningar. Den här uppsatsen avgränsas till en specifik konstaktivitet dvs.  företeelsen
tillfälliga konstutställningar som kan finnas på folkbiblioteken. Geografiskt avgränsas
undersökningen till folkbiblioteken med tillhörande filialer i Östergötlands län. Den
tidsmässiga avgränsningen av undersökningen gäller den aktuella situationen från år
2000 till och med år 2001. Däremot kommer bakgrundsmaterialet att sträcka sig tidigare
från bl.a. 1970-talet till idag.
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Jag försöker bilda mig en teoriuppfattning genom att både ta till mig Jürgen Habermas
politiska teori ”Borgerlig offentlighet” och Pierre Bourdieus teorier om fält, kapital och
smak. Min teoretiska utgångspunkt blir både utifrån Habermas och Bourdieus teorier då
jag anser att dessa två teoretiker kompletterar varandra i mitt arbete.

Habermas teori ”borgerlig offentlighet” skulle eventuellt kunna anknytas till konstens
”offentliga” plats i biblioteken, ”offentliga” diskussioner om konsten och synen på hur
”offentliga” utställningarna är på biblioteken. Kan man se budskap och upplevelser från
konstverken som offentliga debatter? Vad har kulturpolitiken för påverkan i
verksamheten konstutställningar på bibliotek? Vilka samhällsämnen kan speglas i
konstverken utifrån mina upplevelser som observatör? Vad vill konstnärerna uttrycka
för samhällsämnen och upplevelser med sin konst? Vad vill de som har hand om
konstutställningarna på biblioteken att det visas respektive inte visas för konst?

Pierre Bourdieus teorier skulle kunna anknytas till striderna i konstfältet mellan vad
som är bra respektive dålig konst mellan attityder från konstnärer och de som har hand
om utställningarna på biblioteken. Finns det skilda attityder för vad som ska få ställas ut
på biblioteken mellan konstnärer och bibliotek? Finns det en gemensam kollektiv tro på
vad som är bra respektive dålig konst i fältet (dvs. det Bourdieu kallar konstfältet)?

Holme och Solvang förklarar teorier så här: ”Teorier är för oss mer eller mindre
komplexa uppfattningar som finns utvecklade rörande sammanhang och förhållanden
mellan företeelser och som vi önskar att pröva mot den konkreta samhällssituationen.”
(Holme &  Solvang 1997, s.50) Avsikten med en modell är att förklara och förstå
verkliga förhållanden. Modellen hjälper oss att organisera information så att vi vet vad
vi ska leta efter och hur vi ska tolka informationen. (Holme & Solvang 1997, s. 62)
Sven Nilsson säger å sin sida att det inte finns någon samlad teori vad gäller kultur eller
kulturpolitik, utan att man får använda sig av teorier från många andra
forskningstraditioner och ämnesområden. (Nilsson 1999, s. 10) Ett synsätt kan vara den
moderna etnologin som ser kulturen som en hjälp för att förstå konstens betydelse ”som
ett öppet, dynamiskt och föränderligt system av koder”. (Nilsson 1999, s. 11)
Kulturpolitiken befinner sig mellan olika kraftfält och med detta menar Sven Nilsson att
kulturpolitiken utspelas i ett nät av olika idémässiga, politiska, ekonomiska kraftfält.
(Nilsson 1999, s. 414)

��$�����)#�

�������	����������)��

Jürgen Habermas föddes år 1929 och är en tysk sociolog och filosof. Habermas var
professor i ämnena sociologi och filosofi mellan år 1964-71 i Frankfurt am Main.
Därefter var han direktör vid det samhällsvetenskapliga Max-Planck-institutet i
Starnberg från år 1971-81. Rent allmänt kan Habermas verksamhet beskrivas som ett
försök till grundande av en allmän teori som handlar om människors samverkan i
samhället och han har kommit att utgöra en viktig betydelse i förmedlandet av
anglosaxisk filosofi. (Nationalencylopedien 1992, bd. 8, s. 279)

I förordet till )���
�����������
��*�
�
�������������� skriver Mats Dahlkvist om
Jürgen Habermas teori om ”privat” och ”offentligt”. Han säger att Habermas har
inspirerat forskning som gäller ”det offentliga rummet”; stadens, gatans. Likaså har
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Habermas enligt Mats Dahlkvist inspirerat vidare forskning om torgets budskap till oss,
arkitekturen som ideologi, forskning om masskommunikation och massmedier. En ny
publik, ett slags ”publikum” konsumerar istället för att resonera. När ett ”publikum”
formas produceras en ”allmän opinion”. (Habermas 1984, s. xii) Min tanke blir genast
att det som visas på biblioteken konsumeras av en publik. Därför kan det ha en viss
betydelse vad man ställer ut och vad man vill att publiken ska få för upplevelser.
Offentligheten är det rum som skapas när individer handlar kommunikativt. (Habermas
1984, s. 221) Enligt Per Månsson är ”det offentliga” i vårt samhälle ett slags motpol till
det privata. Denna ”offentlighet” är något som finns utanför staten och marknaden.
Denna offentlighet skulle inte vara samma sak som ”offentlig sektor”, ”myndigheter”
eller liknande. Det är i den ”offentliga sfären” som medborgarna diskuterar
gemensamma samhällsproblem i samtal, böcker och tidningar. Habermas beskriver hur
denna ”borgerliga offentlighet” har utvecklats och förändrats. (Månson 1998, s. 312-
314)

Habermas bok om ”borgerlig offentlighet” handlar enligt Månsson bl.a. om det moderna
samhället under 1900-talet, där allt fler medborgare kom att ingå i den moderna
borgerliga offentligheten, genom allmän rösträtt och olika utbildningsreformer. Men
förutsättningarna för denna offentlighet har också förändrats och staten griper in i det
ekonomiska livet. Den fria konkurrensen har ersatts av monopol och den moderna staten
har utvecklats till en välfärdsstat. Staten griper även in i olika privata områden som
Habermas kallar ett slags ”förstatligande av samhället”. Samtidigt skulle det skett ett
”församhälleligande av staten”, då intresseorganisationer och politiska partier med
tidigare privata intressen har fått mer och mer funktioner i staten. (Månson 1998, s. 312-
314) Habermas menar att det tidigare kritiskt resonerande offentliga samtalet som var en
viktig del av den ursprungliga borgerliga offentligheten, istället mer och mer ersatts av
opinionsundersökningar och passivt TV-tittande. Det är viktigt att många människor får
möjlighet att delta i den offentliga diskussionen och att de har en viss självständighet till
etablerade institutioner. Han säger därför att formerna för kommunikation inte får vara
för ensidiga. (Månson 1998, s. 312-314)

I boken $���
�����������������
�� skriver Erik Oddvar Eriksen och Jarle Weigård att
Habermas bok *�
�
�������������� har varit ett standardverk om offentligheten i flera
årtionden. I $���
�����������������
� uppfattas offentligheten som en plats, där det
civila samhället kopplas ihop med staten till en myndighetsstruktur. Med ”offentlighet”
menas bl.a. att likvärdiga medborgare samlas till en publik och har en egen dagordning
med fri kommunikation. Det som utgör kärnan i den moderna offentligheten är rationell
diskussion. Det moderna offentlighetsbegreppet bredde ut sig över Europa. Publiken var
därmed större än nationalstaten. Idén om en offentlighet innebär ett rum för fritt
meningsutbyte i samhället. Detta rum är gränslöst och har ingen auktoritet utanför ett
fritt samtal. Diskussionen kan vara oändlig. De som är med i diskussionen kan vända
sig till en obestämd kompetent krets spridd över tid och rum.(Eriksen & Weigård 2000,
s. 222-223)

Den moderna staten har själv institutionaliserat (offentligheten) genom att fastställa
rättigheter för medborgarna att få diskutera politik tillsammans. Man kan se
offentligheten som en kritisk instans som ger medborgarna möjlighet att samlas och
ställa makthavare till svars. Inga yttre instanser som t.ex. gudomlig lag eller traditionell
auktoritet garanterar maktens legitimitet. Dess auktoritet finns i den offentliga,
”förnuftiga” diskussionen. Bara det som individer kan sluta sig till i en fri diskussion är
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förnuftigt. (Eriksen & Weigård 2000, s. 324) Tanke- och yttrandefrihet är den
grundläggande förutsättningen för att bilda sig en personlig mening. Däremot kan man
aldrig veta om man har rätt förrän man har hört motargumenten. (Eriksen & Weigård
2000, s. 224, 324-325) Mina tankar som jag får utifrån dessa ord är huruvida mottaglig
man är som bibliotekarie eller konstnär att höra de attityder, kriterier, bedömningar som
man inte håller med om? Bedöms konst som ställs ut på bibliotek ”förnuftigt” genom
diskussioner och offentliga debatter?

I $���
�����������������
��skriver författaren ett avsnitt om ”Offentlighetens fall&(�där
han förklarar att fri opinionsbildning kan ske genom tros- och tankefrihet, åsikts- och
yttrandefrihet, press- och mediafrihet och slutligen mötes- och organisationsfrihet. Den
moderna statens legitimitet är beroende av att den just garanterar friheter som dessa.
Efter omkring 1830 blev staten en välfärdsproducent. Offentligheten handlade mer om
att utgöra en arena för propaganda och stridande intressen än som tidigare rationellt
meningsutbyte. Det som Habermas talar om stridande intressen får mig att tänka på
Bourdieus teorier om strider inom ett fält.

En politisk förvaltningsapparat byggdes upp, vilket gjorde att idén om demokratisk
viljebildning genom offentligt resonerande hade åsidosatts. Samhället har blivit för
komplext och demokratin kan därför inte styra det. I offentligheten kan man tematisera
privata erfarenheter, kräva nya beslut, påtala fel och brister, kritisera orättvisor osv. och
på så sätt bidra till att hålla ”systemen” i schack. (Eriksen & Weigård 2000, s. 326-328)

I $���
�����������������
��skriver författarna ett avsnitt om ”En sammansatt
offentlighet” och menar att Habermas teorier om offentligheten innebär ett gemensamt
rum i samhället. Rummet är idag uppsplittrat i olika typer och kategorier. Det består av
olika församlingar, forum, arenor, scener och mötesplatser, där medborgarna kan samlas
som publik. Offentligheten idag är ett mycket komplext nätverk av olika
deloffentligheter på olika nivåer, rum och skalor. Exempel på offentligheter är
subkulturella, kommunala, regionala, nationella och internationella. Det finns olika
arenor, där elit och massa, experter och lekmän, profeter och kritiker kan mötas för att
interagera med varierande intensitet. Offentligheten kan synas som tillfälliga café- och
gatusammankomster, ämnesspecialiserade, kulturella och konstnärliga offentligheter,
där åhörare, läsare och åskådare är isolerade och spridda över tid och rum.

Det är existensen av en publik som konstituerar offentligheten. Publiken har
auktoriteten att avgöra vad som ska gälla. Argument och aktörernas självständighet att
bilda sig en egen uppfattning och samtidigt kommunicera den kan förklara skeendet och
varför en diskussion får ett visst resultat (utfall). När offentligheten fungerar kan man
inte förklara opinions- och viljebildningen genom aktörernas egenskaper, resurser,
status och makt. Det går inte heller att hänvisa till socioekonomiska, kulturella eller
ekologiska variabler. Däremot till argument, sakskäl och sättet som kommunikationen
sker mellan aktörerna.(Eriksen & Weigård 2000, s. 229-233)

I $���
�����������������
��skriver författarna ett avsnitt om ”Centrum och periferi” och
talar om att man idag inte i första hand betecknar ”offentlighet” med att medborgarna
samlas på torget eller cafét för att diskutera politiska frågor. Det finns många
offentligheter och dessa har olika kommunikationsformer. Det kan vara
kommunikationsformer som är moraliska, pragmatiska -, professionella -, estetiska -,
expressiva- och etiska diskurser. Dessa diskurser tematiserar fler förhållanden och kan
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gå på djupet i ämnen som tidigare hölls utanför det offentliga samtalet. Det kan handla
om ämnen som är privata, intima eller religiösa. Den offentliga sfären kan ta upp
problem från privatsfären om de är offentligt relevanta. Däremot har privatsfären
kommunikationsregler som är nödvändiga för att skapa intimitet och känslomässiga
band. (Eriksen & Weigård 2000, s. 235, 237) Offentligheten är den plats där det civila
samhället är sammankopplat med den statliga maktstrukturen. Samhällets ökade
komplexitet har gjort att man anser det viktigt att fundera kring föreställningar som t.ex.
styrning genom ett offentligt resonerande.(Eriksen & Weigård 2000, s. 244) I $���
���
�������������
��skriver författarna i avsnittet ”Inledning Opinionsbildning och rationell
politik” att offentligheten skulle vara det rum som skapas när individer handlar
kommunikativt enligt Habermas. (Eriksen & Weigård 2000, s. 221)

��$�!���)#�
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Pierre Bourdieu föddes år 1930. Under 1960-talet genomförde Bourdieu och hans
medarbetare sociologiska studier av kulturen och utbildningssystemet i Frankrike.
Därefter har de fortsatt att undersöka det kulturella kapitalet och det franska
elitskolesystemet under 1970-80-talen. Bourdieu och hans medarbetare har konstant
breddat intresseområdena till smaken, språket, konsten, litteraturen och maktfält som
t.ex. kulturella, ekonomiska, religiösa, politiska och akademiska. (Broady 1998, s.7)
Pierre Bourdieu uppnådde en ålder på 71 år och dog onsdagen den 23 januari år 2002.

Pierre Bourdieus bok ���������
���
��+��������
�
�������������������������
����
 är en
analys av modernismens framväxt, vad gäller litteraturen och konstens framväxt från
1820-talet till idag i Frankrike. ���������
���
 innehåller analyser av kulturella fält. I
inledningen av Donald Broady definieras Bourdieus fältbegrepp ”som ett system av
relationer mellan positioner”.�Ett socialt fält innefattar människor och institutioner.
Inom ett fält förs strider om något gemensamt. Fältet är en avskild och en ganska
självständig värld, där vissa inträdeskrav gäller. Donald Broady räknar upp de kulturella
fälten: litteraturens, konstens, filosofins, vetenskapens, religionens fält. Dessa fält är
kopplade till den dominerande och legitima kulturen. De som rör sig inom litteraturens
och konstens fält är exempelvis författare, konstnärer, förläggare, gallerister, kritiker,
kulturjournalister, konst- och litteraturforskare, förlag, museer, gallerier,
universitetsinstitutioner, akademier, kulturtidskrifter och kultursidor i dagstidningar.
Det som står på spel i striderna inom dessa fält, är vad som ska räknas som god litteratur
respektive god konst. Striden handlar likaså om vem som har den legitima rätten att
bedöma litterär och konstnärlig kvalitet. (Bourdieu 2000, s. 9-10) Bourdieus
förklaringsmodell är att den sociala verkligheten uppstår i ett möte mellan system av
dispositioner och positioner. (Bourdieu 2000, s.12) Dispositioner, dvs. habitus innebär
det som människor bär med sig i kroppen och sinnet, i form av kulturellt, ekonomiskt
och socialt kapital.(Bourdieu 2000, s.11-12) Positioner är den sociala världen som
människorna kommer in i och lever i. (Bourdieu 2000, s.12)

Litteraturens och konstens fält uppstod med modernismen.(Bourdieu 2000, s. 13)
Akademien på 1800-talet fungerade mer som ett maktcentrum med vissa erkända
konstverk än ett fält. Men när akademiens ställning började brytas ned öppnades en
värld med oändliga möjligheter. (Bourdieu 2000, s.14-15)

Donald Broady tycker att många kritiker, författare, filosofer ofta säger att upplevelsen
av ett konstverk är något som inte kan definieras genom medfödd kunskap. Han
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ifrågasätter hävdandet av konstverkets transcendens vilket innebär att det inte går att
uppfattas med sinnena eller förnuftet. (Bourdieu 2000, s. 30) Donald Broady undrar
varför man tar avstånd från de som försöker bredda kunskapen om konstverk och
estetisk upplevelse, enligt dessa kritiker skulle det ses som ett hot mot konstnärernas
upplevelse att vara ett slags ”ojämförlig” individ med förmåga att ge ”ojämförliga
upplevelser” av det ”ojämförliga”. (Bourdieu 2000, s.31) Jag analyserar det hela som att
Donald Broady ifrågasätter att upplevelsen av konst inte skulle gå att uppfattas med
sinnena eller förnuftet genom medfödd kunskap. Jag låter det vara upp till läsaren att
avgöra huruvida upplevelsen av ett konstverk är något som kan definieras genom
medfödd kunskap och vilken rättighet jag har som uppsatsförfattare att göra sådana
bedömningar och tolkningar av konsten.

Bourdieu säger att typiskt för fälten är ett hemligt samförstånd om spelets principer som
finns gömt bakom det som står på spel. Det sker en kamp om ett monopol på
legitimiteten. (Bourdieu 2000, s.251) I fältet har man en grundtillhörighet på grund av
gemensamma intressen och samtidigt accepterar man vissa fasta förutsättningar. Det är
en kollektiv anslutning till spelet som dessutom kan ses som en följd av spelets existens.
(Bourdieu 2000, s.252) Bourdieu definierar ”konstverk” och menar att motsats till
konstverk är föremål som har endast en liten eller ingen symbolisk betydelse alls.
Däremot är inte konstverk religiösa föremål eller tjänster, amuletter eller diverse
sakrament. Konstverket får sitt värde ”genom en kollektiv övertygelse, som fungerar
som en kollektiv brist på förståelse, kollektivt producerad och reproducerad”. (Bourdieu
2000, s.258)

Bourdieu talar om ett semantiskt flöde av begrepp där konstnärer både är en produkt av
och villkoret för strider som sker i definierandet av just dessa begrepp som förmodligen
finns inom fältet. Bourdieu säger att detta flödet är en del av den verklighet som
forskaren har till uppgift att tolka. Forskaren kan vid tolkningen av materialet på ett
godtyckligt sätt konstruera debatter som inte är sådana i verkligheten. I dessa
konstruerade debatter kan man ifrågasätta om den ene eller andre som gör anspråk på att
kallas för konstnär egentligen tillhör populationen konstnärer. Det man inte ska glömma
enligt Bourdieu är att fältet för kulturell produktion är en plats för strider som syftar till
att begränsa den population som har rätt att delta i striden om hur konstnären ska
definieras tvärtemot den dominerande definitionen av konstnär. (Bourdieu 2000, s. 325-
326) Bourdieu säger att det är gränserna mellan genrer eller mellan olika
produktionsformer inom samma genre och hierarkierna som är insatserna i striderna om
definitionen. Det är genom att definiera och försvara gränserna och vidare kontrollera
de som kommer in i fältet som fältets etablerade ordning försvaras. Externa förändringar
som påverkar styrkeförhållandena inom fältet kan handla om att antalet producenter till
fältet ökar. Det kan bli stora omvälvningar inom fältet om nya för med sig innovationer
och gör anspråk på nya sätt att värdera. Man befinner sig i ett fält om man påverkar
andra agenter i fältet. Denna påverkan kan handla om enkla reaktioner av motstånd eller
uteslutning. Det kan därför vara svårt för de dominerande inom fältet att försvara sig
mot förändringar och omdefinieringar från de som har tillträde i fältet utan att erkänna
att dessa som de vill bekämpa faktiskt ingår i fältet. (Bourdieu 2000, s.327)

I boken �����
��������������,��
� har redaktörerna Donald Broady och Mikael Palme
gjort ett urval texter från Pierre Bourdieu. I förordet skriver utgivarna lite om Pierre
Bourdieus bakgrund.(Bourdieu 1986, s.7) Bourdieus tankar om god smak skulle man
även kunna ha i tankarna när det gäller konst på folkbibliotek. Bourdieu säger:
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”Konsten, litteraturen, utbildningsinstitutionernas förmedling av kulturarvet är områden
där människor helst vill uppfattas och uppfatta sig som drivna av kärlek till konsten, den
goda smaken, sanningen eller rättvisan.” (Bourdieu 1986, s. 11) I texten
Kultursociologiska texter beskriver Bourdieu begreppet fält och säger ” … att
människor samlas kring något gemensamt som de tror på och strider om”. Fälten kan
också kallas för kampfält eller konkurrensfält. Inom fältet finns ofta skilda meningar
men gemensamt är tron på det striden handlar om som något värdefullt och att striden är
värd allt besvär. Detta håller ihop fältet och förenar de stridande. De stridande kan både
vara nya som vill inta positioner inom fältet och de som redan har sina maktpositioner
och vill bevara det som är. (Bourdieu 1986, s.14-15)

I texten ”Distinktionen” berättar Bourdieu att förmedling gör att bestämda positioner i
det sociala rummet är kopplade till bestämda smaker. Bourdieu beskriver
smakskillnaderna mellan människor och grupper när han säger att ” … den smak som
utmärker en viss grupp är alltid också avsmak för andras smak”. Bourdieu talar om
strukturer; att dessa existerar genom människors habitus som formats under bestämda
sociala villkor och resultatet är att de kan återskapas. (Bourdieu 1986, s.16-18)
Bourdieu säger att den dominerande klassen är uppdelad på två stora delar. Den första
har sin status förknippad till den ekonomiska maktens fält och den andra har sin status
genom tillgången på kulturellt kapital som oftast innebär i form av utbildning.
(Bourdieu 1986, s. 18) I kultursociologiska texter säger Bourdieu att på smakens och
kulturens område står ”intellektuell” i motsats till ”borgerlig”.(Bourdieu 1986, s.80) Det
som ger en målning dess värde är först producenten men också den som innehar ett
kapital av auktoritet som exempelvis kritiker, gallerister och andra konstnärer.(Bourdieu
1986, s. 120)

I striderna kan konkurrenter utesluta varandra utan att behöva ifrågasätta den
gemensamma övertygelsen om att det finns både bra och dåligt måleri. (Bourdieu 1986,
s. 157) Gallerierna, teatrarna, förlagen är platser där publiken kan bestämma värdet på
konstverken genom en överensstämmelse mellan produktionsfält och konsumtionsfält.
Publiken kan påverka att en konstprodukt blir antingen sällsynt eller vardaglig.
(Bourdieu 1986, s. 189-190)

Bourdieu beskriver smak som bl.a. ”förmåga till omedelbara och intuitiva omdömen om
estetiska kvaliteter”. (Bourdieu 1986, s. 240) I inledningen till �����
�������� skriver
Donald Broady att den gemensamma striden på konstens fält är definitionen av vad som
är värdefull konst och vem som har auktoriteten att uttala sig om konstnärliga värden. I
�����
�������� skriver Donald Broady och Mikael Palme att Bourdieu definierar ett fält
som ett system av relationer mellan positioner. (Broady 1998, s. 14-15)

I texten ”Konstmuseifältet” av Johan Ericstam i �����
��������  tas institutionen
konstmuseum upp som ett exempel på ett område inom konstens fält. Där sker oändliga
strider om vad som är god konst. Samtidigt är det ett spel om ett antal positioner med
olika makt eller auktoritet för att få sin röst hörd. Det är ett slags maktspel där de som är
med  försöker få en position som ger dem rätten att uttala sig om konst. Vad beträffar
konstmuseet så kan man se konstmuseernas chefs- och intendentjänster som de som har
auktoriteten att legitimera konstnärer, konstverk och stilar. (Ericstam 1998, s.238)

I texten ”Konstmuseifältet” i �����
���������skriver�Johan Ericstam vidare om en debatt
om utställningar på dagspressens kultursidor under 1980- och 90-talen. Den handlade
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om Moderna museets utställningspolitik och huruvida museet skulle vara till för
samtidskonst eller en institution som inriktades på samlingarna av redan legitimerade
konstnärer i fältet. Det senare ansågs vara mer säkra kort vad beträffar publikintresset. I
texten delar Johan Ericstam upp debatten i två skilda grupper ”opponenter” och
”traditionalister”. (Ericstam 1998, s. 238-239) Johan Ericstams intryck av de offentliga
debatterna är den ”kollegiala andan”; ett gemensamt försvar mot kritik. Ändå löser sig
konflikterna trots skilda attityder i ömsesidig enighet. Traditionalisterna kan finnas i
högre positioner i konstmuseerna; hos chefer och intendenter. Traditionalisterna står för
värdet av samlingarna, museet som funktion av bevarande och menar på att dess roll
inte är att låta sig dras med av diverse utsvävningar från  konstområdets plötsliga infall.
(Ericstam 1998, s. 239) Vilka är opponenterna och vad står de för? Opponenterna är
främst de som står utanför konstmuseifältet; hos konstkritiker och etablerade konstnärer.
Opponenterna säger tvärtemot traditionalisterna att det Moderna museet saknar kontakt
med nutidens konst och teorier. Opponenterna har oftast en postmodern syn i sin kritik
mot Moderna museet. En syn som innebär att det inte finns några gamla sanningar och
att verklighetens gränser ”imploderat” på samma sätt som gränsen mellan fin- och
populärkultur. (Ericstam 1998, s.239)

I debatten finns det opponenter utanför konstmuseifältet som går i opposition mot
ledande positioner på konstmuseer, vilket gör att Moderna museet blir ett naturligt
föremål för kritiken. Kritik förs mot de kulturpolitiker som officiellt har tillsyn över
tillsättningarna och därför anses ha ansvar för det gällande förhållandet. Johan Ericstam
säger att konstkritiker förmodligen skulle vilja vitalisera konstmuseers
utställningsverksamhet. Traditionalisterna försvarar museets konservativa och
bevarande funktion. Samtidigt försvarar de sina egna dominerande positioner. (Ericstam
1998, s.240)

Hur skillnaden mellan ”folklig smak” och värderingskriterier från sociala skikt kan se ut
kan man t.ex. se i ett konstnärligt fotografi av en gammal kvinna i ett utdrag från
Bourdieus text ”Amatörfotografen” nedan:

Inför ett ”konstnärligt” foto, föreställande en gammal kvinnas arbetsmärkta reumatiska händer,
kommenterar de intervjuade ur de folkliga klasserna �������������������������
���
��������� [min
kursivering] och det egendomliga påhittet att fotografera två händer på ett förkläde och inte människans
ansikte; medan intervjuobjekt ur högre sociala skikt med hjälp av samma fotografi �����
����������������
����������
����
���
����
���������������
���
���
"
�����[min kursivering ] och säger sig bli påminda om
andra konstarter, om Dreyers och Bergmans filmer. (Broady 1998, s.13-14)

��-�.����

Min metod är kvalitativ. Jag har valt att börja undersökningen med observationer och
besök hos några folkbibliotek och filialer i Östergötland, för att få en inblick i
företeelsen tillfälliga konstutställningar i praktiken. Jag kommer att göra dessa
observationer efter vissa uppställda punkter. Därefter ska jag utforma kvalitativa
frågeformulär med lite längre och öppna frågor som svarande kan besvara på en ca. 5
rader. Dessa kommer att skickas till personal hos huvudbibliotek och filialer i
Östergötland samt till yrkesverksamma och hobbykonstnärer i länet. Jag har valt att
göra frågorna i formulären kvalitativa, därför att jag inte vet något alls på förhand om
företeelsen tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek. Dessa frågeformulär ses som
ett faktamaterial och en viktig källa till undersökningen om verksamheten.
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I metoden kommer vidare till viss del litteraturstudier att användas och framför allt
koncentrerar jag mig på det som berör skilda metoder, teori och bakgrund. Således kan
man säga att metoden också är textanalytisk. Min informationssökning har skett i olika
tidskrifter och tidningar som DIKforum och Biblioteksbladet mellan åren 1990-talet till
idag. Det finns bara ett fåtal intressanta artiklar och företeelsen tillfälliga
konstutställningar är ett ämnesområde som berörs ganska lite. Informationssökningen
har bestått av att jag letat i olika sökmotorer och databaser utan egentliga resultat.
Exempel på sådana sökningar från olika sökmotorer och databaser är: Libris och
artikelsök, altavista, KULPOL dvs. Databas för kulturpolitisk forskning,
Bibliotekshögskolans lokala katalog, Borås Högskola, Libris artikeldatabas,
Svenskkonstvetenskaplig bibliografi och nordiskt BDI-index.

Vidare efterforskningar som jag har tillämpat handlar om sekundära sökningar via
andras källförteckningar. Ändamålet med denna informationssökning har varit att jag
letat efter litteratur som berör kulturpolitik, konstutställningar och vetenskapliga
metoder. Exempelvis har flera magisteruppsatser på Bibliotekshögskolan i Borås, Sven
Nilssons bok �����
�������
'������
����������
�������������
�� (1999), Per Månsons
bok )���
��������������
��
�(1998) och Göte Edströms bok 	����
(�
����
(��"����
�
-����
���
����������
�'���������������
���
��"
�����������'���������
����������������
������
��������������������������
����������������������� (2000) varit till nytta.

Således har en hel del sökningar skett på webben, för att leta efter konstnärer som haft
konst utställd på bibliotek, olika konstnärsorganisationer samt konstutställningar i
Östergötland. Sökningarna på webben har gett en hel del tips om bl.a. olika personer,
spår att undersöka och nysta vidare som varit till hjälp i utformning av frågeformulär.
Därför har det visats sig vara naturligt att använda en brevmetod i kontakter, dvs. skicka
e-mail till adresser som funnits att inhämta på webbens sidor. I dessa e-mail har jag
ställt frågor och fått tips från olika personer. Jag kontaktade två bibliotek i Östergötland
via e-mail. Ett av biblioteken tipsade om att de kulturpolitiska målen för kommunens
bibliotek finns på kommunens hemsida, under rubriken Kultur/Fritid online. Jag
kontrollerade om det fanns samma material på det andra bibliotekets kommuns hemsida
men det fanns det tyvärr inte.

De tillfälliga kontakterna med de båda biblioteken var av stor vikt för att jag som
betraktare utifrån kunde få en snabb förståelse för ämnets komplexitet och dess
variation från plats till plats. Ett av biblioteken berättade att utställningarna i deras nya
hus samordnas av en person på informationskontoret och att konstutställningarna i
huset, sorterar under kommunens konstansvarige. (e-mail 2001-02-06 kl. 13.21.42) Det
andra biblioteket skiljer sig mot det första. Det visade sig att det var bibliotekschefen för
biblioteket som ansvarade för utställningarna och bestämde vad som skulle ställas ut.
Det andra biblioteket berättade att Kulturnämnden höll på att se över mål- och riktlinjer
för kulturverksamheten i kommunen. Kulturnämnden hade ett reglemente att arbeta
efter. (e-mail 2001-02-06 kl. 10.40.58) Kontakten med dessa två bibliotek gav en snabb
överblick över ämnesområdet, inspiration, vidare tankar till frågor att ställa i kommande
frågeformulär, ämnets komplexitet och eventuella kontakter vid fördjupningar.
Emellanåt i arbetet med uppsatsen och i informationssökning har jag fortsatt tillämpa
metoden att skicka e-mail till personer här och där, vid frågor om material och liknade,
som funnits att inhämta på webbsidor.
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Uppsatsen kommer att disponeras med en allmän inledande bakgrundsdel, kulturpolitik
och teori. Därefter vill jag redogöra för mina resultat av undersökningen med
observationer och frågeformulär till folkbibliotek och konstnärer i Östergötland. Till sist
avslutas uppsatsen med analys och sammanfattning av det hela.

Företeelsen tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek var ett helt okänt område för
mig när jag satte igång med uppsatsämnet. I metodavsnittet vill jag därför redovisa mina
förföreställningar inför uppsatsen. Rent allmänt var min tanke att svaren från
biblioteken skulle kunna bli en motsats till konstnärernas synpunkter i det insamlade
materialet från frågeformulären.
Dessa är mina förföreställningar:

•  Finns det överhuvudtaget utställningar på huvudbibliotek och filialer?
•  Skiljer det sig mellan huvudbibliotek och filialer?
•  Frågeformulär för konstnärer kan ha ett visst bortfall enligt andra på grund av

ointresse för frågeformulär men de skulle också kunna tycka att det är ett intressant
frågeformulär som handlar om deras område.

•  Det som i bibliotekets byggnad och av konstnärer betraktas som konst är troligen
konst. Biblioteket kan avgöra i sina kriterier vad som är konst.

•  Betydelsen av konst i bibliotek för konstnärer, bibliotek och besökare vad gäller
upplevelsen, förmedlandet

•  Förutsättningarna för att ha konstutställningar på biblioteket vad gäller byggnad,
policy, kriterier

•  Bibliotekets roll i samhället som förmedlare av konst, mål, konstnärer,

��/�.����	����������0�
	������1���1��������	�����#��1����	����

Det kan vara bra att läsa in sig på metodiskt arbete för att få hjälp när man ska arbeta
systematiskt med olika frågor som handlar om vem, vad, hur och varför vad gäller
samhälleliga problem. Samhället är mycket komplext och i ständig förändring. Det är
det som gör att en presentation av en samhällelig företeelse innebär en förenkling.
Forskaren vill speciellt framhäva vissa centrala drag från en verklig samhällssituation.
(Holme & Solvang 1997, s. 11, 31) Holme och Solvang säger att den kvalitativa
metoden ska ”…ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda
människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra.”(Holme & Solvang
1997, s.76) Kvalitativa studier är till nytta om forskaren är intresserad av att förstå
människors resonemang, hitta mönster och se varierande handlingsmönster. (Trost
1994, s. 22)

Vad är en metod? Enligt Holme och Solvang är en metod ett sätt att lösa problem och
komma fram till ny kunskap. Kvalitativ metod kännetecknas av en djupare förståelse
och beskrivningar av helheten. Det handlar om att studera sammanhang, närhet till
informationskällan och olika sätt att samla in information på. Viktigt att tänka på är att
det som står i förgrunden för arbetet, är forskarens uppfattning eller tolkning av
informationen genom motiv, referensramar, sociala sammanhang och processer. En
helhetsbild som gör det möjligt att öka förståelsen för sociala processer och
sammanhang. Holme och Solvang säger att informationen samlas in under så
vardagliga former och samtal som möjligt. Det är meningen att informationskällan ska
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ha stor frihet att få fram sina egna synpunkter. (Holme & Solvang 1997, s. 13-14, 76,
79, 82)

Vad säger metodlitteraturen om observationer? Den säger att i observationer ska
forskaren se, höra, fråga och få tag i det som egentligen sker. Mina observationsformer
är både öppna och dolda. Öppen observation innebär att deltagarna vet om och har
accepterat att forskaren fungerar som observatörer. Dolda observationer är istället
sådana där forskaren inte tar någon direkt kontakt med aktörerna. (Holme & Solvang
1997, s. 110, 111)

Holme och Solvang säger att forskare som använder sig av kvalitativa metoder
upptäcker ofta att de måste legitimera sitt metodval. De måste ofta argumentera för att
deras resultat är hållbara och riktiga. Inom kvalitativ metod kan dessa fem
tillvägagångssätt kombineras: direkt observation, deltagande observation, informant-
och respondent intervjuer samt analys av källor. (Holme & Solvang 1997, s. 91) När jag
tänkt igenom olika metoder har det varit bra att studera skillnaden mellan att skicka ut
ett frågeformulär och att göra en intervju.  Jag mötte ett visst tvivel huruvida enbart
metoden kvalitativa frågeformulär skulle fungera i det här ämnet som uppsatsen skulle
handla om. Men när jag har utformat frågorna till frågeformulären till folkbibliotek och
konstnärer i Östergötland har jag tänkt på frågorna som om det var intervjuer. I och med
att variationen kunde vara så pass stor i ämnet blev mitt val att göra en översiktlig
undersökning med insamlat faktamaterial från många bibliotek och konstnärer. Det blir
nära på ett slags kartläggning, då man genom dessa skulle kunna ta reda på hur stort
antalet av biblioteken i länet det är som har utställningar. Metoden frågeformulär i min
uppsats är ett sätt att samla in faktamaterial och för att se hur företeelsen och
verksamheten tillfälliga konstutställningar ser ut. Det blir ett samlat material, når många
och jag får in svar på samma frågor som jag kan jämföra. Man kan ta reda på hur
verksamheten är generellt och vilka förhållanden som råder mellan olika parter.

Den franska termen ”enquête” betyder rundfråga. Trost talar om frågeformulär som ett
slags mätinstrument och med ett sådant menar han att människors beteende, synpunkter
och känslor kan mätas. Den tid som det tar för forskaren att genomföra ett frågeformulär
från idé till en färdig rapport kan ta flera månader. Andra anledningar till att detta kan ta
tid är storlek, urval av besvarare och kostnader. Jag har använt mig av öppna frågor i
mina frågeformulär, vilket enligt Trost är detsamma som ickestrukturerade frågor. Ett
problem med öppna frågor kan vara om den svarande är osäker på vad den vill svara
och därför låter bli att svara alls på frågan. (Trost 1994, s. 9-12, 68, 69, 71, 76-82)
Frågeformulär kan ändå innebära en viss styrning och standardisering utifrån forskarens
sida vad gäller insamlingen av information. Holme och Solvang menar att styrkan med
frågeformulär som metod är att det ger forskaren möjlighet att generalisera. (Holme &
Solvang 1997, s. 81) Jag har låtit vänner läsa igenom mina frågeformulär innan jag
skickat ut dessa till bibliotek och konstnärer. I efterhand kan man tänka sig att det kunde
varit en fördel att kalla frågeformulären skriftliga intervjuer för att uppmana till längre
svar på mina frågor. Däremot skulle materialet inte bli lika lätthanterligt att bearbeta.

Jag kommer i möjligaste mån genom hela uppsatsen försöka hålla mina informanter
anonyma. Anonymiteten var något jag var tvungen att tänka igenom. Jag kallade mina
utskick av frågor för frågeformulär, då jag ansåg att uttrycket ”enkät” inte besvarade
mitt syfte med frågorna som ett sätt att samla in faktamaterial i min uppsats och inte
mäta något. Däremot har jag som uppsatsförfattare behövt veta vilka som svarat på
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frågeformulären för att veta vilka jag eventuellt ska skicka påminnelser till. Jag har
därför numrerat svarsformulär och svarskuvert. Ett sätt för att öka möjligheten till en
större svarsfrekvens kan vara att i förväg frankera svarskuverten. ”Genom mina
försändelser och genom missiv och formulär får de en uppfattning av mig - och den
skall vara bra”(Trost 1994, s.44).

Holme och Solvang säger att kvalitativa metoder är inte helt problemfritt, då forskarens
upplevelse av situationen kan vara felaktig. Förförståelse är den uppfattning som man
har om en företeelse genom egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt
arbete. Detta ses som en ”objektivt” given utgångspunkt för arbetet. Det finns en risk att
forskaren lägger in för mycket i informationen och tolkar fel, därför ska man vara
noggrann och uppmärksam i bearbetningen och tolkningen av informationen.(Holme &
Solvang 1997, s. 94-95, 141, 316) Jürgen Habermas betonar ”att det vetenskapliga
arbetet alltid måste präglas av de värderingar man utgår från”.(Holme & Solvang 1997,
s. 324)

Holme och Solvang säger i metodlitteraturen att vi ska vara medvetna om vad det är vi
gör och samtidigt ha en kritisk inställning till de tolkningar vi gör. ”Ju mer kreativa vi
är, desto större möjligheter har vi att få tag i de centrala faktorer som förklarar en
företeelse. Men även här måste vi ha en kritisk distans till vad vi gör.” (Holme &
Solvang 1997, s. 291)

Jag har tänkt på layouten och innehållet vid utformningen av frågeformulären och därför
lagt ned mycket möda på dessa. Meningen har varit att försöka intressera
frågeformulärsvararna genom att berätta lite om undersökningen i förbrevet, frankera
svarskuvert och rita bilder. I förbrevet har jag bett att personalen från folkbiblioteken
och konstnärerna ska skicka tillbaka frågeformuläret oavsett om de svarar eller inte. Jag
har koncentrerat mig på att enbart ställa frågor som är viktiga och intressanta för mitt
arbete. Min undersökning består av främst kvalitativa öppna frågor.

!��
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Benämningen folk betydde ”de lägre samhällsklasserna” och tidigare kopplade man
ihop den kategorin i samhället med ordet ”folk” i uttrycket ”folkbibliotek”.
Användandet av ordet ”stadsbibliotek” sågs därför som en lösning på problemet.
(Torstensson 1996, s. 23, 24, 28) I mitten av 1800-talet förändrades folkbiblioteken till
en ny typ med stora utlåningsavdelningar och referensbestånd. Därefter blev det
vanligare med  filialbibliotek i större städer.(Torstensson 1996 s. 11,17)

Den svenska samhällsutvecklingen åren 1890-1915 kännetecknades av en snabb
industrialisering och ekonomisk utveckling. Utvecklingen ledde till stora
folkomflyttningar och starkt växande städer med sociala konsekvenser.
Folkbibliotekssatsningar sågs som ett sätt att ta tag i svårigheterna. Vid 1900-talets
början blev det ett nytt förhållande mellan stat och kommun. Staten fick inflytande över
områden som tidigare hade ansetts tillhöra den privata sfären. Exempelvis accepterade
staten statsbidrag till folkbiblioteksfrågan, en fråga som tidigare tillhört en av
kommunens uppgifter. Anledningen till detta är enligt Torstensson, de sociala problem
som orsakades av urbaniseringen och industrialiseringen. Man ville vidare avlägsna det
som varit orsakerna till emigrationen.(Torstensson 1996, s.34-35)
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De moderna folkbiblioteksidéerna (”public library idéer”) utvecklades och spreds från
USA och England till Norden. Den moderna folkbibliotekstanken kom först till Norge,
därefter till Danmark och sedan på 1930-talet till Sverige. I den moderna
folkbibliotekstanken ligger att folkbibliotek ska vara till för alla olika delar av landets
befolkning. (Torstensson 1996, s.10-11, 34-35, 37, 43, 45) Valfrid Palmgren, en
bibliotekarie från Kungliga biblioteket kom att bli en förebild för de svenska
folkbiblioteken. Hon fick uppdraget att i en statlig utredning ge förslag på hur de
svenska folkbiblioteken skulle stödjas.(Nilsson 1999, s.200-203) Vad var bakgrunden
till folkbiblioteksidéerna i USA och i Norden? Torstensson menar att argumenten för
idéerna och grundandet av folkbibliotek var dessa:

•  ”upplyst väljarmassa” och förhindra att nya väljare faller för ”skrupelfria agitatorer”
•  motverka superi, sedeslöshet, spelsalonger m. m
•  motverka kolportage, kökstrappe-, cigarrlådelitteratur m.m.
•  för att arbetslivet skulle bli effektivare
•  en påbyggnad till folkskolan

(Torstensson 1996, s. 46)

Det var under 1900-talet som vår offentliga sektor och det man kopplar ihop med
välfärdssamhälle skapades. Efter andra världskriget var det gott ställt i den svenska
ekonomin och biblioteken fick bl.a. nya byggnader, filialer, bokbussar och mer
personal. 1990-talet karaktäriserades av en snabb utveckling, där biblioteken bytte från
stordatorteknik till webbteknik på webben. Staten och kommunerna betonade
bibliotekens roll som informations- och kunskapscentra. Intresset för debatter,
författarbesök, bokmässor och andra evenemang i biblioteken var viktigt. Det bildades
bibliotek i stadsdelarna och i nya storkommuner byggdes bibliotek centralt.
Kommunsammanslagningar gjorde det möjligt att få en bra biblioteksservice i mindre
kommuner. (Nilsson 1999, s.168, 189, 209-210)

Folkbiblioteket är en kommunal institution som får litet eller inget stöd från staten säger
Raber Douglas i sin demokratiutredning. Han diskuterar bibliotekariernas
yrkesuppgifter och val av servicetjänster på biblioteken och menar att det hänger ihop
policyn och ideologin på biblioteket. Bibliotekarierna ska se till att servicetjänsterna på
biblioteken är sådant som folk både vill och behöver på biblioteket. (Raber 1997,  s.18,
62) Min tanke efter att ha läst Raber Douglas 	��������
�����
����� är att det är
viktigt att vara medveten om politisk struktur. Därför att biblioteket är en del av en
politisk struktur oavsett bibliotekets egna mål.

I äldre tid var kyrkan den största uppdragsgivaren för konstnärerna. Därefter vid
reformationen blev hovet och adeln konstnärernas beställare och mecenater. På 1700-
talet var det vanligare att ämbetsmän beställde porträtt och i slutet av århundradet antog
rika borgare samma roll som ämbetsmännen i denna avsikt. Så småningom år 1735
grundades konstakademin som kom att stå för den officiella konstsynen. (Nilsson 1999,
s.248-250) Om man jämför Sven Nilssons uppgifter med Nationalencyklopedien så kan
man se att det stämmer att det var vid mitten av 1700-talet som ett flertal
konstakademier i Europa etablerades. Vidare står det i uppslagsverket att
Konstakademin innebär en sammanslutning som har till uppgift att företräda
konstutövningen och konstförståelsen samt vidare ta till vara på dessas intressen inom
kulturen. Konstakademin har vanligen officiellt stöd och är ett samhällsorgan som
företräder den konstnärliga kunskapen och det konstnärliga omdömet.
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(Nationalencylopedien 1993, bd. 11, s. 265) Det var vidare enligt Sven Nilsson genom
personliga rekommendationer som kontakterna togs mellan konstnärerna och deras
köpare. Utställningarna blev först offentliga vid slutet av 1700-talet. Det saknades andra
vägar för förmedling av konsten, därför blev det akademins smak som hade övertaget.
Det gjorde att konstnärer som var revolutionerande mot den officiella smaken hade svårt
att få samma möjlighet att möta publiken, jämfört med de konstnärer som höll sig till
den officiella smaken. Men till sist expanderade konstmarknaden och kom att ha ett
brett urval av konst. Akademin kunde inte i längden motsvara den nya publikens behov.
(Nilsson 1999, s.248-250)
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”Kulturpolitiken är bara ett medel att förverkliga konstnärliga och kulturella mål. Det
finns många alternativa strategier.” (Nilsson 1999, s.7 )

Kulturpolitiken sågs som ett stort samhällsprojekt. Ansvaret för samhällets kultur skulle
fördelas mellan stat, landsting och kommuner som en slags ”ryggrad” och ett
”nervsystem”. Sven Nilsson säger att kulturpolitiken är ett system som ständigt behöver
förnyas och få energi. (Nilsson 1999, s. 7-8) Begreppet kultur kan ses som en
uppdelning mellan aspekt och sektor. Det förstnämnda står för det materiella, konsten,
språket, politiken, familjemönster, idéer, värderingar och normer i samhället. Medan det
senare står för konstnärliga uttrycksformer, institutioner, organisationer och personer
som uttrycker sig genom dessa. Det centrala i kulturpolitikens kulturbegrepp är konst i
alla former. I varje samhälle finns kulturella handlingsprogram som beskriver både
livsmål och tillvägagångssätt för att nå de kulturpolitiska målen. Kulturens värden står
utanför intressenas och klassernas kamp. (Nilsson 1999, s.10-14) Staten har ett
avgörande inflytande över mål, riktlinjer och verksamhetsformer men det är främst
kommunerna som styrt utvecklingen. Folkbiblioteken är en verksamhet som byggts upp
genom ideellt arbete, för att sedan ligga på kommunalt ansvar. Staten påverkade
verksamhetens inriktning även om statliga bidrag inte hade någon större betydelse för
folkbiblioteken.

Biblioteken är således vidare en plats för andra kulturella aktiviteter som teater, film,
konserter, utställningar och liknande. Det är meningen att biblioteken ska ge möjlighet
till studier, estetiska upplevelser och avkoppling. Från 1930-talet började staten ge
bidrag till särskilda centralbibliotek som senare blev länsbibliotek. Vid 1970-talet var
kommunerna så pass stora att de kunde ha moderna bibliotek med fackutbildad personal
och längre öppettider. (Nilsson 1999, s. 206, 208, 210)

Utställningar som ordnas av statliga organ får utställningsersättningar, offentliga
föreningar i sin tur ofta bidrag från kommunen eller landstinget. Konstföreningsrörelsen
kan få statsbidrag för sina utställningar. Det finns museala vandringsutställningar och
riksutställningar som skickas runt mellan museer och skolor. Antalet tillfälliga
utställningar har varit oförändrat sedan 1970-talet. (Nilsson 1999, s. 260-263, 275)
Arbetsmarknadspolitiska insatser på det konstnärliga området har bestått i att man
försökt uppmuntra användning av konstnärer i nya sammanhang och kulturprojekt, gett
visningsersättning till bild- och formkonstnärer och bidrag till konstnärer.
Kulturpolitiken har ansvaret för att det ska vara kvalitet på konsten. Med detta menas
sådan konst som inte lika gärna hade kunnat produceras på marknaden. Vid sidan av
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marknaden och den offentliga kulturpolitiken finns också ett ideellt kulturarbete.
(Nilsson 1999, s. 298, 301-302)

Kulturpolitiken utvecklades vid 1900-talets början i ett spänningsfält med tre synsätt.  I
det första synsättet sågs kulturen som ett redskap för förändring, det andra synsättet
innebar att kulturen främjade ett möte; opolitiskt i sig själv. Det tredje synsättet innebar
att kulturen sågs som oberoende krafter i samhället. Hur ser de kulturpolitiska målen ut
för 1970-talet? Kulturrådet fick år 1968 i uppdrag att dra upp riktlinjerna för en ny
statlig kulturpolitik för att skapa goda förutsättningar vad beträffar konstnärliga
yrkesutövare. (Nilsson 1999, s. 308-309, 313)

De kulturpolitiska målen var dessa:

1) Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella
förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas.
2) Kulturpolitiken skall ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främja
kontakt mellan människor.
3) Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom
kulturområdet.
4) Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner
inom kulturområdet.
5) Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers
erfarenheter och behov.
6) Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse.
7) Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet
över språk- och nationsgränser.

Det man tänkt sig med de breda allmänna målen var att man utifrån dessa skulle skapa
delmål som sedan skulle brytas ner till verkställande  mål och fingervisningar. Men
något sådant arbete skedde inte i planmässig form hos vare sig staten, landstingen eller
kommunerna. 1974 års kulturpolitiska beslut i riksdagen ledde till att kulturpolitiken
blev ett politiskt sakområde bredvid andra politiska områden. Målen för kulturpolitiken
är nationella och fastställda av riksdagen och sedan år 1996 finns en bibliotekslag.
(Nilsson 1999, s. 316, 318, 332, 405) Gränserna mellan amatörverksamhet och
professionell konst och den mellan kommersiell populärkultur och den konst som
samhället valt ut att bekosta har blivit allt mer suddiga. Gränserna överskrids i alla
riktningar. Kritiken som riktades mot den tidigare kulturpolitiken var att denna främst
var till för att sprida ”god” konst över landet. (Nilsson 1999, s. 323, 324, 328)

År 1989 hade en grupp experter på Europarådet fått uppdraget att bedöma resultatet av
den statliga svenska kulturpolitiken. De kom fram till att det funnits en vilja att skapa ett
rikt kulturliv i hela landet och av att låta alla få del av kulturen. År 1978 hade det införts
en statlig utställningsersättning och senare år 1982 en visningsersättning till bild- och
formkonstnärer. Sven Nilsson påstår att det finns en kärna av gemensamma idéer,
värderingar och överenskommelser som ger kulturpolitiken dess uppbyggnad. Det är
snarare dessa kärnidéer än de kulturpolitiska målen som styr kulturpolitikens
utveckling. (Nilsson 1999, s. 389-390) Dessa ”kärnidéer” kan ses nedan:

•  Respekt för konstens och kulturinstitutionernas autonomi
•  Långsiktighet i uppbyggnad av resurser
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•  Tydlig ansvarsfördelning mellan staten, landstingen och kommunerna
•  Kultur i hela landet: uppbyggnad av ett nät av kulturinstitutioner med länet som bas
•  Mångfald: också det fria kulturlivet ska utvecklas
•  Rättvis fördelning av tillgången till kultur - både som upplevelse och

uttrycksmöjlighet - geografiskt och socialt
•  Barn och ungdomar prioriteras
•  Offentlig finansiering
•  Gränsdragning mot kulturmarknaden: kulturpolitiken omfattar kulturyttringar som

inte klarar sig på marknaden.

Sven Nilsson påstår om man vill se nya möjligheter i de kulturpolitiska strukturerna
handlar det om att på nytt ta ställning till fördelningar och former av bidrag. Det är
snarare sådana möjligheter än ekonomiska förstärkningar som gäller. Kulturpolitiken
kan ses som en bas med ett nät av regionala kulturinstitutioner. Detta är en form som är
fast etablerad i vårt samhälle. (Nilsson 1999, s. 415)

Det finns stora likheter mellan den svenska kulturpolitiken och politiken i andra länder.
Speciellt gäller det de nordiska länderna. Enligt Sven Nilsson säger Per Mangset (1995)
att man kan skilja mellan olika modeller. Den första är franska modellen vilken innebär
en stark statlig styrning och stöd till enskilda konstnärer. Den andra modellen är den
brittiska, marknadsorienterade som innebär lite offentligt stöd till kulturlivet. Sedan är
det den tyska förbundsstatsmodellen som handlar om att den federala statsmakten står
utanför. Slutligen är den nordiska modellen decentraliserad och korporativ. Den
nordiska modellen betonar delaktighet och kulturell välfärd.

Sven Nilsson redogör för Hillman - Chartrand och Mc Caugheys resonemang om fyra
olika modeller för kulturpolitiken: där den första modellen, tillrättaläggaren ”the
facilitator” innebär, att staten inte ger något direkt stöd till konsten genom offentliga
bidrag. Dessa bidrag ges istället från donatorer, sponsorer, enskilda personer, företag,
stiftelser och organisationer. Konstproduktionen och förmedlingen av kultur sker på den
fria marknaden. Staten har inga speciella krav på kvalitén utan låter donatorer och
sponsorer bestämma detta. Exempel på ett land som ser ut att tillämpa denna modell är
USA. Den andra modellen kallar Hillman- Chartrand och Mc Caugheys för mecenaten
”the patron”. Staten har ett tydligt och uppskattat intresse för konst, kultur och
vetenskap. Fördelningen av det ekonomiska stödet lämnas över på oberoende organ på
en armlängds avstånd från statsmakten. Staten stöder och uppmuntrar den skapande
processen och framförallt ska stödet gå till professionell konst av hög kvalitet. Det finns
ett elitistiskt karaktärsdrag i denna kulturpolitik. Historiskt sett har Storbritannien
använt denna kulturpolitiska modell. Storbritannien fick sedan år 1992 ett
kulturdepartement, vilket lett till att statens avstånd till kulturlivet ökat.

En tredje modell är arkitekten ”the architect”, där staten sammanställer en plan eller
mönstergivning, fastställer mål och i detalj beskriver kulturpolitiken. Ansvaret för
kulturfrågorna ligger i ett särskilt kulturdepartement. Kulturunderstöd finns i den
statliga, regionala och lokala budgeten. Arkitektmodellen kännetecknas av en hög
organiseringsnivå med politiska, administrativa organ, styrelser, råd och kommittéer.
Kulturpolitiken har ett samhällsuppdrag som innebär att informera och bygga upp en
demokrati. Modellen innebär likaså en tillgång till konst och kultur. Vidare uppmuntrar
modellen ”amatörverksamhet” och eget skapande. Denna modell skulle stämma in på
exempelvis Holland. I den fjärde modellen, ingenjörsmodellen ”the engineer”, äger
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staten de konstnärliga produktionsmedlen och stöder bara konst som är förenlig med
politiken  och ett konstnärligt rättesnöre. Staten använder kulturen som ett verktyg för
att komma upp till bestämda politiska mål. Likaledes kontrollerar staten både
produktion och distribution. Exempel på länder med denna modell är
kommunistregimerna i Östeuropa. Mecenatmodellen och ingenjörsmodellen har idag
förlorat sina tydligaste företrädare. (Nilsson 1999, s. 360-364)
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Min första frågeställning i ämnet är ”Finns det tillfälliga konstutställningar på
folkbibliotek i Östergötlands län?” Jag beslutade mig för att ta reda på hur det förhöll
sig med det och gjorde därför några besök bland biblioteken i Östergötlands län. Min
nästa frågeställning lyder ”Hur kan man via observationer uppleva företeelsen
konstutställningar på bibliotek?” och jag kommer i hela kapitel 3 försöka beskriva mina
observationer på ett konstnärligt och detaljerat sätt.
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Hur kan man via observationer uppleva företeelsen konstutställningar på bibliotek? Mitt
ändamål med observationerna är att ge läsaren en bild av konstupplevelsen av
konstutställningar på folkbibliotek, i det här fallet några utvalda bibliotek i
Östergötlands län. Vidare kan observationerna ge en bild av ”platsens” betydelse och
vilka upplevelser man kan få av konst. Jag menar att observationerna är viktiga för att
förstå företeelsen i praktiken och hur mycket man faktiskt kan få reda på om företeelsen
genom att göra dessa. Exempelvis kan man få reda på en hel del om konstnären, konsten
som visas, vilka konstupplevelser, hur konsten är placerad, var inom biblioteket
utställningen är förlagd, arrangören till utställningen, hur aktiv eller passiv aktiviteten
är, stämningen på biblioteket bland personal, besökare, biblioteket, miljön och mera
därav. För att förstå aktiviteten och dess del i biblioteket kan det därför vara bra att göra
observationer.

Inför observationerna har jag speciellt betraktat och utgått från vissa huvudpunkter och
frågeställningar. Urvalet av observationer har bestått av de sju biblioteken Linköping,
Mjölby, Kisa, Norrköping, Skänninge, Motala och Vadstena. Tillvägagångssättet har
varit att i första hand undersöka om biblioteket överhuvudtaget har en plats för tillfälliga
konstutställningar och huruvida platsen används för tillfälliga konstutställningar eller
inte. Därefter har beskrivningar av själva platsen för konstutställningarna i biblioteket
och dess förhållande till biblioteket som helhet varit av betydelse för min undersökning.
Uppgiften har varit att beskriva den pågående konstutställningen, tolka konsten för att
se vilka upplevelser konsten kan ge och lite grann om vad för slags konstverk det är
som ställs ut i utställningen. De punkter som huvudsakligen undersökningen har utgåtts
ifrån i observationerna är dessa:

1. Den tillfälliga konstutställningen
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2. Konstnären
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3. Arrangören för konstutställningen
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4. Aktiv eller passiv utställningsplats
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Den första observationen förlades till Linköpings stifts- och landsbibliotek den 11
februari år 2001 klockan 14.00. Observationen höll på i ca en timme.
Tillvägagångssättet var att jag gick runt i konstutställningshallen och hela biblioteket,
antecknade vad jag såg och tittade efter vilken information jag kunde få fram utifrån
detta.
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Platsen för tillfälliga konstutställningar i Linköpings stifts- och landsbibliotek var
lättillgänglig för alla. Det fanns en handikappanpassad hiss som ledde upp till
konstutställningshallen. Vidare tre trappor upp till ”Galleri Vända sida” som
utställningshallen kallas och som låg på en ovanvåning av biblioteket.
Konstutställningshallen befann sig i en hall framför själva biblioteket och dess böcker.
När man gick in i entrén till biblioteket kunde man välja mellan att gå upp till
konstutställningshallen eller att fortsätta in i biblioteket bland böckerna. Platsen för
konstutställningar var ganska dold från den andra verksamheten i biblioteket.
Informationskontoret och caféverksamheten fanns belägen på den nedre våningen. Det
som lockar upp en till hallen kan kanske vara om man blir nyfiken på var
spiraltrapporna leder annars kan det vara svårt att hitta dit. Konstutställningshallen låg
lite avskilt men var däremot inte något störande inslag för den övriga verksamheten i
biblioteket. På samma våning som konstutställningshallen fanns också hörsal,
konferensrum och tidningsrum. Hela ovanvåningen gick i vitt.
Hur kan man beskriva platsen för konstutställningarna? Platsen fick in mycket ljus från
glasfönstren och det var högt till taket. Det fanns samtidigt lampor i tak och väggar. Det
var ett ljust trägolv i en ganska lång hall. Det fanns sju stycken ljusa trä bord och svarta
eleganta stolar till varje bord, några meter ifrån utställningsväggarna. Ett större bord
fanns också framför utställningarna, där det låg lappar om den pågående utställningen.
På väggen fanns en utrymningsplan som säkerhetsåtgärd. Lokalen gav ett intryck av luft
och rymd. Den pågående utställningen hängde på vita höga och breda väggar. Det var
gott om plats för besökare att ställa sig framför konstverken.

I sin helhet var Linköpings stifts- och landsbibliotek ett ”konstverk” i sig. Väggarna
bestod av glas och det fanns höga marmorpelare överallt i biblioteket. Taket hade ljusa
träpaneler och färgerna inne i biblioteket bestod av vita väggar, utblandade av upphöjda
läsesalar, Östgötarum och sagorum bl.a. runda kolosser i klarblå, orange, grön och gul
färg. Färgerna hade en ”glädjestämning”. Biblioteket gav en känsla av mycket ljus, luft
och rymd. Det var pampigt och mäktigt att se raderna av biblioteksböcker och det var
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högt till taket. Smålampor här och var gav intryck av stjärnhimlar. Fasta konstverk
fanns utplacerade här och var. De fasta konstverken tillsammans med arkitekturen
gjorde att biblioteket i sin helhet var  ett ”konstverk”. Biblioteket inrymde en mängd
andra informationskällor som t.ex. stadsarkiv, forskarsal, informationskontor, café och
arkeologiskt museiföremålsrum.

Det fanns en mängd andra utställningar som inte tillhörde konstutställningarna. I
ingången till biblioteketfoajén hade informationskontoret tillfälliga utställningar som
handlade om samhällsinformativa saker som t.ex. ”Översiktsplan över övningsområdet-
utställning från Teknik- och samhällsbyggnadskansliet, ”Amnesty” och ”Hur långt har
din frukost rest?” - utställning från Agenda 21. På barnavdelningen fanns det en
tillfällig utställning ”Dikttävling om kärlek, längtan och saknad” med dikter som barn
hade skrivit. I en affisch på en aktivitetskalender för februari år 2001 i biblioteket kunde
man se, att de även ibland hade andra kulturella aktivitets tillfällen i biblioteket som
t.ex. Jazz, lunchmusik och sagostunder.(aktivitetskalender i biblioteket 2001) I en nedre
våning till biblioteket fanns en liten utställningsplats för tillfälliga utställningar i mitten
mellan några stolar. Min gissning är att utställningarna där var väldigt lokala eller att de
handlade om tillfälliga visningar av museiföremål. Utställningsplatsen verkade inte lika
viktig då den inte var lika synlig som ”Galleri Vända sida”. Vid denna plats fanns några
tomma glasmontrar och en tom utställningsvägg.
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Den tillfälliga utställningen var av en latin- parisisk konstnär i Linköping Vladimir
Cruells. Konstutställningen varade från den 12 januari till den 1 mars år 2001. Vladimir
Cruells arbetar med måleri, teckningar och grafik. Han målar bl.a. bilder av människor i
ett ”socialt- samhälleligt perspektiv i ett expressionistiskt formspråk”. (ett löst papper
om hans utställning som fanns i konsthallen) Man kunde köpa en katalog över hans
konst på Linköpings konsthall Passagen. (ett löst papper om hans utställning som fanns
i konsthallen 2001)

Hur såg utställningen ut? På väggarna i Galleri Vända Sida hängde fem stora målningar
i framförallt olja på oljedukar. Det var stora mellanrum mellan målningarna och sedan
kunde man se tio stycken grafikbilder inramade i glas. Därefter hängde tio målade bilder
på något papper, upphängda med uppspikade klädnypor. Intrycken man får av de stora
målningarna är att de föreställer människor med flera budskap i varje bild. Ett motiv har
formen av ett huvud uppdelat i pusselbitar. Inne i huvudformen finns också ansikten.
Målningarna är gjorda i stora penseldrag i mörka, bruna, gröna, grå och höstliga färger.
Min upplevelse av målningarna är att de ger en känsla av ”djuphet” och underliggande
meningar i en fantasivärld. Målningarna ses bäst på avstånd för att motivet ska
framträda. Tittar man vidare på grafikbilderna handlar det om mycket små ristningar
som ger intryck av större ytor. Grafikbilderna visar en hand ovanför ett
människoansikte. Samma person dyker upp på alla tio bilder men mitt intryck är, att
uttrycken varierar mellan varandra från bild till bild. I en bild är ansiktet dold som i
dimma, i ett annat får man känslan av ålderdom, en annan ger känsla av likgiltighet och
någon en tröst. I de bilder som är upphängda med klädnypor kan man se formen av
huvuden gjorda genom en svampteknik. Man ser inga detaljer i ansiktet och det gör
bilderna spännande.
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På en affisch i ingången till biblioteket kan man se att arrangör för hans utställning är
kultur- och fritidsnämnden och Linköpings kommun. (affisch i ingången till Linköpings
stadsbiliotek 2001)
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Konstutställningsplatsen i Linköpings stifts- och landsbibliotek är utifrån vad jag såg på
observationen aktiv med konstutställningar. Däremot såg jag ingen besökare vid just
detta observationstillfället.
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Den andra observationen gjordes fredagen den 16 februari mellan klockan 16.00 och
17.00 på Mjölby bibliotek. Min första uppgift var att leta reda på
konstutställningsplatsen, observationen började därför med att jag gick runt i biblioteket
och letade efter konstutställningarna. Jag fann fasta konstverk i biblioteket och olika
samhällsinformativa utställningar. På nedre våningen var det en plats som såg ut att vara
en plats där tillfälliga konstutställningar skulle tänkas vara. Det verkade inte pågå någon
utställning just nu. Det fanns någon tom monter. Jag beslöt mig för att ta kontakt och
fråga bibliotekspersonalen i informationsdisken och fråga om de hade konstutställningar
och i så fall var. Jag valde därför att göra en öppen observation.
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Biblioteket bestod av två våningar. Det var en trappa ned till undervåningen, där de
hade utställningsplatsen för tillfälliga konstutställningar. Det var öppet i taket mellan
våningarna. Det var högt till taket i undervåningen och det fanns lampor överallt.
Konstutställningsplatsen var i mitten av rummet precis under en trätrappa. Taket bestod
av trä och i rummet fanns det bokhyllor längs väggarna. Platsen för konstutställningarna
var öppen och det fanns några montrar, en tom och i en fanns det en keramikskål som
troligen var ett fast konstföremål på biblioteket. Jag frågade bibliotekspersonalen om
skålen tillhörde en tillfällig utställning men det verkade som att den inte gjorde det.
Själva platsen för konstutställningar var på intet sätt störande för övrig verksamhet på
biblioteket, däremot hördes knappande från datorer från övervåningen och något
brummande ljud, som i så fall skulle kunna vara störande på konstutställningsplatsen.
Jag betraktade rummet och lade märke till att golvet var blått och att det fanns stolar i
orange färger. Det fanns några bord och stolar som såg ut att vara läseplatser. En större
målning hängde på en vägg och det fanns ljusa mattor under borden. Det stod en
plastblomma vid en vägg och det var en hemtrevlig atmosfär. Det fanns dörrar till olika
konferensrum från rummet.
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Det verkade som att det knappt inte förekom några konstutställningar på
huvudbiblioteket i Mjölby. Istället verkade det vara mer aktivitet på filialerna
Skänninge och Mantorp. Bibliotekspersonalen berättade att det var mer aktivitet på
filialerna än på huvudbiblioteket och i Skänninge kunde det vara en blandning av lokala
konstnärer i utställningarna. De hade inga speciella kriterier i Skänninge utan det var ett
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blandat utbud från konstnärer som inte är så kända till kända. Hos biblioteksfilialerna
har man utställningar varje månad.

I Mjölby bibliotek var det så att det inte var någon som hade till uppgift att ordna
utställningar. Däremot om andra tog kontakt med biblioteket och ville ha utställningar
hade biblioteket det ibland annars inga utställningar. Länsmuseet hade ibland
konstutställningar på Mjölby bibliotek och en konstnärsförening med en
lotteriutställning var ett etablerat inslag enligt bibliotekspersonalen. Tidigare hade det
tydligen varit mer konstutställningar på Mjölby bibliotek. Det hade funnits en hel hall
för enbart konstutställningar på bibliotekets nedre våning och det var utställningar som
”Galleri Kraftverket” hade haft hand om men sedan fick galleriet egna lokaler om jag
uppfattade det hela rätt. Jag frågade en bibliotekarie om jag fick använda mig av
uppgifterna hon lämnat till mig och hon sa att det var okej. Sedan gav hon mig ett namn
och telefonnummer på en person som jag kunde fråga om varför de inte hade
konstutställningar och för att få fram mer om bakgrunden till detta. Jag tycker att jag
blev vänligt bemött på det här biblioteket och att de var mycket ärliga och hjälpsamma.
Jag berättade att jag skulle skicka frågeformulär och det fick jag gärna göra.

Denna observation gav mig ett nytt perspektiv, att det inte finns konstutställningar på
alla bibliotek som jag kanske får ta med lite mer i beräkningen när det gäller mina
frågeformulär. Men däremot fanns det en konstutställningsplats. Bibliotekspersonalen
visste inte precis om att jag höll på med en observation men de förstod att jag var
intresserad av att se platsen och visade den för mig.
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Den 19 mars år 2001 mellan klockan 14.00 och 15.00 gjorde jag en tredje observation,
denna gången av Kinda huvudbibliotek.
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I Kisa bibliotek fanns det ett speciellt rum och Konsthall för tillfälliga konstutställningar
vid entrén till biblioteket. Konstutställningshallen var inne i bibliotekets byggnad men
det var ändå en tydlig åtskillnad mellan konsthall och bibliotek. Därför att platsen för
tillfälliga konstutställningar enbart var ämnad åt detta ändamål. Konstutställningsplatsen
var idealisk och konstverken kom verkligen till sin rätt. Dörrarna till hallen stod öppna.
Taket och väggarna var vita och ljusa. Det kom in solljus från fönster i taket. Taket gick
lite snett som gjorde designen på rummet lite spännande. Gula lampor hängde i rader
och smålampor hängde några meter framför en vägg med målningar. Golvet var vitt och
hade en ren yta för besökaren att stå och betrakta konstverken längs väggarna runtom.
Golvet var upphöjt längs en sida och det fanns fönster längs en vägg. Det fanns två
träbord på det ena låg det papper om utställningen, gästbok och på det andra bordet stod
det en krukväxt. Det fanns några stolar i ett hörn att sätta sig en stund och titta på
konstverken i rummet. Det fanns målningar runt hela rummet i olje- och blandteknik.
Man fick intrycket av att man på Kisa Bibliotek satsar på sin verksamhet tillfälliga
konstutställningar och rummet kändes som en ”äkta” konsthall. Konstutställningsplatsen
var väldigt inbjudande och lättillgänglig för besökarna. Konsthallen störs inte av det
övriga biblioteket och biblioteket störs inte heller av hallen i så fall skulle det vara om
konstutställningshallen tar för mycket utrymme för bibliotekets verksamhet. Biblioteket
i sin helhet utgör ett enda stort rum med bokhyllor avdelade i rader. Bord finns lite här
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och där. Taket och golvet är blått. Trämöblerna i biblioteket är ljusa. Det finns både
plast och riktiga växter, barnutställningar och information överallt om aktiviteter.
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Konstnären för den pågående konstutställningen heter Carin Lundblad och är född år
1976. (papper i utställningshallen om konstnären 2001) Carin Lundblad har konstnärlig
utbildning. Hon har gått på ett estetiskt program på Kungshögaskolan i Mjölby samt på
Bild och formlinjen på Oskarshamns Folkhögskola. Hon har tidigare haft utställt på
Mantorps bibliotek år 2001. Konstutställningen heter ”Måleri och blandteknik” och
håller på från den 10 mars till den 22 mars år 2001. Konstverken hänger på väggarna
och är uppsatta i ungefär samma höjd. Hon har 20 stycken hängande konstverk i
konsthallen. Om man tittar noggrant så kan man se att Carin Lundblad använder sig av
andra material i sina målningar som t.ex. papper, klippdockor, ståltråd, blyertsstreck och
bläck. I en målning är det två klippdockor som står i ett rum i en mängd olika färger
runtomkring. Tyger, tidningsurklipp, bläckstreck, blyertsstreck och trådar bildar en
helhet och harmoni av bilden. I en del bilder får betraktaren titta på en längre stund för
att se något motiv framträda.

I några målningar med glasmotiv kan man vid en snabb anblick tycka att de föreställer
just glas men betraktar man målningarna en längre stund kan andra budskap hittas. I en
målning står det olika glas lite krokigt och vingligt i ljusa färger vilket man skulle kunna
tolka det som att glas är precis som människor olika. I en annan målning står det ett glas
som är gult i lysande färger upptill och som delas av en blåvitt kylig färg nertill. Man
kan tolka det som att den övre delen av glaset ger känsla av sol, värme och glädje
medan den nedre delen istället ger en känsla av kyla och skörhet. I en ytterligare
glasbild står det ett ensamt glas som böjer lite lätt på sin övre del ner mot marken. Det
ser lite sorgset ut.

Carin Lundblads målningar har bl.a. ljusa pastellfärger, turkos, ljusblått, mörkrött,
beige, mörkbrunt och gröna färger. En del bilder är abstrakta med olika färgfält som
avbyter varandra och långa streck som ger en känsla av något. I någon bild så bildar
olika fält en helhet trots att ojämna fält stretar åt olika håll. I några bilder utgörs motivet
av en ståltråd formad som en figur på ett lackat cementunderlag. Exempelvis föreställer
en ståltrådsbild en husvagn. Ett konstverk består av en trälåda med en ängel i
cementkropp och ser ut som en bebis eller docka. Vingarna består av stål och ovanför
ängelns huvud kretsade en blå ring. Bakgrunden till konstverket var lackad eller
glaserad i en mellan brun färg. I en annan trälåda bestod bilden av olika tidningsurklipp
av flickor och kvinnor i olika åldrar. Min tolkning är att flickorna och kvinnorna skulle
föreställa samma kvinna fast i olika tidpunkter och åldrar i livet. I mitten av bilden
fanns det en vacker kvinna med bläck under ögonen och bredvid henne till höger en
äldre kvinna med horn i pannan som hade en kaffepanna ovanför sitt huvud. Kanske var
den äldre kvinnan en häxa. Till vänster om den vackra kvinnan satt en flicka och åt ur
en tallrik med en gloria över huvudet och under henne var en kvinna uniformerad som
en polis. I bilden fanns också en textremsa med orden ”Vackra Maja”. Min tolkning är
att budskapet handlar om vackra Maja som i början av livet varit ett oskyldigt snällt
barn som sedan fått växa upp i ett samhälle med skönhetsideal och till sist förstörts av
dessa krav och blivit en ond häxa, bitter på livet.
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Jag fick intrycket av att det var en aktiv utställningsplats på Kinda huvudbibliotek som
visar konstutställningar med jämna mellanrum. Bara under min en timmes observation
var det fyra besökare som tittade på konstverken. Jag tjuvtittade i konstnärens gästbok
för besökarna och där kunde man se att skolklasser hade varit på besök bl.a. en klass
från lågstadiet. Läraren för klassen hade skrivit ”Vad härligt att få komma hit och se
färg och form i utsökt harmoni!”. (Carin Lundblads gästbok på Kisa bibliotek, klass 4 A
Stjärneboskolan, 16/3-01.) Det första man dessutom såg på ytterdörrarna till biblioteket
var vilken utställning som var på gång just nu. Vid ingången till biblioteket hörde jag
någon mamma som stod med sitt barn och tittade på affischerna på ytterdörrarna något i
stil med att vi måste gå och se den här fotoutställningen som kommer senare.
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Nästa dag den 20 mars år 2001 mellan ca klockan 12.00 och 13.00 gjorde jag den fjärde
observationen och nu inriktade jag mig på Norrköpings stadsbibliotek.
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Platsen för tillfälliga konstutställningar fanns vid entrén före ingången till biblioteket.
Det fanns också ett rum längre bort lite avsides från ingången till biblioteket för
tillfälliga utställningar. Tidigare hade man enligt en bibliotekarie tydligen haft
utställningar i tidningsrummet. Där hade man nu en stor vattenfontän med vatten och
stenar som i en stor fyrkant. I hallbyggnaden framför biblioteket och vid själva
utställningsplatsen bestod golvet av marmor. Det fanns några montrar. Bakom
montrarna var väggen vit med rör och elskåp. Det gick upp en trappa som skymde en
del av en annan vit vägg.

En bibliotekarie sa att de ibland hade utställningar under trappan och att de hade
glasmontrar som de kunde ta fram. Under trappan var golvytan i stort sett ren på saker.
Det fanns två röda soffor och två småbord. Längs en vägg framför trappan fanns en
informationstavla och framför trappan fanns en tv- monter med information om
tvättmedel. Det fanns en sidovägg med stora fönster och träväggar som delade fönstren
och skuggade ljuset till platsen under trappan. Under trappan fanns en vit vägg med små
lampor som hängde framför denna och gav ljus på den vita väggen. Men trappan
skuggade väggen till viss del och taket som bestod av blåa lysrör och blå träpaneler
gjorde platsen mörk. Tidningsrummet var däremot lite ljusare från stora fönster. Över
tidningsrummet hängde ett stort fast konstverk i metall eller järn som i en spiralliknande
form. Vid fontänen fanns ett fast marmorkonstverk. Det fanns fasta tavlor lite här och
där i biblioteket och en skulptur precis utanför biblioteket.

Biblioteket i sin helhet hade tre våningar och på den högsta våningen fanns en
avdelning för multimedia. Det fanns informationsdiskar på varje våning och
spiraltrappor ledde upp till våningarna. Det var högt till tak. Taket och lamporna över
bokhyllorna var blå. Bokhyllorna var gjorda i trä och golvet hade en ljusbrun färg. Det
fanns blå och röda trästolar, datorer och bord. Man fick intrycket av att det fanns
mycket saker överallt. Jag fick intrycket av att biblioteket i sin helhet var lite mörkt med
mycket skuggor trots stora ljusa fönster. Själva byggnaden i sig var mörk då de yttre
väggarna som går utanför huset skuggade trots fönster och de blåa färgerna i taket
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inomhus, blå lampor, pelare och rör i taket skuggade hela byggnaden.  Jag hittade
egentligen ingen riktigt bra utställningsplats där  ljuset och konstverken kommer till sin
rätt.

De utställningar jag fann var inte några direkta konstutställningar även om de befann sig
på utställningsplatsen. Det stod inte något vid utställningen som bekräftade att det var
konstnärer som skapat denna. Den utställning som fanns i det lite avsides rummet före
ingången till biblioteket var en utställning om ”Agenda 21” och ekologisk mat.
Utställningen var estetiskt välgjord men det var ingen direkt konstutställning utan den
hade andra syften och mål för att påverka besökaren. En del saker kunde ändå betraktas
som estetiska objekt. Vid konstutställningsplatsen vid entrén fanns det en monter med
en fotoutställning, bilder och text gjorda av Selma Toskic´, 14 år gammal.
Utställningen kallades för ”En resa från hem till hem” och handlade om Bosnien. På
andra sidan av samma uppställda monter var det en slags fotoutställning med ”Bosniska
maträtter uppdukade till fest”. Detta var ett arrangemang av Medborgarskolan.
Utställningen ”En resa från hem till hem” var ett arrangemang av Medborgarskolan och
utställningen ”Agenda 21” var förmodligen ett arrangemang av just ”Agenda 21”.
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Jag fick veta av en bibliotekarie att det var biblioteket som ordnade utställningarna och
att de hade fotoutställningar ibland. Föreningar tar kontakt med biblioteket om de vill ha
något utställt men de hade inte så mycket utställningar från privata konstnärer. I stort
sett sa man nej till privata konstnärer, då det var svårt att bedöma vad som har kvalitet
att klassificeras som konst. Hon menade på att i och med att Norrköpings stadsbibliotek
låg nära Konstmuseet hade man inte så mycket konstutställningar här på biblioteket.
Däremot trodde hon att det kunde vara mer konstutställningar på filialerna. Hon sa
också att det som gjorde att de inte hade så mycket utställningar var att de inte hade så
bra ljus.
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Onsdagen den 21 mars år 2001 gjorde jag tre observationer. Jag började med att besöka,
filialen till huvudbiblioteket Mjölby, dvs. Skänninge bibliotek mellan klockan 11.00 och
12.00, som var min femte observation i min undersökning.
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Skänninge bibliotek hade vita uppställda montrar mitt i biblioteket bland alla bokhyllor
som stod runtomkring. Konstutställningsplatsen var på en ljus plats i mitten av
biblioteksrummet. Över konstutställningsplatsen kom ljus in från fönster från taket.
Konstutställningsplatsen var inte störande för den övriga biblioteksverksamheten och
den övriga biblioteksverksamheten var inte störande för konstutställningsplatsen.
Konstutställningsplatsen smälte in i biblioteket och var ett estetiskt inslag. Det fanns
även en utställningsplats till i biblioteket, en glasmonter,  lite längre in i biblioteket.
Biblioteket som helhet var lugnt, behagligt och tyst. Biblioteket som helhet var vitt och
ljust. Det fanns ljusbruna bokhyllor, träbord, stolar och taket var vitt och hade vita
takplattor. Golvet var ljust och det fanns vita lampor. Det fanns stora fönster längs den
ena sidan av biblioteket och man såg utställningen utifrån innan man kom in i
biblioteket. Det var bra tillgänglighet till konstutställningarna.
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På konstutställningsplatsen i mitten av biblioteket fanns det målningar på båda sidor av
en stor vit pappersmonter med olika fruktmotiv som såg ganska realistiska ut.
Konstnären heter Sanna Greiff och är 29 år och bosatt i Norrköping. Hon kallar sig
”hobbykonstutövare”. Sanna Geiff har utbildat sig i grafisk formgivning vid RMI
Berghs och har sedan ett par år arbetat som utbildningskonsult och håller kurser inom
”Bildbehandling/Web.” Hon tar sig även an en del ”hemside-byggen” och
trycksaksuppdrag ibland. När hon målar försöker hon att avbilda på ett realistiskt sätt
fast utan förlagor. Detta för att ”utmana sitt visuella tänkande” och hon menar på att
”det är i utmaningen som hon hämtar inspiration”. Hon skriver också att hon just nu är
inne i en ”Frukt och Bär- fas”, där hon främst försöker sig på närbilder (papper i
utställningslokalen om konstutövaren 2001)

I observationen kunde jag se att konstutställningen som Sanna Greiff hade på Skänninge
bibliotek handlade mycket riktigt om frukter och bär. Målningarna bestod av t.ex.
”läskande” jordgubbar, körsbär, päron, citroner och paprika. När man såg målningarna
på lite avstånd blev man väldigt läskad på att äta körsbär som gnistrade och
jordgubbarna såg väldigt levande ut. Det fanns en målning med päron som man skulle
kunna fantisera om att de var ballonger i en mörk djungel. Det var överhuvudtaget
starka kontraster i målningarna mellan fruktens färgglada färger mot mörkare och
skarpare bakgrundsfärger. I målningen av körsbär var dessa hoptryckta som i ett gäng
kompisar med varandra. En annan målning hade ett krossat ägg sipprat ut på ett kyligt
bord. Bakgrunden och rymden bakom ägget på bordet var mörkbrun och tom. Man fick
en känsla av att ägget föreställde ett glas som krossats mot bordet.

Den andra konstutställningen som fanns i en glasmonter längre in i rummet var
månadens utställare Kinna Carlson. Det stod på en lapp att föremålen var till salu.
Kinna Carlsons konstverk bestod av olika träbitar med små ”gulliga” stenar med målade
ögon som satt på dessa träkonstverk på olika ställen. På flera av träkonstverken stod det
tänkvärda tankar som t.ex. ”Det är svårt att vara kvinna. Man ska se ut som en ung
flicka. Uppföra sig som en man och arbeta som en häst”, ”Somna aldrig osams” och ”Vi
längtar bort, hem, tillbaka eller till en annan årstid”. Det var speciellt ett träkonstverk
som jag fastnade för och det var en träbit som såg ut som ett träd och hade ett litet hål i
mitten som ett fågelbo. Tittade man in i hålet kunde man se ett gäng små gulliga
stenansikten som tittade ut lite försynt. Texten till detta konstverk var ”Till en väns hus
är vägen aldrig lång”.
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Jag frågade en bibliotekarie vem det var som arrangerade konstutställningarna på
Skänninge bibliotek. Hon sa att det var biblioteket som var arrangören. Jag frågade
vidare om kommunen hade något med det hela att göra. Hon svarade att kommunen står
inte för några kostnader eller bidrag för konstutställningarna. Däremot kunde
länsmuseet ordna utställningar på biblioteket ibland och då stod länsmuseet för
kostnaderna. Det är biblioteket självt som ordnar utställningarna och dessa byts varje
månad. Bibliotekarien berättade vidare att om besökare vill köpa tavlor som
konstnärerna ställer ut så får de kontakta konstnärerna direkt, då biblioteket inte står för
kontakten mellan konstnären och köparen. Däremot kunde biblioteket sätta upp en lapp
på de tavlor som hade intresserade köpare.
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Mitt intryck av utställningsplatsen var att den lockade till en mer aktiv utställningsplats,
då det inte gick att missa att det fanns utställningar att titta på vare sig man vill eller
inte.
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Nästa observation, den sjätte i turordningen var onsdagen den 21 mars år 2001 mellan
klockan 12.45 och 13.00 på Motala bibliotek.
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Jag gick runt i hela biblioteket och det enda jag kunde hitta i form av en tillfällig
konstutställning var en fotoutställning på en monter inne i biblioteket bland
bokhyllorna. Biblioteket i sin helhet hade vit- gråa takplattor, orange- brunt golv,
trähyllor med böcker och stora öppna fönster mot Motala Ström längs ena sidan av
byggnaden. Det var ganska lågt till tak. Det fanns vita lampor över bokhyllorna och
fasta konstföremål här och där. Exempelvis fanns det en stor träskulptur på
barnavdelningen. Där fanns det också en tillfällig barnutställning med teckningar och
dikter. Det fanns turistinformationsutställningar och information i ett rum vid entrén
nära ingången till biblioteket. Det fanns egentligen ingen utställningsplats för tillfälliga
konstutställningar utan det var just den uppställda montern som jag såg med
fotoutställningar som stod ganska osynlig bland hyllor och böcker. Överallt fanns
skyltar med bilder på att mobiltelefonen skulle vara avstängd och att det skulle vara tyst
i biblioteket. Jag vågade knappt andas då mina fotsteg störde tystnaden. Man kan inte
säga att utställningsplatsen var störande för övrig biblioteksverksamhet.

Det som fanns utställt på montern var bilder från Motala fotoklubbsvinterlovsaktiviteter
av några skolungdomar Susanne Pripp klass 9A, Södra skolan, Thobias Karlsson klass
6C, Norra skolan och Sebastian Pripp klass 7B Södra skolan på den ena sidan av
montern och på den andra sidan visade Motala fotoklubb bilder från 50-talet med
fotografier av Bertil Ljunglöf. Bertil Ljunglöf hade namngett några av sina fotografier
t.ex. ”Trådlöst”, ”Söndagstripp” och ”Gråväder”. Utställningen kallades ”Motala
fotoklubb 60 år 1940-2000”. Jag vet inte om personalen från biblioteket själva räknade
detta som en konstutställning eller bara som en tillfällig historisk eller
skolklassutställning. Jag kunde inte heller med någon säkerhet avgöra om platsen för
dessa utställningar var för just  en plats för tillfälliga konstutställningar. Man kunde se
vissa konstnärliga drag genom rubrikerna på fotografierna. Jag vet inte vem som stod
som arrangör för utställningen då jag inte hann prata med någon bibliotekarie under min
observation. Det enda jag kunde se var att Motala fotoklubb hade gjort utställningen.
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Under min observation var det visserligen ingen som tittade på utställningen men
observationen var alldeles för kort för att jag skulle kunna bilda mig någon uppfattning
om detta. Företeelsen tillfälliga konstutställningar kändes som en mer passiv aktivitet på
det här biblioteket då det inte verkade finnas en speciell plats för detta syfte och inte
heller knappt några konstutställningar. Den fotoutställning som ändå var där var ganska
undangömd och osynlig i förhållande till biblioteket som helhet.
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Den sista för dagen och den sjunde observationen onsdagen den 21 mars år 2001 var
mellan klockan 14.20 och 14.45 på Vadstena bibliotek.
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Konstutställningsplatsen i Vadstena bibliotek var längs en sidovägg inne i biblioteket
bland bokhyllor. Konstutställningarna hänger på en vit vägg och det finns små fönster
ovanför väggen. Konstutställningsväggen delas av med stora fönster och fortsätter sedan
efter dessa. Framför väggen hänger vita lampor. Det är bara en liten del av biblioteket
som utgörs av konstutställningar. Konstutställningsplatsen är lättillgänglig för
besökarna och spontant tittande. Biblioteket i sin helhet har ljusbrunt golv, ljusa bårder,
ljusvita trähyllor, vitt tak, vita taklampor, pelare, vita takplattor, blåa soffor,
marmorväggar och eleganta hyllor i gammal stil. Det är en ganska lugn och fridfull
stämning i biblioteket. Konstutställningen smälter in i miljön och är inte störande på den
övriga biblioteksverksamheten. Samma förhållande gäller för det övriga biblioteket som
inte stör konstutställningsplatsen på något sätt. Biblioteket i sin helhet är ljust men
mörkt på en del ställen.
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Den pågående konstutställningen under observationen hette ”Toner från förtrollade
trädgårdar” av konstnären Frida Laine. Utställningen skulle vara från den 1-31 mars.
Man får inte veta så mycket om konstnären mer än att hon kommer från Väversunda.
Det sitter affischer om utställningen lite här och där. Konstutställningen består av
fågelholkar målade i olika konstverk. En holk är målad som ett öga i blå färg just över
hålet i holken. Det finns holkar som skildrar eldlandskap, skogar, vass, hus, jord, träd,
blommor och abstrakta färgsprakande mönster i ringar. Några holkar har lite annorlunda
former upptill. Holkarna har intressanta och starka färger i klarblått, vinrött, ljusgrönt,
mellangrönt, gul och orange. Alla holkar hänger i trådar ungefär i samma höjd på
väggen. Holkarna utgör ett estetiskt och vackert inslag i biblioteket.
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I ett e-mail till Vadstena bibliotek fick jag reda på av biblioteket att det var
bibliotekschefen för Vadstena bibliotek som ansvarade för utställningarna
överhuvudtaget och bestämde vad som skall ställas ut. (e-mail 2001)
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Konstutställningsplatsen i Vadstena bibliotek hade en tillfällig konstutställning under
mitt besök. Dessutom såg jag fyra besökare som tittade på utställningen, vilket gör att
jag tolkar och upplever utställningsplatsen som en aktiv företeelse på Vadstena
bibliotek.
Min uppfattning genom dessa sju observationer är att personalen på filialerna är mer
aktiva. Medan huvudbibliotekens personal har större krav på sig att det ska vara
kvalitetskonst och har därför kanske inga utställningar alls. Därför att de i något
exempel redan har konstmuseum i närheten. Sammanfattningsvis kan läsaren i
observationerna få en bild av konstupplevelsen genom mina egna tolkningar av konsten.



36

Likaså kan man via observationer beskriva hur platsen ser ut och på det hela taget
utifrån den information som finns på ”plats” förstå företeelsen tillfälliga
konstutställningar på folkbibliotek i Östergötlands län.
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Min huvudsakliga undersökningsdel av uppsatsen har bestått av frågeformulär till
konstnärer och folkbibliotek i Östergötlands län. Jag har skickat frågeformulär till de
som har hand om konstutställningarna på folkbiblioteken. Inräknade till folkbiblioteken
i Östergötlands län är alla huvudbibliotek och filialer inom länet dvs. ett sammanlagt
antal upp till 56 stycken bibliotek. Det var alltså 13 stycken huvudbibliotek och 43
stycken filialer som mitt undersökningsurval bestod av. Samma siffror omvandlat till
procent innebär att jag skickat ut frågeformulär till personer från 23% huvudbibliotek
och personal från 77% filialbibliotek. Det som läsaren sedan får vara beredd på, är att
jag inte med säkerhet kan säga, huruvida jag lyckats få med alla bibliotek i länet. Det
har krävts informationssökning i olika källor som lexikon, telefonkataloger och
bibliotekskalender för att finna namn till mitt undersökningsurval. Det har varit en
svårighet att bedöma vilka bibliotek som skulle ingå, eftersom en del bibliotek kallades
skol- eller kommunalbibliotek. Mitt beslut har varit att ta med de nämnda biblioteken i
och med att personal från folkbiblioteken själva i skriftligt material ansett att dessa
filialer tillhör huvudbiblioteken. Därför är några av filialerna i undersökningen
kombinerade folkbibliotek och skolbibliotek. Jag anser att filialerna är viktiga att ta med
i undersökningen ifall det skulle visa sig att det är någon skillnad mellan huvudbibliotek
och filialer.

Resultatet av min undersökning är att jag har fått in totalt 41 stycken svar från
bibliotekspersonal från folkbiblioteken i Östergötlands län. Vidare bestod svarsantalet
av 13 stycken huvudbibliotek och 22 stycken filialer. Dessutom skickades 6 stycken
blanka frågeformulärsvar tillbaka från personal på filialbibliotek till mig med
förklaringar till varför de inte svarat på formuläret. Orsaker som uppgavs var att
filialerna är integrerade med skolor och att dessa har mycket små ytor så därför
förekommer inga utställningar. Någon menade på att denne arbetar på den minsta
filialen till huvudbiblioteket i kommunen och att denne därför inte har några möjligheter
att ha utställningar. Trots dessa omständigheter berättade samma person att denne haft 3
stycken utställningar med lokala ”amatörmålare”. Men personen berättar vidare att
fililen kommer att flyttas till lite bättre lokaler. Andra kommentarer i två fall var att det
aldrig är några konstutställningar på dessa små filialer. Den sammanlagda procentdelen
för det antalet av personer från biblioteken både vad gäller huvudbibliotek och
filialbibliotek som svarade på min undersökning var 73% procent. Det var därför 27%
personer från biblioteken som inte svarade alls. Jag fick in svar från alla huvudbibliotek
i länet vilket innebär att det faktiskt är en siffra på 100% i gensvar. Tittar man på hur
många procent det är av filialernas personal som svarat så blir siffran 51%. Vad
beträffar procentdelen för de blanka svaren som skickades åter till mig till personal från
både huvudbibliotek och filialer så kan man se att det är en siffra på 11%. Vad gäller de
frågeformulär jag skickade ut till konstnärerna bestod undersökningsurvalet av 30
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stycken konstnärer varav jag fick in svar från 20 stycken. Inräknade till dessa 20
stycken svar är också den konstnär som skickade tillbaka frågeformuläret blankt.

Sammanlagt kan man se att det var 67% av konstnärerna som svarade vilket innebär i
sin tur att det var 33% av konstnärerna som inte svarade på mina frågeformulär. Lägger
man ihop de svar jag fått in från både mina biblioteks- och konstnärsfrågeformulär kan
man se att jag har fått in 61 stycken svar från både bibliotek och konstnärer i
Östergötlands län utav det totala antalet utskickade brev som hade en siffra upp till 86
stycken. Samma siffror omvandlat till procent innebär en siffra på 71% i gensvar på min
undersökning överhuvudtaget om man lägger ihop inskickade svar från både bibliotek
och konstnärer i min undersökning. Jag hörde mig för i frågeformulären om det var
någon som kunde tänka sig att ställa upp för en eventuell intervju. Det var endast ett
bibliotek som kunde tänka sig att bli intervjuad men så många som 6 stycken konstnärer
kunde tänka sig att ställa upp. Jag beslöt mig för att inte skicka ut några påminnelser till
de bibliotek och konstnärer som inte svarat, eftersom jag ansåg att materialet kunde
utgöra ett tillräckligt underlag. Det yttre bortfallet i frågeformulären på biblioteken kan
bero på att filialerna varit för små och att de som inte svarat inte har några utställningar
alls. Det har troligen handlat om de minsta filialerna i länet som t.ex.
skolbiblioteksfilialer.

Det gensvar som visats sig på frågeformulären uttrycktes i några kommentarer och var
mycket positiva. Exempelvis uttrycktes kommentarerna så här hos två personer från
filialer ”Trevligt att lägger ner tid på denna lilla undersökning! I dagens offentliga
miljöer betonas oftast helt andra inslag. Jag uppskattar att få vara med och svara!” och
så även detta svar ”Ja, det skulle väl vara att det är både roligt och utmanande att jobba
med utställningarna!”.  I ett tredje svar från en person från en filial berättar denne varför
företeelsen tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek kan se ut som den gör:

Under 80-talet hade vi artotek (utlån av grafiska blad) i samband med detta hade vi visning av konsten
(personal från konstmuseet kom och berättade om bilderna och konstnärerna). I samarbete med
förskolorna arbetade vi dessutom aktivt med bilderna, en konstpedagog från museet berättade för
barnen om bilderna. Så skulle man vilja arbeta men tyvärr har vi varken �����(�����
�����
���
�����
[min kursivering] med detta nu längre!

I mina frågeformulär har jag valt att skicka ut frågor till 30 stycken olika konstnärer
bosatta på lite olika håll i Östergötland. Konstnärerna utövar olika konstformer som
keramik, textil, webbdesign och måleri. Några konstnärsadresser har jag fått reda på
genom sökningar på webben. Där har jag kunnat se uppgifter på konstnärer som haft
utställningar på bibliotek. Vidare har jag på webbens hemsidor funnit utställningar som
var aktuella på bibliotek och därigenom fått ytterligare namn på konstnärer att sända ut
mina frågeformulär till. Av en slump fick jag vid en annan fritidssysselsättning kontakt
med en konstnär från Alka som kunde hjälpa mig med att få tag på ytterligare
konstnärsadresser till min undersökning, på hemsidan för föreningen Alkas utövande
konstnärsmedlemmar. Jag har också försökt ta med några hobbykonstnärer i min
undersökning. Det har främst handlat om sådana konstnärer som jag själv känner till;
både lärare på kurser som är konstnärer och hobbykonstnärer. Någon konstnärsadress
har jag fått via bekanta som varit på en filial som besökare. De flesta konstnärerna i
undersökningen är yrkesverksamma konstnärer. Antalet utvalda konstnärer som jag
skickat ut mina frågeformulär till är 30 stycken men det finns betydligt fler konstnärer i
länet. Exempelvis har bara Alka, Linköpings konstförening 55 medlemmar. Hur många
hobbykonstnärer det finns i länet finns det troligen ingen uppgift på. Konstnärerna i
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frågeformulären bestod av elva yrkesverksamma konstnärer, tre hobbykonstnärer, fyra
konstnärer och en som håller på att utbilda sig till konstnär.

Den typ av konst urvalet av konstnärerna sysslar med varierar. Jag har försökt få med
olika former av konstutövande hos de konstnärer som jag skickat ut breven till. Jag har
för övrigt i mina frågeformulär frågat om konstnärerna är yrkeskonstnärer eller
hobbykonstnärer. En del av urvalet har svarat att de enbart är konstnärer eller att de
utbildar sig till konstnär, därför har jag i uppsatsen valt att kalla konstnärerna den
benämning de själva kallas sig. Det är också anledningen till att de olika benämningarna
konstnär- yrkeskonstnär –hobbykonstnär finns med i min uppsats.
De yrkesverksamma konstnärerna sysslar sammantaget med skulptur och rörelsekonst,
textilkonst, väv, broderi på metallnät och fiberväv, målning, teckning, bilder, grafik,
bildkonst och tillverkning av porslinsdockor, collage, brukstextilier, kyrkotextilier, ”alla
möjliga bilder”, installationer, happenings, betong och dator. Hobbykonstnärerna å sin
sida sysslar med olja, akvarell, litografi, keramik, grafik, fotografi, drivved, stenar och
koppar- och silversmycken. Konstnärerna sysslar med måleri, foto, installationer, ljud,
mixed media, skåp, statyer, konst i trädgård, collage, assemblage, grafik, film och data.
Konstnären som utbildar sig till konstnär sysslar med bild.

Överhuvudtaget var gensvaret från konstnärsfrågeformulären positivt. Det var flera som
kunde tänka sig att ställa upp för en eventuell intervju och någon skickade ett e-mail och
tackade ja till att bli intervjuad samma dag som brevet anlänt till personen. Några
konstnärer tackade för att de fick svara på frågeformuläret. Det var ett rent nöje att läsa
frågeformulären och en konstnär hade tecknat en bild bredvid en blombild jag ritat och
utformat frågeformulären med i dess layout. Någon uppmanade ”Fram för mer konst på
biblioteken!”. En annan skrev ett citat som förgyllde mitt läsande:

•  ”Om jag via konsten kommer fram till en jävla bra fråga, så var det mödan värt”
Jag om mig själv. *

•  Konst är bara ett fenomen.
Dan Wolgers

Frågeformulären inklusive följebrev finns återgivna i bilaga nr. 2 sist i denna uppsats.
(bilaga 2 frågeformulär till bibliotek, konstnärer)
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Min mening är som tidigare nämnts att försöka ge läsaren en bild av konstupplevelsen
så därför har jag ställt dessa två frågeställningar: ”Vilken betydelse har
konstutställningar enligt personal från bibliotek och konstnärer?” och ”Varför har man
konstutställningar enligt personal från bibliotek och konstnärer?” De svar som kommer
fram utifrån mina frågeformulär i kapitel 4.2 kan ses som synpunkter på just
konstupplevelsen och betydelsen av konstutställningar på bibliotek.
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Vilken betydelse har konstutställningarna för biblioteksbesökarna?
Resultatet av svaren på denna fråga har jag ställt upp i punktlistor nedan.
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•  det är ett trevligt inslag
•  kan ge egen inspiration
•  möjlighet att se olika tekniker
•  uppskattas av besökarna
•  kanske ett konstpedagogiskt motiv
•  kan vara enklare att ta sig till biblioteket än gallerier och museer
•  ger upplevelser och känslor
•  lockar besökare till biblioteket
•  stor uppskattning
•  intresse
•  dekoration
•  ingen speciell
•  vet ej
•  skapar känsla av att det händer något
•  alla utställningar uppskattas och betyder mycket för huset

Det förs fram olika attityder hos bibliotekspersonal från bibliotek till bibliotek när det
gäller konstutställningarnas betydelse för biblioteksbesökarna. Så här uttrycker några
personer från huvudbiblioteken om dess betydelse för besökarna i form av upplevelser
och känslor:

•  ”Ger en upplevelse, en känsla som lyfter besökaren från vardagen. Förarga, ge
skönhetsupplevelse, ge aha-upplevelser”
”Whatever!

•  Lockar besökare till biblioteket.”
•  ”Variation, ibland direkta upplevelsen”
•  ”Stimulans, glädje, debatt, förargelse”

Andra synpunkter i form av betydelsen som kommer fram är att bibliotekspersonal från
huvudbiblioteken nämner att uppskattningen är stor och positiv från biblioteksbesökarna
vad gäller konstutställningarnas inslag i verksamheten. Bibliotekspersonalen uttrycker
sina synpunkterna så här: ”STOR!”, ”Vi får uppskattning från våra besökare”, ”De
tycker att det är intressant och kul att se vad som ställs ut”, ”Alla utställningar
uppskattas, de betyder mycket för huset. Skapar en känsla av att det händer något ”och
”Intresset för konst ökar. Öka kunskaper om konst, hantverk, historia m.m. Få en stunds
avkoppling i vacker miljö”. Likaså betonas en synpunkt som kommer fram i
frågeformuläret att konstutställningarna utgör en dekoration. En fråga som då dyker upp
hos mig är på vilket sätt utställningarna är en dekoration? Är det en dekoration för
biblioteket eller för besökarna? Det råder olika attityder om betydelsen av
konstutställningar på bibliotek dvs. två personer svarar att det beror på hur känd och
attraktiv konstnären är huruvida det har någon betydelse för besökarna samt att
konstutställningarna inte har någon speciell betydelse för besökarna.
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När man skriver en uppsats inom det här ämnet faller det sig naturligt att ställa sig
frågan: Vad är konst? Vid en stunds eftertanke kan man komma fram till att det är en
fråga som konstnärerna själva skulle kunna besvara. Jag ville få en inblick i
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konstupplevelsen och frågade därför konstnärerna vilka budskap de vill förmedla med
sin konst. Genom att ta reda på vad konstnärerna anser och vad det är de vill uttrycka
med sin konst, konstens innehåll eller vad den har för budskap så kanske läsaren kan få
en bild av vilka upplevelser konstutställningar kan ge. Nu i efterhand förstår jag att alla
konstnärer inte benämner innehållet i deras konst som ”budskap”. Konstupplevelserna
varierar och tillfälliga konstutställningar kan ge upphov till många upplevelser i form av
känslor och tankar. När en konstnär menar att konst ska vara till för alla kan man se i
det perspektivet att biblioteket är en demokratisk institution och offentlig plats där alla i
samhället får vara med. Konstupplevelserna uttrycks bl.a. med ”Konst är roligt och
utvecklande. Det är inte oöverstigligt svårt - alla kan”. Alltså skulle detta kunna betyda
att konst behöver inte vara gjord av en yrkeskonstnär för att kunna vara konst. Min
fundering är att man kanske inom det Bourdieu kallar fält överdimensionerar konst till
något som bara får talas med ett visst estetiskt abstrakt språk för att konstnären ska
kunna räknas in i fältet. Det handlar om ett språk som visserligen alla inom fältet delar
men de som inte gör det dvs. de som revolutionerar och bryter mot reglerna måste
kanske istället erhålla någon slags status för att komma fram i ljuset. Om
hobbykonstnärerna ska bli erkända inom fältet krävs det kanske att de försöker erhålla
en status av ”god kvalitet”, då hobbykonstnärerna inte har samma formella
utbildningskapital som yrkeskonstnärerna. Yrkeskonstnärerna har kanske genom sitt
utbildningskapital lättare att uttrycka med ord vad det är i deras konst som de vill
förmedla.

Andra upplevelser av konst som kommer fram i ljuset från några konstnärer är att
konsten ska ge glädjebudskap. Så här beskriver en yrkeskonstnär glädjeupplevelserna
med konst: ”Man ska liksom dra in andan och tycka Åå, vad härligt!! Man ska känna
positiv lycka av färger och former … känna att man får något med sig att uppleva och
fundera på, få inspiration av.” Det är viktigt med positiv konst förstår jag utifrån
samma konstnär som uttrycker sig så här: ”Vill ej protestera eller göra folk upprörda av
min konst. Det finns så mycket elände ändå i världen att uppröras över”. Vidare
fortsätter yrkeskonstnären på samma spår och berättar att denne upplever många
utställningar på muséer och kommunala kulturinrättningar som ”… hopplöst negativa
man blir bara arg att de upplåter lokalen och sån modern smörja, som t.ex. ett helt stort
muséerum med bara tavlor helt vita med små prickar på i olika antal. Dessutom blev
man guidad, vad kostar inte det! Tacka vet jag konst som expressionism, impressionism,
Skagenmålarna, Värmlandsmålare på 20-40 talet”. När jag jämför konstnärernas svar
från mina frågeformulär så verkar det inte vara någon skillnad i glädjebudskapet mellan
konstnärer - yrkeskonstnärer - hobbykonstnärer, en hobbykonstnär sammanfattar hela
resonemanget med ”Att man ska bli glad när man ser det”. En annan konstnär beskriver
budskapet som ”lättsamt men tänkvärt”.

Motsatsen till glädjebudskapet i konsten är de konstnärer som istället vill provocera som
bl.a. kan anas i dessa ord:

•  ”precis som på allt urval:
det skall vara tänkvärt:
- provocerande
- utmanande
- antislött”
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Andra upplevelser av konst är stämningen i landskapet som kan vara ett budskap i
konsten. Just detta påpekar en hobbykonstnär som säger att denne vill förmedla
stämning i landskap och speciellt det gotländska och kommenterar detta med ”Tänk, det
känns som jag går ut en sval sommarmorgon. Känner doften av backtimjan och tång.
Vår semester...”.

Olika ämnen eller teman som handlar om t.ex. människor, landskap, satir, politiska
infall och samhället framhävs av en del konstnärer som arbetar med detta i deras sk.
budskap i konsten. De (några yrkeskonstnärer) uttrycker sitt budskap i konsten så här :

•  ”Medvetenhet om att samhället är till för dom bemedlade och systematiskt suger ut
och trampar på dom svaga!”

•  ”Hur det är att vara människa”.

Budskapen varierar säger istället en yrkeskonstnär:

•  ”Dels arbetar jag med landskap men även med satir och politiska infall.”

När jag studerat svaren från konstnärerna i mina frågeformulär har jag insett att det inte
helt säkert att man arbetar med just ”budskap”. Det handlar inte om att förmedla
budskap säger några yrkeskonstnärer och menar att de inte utgår efter budskap i sin
konstverksamhet. ”Jag har ett stort arbetsområde när det gäller mina vävar och det är
naturen, skogen mest. Om någon kan ta det till sig är det bra. Så broderar jag ”oläsliga
skrifter”, skrift intresserar mig och det jobbar jag alltså med. Jag utgår inte ifrån
”budskap” utan arbetar med det som känns viktigt för mig sen gläds jag naturligtvis om
någon tar till sig det.” ”Inget budskap” svarar en annan konstnär kort och gott.

Den ovannämnda yrkeskonstnären som broderar ”oläsliga skrifter” utvecklar sitt
resonemang om att denne inte utgår från budskap och berättar att han eller hon arbetar
med bildkonst, konsthantverk, bruksvaror och kyrkotextilier. I dessa konstverk har
yrkeskonstnären istället för budskap olika tankar om vad denne vill visa med de olika
sakerna. Samma yrkeskonstnär säger vidare att i bildkonsten vill han eller hon förmedla
någon känsla, gärna ge en aha- upplevelse och visa på något. Det kan handla om att
gärna blanda allvar och humor, ”vill få folk att tänka till, tänka efter”. I arbetet med
konsthantverk och bruksvaror är det främst för att ” … göra vackra saker som folk kan
glädjas av. Vill också visa på hantverket. Hålla det vid liv. Ge vidare till andra av min
kunskap”. Vid kyrkotextilier arbetar yrkeskonstnären ofta med symboler. ”Vill förmedla
dels något vackert att vila ögonen på, att meditera till, dels ge något man
förhoppningsvis kan bära med sig i sitt inre.” Min tanke är att konst skulle kunna vara
så abstrakt som yrkeskonstnären säger. Konst skulle kunna innebära att betraktaren ska
få med sig något till sitt inre, en upplevelse att njuta av eller tankeställare av något slag.

En annan synpunkt som skiljer sig till det abstrakta resonemanget är att det istället
handlar om teknisk skicklighet från konstnärens sida. Det är om teknisk skicklighet som
en konstnär argumenterar för när denne säger att det kan handla om att göra en bra bild
och inte just något budskap: ”svår fråga, det skiljer ofta från bild till bild och från år till
år, och så kanske betraktaren tolkar något helt annat än jag själv har tänkt men oftast
handlar mina bilder om människans livs-situationer. men [!] ibland är man bara ute efter
att göra en bra bild som är harmonisk i ljus mörker och i komposition”.
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Andra konstnärer betonar tänkande och inre upplevelse av konsten. Bilder kan säga
ganska mycket och kan vara något att fundera över. Det kan handla om nya och gamla
sätt att tänka på i bilder. Det kan handla om blanda allvar med humor och flera synsätt.
Det kan vara så att man som betraktare ska kunna fantisera vidare och tänka ”Kan man
göra så här också!?”. Det kan handla om många ämnen vilket syns i en annan konstnärs
svar ”Jag vill föra en inre diskussion om litteratur, musik, form, färger, film, erotik,
måleri, skulptur, rörelse, ljud samt dans”. Konsten kan också handla om kommunikation
vilket kan belysas svaren från två yrkeskonstnärer ”Föra en dialog” och
”Kommunikation mellan mig och publik, ”budskapen” varierar ju!”. Kopplar jag
resonemanget om konst som kommunikation skulle jag kunna föra detta till Habermas
diskussioner om ”borgerlig offentlighet” då mina tankar riktas mot offentlig debatt som
en mötesplats för debatter och kommunikation mellan konstnär och betraktare. Man
kanske kan tänka sig förmedlandet av konsten av att ”föra en dialog”, ”kommunikation
mellan mig och publiken”, ”inre diskussioner om olika konstformer” som en slags
offentlig debatt eller ett bidrag till en sådan. Exempelvis blir förmodligen de inre
diskussionerna i ett konstverk offentliga när konsten ses av publiken. Om
konstutställningen sedan kommer med i media kan den i allra högsta grad väcka en
offentlig debatt.

Om jag återgår till konstnärernas resonemang om budskapet i deras konst så svarar en
konstnär på det här sättet: ”Ja, det du. Ibland tänker jag att konst är att återkalla något
man sett, kännt [!] , upplevt. Att återkalla tid som varit, försöka gestalta detta i t.ex. en
målning. På det viset kan det då bli en fråga som söker ett svar hos betraktaren. Magi -
poesi? Pretentiöst kanske, men va f.”. Här tycker jag mig ana vissa skillnader mellan
konstnärers synsätt, där en del svarar ganska enkelt och naturligt medan andra upphöjer
konsten till något poetiskt och ouppnåeligt. Även samhällsteoretikern Bourdieus teorier
skulle kunna kopplas till konstnärernas synpunkterna om vad konstbudskapet innebär.
Jag tänker närmast på Bourdieus teorier om strider inom ett fält, där alla enstaka
individer har ett gemensamt mål. Jag tror att konstnärernas mål i det här fallet är att
förmedla sin konst. De strider Bourdieu talar om vill jag föra i samband med min egen
undersökning om att det skulle kunna råda hierarkier mellan konstnärer.
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Vad är konstutställningar bra för? Hur ser personalen från biblioteken på anledningen
till att ha konstutställningar på folkbibliotek? Vad har konstutställningar för betydelse
för den övriga biblioteksverksamheten? Hur är upplevelserna till varför man har
konstutställningar på biblioteket? Det är olika attityder kring det hela och hos
personerna som fyllt i mina frågeformulär hos huvudbiblioteken ser förklaringarna ut så
här vad beträffar syftet med att ha konstutställningar på biblioteket: ”Det är ett viktigt
komplement till övriga kulturaktiviteter” och att det är en ”kultursfär”. Ett helt motsatt
förhållande till de ovanstående svaren är, där en person istället säger att utställningarna
inte har någon särskild betydelse. ”Biblioteket har utställningar för att det erbjuder
utställarna en gratis utställningsmöjlighet på en välbesökt plats. Vi fokuserar inte på
något speciellt. Vi tar emot intresserade”.

Det finns attityder hos bibliotekspersonal som berör bibliotekets del i samhället,
bibliotekets skyldighet gentemot kommuninnevånarna, de kulturpolitiska målen och till
sist bibliotekets roll som en offentlig och social mötesplats. De säger så här: ”I vårt
perspektiv handlar det om att visa det som finns bland kommuninvånare. Men det
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händer att vi även ställer ut annat”, ”Viktigt att ge kommuninvånare all sorts kultur”,
”Det berikar ett bibliotek. Vi får flera besök till biblioteket. Viktigt att ha stor variation
på utställningarna så att det så [!] som möjligt får behållning av det” och slutligen
”Biblioteket sorterar under kultur- och fritidsnämnd vars uppgift bl.a. är att visa på
kultur i olika former. Ingår i nämndens ”uppdrag” (målsättningsprogram). Biblioteket är
en neutral plats som besöks av många”.�Det kommer också fram en�synpunkt där att det
kan vara lättare att gå till ett bibliotek än att besöka gallerier.

Utifrån frågeformulären kan man se att det finns ett förhållande mellan konstnärer -
yrkeskonstnärer – hobbykonstnärer, när en person från ett huvudbibliotek berättar att de
har konstutställningar då hobbykonstnärer ska få chansen att ställa ut ”Vi har det för att
amatörer och ej så etablerade konstnärer skall kunna ställa ut på ett opretentiöst sätt”.
Min fundering är att det verkar vidare ha en viss betydelse för att alla utbildade som
icke utbildade konstnärer ska få chansen att ställa ut på biblioteket, då biblioteket ska
vara en demokratisk plats i vårt samhälle. Kanske kan man koppla detta resonemang om
biblioteket som en demokratisk institution till när Raber Douglas säger att
bibliotekarierna ska se till att servicetjänsterna på biblioteken är sådana som folk både
vill och behöver på biblioteket. I svaren talas det om vikten av människornas idéer och
uttryck i det lokala samhället. Det talas om lokalförankring av biblioteket och att ta
tillvara lokala talanger, vidare förmedla konstupplevelser till lokalsamhället och allt
detta för att uppfylla bibliotekets uppdrag som kulturförmedlare. Någon fyller i vidare
och diskuterar konstutställningarnas betydelse för bl.a. folkbildningstanken ”Självklart
som folkbildning och samtidsspegel, uttryck för människans idéer, tankar, känslor-
precis som litteratur”. En syn är att biblioteket är en plats i rörelse, synsättet innebär att
biblioteket är en plats där det händer nya saker hela tiden och man uttrycker det så här:
”Biblioteket har en kulturell uppgift också! Utställningar av alla slag livar upp och drar
alltid biblioteket extra folk.[!] Det måste hända något hela tiden ”.

Vad beträffar synsättet på vikten av att hobbykonstnärer också får chansen att ställa ut
sin konst håller personalen från filialerna med huvudbibliotekens personal och säger att
biblioteket är en viktig plats för hobbykonstnärer och ett sätt att dra folk. De uttrycker
sig så här: ”Biblioteket skall vara en mötesplats/arena för främst lokala konstutövare”,
”Visa upp ortens begåvningar och dra folk till biblioteket”, ”För att sprida kännedom
om i vårt fall lokala konstnärer/illustratörer” och till sist ”Av två anledningar: 1) ge
lokala amatörkonstnärer en möjlighet att visa sina alster  2) visa konst för människan
ute i bostadsområdet som kanske inte själva söker upp konsten på museer och dylikt”.
Betydelsen av konstutställningar på bibliotek handlar enligt filialpersonal om kultur i
allmänhet. ”Viktigt att biblioteket också stöttar andra kulturformer” och ”Trevligt
inslag, samla kulturverksamhet i biblioteket”. Liknande personalen från
huvudbibliotekens svar betonar personalen från en filial kulturpolitiken och samhället
när det uttrycker sitt svar med ”-en skyldighet mot kommuninnevånarna!”.

Betydelsen av att ha konstutställningar på bibliotek enligt en person från ett
huvudbibliotek är uppskattningen från deras låntagare. ”Konstutställningarna är mycket
uppskattade av våra låntagare, besökare. Även skolor (förskolor) visar sin verksamhet i
form av teckningar, foton, saker som de har tillverkat själva!” Liknande personalen från
huvudbiblioteken förs en röst fram från en filial om betydelsen av att
konstutställningarna kan locka besökare till biblioteket och att det har en viss betydelse
för själva biblioteket: ”Biblioteket blir mer levande.” Vi har också två montrar med
utställningar. Även i dessa montrar [!] 1 månad i taget. Det kan vara samlarutställningar
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av olika slag. Barn från lekskola, förskola som gör små saker eller vuxna som samlar på
något speciellt. Hit kommer då folk som kanske inte vanligen kommer till biblioteket
men kanske kan bli en ny låntagare. Utställningarna annonseras i vår dagstidning ÖC.”
Konstutställningar är viktiga för biblioteket därför att det är en plats som behöver
variera sig säger en annan person från en filial. ”Vår miljö behöver ständigt förnya sig
och byta ansikte. Vita väggar, luft och ljus och samspel med tidningar, böcker, möbler
är lämpligt för konstbilder och föremål. Alla intressen kan samlas.” I stort sett verkar
både huvudbibliotekens- och filialernas personal föra fram samma attityder även om
synsätten skiljer sig bland personalen från huvudbibliotek till huvudbibliotek och bland
personalen från filial till filial.

I min frågeformulärundersökning var det 16 stycken konstnärer som hade haft någon
tillfällig konstutställning på ett bibliotek, vilket innebär att 80% av konstnärerna i min
undersökning inte haft något utställt på bibliotek. Av de resterande var det tre stycken
konstnärer som berättade att de inte haft någon utställning alls på biblioteket och en som
inte besvarade frågan alls. Det var en av de tre konstnärerna som tidigare sagt att de inte
haft någonting utställt på biblioteket men att denne däremot hade anordnat, så att andra
konstnärer har kunnat ställa ut på bibliotek. Jag ifrågasatte varför konstnärerna inte hade
haft konst utställt på bibliotek och ställde därför en sådan följdfråga. Konstnärerna
förklarade orsaken med: ”Inte blivit tillfrågad, inte frågat själv, inte haft material för just
det rummet”, ”Det har aldrig blivit så” och ”Det har bara aldrig funnits tillfälle. Men det
skulle vara trevligt. Jag tycker att den konst som visas ska vara av ”god kvalitet” vilket
naturligtvis är svårt att definiera precis som god litteratur. –Men inte ”hötorg” eller för
amatörmessig.[!] Ja. Du förstår…”.  Min tolkning av dessa svar är att man kan se en
antydning till att konstnärer snarare väntat på att bli tillfrågade än att själva ta initiativ
till att få ställa ut på biblioteket. Vidare att utrymmet som erbjudits på biblioteket
kanske setts som en begränsning och att man kanske inte tänkt på biblioteket som en
utställningslokal. Det kan hända att det finns en viss rädsla för att få sin konst betraktad
som amatörmässig eller att man tvekar att ställa ut på bibliotek därför att man tycker att
konst som visas inte är av tillräckligt ”god kvalitet”.
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Det man kan vara nyfiken på är hur biblioteket är som utställningsplats? Är det någon
skillnad i att ställa ut konst på bibliotek jämfört med andra utställningslokaler och
utställningssammanhang? Det är en blandning i svaren med både positiva och negativa
synpunkter från mina frågeformulär till konstnärerna när jag undrat över just detta
förhållande. De flesta konstnärer tycker att det fördelaktiga med biblioteket som
utställningsplats är att konsten kan ses av alla sorters människor och av de som annars
inte skulle besöka gallerier och konsthallar. Mina egna tankar går genast till de banorna
att konsten kommer ut till allmänheten genom att vara på en så offentlig plats som
biblioteket är. Jag vill i nedanstående del av det här avsnittet ta upp citat från
konstnärernas svarsformulär som innebär positiva, negativa, blandade svar, osäkra och
neutrala reaktioner. Det är en stor variation på svaren och man skulle kunna se
antydningar till att ämnet lockar, berör och väcker känslor till en debatt inom det här
fältet. Biblioteket som utställningsplats har en viss betydelse både praktiskt och
abstrakt, då det sistnämnda anknyts till att det finns något slags hierarki tänkande av
bibliotekets status som utställningslokal hos konstnärer och hierarkier mellan konstnärer
och bibliotekspersonal samt mellan konstnärer.
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•  ”det är ett mycke bra Forum för konst eftersom många människor kanske inte söker
sig till gallerier och konsthallar, konsten kommer i och med biblioteken ut till
allmänheten.”

•  ”Man når publik som kanske inte vanligtvis går in på ett galleri, man når alltså fler
sorters intressen, alltså tycker jag det är bra.”

•  ”Rent generellt är det alldeles utmärkt. Möjligheter ges för folk som annars inte
skulle möta konst.”

•  ”Bilderna försvinner nog mera i ett bibliotek, där man ju har annan mening med
besöken.”

•  ”Lite mer i skymundan och stelare Forum.”

•  ”Kul att det ses av många men eftersom det inte finns någon som tar emot besökaren
och ”pratar ” för varan så blir det ju i regel ingen försäljning. ”

•  ”+ lättillgängligt, ”man får det på köpet när man lånar böcker. Når andra grupper av
människor. På något sätt blir det ibland också enklare, lättare och inte så svårt och
märkvärdigt + med konst som finns på ställen dit man ändå går till.
-Mindre bra ytor och rum att visa konst på som skärmar, möbler som står i vägen,
dålig belysning etc.”

•  ”Det kan säkert vara jättebra beror helt på omständigheterna lokal, sammanhang
o.s.v.”

•  ”Svårt att säga då personalen inte är direkt aktivt engagerad i utställningarna.”

•  ”Är de praktiska förutsättningarna likartad, någon personal lagom engagerad, så
duger alla lokaler.”

•  ”Jag har inte någon erfarenhet av andra utställningslokaler. Jag brukar sälja mina
saker på Skänninge marknad och en mindre marknad här intill vår stad.”

•  ”Positivt. Beror på intresset från bibblan m.m.”

•  ”Jag gör ofta mina utställningar (här i fråga Installationer) med hänsyn till lokalen.
Den påverkar slutresultatet av vad som kommer att visas.”

I frågeformuläret till konstnärerna ville jag ta reda på hur intresset ser ut från dessa för
att få ställa ut på biblioteken och vad de tyckte om biblioteket som utställningsplats
jämfört med andra. Frågan jag ställde löd så här: Var skulle du helst vilja ha din konst
utställd? Dvs. vilka slags utställningslokaler som t.ex. bibliotek/ galleri/ puben/ webben.
De svar som kom fram var att de ville ställa ut på gallerier i första hand men gärna även
på bibliotek. Andra önskemål på platser är kulturnämndens lokaler, arbetsplatser,
konsthallar, offentliga möteslokaler, museum, webben, Folkets hus, Konstmuseums
utställningslokaler och bibliotekshallar. En del yrkeskonstnärer uttrycker sig på det här
sättet:
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•  ”Jag vill visa min konst på så många olika ställen och för så många olika sorters
grupper och sammanhang som möjligt. Jag vill också gärna möta min publik för att
därigenom få reaktion, dialog o.s.v.”

•  ”Gärna bibliotekshallar med stora väggytor, lokaler med stor genomströmning av
folk dagligen, överhuvudtaget. Rena rum utan informationsställ, affischer och gröna
växter eller andra störande element.”

Det var svårt för mig att veta hur konstnärerna skulle svara på frågan och i ett svar
rangordnades de exemplifierade alternativen jag ställt upp i frågeformuläret.

•  ”1.Galleri, 2. Bibliotek, 3. Puben, 4. Webben är mig helt likgiltig” (yrkekonstnär)

De finns de konstnärer och yrkeskonstnärer som inte specificerar några speciella
utställningshallar utan säger att det går bra att ställa ut konsten överallt. Det beror lite på
vad det är för slags konst och var den kan passa in.

•  ”På alla dessa ställen”
•  ”Var som helst för vem som helst”

•  ”Det beror helt på konsten (verken)”

•  ”Det beror på vad jag gör”

Några större variationer mellan konstnärer, yrkeskonstnärer och hobbykonstnärers
synpunkter på önskemål av utställningsplatser anser jag mig inte funnit i svaren på den
här frågan. En hobbykonstnär svarar:

•  ”Jag vet inte så noga, på bibliotek och galleri tror jag.”

Slutligen förklarar en yrkeskonstnär lite mer dennes resonemang på fördelarna och
nackdelarna med respektive utställningshall:

•  ”Bibliotek gärna om det finns rena utrymmen för konst. På ett sätt får man ju en
publik också , som kanske annars inte går på konstutställningar. Bra. Man får oftast
inte (i varje fall i …) ha någon prislista framme vilket är en nackdel. Det blir på
något sätt fult att sälja och den inställningen tycker jag är dålig. Dom kunde hellre ta
provision och det fick vara en vanlig försäljning. Men det är ju gratis och det är ju
bra, men som sagt, fram för lite mer säljverksamhet också!”

•  ”Galleri om provisionen inte är för stor.”

•  ”Kulturnämndens lokaler  bäst, där det helt satsas på konstutställningar. De brukar
hjälpa till med allt och inte ta mycket betalt.”

•  ”Sämst är restauranger och pubar. Där förhöjer man bara deras miljö utan att
egentligen bli uppmärksammad.”
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Jag vill ge läsaren en bild av konstutställningarnas ”plats” på biblioteket och därför kan
kapitel 4.3 ses som en förklaring på frågeställningen: ”Vad innebär ”platsen” för
konstutställningarna på biblioteken enligt personal från bibliotek och konstnärer?”
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Genom att beskriva och förstå platsen för konstutställningar är min uppfattning att man
kan få en inblick och förståelse för de möjligheter och problem som kan påverka
verksamheten. De exakta frågorna jag ställde till biblioteken i frågeformulären var
dessa: Var i biblioteket finns det tillfälliga konstutställningar? Beskriv platsen t.ex. en
enskild hall/inne i biblioteket bland böckerna/fast utställningshall/speciellt ställe? Det är
fyra personer från Östgötska huvudbibliotek som säger att de har en fast utställningshall
och fyra personer från andra huvudbibliotek i Östergötlands län som säger att de har
utställningarna inne i biblioteket på ett speciellt ställe bland böckerna. I ett svar kan man
se att de har det inne i biblioteket på ett ”torg strax intill utlånings disken på ett par
skärmar”. En person svarar på ett speciellt ställe. Därefter är de enskilda svaren olika;
på väggar runt om i biblioteket och en särskild utställningshall.
Hur ser då platsen för konstutställningarna ut på filialerna i Östergötlands län? Bland
filialerna är det fyra personer som säger att de har sina konstutställningar inne i
biblioteket på ett speciellt ställe /yta men ändå bland böckerna. Därefter är det tre
personer som svarar att de har sina utställningar på väggar runt om i biblioteket.

De som har fyllt i frågeformulären av personal från huvudbiblioteken beskriver platsen
för konstutställningarna på det här sättet; de fasta utställningshallarna; ”1 trappa upp till
vänster vid huvudentréhallen, galleri  ….” och ”Utställningarna är placerade i
utställningshallen innanför entrén, eller lite längre in, … bra plats”, utställningsplats på
ett speciellt ställe bland böckerna; ”Inne i biblioteket bland böckerna. Oftast på samma
ställe men det kan variera beroende på hur utställningen ser ut och konstnärernas
önskemål”, ”Öppen yta i biblioteket”, ”I montrar inne i biblioteket” och ”På plan 2 finns
en yta som kan användas för mindre utställningar” , platsen
konstutställningar på väggar runt om i biblioteket ”Konst hängs främst på två
långväggar (2 x 2,5 m) men ibland även på andra väggar och ställen i biblioteket”.

Personalen från filialerna beskriver i sin tur på det här sättet sina utställningsplatser inne
i biblioteket på ett speciellt ställe/yta bland böckerna; ”inne i biblioteket bland
böckerna”, ”inne i biblioteket”, ”Inne i biblioteket bland böckerna. Skärmutställning”
och ”En yta mellan bokhyllor. Plats för fem skärmar”. De personer från filialerna som
svarat att de har sina konstutställningar på väggar runt om i biblioteket kommenterar det
så här: ”Runt om på väggytor- vi har endast 160 m2 till vårt förfogande varav det mesta
går åt till böcker!”, ”Ingen separat hall finns. Väggyta vid tidskrifter med sittplatser
utnyttjas. Vi äger dessutom en egen glasmonter med belysning. På barnavdelningen
finns också en vägg att använda. Lösa skärmar finns också” och ”På väggar som är
lediga samt i skyltfönster och i glasmonter” I ett enskilt svar från filialpersonal är att de
har en speciell utställningshörna med vägg och två stycken glasmontrar. Svårigheten
med att hitta en plats i biblioteket för konstutställningarna märks istället i detta svar; ”Vi
har haft i entréhallen. Men med nuvarande möblering går det inte. Vi har pratat om att
erbjuda ett rum längre in i biblioteket”. I frågeformulärsvaren kan man se att personal
både från huvudbiblioteken - och filialerna säger att de har konstutställningar på
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exempelvis skärmar, glasmonter med belysning, montrar, skyltfönster och en speciell
hörna.
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Det man kan undra över är vad platsen har för betydelse för att konsten ska komma till
sin rätt och bli synlig för publiken i det här fallet biblioteksbesökarna. Den frågan jag
ställde till biblioteken i frågeformulären är: Vad avgjorde valet av platsen för
konstutställningarna? (Svara t.ex. arkitektur/ljus/yta/ bibliotekets byggnad/enda stället
att ha det på/) De flesta personerna från huvudbiblioteken - och filialerna har svarat att
valet av platsen för konstutställningarna på respektive bibliotek beror på att det är det
enda stället att ha det på. Tendenserna lutar åt att biblioteken har ett begränsat utrymme.
Det var fyra personer från de Östgötska huvudbiblioteken och åtta personer från filialer
som svarat att de har placerat konstutställningarna på den plats i biblioteket som var det
enda stället att ha konstutställningarna på i biblioteket. Sedan menade tre personer från
de Östgötska huvudbiblioteken och det var ytan som avgjorde valet av plats medan
endast en person från en filial svarat detsamma. Andra exempel på vad som avgjort
”platsen” för konstutställningarna hos personalen på huvudbiblioteken är dessa: ljus,
yta, bibliotekets byggnad, platsbrist och arkitektur- ljusförhållande. Personalen från
filialerna har liknande svar och räknar upp dessa: arkitektur, ljus, yta, bibliotekets
byggnad och den enda fria ytan.

Således tycker jag utifrån synpunkter av personal från huvudbiblioteken och filialerna
att platsen har betydelse för att konsten ska komma till sin rätt. Kommentarer  från
personal från huvudbiblioteken lyder bl.a. så här;  ”platsbrist!!!”, ”Yta Vi hade en
intressant lokal som stod tom” och ”Eftersom vårt bibliotek brann, och det fanns
konstutställningar tidigare, som skrevs [!] det in i själva programmet att en yta, rum
eller dylikt skulle byggas för konstutställningar”. En likartad uppfattning kan man se
bland filialpersonalens kommentarer; ”Den enda fria ytan med plats för skärmarna. Ett
större ljusintag över platsen och man kommer direkt på utställningen, när man kommer
in på biblioteket. Arkitekt ritad som utställningsplats” och
”arkitektur/ljus/yta/bibliotekets byggnad [!] DVS: Möjlighet till utställningar fanns med
från början när biblioteket planerades”. Min slutsats av beskrivningarna är precis det
som antyds med att det kan vara viktigt att konstutställningsverksamhet finns med i
arkitektritningar redan från början vid planerandet av själva biblioteket, då man redan
från byggnadsstarten ger plats, ljus och yta för sådan verksamhet. En person från ett
huvudbibliotek beskriver platsens betydelse som en ”vacker” plats enligt många
konstutövare och besökare. Utställningarna var placerade i en särskild utställningshall
vid bibliotekets byggnad.

I ovanstående resonemang har jag berättat om bibliotekens syn på det hela men hur ser
konstnärerna på platsens betydelse? I frågeformuläret till konstnärerna ställde jag denna
fråga; Vilken betydelse tycker du att omgivning, ljus och yta har för att konstverken ska
komma till sin rätt? Konstnärerna svarade att omgivning, ljus och yta har en stor
betydelse. Konstnärernas kommentarer ser ut så här; ”Allt detta är mycket viktigt”,
”Alltihop har betydelse”,  ”Stor”, ”Allt det nämnda är naturligtvis oerhört viktigt!”. De
konstnärer som förklarar varför ”platsen” för konstutställningarna är viktig, menar att
”platsen” som upplåts till konstnärernas konst visar på vilket intresse biblioteket har för
deras konst. Ett sådant exempel på svar ser ut så här; ”Ljus och belysning har en stor
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betydelse. Övrig miljö och omgivning har naturligtvis stor inverkan och speglar intresse
och förståelse från bibliotekets sida”. En konstnär säger istället att det bästa för
konstverken inte går att uppnå i många fall på grund av olika omständigheter. En annan
kommentar från en konstnär är att konstverken har vissa krav för att komma till sin rätt
”De flesta konstverken behöver både ljus och storväggsyta vid exponering. Mina
textilier kan inte ”trängas”, vare sig med varandra eller andra. Textilväv kräver också
ljus, extra ljus i form av sportlights [!] är oftast nödvändigt”.

Andra omständigheter som framträder i svaren från frågeformulären är: ”Väggar som
går att spika i och med trådupphängning med dagsljus och eller bra spotlights”,
splittrade bakgrunder, bra belysning, ett visst avstånd till bilderna och slutligen
framhäver konstnärerna att betydelsen av omgivning, ljus och yta är stor men att det
beror på vad man ställer ut. I en annan konstnärs svar antyds vikten av platsens
betydelse för att konsten ska komma till sin rätt med detta argument; ”Ljus och spotlight
är ju mycket viktigt, det finns inte alltid på bibliotek. Man ska känna att rum och väggar
verkligen är till för konst. Inte så att tavlorna blir en självklar trevlig bakgrund i en
sittgrupp eller arbetsrum. Man ska förstå att man går in i rummet för att se på konst. Där
kan det ibland bli lite diffust”.

Det man kan fråga sig är vilken möjlighet konstnärerna har att välja placeringen av
konsten på folkbibliotek? Likaledes kan man också fundera på vilken möjlighet
personalen på biblioteket har att låta konstnärerna välja plats eller om det finns
begränsningar som gör att den möjligheten inte blir så stor. När jag i mina frågeformulär
tolkar konstnärernas svar säger en grupp att biblioteket har valt utrymmena medan
konstnären har stått för själva upphängningen av konstutställningen. Konstnärerna riktar
uppmärksamheten på att de har hängt upp sin konst på anvisade ytor, valda utrymmen,
speciell lokal, montrar, skärmar, glasmontrar, tilldelade rum, ytor och väggar. Medan en
annan grupp konstnärer svarar att de inte haft någon möjlighet alls att välja placeringen
av konstutställningarna i biblioteket, därför att utställningarna har sina givna platser.
Deras svar ser exempelvis ut på det här sättet; ”Ingen, det finns en monter som man får
ställa ut sina saker i” och i detta biblioteket ”… fick vi vissa väggar att hänga på mer
eller mindre synliga för publiken”.  Det varierar bland resterande svar från de som
tycker att de haft ”noll” möjlighet till de som tycker att de haft stor möjlighet.
Mellantinget av dessa motsatser är de som svarar att möjligheten är liten.

Andra yttranden är att någon annan har hängt och samordnat utställningen och att
yrkeskonstnären därför inte varit med och diskuterat placeringen. Detta berodde på att
den ena utställningen hade varit ett projekt i samarbete med länskonstnären, ÖBF AF-
kultur, landstinget och AF kultur och vid det andra tillfället i samarbete med
länskonstnärerna. Ytterligare ett alternativ till ett svar är att konstnären och biblioteket
tillsammans kommit överens om placeringen ”När det gällde … bibliotek har jag fått
glasmontrar, som blivit placerade på platser vi tillsammans kommit överens om”.  En
yrkeskonstnär beskriver sin utställningsplats med att dennes biblioteksutställningar inte
har varit bland boköarna utan istället i en närliggande lokal avsedd för
konstutställningar. Vid yrkeskonstnärens båda utställningstillfällen har lokalen varit
öppen och sammanhängande med själva bibliotekshallen.”
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Det är framförallt att undersöka företeelsen som är mitt syfte med uppsatsen och
undersökningen som tidigare nämnts. Jag undersöker hela företeelsen tillfälliga
konstutställningar och vill ta reda på hur det går till och vad det faktiskt innebär. I det
här kapitlet 4.4 kan båda frågeställningarna: ”Finns det tillfälliga konstutställningar på
folkbibliotek i Östergötlands län?” och ”Hur går aktiviteten konstutställningar till på
folkbibliotek enligt personal från bibliotek och konstnärer?” huvudsakligen besvaras.
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Finns det överhuvudtaget tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek i Östergötland
var min första fråga i det här ämnet? Genom att skicka ut frågeformulär till
folkbiblioteken kunde jag få reda på hur det verkligen förhöll sig med det. I bilagan (se
bilaga:1, tabell:1) har jag ställt upp resultatsvaren i tabeller och angivit vilka slags
bibliotek jag har fått svar ifrån i min undersökning. Jag frågade personerna i
frågeformulären vilka yrkestitlar det var på de personer som svarat på min
undersökning, eftersom jag inte visste på förhand vem det var på biblioteket som hade
hand om de tillfälliga konstutställningarna på respektive bibliotek.(se bilaga:1, tabell: 2
och tabell: 3)

Bland resultaten från frågeformulären kan man se att det förekommer konstutställningar
hos huvudbiblioteken och filialerna i Östergötlands län. (se bilaga: 1, tabell: 4) Det är
ett större antal personal från huvudbiblioteken som säger att de har konstutställningar,
11 stycken, än det antal som svarat att de inte har utställningar. Det är endast en person
från ett huvudbibliotek som berättar att de inte har några utställningar. När det gäller
filialerna är förhållandet det motsatta. Det är så mycket som 13 stycken filialer som inte
har utställningar medan de filialer som har utställningar är ett antal på 6 stycken
bibliotek. Det är fler personer från huvudbiblioteken som sagt att de har utställningar
och färre personal från filialerna som svarat detsamma. Hur är synpunkterna från
personal från huvudbiblioteken - och filialerna vad gäller svaret på frågan om de har
utställningar? En person från ett huvudbibliotek säger att de har tillfälliga
konstutställningar permanent och att de varierar sig och byter dessa varannan månad.
De har samtidskonst och nya utställningar hela tiden så totalt blir det 6-7
konstutställningar per år på biblioteket. En annan person från ett bibliotek säger att de
har konstutställningar fast i begränsad omfattning. Någon annan förklarar att de har
konstutställningar i form av monterutställningar av keramik, glas och småtavlor med
textil konst. Någon säger från ett huvudbibliotek att de har kontinuerligt tillfälliga
konstutställningar. En annan förklaring till varför biblioteket inte har tillfälliga
konstutställningar är att de inte har det i egen regi menar en synpunkt från ett annat håll.
De berättar att de tidigare har förfogat över en lokal i källarplanet som utnyttjats till
konstutställningar i kommunens konstförenings regi.

Min slutsats är att det förekommer tillfälliga konstutställningar bland folkbibliotek och
filialer i Östergötlands län i varierande omfattning och grad. Det är dessutom vanligare
med tillfälliga konstutställningar på huvudbiblioteken än bland filialerna.
Förklaringarna från bibliotekens personal varför de inte har några tillfälliga
konstutställningar är framför allt detta: ”platsbrist”. Ytan är för liten med två små rum
och det finns inte något utrymme för konstutställningar. Andra orsaker är att man inte
längre har tillgång till lokaler för konst. Någon person svarar att de varken har
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väggutrymme eller plats för skärmar. En annan skriver att de saknar utrymme och att de
bara har öppet en kväll i veckan under terminerna. En anledning är att de tror att antalet
personer som kommer och tittar det s.k. underlaget är för litet. En person som tidigare
har svarat att de har en och annan tillfällig konstutställning förklarar orsaken med att det
beror lite på att det finns ett   konstmuseum i närheten. Vidare innebär andra svar att
man inte har fått någon förfrågan på länge och att satsning på andra media har gjort att
platsen där de tidigare hade utställningar därför inte går att använda längre.

Om det nu är så att det är detta förhållande som råder just nu hur har förekomsten av
tillfälliga konstutställningar sett ut tidigare? (se bilaga:1, tabell:5) Det var tre personer
från huvudbiblioteken som berättade att man haft konstutställningar även tidigare.
Sedan var det två personer från huvudbibliotek som berättade att de haft
konstutställningar tidigare varav det ena biblioteket inte hade haft det i egen regi men
inte nu längre. Likaså finns en synpunkt från en person från ett huvudbibliotek som talar
om att de har utställningar ibland och berättar att de har haft utställningar också tidigare.

Bland filialerna var det två personer som haft konstutställningar tidigare men inte nu
längre. (se bilaga:1, tabell:6) Det är så mycket som nio personer från filialer som
berättar att de varken har utställningar nu eller tidigare. En uppgift från en filialpersonal
är att de haft konstutställningar tidigare men att de inte har några nu eller har haft det de
senaste åren. Tendensen i synpunkterna från personerna bland huvudbiblioteken lutar åt
att de flesta haft konstutställningar tidigare även om inte riktigt alla har det nu. Medan
det märks i synpunkterna bland filialpersonal att de flesta som inte har utställningar inte
haft det tidigare heller. Undantaget är tre personer från biblioteken som svarar att de inte
har några utställningar men däremot tidigare. Vad anger personal från huvudbiblioteken
- och filialerna som förklaringar till det här förhållandet? En synpunkt från en person
från ett huvudbibliotek som tidigare sagt att de haft konstutställningar hänvisar till att
det är tradition och att de byter dessa hela tiden. En kommentar från ett annat håll är att
dess huvudbibliotek hade haft utställningar och det hade de haft ett antal år tillbaka, en
ca 12 år. Den personal från ett huvudbibliotek som svarat att de inte haft
konstutställningar i egen regi menar att det gäller om man bortser från teckningsbidrag
från grundskolorna. Personal från filialer som sagt att de inte har utställningar förklarar
detta exempelvis med att de haft utställningar för 10-15 år sedan när det fanns både mer
plats och större personalresurser och att de hade utställningar när filialen var i funktion
med mera öppet.

Räknar man upp de huvudbibliotek och biblioteksfilialer som konstnärerna i mina
frågeformulär nämnt att de har haft någon tillfällig konstutställning på är dessa:
huvudbiblioteken: Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Kisa, Finspång, Vadstena, Ödeshög,
Valdemarsviks, Motala, Österbymo bibliotek och filialerna; Lambohov, Skäggetorp,
Ekholmen och Skänninge bibliotek. Antalet konstutställningar på de huvudbibliotek och
filialer som nämns i konstnärsfrågeformuläret, finns uppställda i en tabell i bilagan, dvs.
de bibliotek som konstnärerna i mina frågeformulär nämner att de haft någon utställning
på över all tid fram till den 8 maj år 2001, frågeformulärets sista inlämningsdatum. (se
bilaga:1, tabell:7) En viss tidsbegränsning kunde man ha tänkt sig när frågan
formulerades men eftersom jag inte visste hur vanlig denna företeelse är fick det bli en
fråga som handlade om hur många utställningar konstnärerna hade haft överhuvudtaget
på ett bibliotek.
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Jag vill i denna uppsats ge en bild av vad man kan få för upplevelser genom att gå på
konstutställningar. Det kan vara olika mellan bibliotekets syn på vad som definieras
som en tillfällig konstutställning och vad konstnärerna i sin tur betraktar tillhör en
konstutställning. I frågeformulären har jag frågat folkbiblioteken i Östergötlands län
vilka som varit deras senaste fem tillfälliga konstutställningar. När biblioteken svarat på
frågan har jag inte med säkerhet kunnat säga hur långt tillbaka i tiden deras utställningar
handlar om. I efterhand inser jag att en eventuell tidsbegränsning är något jag kunde ha
tänkt på lite mer i formuleringen av min fråga. Möjligheten i de svar jag fått fram är att
det radats upp en mängd exempel på vad som har visats och på vad som man kan tänka
sig skulle kunna visas på bibliotek. Jag har samlat alla exempel från frågeformulären i
listor i bilagan.(bilaga: 2, tabell nr. 11 och 12) Meningen är alltså inte som jag tidigare
nämnt att sortera in konsten som visats till olika tidsepoker inom konsten.

Den typ av konst som visats enligt personal från huvudbibliotekens fem senaste
konstutställningar handlar sammanfattningsvis om olika konstformer och konst som
oljemålningar, textilier, keramik, glas, lokala konstnärers konst, samtidskonst samt
vuxna ”proffs” men också hobbykonstnärer. I bibliotekens syn kan man se att även
utställningar av barn- och ungdomar och konsthantverk räknas som en tillfällig
konstutställning. Det verkar vara framför allt vanligt med oljemålningar i de tillfälliga
konstutställningarna på huvudbiblioteken. Det handlar om att ställa ut både
yrkeskonstnärer så kallade ”proffs” och lokala konstnärer i bygden. Vad gäller den
konst som filialpersonal visat vid deras respektive fem senaste konstutställningar
handlar om keramik, akvarell, olja, handarbete, ulltavlor, sidenmåleri, i första hand
hobbykonstutställningar, sprida kännedom om lokala konstnärer, lokala ”amatörer” med
flera. (se de exakta uppgifterna på exempel i bilagan)

Jag ville vidare ta reda på lite mer huruvida det var yrkeskonstnärer eller
hobbykonstnärer som var representerade bland de fem senaste utställningarna, därför
frågade jag biblioteken vilka konstnärer som varit representerade vid dessa. Om man
jämför vilken typ av konst som personal från huvudbiblioteken - och filialerna räknat
upp som exempel i deras senaste fem utställningar kan man se att det är främst på
huvudbiblioteken som personalen tar emot yrkeskonstnärer medan personalen på
filialerna tar emot även hobbykonstnärer. I bilagan kan den som känner till namnen på
konstnärerna själv se exakt om det är frågan om yrkeskonstnärer eller hobbykonstnärer.
Där har jag i listor ställt upp vilka konstnärer som nämns i frågeformulären från
biblioteken att de har haft konst utställt på biblioteket. (bilaga 2: tabell nr. 13 och 14)
Vid huvudbiblioteken säger bibliotekspersonalen att man har visat ”lokala konstnärer”,
”proffsen” Agneta Hall, Christina Hult Lundgren, färöiska konstnärer, Annika
Rockström med flera. Synpunkter på detsamma är från filialpersonal att de visat lokal
med ”amatörstatus”, Rune Persson, i första hand ”amatörutställningar”, lokala förmågor
samt samarbete med ABF Linköping, lokala ”amatörer”, dvs. hobbykonstnärer som
Gunhild Hansson och Marianne Möllgård. Intresset för att visa hobbykonstnärer på
biblioteken verkar positivare hos personal bland filialerna och det är ofta i fråga om
”duktiga” hobbykonstnärer. Om man undersöker vilka som stått som arrangörer under
dessa senaste fem utställningarna kan man se hos bibliotekspersonalens svar att det
bland huvudbiblioteken förekommer en stor variation medan det på filialerna kan vara
frågan om några få bestämda arrangörer och då oftast biblioteket själv.
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De som varit arrangörer vid huvudbibliotekens fem senaste konstutställningar är bl.a.
konstföreningen, ABF, Kultur – och fritid tillsammans med enskilda utställare, Kultur –
och fritidsnämnden, biblioteket tillsammans med de utställande, länskonstnärerna i
Östergötland, länsmuseet med flera. Vid filialerna är variationen mindre vid jämförelse
med huvudbiblioteken och arrangörerna på dessa är biblioteket självt, konstnären och
biblioteket, Kultur – och fritidsförvaltningen samt kommunen. (se vidare information i
bilaga:1, tabell nr. 15 och 16) Skillnaden mellan arrangörer vid tillfälliga
konstutställningar på huvudbiblioteken och filialerna är att det vid huvudbiblioteken
finns en mängd olika arrangörer som exempelvis föreningar och kulturnämnder. Hos
filialerna handlar det istället om att främst biblioteket och emellanåt kommunen agerar
arrangör. Min egen hypotes är att om man tänker på den ekonomiska frågan skulle jag
kunna tänka mig att arrangörer för utställningar på huvudbiblioteken står för en viss del
av kostnaden som det troligen innebär att ha yrkeskonstnärers konst på biblioteket.
Filialerna däremot står oftast arrangör själva därför vara aktiva och kontakta
hobbykonstnärer i första hand. Det skulle förmodligen kosta filialerna mindre pengar att
visa hobbykonstnärers konst i första hand.
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Man kan undra när företeelsen konstutställningar startade på biblioteken och de årtal
som kommer fram i resultaten från personal utifrån huvudbiblioteken i frågeformulären
var dessa: 1970-talet, 1972, 1979, början av 1980-talet, 1982, 1985, 1986, 1989 och
1999. Det fanns de som var tveksamma och inte kunde med säkerhet ange vilket årtal. I
ett exempel sa personen från huvudbiblioteket att det hade funnits så länge denne hade
arbetat där, 7,5 år, men att det säkert kunde ha funnits längre. Ett annat svar var: inte
tidigare än år 1977 och några visste inte alls och en del svarade att det alltid hade
funnits. Andra anledningar till årtalet för tidpunkten för uppkomsten är i samband vid
byggnation. En person från ett huvudbibliotek uppger årtalet för när de öppnade
biblioteket och att det först då fanns utställningsytor. En annan person från ett bibliotek
förklarar sitt årtal med att de fick större lokaler det året. Liknande svarar en tredje
person från ett huvudbibliotek att de började ha utställningar när det nya biblioteket
byggdes.

Tidpunkten för uppkomsten av konstutställningar hos filialerna är senare än
huvudbibliotekens årtal enligt bibliotekspersonal. Sammantaget säger personalen från
filialerna att de började med att ha konstutställningar dessa årtal: 1980-talet, 1985, 1986,
ca 1990, 1993, 1994, och 2001. Liksom hos personal från huvudbiblioteken finns det
personal från filialer som är osäkra och säger: ”Till och från sedan 1993” och ”Vet ej
någon gång under 80-talet”.  Till och med en person från en biblioteksfilial som sagt att
de inte har några tillfälliga konstutställningar skriver att de började ha utställningar
årtalen 1980-1990. Man kan därför tolka det som att de slutat med att ha utställningar
efter år 1990. Samma anledning som angivits personal från huvudbibliotekens håll
uppger personal från filialer och berättar att de startade med utställningar då de fick ett
nytt bibliotek eller denne själv började arbeta där. Hos personal bland filialerna gäller
dessa orsaker tidpunkten år 1994. Man kan se en tendens till att tidpunkten för
uppkomsten av konstutställningar har börjat tidigare hos huvudbiblioteken medan
perioden för samma sak ligger senare hos filialerna. Tendensen är att huvudbiblioteken
har börjat tidigare dvs. omkring 1970-talet till 1980-talet och att filialerna börjat senare
dvs. från 1980-talet till 2001. I synpunkter av både personal från huvudbibliotek och
filialer tycker jag mig kunna se något samband på att det kan bero lite på den ansvariga
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bibliotekspersonalen, huruvida det finns engagemang och intresse av att börja med att
ha konstutställningar. Vidare har konstutställningsverksamheten funnits så länge de
jobbat på sitt respektive bibliotek. En slutsats varför många filialer inte har utställningar
är platsbrist, minskade personalresurser, lokalomfattning och öppettider. Det verkar vara
mer tradition att ha utställningar på huvudbiblioteken jämfört med filialerna.

Den tid som de tillfälliga konstutställningarna befinner sig på huvudbiblioteken kan
vara från den kortaste tiden två veckor upptill den längsta tiden en och en halv månad.
(se bilaga: 4, tabell:8) Jämför man tidslängden på respektive konstutställning hos
filialerna så är den kortaste tiden 14 dagar, dvs. två veckor, samma som
huvudbiblioteken och den längsta tiden är ingen bestämd tid. Tyngdpunkten bland
filialpersonalens svar ligger på en månad, vilket stämmer ganska bra överens med vad
huvudbibliotekens personal har svarat.
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Det finns en mängd olika yrkestitlar på den person som har till uppgift att arrangera
konstutställningarna i biblioteket. De olika yrkestitlarna som benämns av biblioteken
själva har jag ställt upp som en tabell i bilagan.(se bilaga:4, tabell:9) Det är ungefär lika
varierande vad beträffar yrkeskategorierna på de personer i biblioteket som bestämmer
och avgör vilken konst som ska visas på biblioteken, som det är på den person med
uppgift att arrangera konstutställningarna i biblioteket. (se bilaga:5, tabell:10) Även här
har jag försökt visa i bilagan alla olika benämningar som kommit fram i mina
frågeformulär. Några titlar som nämns är förmodligen flera benämningar på samma
yrkestitel. Vad är t.ex. skillnaden mellan en filialchef och en filialföreståndare? Min
slutsats är att om en konstnär vill ha sin konst utställt på ett bibliotek varierar
förhållandena från bibliotek till bibliotek. Det varierar till vilken yrkeskategori och
yrkestitel man ska vända sig till för att få hjälp, kontakt eller information. När man
tänker på den mängd olika titlar det finns i ett bibliotek får det mig att tänka på Pierre
Bourdieus teorier om olika yrkestitlar inom ett fält. De olika yrkestitlarna är kanske
benämningar på personer som har olika positioner i fältet.

Det kan vara ett mer komplicerat förhållande mellan parterna i det här ämnet än vad
man tror. En bibliotekschef på ett huvudbibliotek berättar att den yrkeskategori som
avgör vilken konst som ska visas, sker speciellt vid kontroversiella utställningar, i
samråd med ordförande i kultur och fritidsnämnden. Medan istället konsthallschefen,
som arbetar åt kommunen, dvs. konstansvarig tjänsteman i kultur- och fritidsnämnden,
är den yrkeskategori i ett annat fall som avgör konsten. Det är större variation på
yrkesbenämningarna på de som arrangerar konstutställningar än de som bestämmer och
avgör konsten, där det är några få bestämda personer. Konstnären kan till och med själv
stå som arrangör vid något bibliotek.

Det man kan undra över som en betraktare utifrån företeelsen tillfälliga
konstutställningar är hur kontakten tas mellan biblioteket och konstnären för att det ska
ordnas konstutställningar? Är det t.ex. biblioteket, konstnären, annan person eller
organisation som kontakten går via? Det är lika många konstnärer som nämnt bibliotek,
länskonstnär eller person som tagit kontakten. Därefter har tyngdpunkten av svaren varit
på konstföreningen eller annan organisation och till sist konstnären själv med ett något
antal färre svar. Jag vill uppmärksamma läsaren på att det bara är några få som sagt att
kommunen har del i kontakten. I frågeformulären varierar svaren och det är ganska
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olika synpunkter som kommer fram vad gäller kontakten från konstnärerna. De som tar
kontakten enligt konstnärerna är dessa: biblioteket, konstnären själv, konstföreningen,
annan länskonstnär, bildlinjen på Lunnevads folkhögskola, bibliotekspersonal, inbjuden
av Kultur & fritid, annan person, arbetsförmedlingen Kultur & media, ordföranden i en
målargrupp frågade chefsbibliotekarien på biblioteket, vandringsutställning som KC
ordnade, Konstnärscentrum (KC) i Östergötland och projekt i samarbete med
länskonstnären ÖBF AF-Kultur landstinget och AF kultur.
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Sammantaget skulle man kunna säga att arbetsuppgifterna i arrangerandet av
konstutställningar enligt personerna från huvudbiblioteken innebär att sköta kontakten
med konstnären. Det kan innebära att man från bibliotekets sida ska annonsera om
utställningarna i pressen, sköta dessa presskontakter, tillverka och sätta upp affischer att
sända ut eller placera på ett tiotal ställen i kommunen. Arbetsuppgifterna kan handla om
att skriva förteckning över konstverken och ange priser. Det kan handla om att stå för
och ordna vernissage med blommor, eventuella musikinslag och något ät- och drickbart
exempelvis juice i samband med det och se till att någon inviger utställningen.
Personalen från biblioteket ska se till att det fungerar praktiskt för konstnären som t.ex.
plocka fram stege, mätpinne, linor och sax. Det praktiska arbetet kan till och med
fungera som rent konkreta och självklara uppgifter för den som är insatt som
exempelvis att ibland kopiera, skriva ut affischer och prislista. Således kan det vara så
att bibliotekspersonalen bistår med praktisk hjälp som t.ex. innebär att rulla undan
hyllor, spika och ta fram skärmar. Det är också av vikt att tänka på kontakter, samarbete
med föreningar och studieförbund.

En bibliotekaries uppgift kan vara att kolla om platsen är ledig och om de skärmar som
finns till bibliotekets förfogande är på plats. I ett annat fall kan man enligt en person
från ett huvudbibliotek se vad gäller arbetsuppgifterna att dessa inte verkar så krävande
när denne svarar att uppgiften är att boka utställningsplatsen. Det är utställarnas uppgift
att arrangera menar biblioteket när det förklarar att ”Det är inte frågan om att
”arrangera”. Vi har en mängd utställningar av mycket olika slag. Vi erbjuder utrymme;
arrangerar gör utställarna själva”. Det skiljer sig i arbetsuppgifterna mellan
bibliotekspersonal från biblioteken och en annan person från ett huvudbibliotek
sammanfattar uppgifterna med ”Boka, sköta information, annonsera, anordna
vernissage, presskontakter”. Andra uppgifter som tidigare inte nämnts bland svaren, är
en synpunkt från ett huvudbibliotek, som kommer fram med arbetsuppgifter bestående
av försäkringar, bevakning, försäljning, kontaktperson och tillhandahållandet av
skärmar i samband med hur företeelsen tillfälliga konstutställningar går till. En annan
kommentar är att det kan innebära fyra hållpunkter vad beträffar arbetsuppgifterna: den
första är att ha en utställningsplan och kontakten med konstnärer, den andra är
marknadsföring i form av annons, utskick, e-mail, press m.m., den tredje är tekniskt-
praktiskt som innebär att hänga och bygga utställningen och den fjärde och sista handlar
om transporten.

Hur går verksamheten till på filialerna vad gäller arbetsuppgifterna? Personalen från
filialerna betonar konstnärens roll i det hela lite mer än vad personerna från
huvudbiblioteken gör när filialpersonal säger att arbetsuppgifterna består av att ta
kontakt med ”amatörkonstnärer” på orten, hänga och ställa ut konsten i samarbete med
konstnären. Personalen från filialerna har liknande synpunkter som huvudbibliotekens
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personal när de förstnämnda säger att deras egen uppgift är att göra affischer, skriva
program och tillhandahålla och information om utställningarna. Det kan vidare handla
om en viss ommöblering av lokalen, skriva skyltar samt bistå med råd och
handräckning. I synpunkterna från filialerna säger man bl.a. att uppgifterna vidare
innebär att ta emot och hänga upp konst av företrädesvis lokala konstnärer. Jag får den
uppfattningen att personalen på filialerna anpassar sin hjälp till konstnären och är lite
mer aktiva själva när det gäller att få tag på konstnärer som vill ställa ut. Sålunda säger
en person från en filial att det främst handlar om att få tag på konstnärer och boka in
dem på scheman för årets konstutställningar. ”… Om de inte själva gör affischer och
kataloger ombesörjer biblioteket det.”  En annan filialpersonal visar dess filials aktiva
engagemang när denne säger att de har en lista över konstnärer som de kan ringa till och
berättar att det hela handlar om att ”Fånga upp intresserade personer som vill ställa ut:
bland barn ungdomar, vuxna, dessutom finns ett enkelt konstnärsnätverk, en lista på
konstnärer i staden att ringa till. Fått napp flera gånger”. Alltså skulle jag kunna dra den
slutsatsen att det är vid fler huvudbibliotek än filialer som det finns en verksamhet
tillfälliga konstutställningar.

Motsatsen till de personer från filialerna som är aktiva i sökandet efter konstnärer till de
tillfälliga konstutställningarna på biblioteket är ett svar som istället säger att de upplåter
utrymme om de får en förfrågan. ”Vi har ingen person som arrangerar utställningar,
utan upplåter utrymme om vi får en förfrågan. De som haft utställningar har arrangerat,
ställt ut och hängt själva.” En annan biblioteksfilial skriver att biblioteket hänger och
arrangerar men överlämnar en del arbete även till konstnärerna själva. Samma bibliotek
berättar att de även har upplåtit lokalerna till vernissage med publik. En slutsats är
därför att en del bibliotek tar kontakt med konstnärer eller andra för att det ska ställas ut
konst på biblioteket och en del bibliotek upplåter utrymme om konstnären själv tar
kontakt med biblioteket. Arbetsuppgifterna varierar från bibliotek till bibliotek och det
kan vara väldigt olika vilken hjälp man får från bibliotekets sida som konstnär. Det kan
också vara blandat vad gäller bibliotekspersonalens respektive konstnärernas roll i det
praktiska arbetet med konstutställningarna. Det är t.ex. väldigt olika vem det är som
sätter upp konsten i biblioteket, vilket också kan ses utifrån resultatet i uppställningen
nedan:

 Vem sätter upp konsten till konstutställningarna i biblioteket?
1�
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HB Konstnären 6
Konstnären i samråd med 2
bibliotekspersonal
Bibliotekspersonal,
konstnären, bibliotekspersonal
i samråd med konstnär 1
Varierar, konstfrämjandet 1
resp. ortens konstförening/konstnären
Konstnären/ 1
konsthallschef i kommunen/ assistent
Olika 1
Utställarna själva 1

Filial Bibliotekspersonal i samråd med
konstnär 3
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Bibliotekarie 1
Bibliotekspersonal/Konstnären/ 1
bibliotekspersonal i samråd med
konstnär
Konstnären 2
Konstnären el. vid utställning 1
från konstmuséets museeipersonal
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Det man kan undra över är hur konstnärerna upplever bemötandet på biblioteken
jämfört med andra utställningslokaler. Är publikens reaktioner annorlunda på ett
folkbibliotek jämfört med om konsten hade visats i en konsthall eller liknande? I
frågeformulären kan man se att de flesta konstnärer upplever bemötandet från
bibliotekets håll som positivt. De säger t.ex. ”Mycket bra med ett gott intresse för
bildkonst”, ”Mycket bra bemött likvärdigt jämfört med andra utställningslokaler” och
”Mycket bra och positiv”. Det är endast ett exempel på svar där konstnären ansett att det
inte är någon skillnad jämfört med andra platser utan ”samma positiva”. Andra
kommentarer som inte är riktigt lika positiva är de som svarar ”Det har blivit bättre med
åren” och ”Blandat bemötande så är det också på andra utställningslokaler”. En del
konstnärer är inte positiva i samma utsträckning utan menar att det inte finns samma
professionella konstkunskaper på biblioteket. Exempelvis dessa svar: ”På museer och
gallerier är personalen professionell på utställningar, på bibliotek inte. Bemötandet
vänligt allt efter humör på både bibliotek och andra lokaler” och ”De flesta människor
jag mött har varit intresserade jag har fått ett vänligt bemötande, även om inte
konstkunskaperna alltid funnits hos alla”.

Här kan man se ett förhållande som visar en variation på svaren från konstnär till
konstnär och dessutom ana olikheter i bemötandet från bibliotek och i konstnärernas
upplevelser av själva bemötandet likaså. Det finns de konstnärer som har en bild av sin
upplevelse där bemötandet både varit positivt och negativt. Detta verkar enligt min
mening bero på vilket bibliotek det handlar om, vem som ska göra vad och vad som är
tillåtet i en utställning. Den blandade upplevelsen av bemötandet beskrivs av en
yrkeskonstnär som berättar att det var bra vid ett tillfälle därför att biblioteket hade en
anställd som hängde och skötte utskick av vernissagekort. Sedan var det mindre bra på
ett annat bibliotek, där konstnärerna fick sköta allt själva och biblioteket stod endast för
lokalen menade samma yrkeskonstnär. I en annan konstnärs beskrivning var
upplevelsen att personalen ställt upp och konstnären fått den hjälp den behövt. Sedan är
det även några få konstnärer som upplever intresset som svalt och rent ut sagt dåligt vad
gäller deras bemötande från  bibliotekspersonal och ansvariga för
konstutställningsverksamheten på biblioteken. De säger så här: ”dålig (saknar ofta
servicekänsla)” och ”Jag har inte haft fler utställningar än dessa så jag har inget
uttömmande svar på frågan, men i dessa fall har bemötandet varit ganska svalt, med
mindre intresse och kunskap än på ”riktiga” utställningslokaler”. Tendensen lutar ändå
åt att de flesta konstnärer är mycket positiva i sin upplevelse av bemötandet från de som
har hand om utställningarna på biblioteken.

Konstnärerna förklarar sammanfattningsvis orsaken till att de inte kan svara på hur
publikens bemötande är på grund av att denne själv inte möter publiken. Det är därför
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svårt att veta vad publiken tycker om konstutställningarna. De säger exempelvis att de
bara har mött publik på ”vanliga” utställningslokaler och att det därför inte går att göra
någon jämförelse. Konstnärerna säger att man träffar inte publiken själv där på samma
sätt. En del svarar istället att publikens bemötande är likartat med andra
utställningslokaler eller berättar att de bara varit närvarande själva vid vernissagerna så
därför kan de inte säga hur det varit övriga dagar. Om det skulle vara någon skillnad
mellan biblioteket som utställningsplats kan det vara just det som en konstnär säger att
skillnaden är ”…att folk kanske lånar böcker efteråt”. I en del synpunkter från
konstnärerna framskymtas attityder om att det beror lite på biblioteket och personalens
engagemang vad beträffar publikens bemötande av konstnärernas utställningar. De
säger t.ex. så här:

•  ”Det är kanske inte så stor skillnad jämfört med exempelvis ett mindre galleri. Det
beror väl mycket på hur presentationen görs. Biblioteket kan till exempel etablera ett
lätt tillgängligt permanent utrymme.”

•  ”Jag kan inte säga så mycket om det eftersom jag inte finns på plats under
utställningstiden men man hör av personalen att oftast är besökare på biblioteken
positivt inställda.”

•  ”Svårt att säga då personalen inte är direkt aktivt engagerad i utställningarna.”

•  ”Jag har ställt ut på så många olika ställen och fått sånt varierat bemötande…det är
olika, plats, ort, lokal…”

•  ”Likartad. På biblioteket kan utställningarna bli förbisedd [!] eftersom ärendet kan
vara annat än att se på konst.”

•  ”Ljus och spotlight är ju mycket viktigt, det finns inte alltid på bibliotek. Man ska
känna att rum och väggar verkligen är till för konst. Inte så att tavlorna blir en
självklar trevlig bakgrund i en sittgrupp eller arbetsrum. Man ska förstå att man går
in i rummet för att se på konst. Där kan det ibland bli lite diffust. En del märker inte
alls att det är en utställning på gång. Det finns kanske bokhyllor, höga taklampor,
affischer och dylikt i närheten som oroar intrycket av tavlorna. De bara flyter in i
möblemanget.  Så var det inte i …, vi hade många bilder, så det gav intryck av
utställning.”

Synpunkterna från konstnärernas upplevelse av publikens reaktioner är att
biblioteksbesökarna både är mycket intresserade och mindre intresserade. Sådana
positiva svar uttrycks med ”Positiva reaktioner över att få se konstutställningar på sitt
bibliotek” och ”Många besökare, positiv reaktion”. Exempel på där upplevelsen varit
det helt motsatta är: ”Mindre intresserade” och ”Mindre kunnig publik inte så mycket
besökande”. Det har inte varit några kostnader för konstnären att ställa ut på biblioteket
men när det gällt den kommersiella sidan upplever konstnären att biblioteket var helt
ointresserat. Konstnären menar att det tar både tid och kraft att ordna en utställning men
att denne upplever det som att konstnären helst bara ska vara glad att få visa upp sin
konst på biblioteket. Förväntas konstnärerna vara positiva i mötet med biblioteket? Min
slutsats är att konstnärerna gärna vill att bibliotekspersonalen ska hjälpa till att sätta upp
konstutställningarna och t.ex. sköta informationen av denna och inte enbart ha som
uppgift att upplåta ett platsutrymme för konstnärerna.
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Kriterierna, bedömningarna och smakerna verkar vara olika på respektive bibliotek. I en
synpunkt från ett huvudbibliotek svarar en person med ställning som kultursekreterare
att det handlar om dennes smak i samarbete med Studieförbund. Kriteriet är som sagt att
i första hand ge plats för konstnärer och konsthantverkare bosatta i kommunen. I en
annan synpunkt förklaras att dess huvudbiblioteks kriterium handlar om ”omdöme” och
”sunt förnuft”. De är mycket öppna men har  satt en gräns och undviker allt för
kontroversiella utställningar, har som princip att biblioteket är till för alla vilket innebär
att alla ska kunna få ställa ut konst. Biblioteket  har hittills inte sagt ifrån till någon
konstnär, vilket innebär att det kanske inte heller faktiskt har dykt upp någon konstnär
med en alltför kontroversiell utställning enligt bibliotekets kriterium. En liknande
avgränsning i kriteriet för den konst som väljs ut i företeelsen tillfälliga
konstutställningar på folkbibliotek kan ses hos en annan person från ett huvudbibliotek
när denne menar att det inte ska vara en konst med rasistiska eller liknande motiv. Till
skillnad från ovanstående biblioteks kriterium kan man se att kriteriet hos ett annat
bibliotek inte inrymmer all slags konst eftersom ”hötorgs- konsten” inte är medräknad,
vilket förmodligen bibliotekspersonalen kallar den konst som säljs av hobbykonstnärer,
lokala konstnärer och konsthantverkare på marknader.

Det finns ett visst förhållande mellan de bibliotek som tar emot lokala förmågor och de
som helst inte gör det. De säger exempelvis ”gärna lokala förmågor”. Den
bibliotekspersonal som svarar att de visserligen inte har några klara och tydliga kriterier
verkar ändå ha en viss avgränsning när de säger att enskilda ”amatörer” undviks om de
inte är kunniga. I detta verkar det handla om ett kriterium som innebär att
hobbykonstnärer ska vara väldigt kunniga och alltså finns det ett slags kvalitetskrav på
hobbykonstnärerna. Men vem kan säga vad som är ”kunnigt” utan kriterier? Medfödd
kunskap, sunt förnuft, utbildning, kulturellt kapital? I en synpunkt från ett
huvudbibliotek kan man ana förhållande där olika synsätt finns huruvida det är
etablerade eller hobbykonstnärer som ska få ställa ut. De säger att det är ”Ingen lätt
uppgift att svara på. Vi blandar etablerade konstnärer med amatörer. Viss kritik får vi
ibland från de etablerade för att ”amatörer” släpps in. Vårt omdöme får avgöra från fall
till fall.” Det finns skilda attityder mellan konstnärer och ett visst motstånd från
etablerade konstnärer när det gäller att låta hobbykonstnärer få ställa ut. Det är flera
personer från huvudbibliotek som inte talar om hur de avgör vilken konst som ska visas
eller vilka kriterier de har på konsten. Synpunkterna från biblioteken ser ut så här: ”Vi
förbehåller oss rätten att själva avgöra kvalitén på konst”, ”Vi avgör själva vad vi vill
visa.” Och ”? Ingen uttalad policy”.  En fråga man kan ställa sig är hur kan kvalitén på
konsten avgöras från dessa bibliotek utan att det finns några speciella kriterier? Handlar
det om smak, omdöme eller erfarenhet? Handlar det om bibliotekspersonalens smak?

I och med att tendensen i svaren från frågeformulären lutar åt att kulturpolitiska mål inte
har någon speciell betydelse, kan man tolka det som att kriterierna för den konst som
väljs ut för att visas på biblioteken, handlar om bibliotekets egen smak. Vad har
biblioteket för kriterier för vilken konst som ska visas och ställas ut? Vad är det som
avgör vilken konst som visas på biblioteken? Handlar det om det enskilda
bibliotekspersonalens smak? Automatiskt kommer man in på begrepp och definitioner i
detta sammanhang om vad som är ”bra” respektive ”dålig” konst, ”kvalitet”,
avgränsningar, urval. Man kan fråga sig ”vad är konst?” enligt bibliotekens definitioner
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om man tittar efter de kriterier som biblioteken själva ställer upp på det som får visas i
tillfälliga konstutställningar?

Några personer från huvudbiblioteken talar inte om hur de avgör vilken konst som ska
visas eller vilka kriterier de har på konsten. En synpunkt från ett huvudbibliotek säger
istället att de inte är så stränga när det gäller kvalitetskriterierna och förklarar detta med
”Eftersom vi är ett folkbibliotek och inte tar varken hyra eller provision av utställarna,
så är jag inte så sträng när det gäller kvalitetskriterierna. Jag tycker att vi kan ”bjuda på”
våra väggar och övriga utrymmen”.

Vad säger då filialpersonal om sina kriterier på vad som får ställas ut? Det finns en
grupp bland filialernas personal som säger att de gärna visar lokala konstnärer. De säger
så här: ”Vi visar främst konst av lokala konstnärer” och ”lokal av god kvalitet”. En
annan filialpersonal menar att kriterierna för konstutställningarna ingår i samma
kriterier som deras andra verksamheter på biblioteket. ”Den faller under samma kriterier
som vår andra verksamhet, vad gäller kvalitet etc. (Dock att de flesta är amatörer).”
Sedan finns det en grupp personal från filialer som menar att de inte har så stora krav,
inga särskilda kriterier och bedömning av konsten. De säger uttryckligen: ”Inte några
”stora” kvalitetskrav när det gäller amatörkonstnärerna”, ”Vi har inga särskilda
kriterier” och ”Vi har ingen bedömning av konsten. Det blir visserligen ojämna
utställningar, men vi tycker alla kan få visa sin stil”. Min slutsats är att om det är
smaken som gäller för vilken konst som kan tänkas visas på respektive bibliotek kan
man inte veta i förväg som konstnär om konsten faller in under ett visst biblioteks
kriterier eller smak. Detta eftersom smaken är olika för varje enskilt huvudbibliotek-
eller filials personal. Men man kanske är en god bit på väg och det kan vara ett säkert
sätt för konstnären att få sin konst utställd är om konsten faller in under fältets
värderingar. Men om konsten är allt för kontroversiell kan man tänka sig att det skulle
bli ett motstånd och en strid mellan biblioteket och konstnären. Biblioteket är i så fall en
hierarki över konstnären inom detta sammanhang i fältet.

Om man som betraktare utifrån försöker se kriterierna för det som får ställas ut i
konstutställningarna kan man se att många av konstnärerna i frågeformulärsvaren tycker
att det ska vara bra konst med god kvalitet, det ska väcka någonting, tankar, känslor,
diskussion, provokation och utmaning. Det märks i frågeformulärsvaren att
konstnärerna har olika betydelse för uttrycken ”bra” och ”kvalitet”. Vad är ”bra” konst
med ”god” kvalitet? Enligt konstnärerna är bra konst detsamma som mycket måleri.
Betydelsen av vad som menas med ordet bra förklaras inte utan bra konst platsar
överallt. Bra konst och god kvalitet är den konst som görs av yrkesverksamma
konstnärer. Likaledes sätts likhetstecken mellan yrkesverksamma konstnärer och
kvalitet medan  ”amatörkonstnärer” hör ihop med lokal anknytning. Därefter jämförs
barns konst med att du haft roligt. En yrkeskonstnär säger ”Att den faller mig i smaken
–”bra ” konst”. Synpunkterna från konstnärerna ser ut så här:

•  ”Bra konst av yrkesverksamma konstnärer. Bibliotekets utställningar kan ofta vara
för mycket av konstcirkelns karaktär.” (yrkeskonstnär)

•  ”Jag tycker att den konst som visas ska vara av ”god kvalitet” vilket naturligtvis är
svårt att definiera precis som god litteratur.- Men inte ”hötorg” eller för
amatörmessig.[!] Ja. Du förstår …”
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•  ”De tavlor jag anser bäst, dock  ej alltför stora”.(hobbykonstnär)

Andra konstnärer anser istället att det ska vara varierad konst av alla sorters grupper,
barn, hobbykonstnärer och yrkeskonstnärer.

•  ”Ge tillfälle både för yrkesverksamma att ställa ut men också för hobbykonstnärer
att få visa vad de gör för att inspirera andra.” (yrkeskonstnär)

Vidare räknas bilder av barn och ungdomar, vuxna amatörkonstnärer och gärna
yrkesverksamma konstnärer upp av en konstnär.

•  ”Jag tycker att biblioteket ska vara ett Forum för konst på olika nivåer. Detta kan
eller vill inte Gallerier och konsthall ställa upp på, därför fyller biblioteken en viktig
roll i det sammanhanget att ge icke professionella en möjlighet att visa sin konst.”

En synpunkt enligt en yrkeskonstnär är att urvalet ska göras av någon professionell
person antingen i första hand av en konstnär eller i andra hand en konstsakkunnig
museiperson. Andra konstnärer vill att konsten ska väcka någonting, vilket kan ses i
dessa svar:

•  ”Endast kvalitativ konst, några andra kriterier vill jag inte ha. Allt går att visa om
det är bra. Konst ska ju, stimulera, lära, irritera, få publiken att tänka i nya banor
etc.”(yrkeskonstnär)

•  ”Jag tycker om konst som inte är så strikt, det ska vara mycket fantasi bakom det
blir roligare att titta på det.” (hobbykonstnär)

•  ”Tankeväckande, känsloväckande, diskussionsväckande” (konstnär)

I andra svar från konstnärerna kunde man ana att de inte visste riktigt hur de skulle
svara eftersom frågan automatiskt kommer in på frågan ”Vad är konst?”. Exempel på
sådana svar är dessa: ”Vilken som”, ”Omöjligt för mig att svara på. Omväxlande bild-
och skulpturkonst” och ”Det kan ju vara allt möjligt”. De konstnärer som ändå svarat
speglar lite av en syn på vad konst kan innebära och ge för upplevelser för den som
betraktar det. En yrkeskonstnär sätter inga speciella kriterier utan svarar istället ”inga
gränser”.

Frågeformulärsvaren tyder på att de flesta är överens om att det ska vara bra konst med
god kvalitet som ställs ut på biblioteken. Däremot finns det en grupp som tycker att
definitionen på vad som är bra konst är den konst som görs av yrkesverksamma
konstnärer och väljs ut av antingen yrkeskonstnärer eller en konstsakkunnig
museiperson. De vill få bort så kallad ”hötorgskonst”, för amatörmässig konst och
konstutställningar av så kallad konstcirkels- karaktär. Någon tycker det går bra med
hobbykonstnärer om anknytningen är lokalt till biblioteket. Den andra gruppen är de
som tycker att det spelar ingen roll om det är en yrkeskonstnär eller hobbykonstnär som
ställer ut konsten bara den är bra. Allt går att visa om det är bra. Denna definition av vad
som är bra konst är annorlunda jämfört med den första gruppens synsätt och i denna
finns även hobbykonstnärer inräknade. Biblioteket är till för alla sorters grupper från
barn till vuxna och alla ska få möjlighet och chans att ställa ut sin konst som kan
inspirera andra. De som är självlärda och inte har någon konstutbildning skulle ha en
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chans att visa sin konst som kanske inte skulle vara möjligt om de sökt sig till gallerier
och konsthallar.

En tredje grupp menar att god konst är sådan konst som är tankeväckande,
känsloväckande, diskussionsväckande, stimulerande, lärande, irriterande, få publiken att
tänka i nya banor, provocerande, utmanande och inte så strikt utan mera av fantasi och
roliga att titta på. En annan grupp menar att konst som ställs ut kan vara allt möjligt och
att det inte finns några gränser för vad som är konst. Konstdefinitionerna skiljer sig från
konstnär till konstnär, då den här slutliga synpunkten har en definition på konst där det
inte finns några avgränsningar eller en betydelse av att konst har inga gränser.
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Jag har i kapitel 5 försökt koppla nationella-, kommunala kulturpolitiska mål och
bibliotekets egna mål till det som tidigare nämnts har med konst och konstutställningar
att göra och detta kapitel kan därför ses som ett svar på frågeställningen: ”Vad säger
nationella-, kommunala kulturpolitiska mål kopplade till konsten samt bibliotekets egna
mål om dess inflytande på företeelsen tillfälliga konstutställningar?”
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Enligt en bibliotekarie från Riksdagsbiblioteket kan man hitta de senaste nationella
kulturpolitiska målen i Kulturutskottets betänkande 1996/97: KrU01 (fulltext) i Rixlex
och på Statens kulturråds hemsida. Däremot om man vill ha tag på kommunernas mål
menade hon att man skulle vända sig direkt till kommunerna. (e-mail
biblioteket@riksdagen.se, 2001) De senaste nationella kulturpolitiska målen i
dokumentet är daterat den 27 december år 2000. Grunden för dagens kulturpolitik är de
mål som Riksdagen fastställde år 1974 och senare modifierades år 1996. Jag kommer i
det här avsnittet att försöka analysera målen i dokumentet och koppla det till konsten.

I det första målet ”Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att
använda den”. Kulturpolitikens uppgift är att värna om yttrandefriheten; ”Den
konstnärliga friheten skall garanteras genom en kulturpolitik som stödjer utan att styra
det konstnärliga innehållet”. (Kulturrådet, De kulturpolitiska målen, 2001-05-21, kl. ca.
13.30) Detta skulle man kunna tolka som att kulturpolitikens uppgift är att försöka
trygga konstnärligt utövande utan att för den delen behöva dra fördel av den. Den
verkliga yttrandefriheten ”kräver att det finns en mångfald arenor som är tillgängliga för
människor oberoende av social tillhörighet, kön, yrke, geografisk belägenhet, etniskt
ursprung eller funktionshinder”. (Kulturrådet, De kulturpolitiska målen, 2001-05-21, kl.
ca. 13.30) Jag tolkar det som att kulturpolitiken ska försöka bestämma konsten genom
att fungera som ett stöd för konstnärligt utövande utan att påverka den.

I det andra målet ”Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till
kulturupplevelser samt till eget skapande” står det att: ”De hinder som gör att många
människor och grupper fortfarande står främmande för kulturlivet måste brytas ned.
Kulturinstitutionernas arbete måste breddas och i större utsträckning utgå från ovana
deltagares villkor”. Min tanke blir efter dessa ord att folkbibliotek och dess filialer är en
kulturell institution med en bredd av kulturella aktiviteter samlade inom ett och samma
hus och är en plats där visning av konstutställningar inte verkar så främmande för
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besökarna. Vidare innebär det andra målet att: ”Samverkan med folkbildning,
föreningsliv, amatörorganisationer, nätverk och eldsjälar måste utvecklas.
Erfarenhetsutbytet mellan professionella och amatörer bör stimuleras ytterligare.” Jag
tolkar det som att folkbiblioteket är en kulturell institution som ska samarbeta med
andra organisationer. Vidare behöver man stödja kunskap och erfarenheter mellan
professionella och amatörer. I det andra målet beskrivs det vidare att kulturpolitiken
också ska främja ett rikt kulturutbud i hela landet och skapa möjligheter för
kulturutbyten mellan olika regioner. Det ska vara möjligt att få uppleva kultur och skapa
själv oberoende var man bor. ”Statliga institutioner med nationellt åtagande måste bli
tillgängliga för människor i hela landet.”

Det tredje kulturpolitiska målet innebär ”Främja kulturell mångfald, konstnärlig
förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa
verkningar”. Vidare innebär detta mål att ”Kulturell mångfald är en förutsättning för ett
rikt kulturliv. Genom att undanröja hinder för skapande och stödja och stimulera
kulturutövare och kulturella uttryck över ett brett fält skall kulturpolitiken verka för
mångfald”. Det står att ”Den kulturpolitiska uppgiften är att skapa bästa möjliga
förutsättningar för det yrkesverksamma konstnärliga arbetet. Experimentell och
nydanande konst är, i likhet med grundforskning, avgörande för framtida expansion och
kvalitet, men sällan kommersiellt lönsam. Därför skall även nya kulturella uttryck och
mindre etablerade kulturutövare stimuleras och stödjas”. Jag tyder detta resonemang till
att man inte ska vara främmande för konst man inte förstår och inte heller fördöma
hobbykonstnärer. Likaså är det av vikt att stödja yrkesverksamma konstnärer. I det
tredje målet beskrivs det vidare att kommersialismens negativa verkningar på kulturens
alla områden ska motverkas. Jag anar att bibliotekspersonalen i frågeformulären i
kriterier för den konst som ska få ställas ut har tänkt på att inte visa allt för
kommersialiserade utställningar. De kulturpolitiska målen har på sätt och vis något
inflytande i bibliotekens bedömningar även om flera bibliotek själva inte anser detta.
Begreppet kvalitet beskrivs så här i det tredje målet: ”Kvalitet, särskilt konstnärlig
kvalitet, är inte statisk. Konstnärlig förnyelse bygger ofta på att nyskapande konstnärer
bryter mot rådande kvalitetsuppfattningar. I strävan efter kvalitet är gediget kunnande
liksom alternativ till slentrianmässig och schablonartad kulturproduktion särskilt
viktig.” Det slår mig när jag läser dessa ord att det kan vara svårt för
bibliotekspersonalen att sätta upp kriterier på konst om konst bryter mot rådande
kvalitetsuppfattningar.

Det fjärde målet innefattar orden; ”Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft i samhället”. Likaså säger målet att ”Kulturpolitiken skall
möjliggöra oberoende utforskning av konstens uttrycksmöjligheter”. Vidare innebär
målet att kulturskapandet kan ha en kritisk funktion i samhällsutvecklingen, därför att
den konstnärliga verksamheten ger nya perspektiv och kombinerar kunskaper från
skilda fält på nya sätt. Det är viktigt att det skapas förutsättningar för dynamik.
”Konstnärerna erbjuder visioner och stimulerar samhällsdebatten genom att ifrågasätta
värderingar, företeelser och tendenser i samhället.” Jag anser mig här finna en koppling
i det fjärde målets ovanstående rad till att konstutställningar kan ge upplevelser om
samhällets problem och möjligheter. Om jag sedan kopplar detta resonemang till
samhällsteoretikern Habermas skulle jag vilja föra det samman med tänkandet av en
offentlighet. Med detta tänkande menar jag att det handlar om en offentlig
samhällsdebatt inom konsten som många kan ta del av och diskutera på en offentlig
plats, där biblioteket i varje fall mina ögon kan betraktas som en offentlig plats eller
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rum i vårt samhälle. Vidare uttrycks i det fjärde målet vikten av att ”Konstnärligt arbete,
vetenskaplig forskning och tekniska innovationer bygger på att människor med talang
och idéer får stort svängrum. Kulturalster bör prägla samhällsbilden och samhällslivet
på ett helt annat sätt än idag”. Jag håller fast vid min koppling och tanke i fjärde målets
ord och jag menar att konst kan spegla och beteckna samhället. Sedan beskrivs det att
stöd till oberoende konstnärer och fria konstnärsgruppers verksamhet är ett sätt att
främja kontinuerlig utveckling på kulturens område. Uttryckligen står det också att
”Konstnärers och andra kulturarbetares möjligheter att delta i det samhälleliga
utvecklingsarbetet på nationell, regional och lokal nivå bör stärkas. Kulturperspektivet
bör genomsyra alla samhällssektorer”.

Det femte målet innefattar att ”Bevara och bruka kulturarvet” och det sjätte målet lyder
”Främja bildningssträvanden”, Bibliotekets syfte nämns i det sistnämnda målet.
”Kulturinstitutionerna, särskilt bibliotek och museer, har också en central roll i
uppgiften att möta och främja människors bildningssträvanden.” I det sista och sjunde
kulturpolitiska målet; ”Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika
kulturer inom landet” beskrivs Kulturpolitikens uppgift att” … bidra till att människor
med olika etnisk och kulturell bakgrund kan mötas och ge impulser åt varandra”. Det
förklaras i målet att i blandningen av olika kulturella uttrycksformer finns möjligheter
för nytt skapande och ny kvalitet. Kulturell förnyelse kan främjas genom ett intensivare
kulturutbyte. Vad gäller den kulturpolitiska uppgiften på global nivå, så innebär den ”…
bland annat att kulturens roll i världssamhället, framhäva kulturens betydelse för
människors välstånd och frihet och underlätta kontakter över alla gränser”. (Kulturrådet,
De kulturpolitiska målen, 2001-05-21, kl. ca. 13.30)
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Jag har gjort ett försök att få tag på de kulturpolitiska målen i Östergötlands alla
kommuner via hemsidor på kommuner och bibliotek. Därefter skickat e-mail till
personer som verkade ha hand om kommunal information eller som skulle kunna veta
hur man får tag på sådan information. I mina e- brev har jag frågat vad kommunerna har
för kulturpolitiska mål vad gäller kultur och folkbibliotek? Jag har fått fram material
från åtta Östgötska kommuner när jag har sökt bland Östergötlands 13 kommuner.
Bland dessa åtta kommuner som jag fått fram material från har jag valt att ta upp de jag
funnit extra relevanta som exempel i nedanstående avsnitt. Jag har valt de kommuner
där jag tycker mig se någon koppling till konsten.
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Kultur- och fritidsnämnden i Linköpings kommun har ansvar för allmänkulturell
verksamhet bl.a. biblioteksservice. Den övergripande målsättningen är att de som bor i
Linköpings kommun ska erbjudas ett brett och varierat utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter med hög kvalitet för alla grupper oavsett kön, ålder eller nationell och
kulturell bakgrund. Vidare ska barn, ungdomar och föreningsverksamhet prioriteras.
Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att beakta den allmänna utvecklingen inom
kultur- och fritidssektorn och göra det som krävs för att Linköpingsborna ska få ett
tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamheter. Kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde gäller verksamheter på fritiden. Kommuninvånarnas möjligheter till
stimulans för både kropp och själ menar nämnden på kan ge positiva effekter i
folkhälsoarbetet. Nämndens verksamhetsområden är dessutom viktiga för att
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marknadsföra Linköping som en attraktiv stad att bo i. De övergripande målen för
Kultur och fritid är dessa:

•  ”Linköpingsborna ska erbjudas ett omfattande och varierat utbud av kultur och
fritidsaktiviteter med hög kvalitet.”

När det gäller Biblioteks- och informationsvetenskap är de största målen som på något
sätt skulle kunna kopplas till konsten bl.a. dessa:

•  ”Biblioteket ska utvecklas till ett allsidigt centrum för kultur, kunskap och
information samt bli en samlingspunkt för att främja kontakt mellan människor.”

Sedan står det också att ”Biblioteken ska utgöra plattformen för det fria ordet och vara
en verklig institution i demokratin”. Linköpings kommuns mål för kulturverksamhet är
nedanstående punkter:

•  ”Linköpings kulturliv ska vara allsidigt och karaktäriseras av mångfald.”
•  ”Lokaler/områden där kulturaktiviteter anordnas ska vara tillgängliga för person

med funktionsnedsättning.”

Här står det också uttryckligen och konkret när det gäller konstområdet i kommunen
”Inom bildkonstens område drivs Passagen – Linköpings konsthall av kultur - och
fritidsnämnden som även, direkt eller indirekt genom avtal, ansvarar för utställningar på
andra platser, till exempel på Stifts - och landsbiblioteket”. I det här fallet kan jag se att
de kommunala målen har ett direkt inflytande på företeelsen tillfälliga
konstutställningar. (http: //www.linkoping.se, 2001-01-31 kl. 09:21)
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Kultur- och fritidsnämnden har en målskrivning för verksamheten inom kultur- och
fritidsnämnden år 2001 för Kinda kommun som sammanfattas med att nämndens mål är
att stimulera intresset för och tillgodose behovet av ett mångfacetterat kulturliv som kan
innebära bibliotek, musikutställningar, föreläsningar, seminarier. Vidare att uppmuntra
föreningslivet i allmänhet och den verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i
synnerhet. Kultur och fritidsnämnden består av fem ledamöter och lika många ersättare.
Dess uppgifter regleras främst genom bibliotekslagen. Till Kultur och fritidsnämndens
uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med förhållandena i kommunen, medverka i
samhällsplaneringen, samarbeta med organisationer och föreningar samt inte minst
samarbeta med övriga nämnder/förvaltningar inom kommunen. Så här ser Kinda
kommun på framtiden:

”Behovet av att ett utvecklande kulturliv bedöms bestå och bör kunna utvecklas.”
Kinda kommun radar upp sina mål- och verksamhetsbeskrivningar och visionen i Kinda
kommuns kulturpolitiska mål är att kunna erbjuda kommunens invånare möjlighet till
ett mångfacetterat kulturutbud av biblioteksverksamhet, utställningar och
programaktiviteter. Likaså innebär visionen bl.a. att den centrala rollen som
informations-, bildnings- och kulturinstitution ska verka för att demokratins
grundläggande värderingar främjas.
Målen för den allmänna kultur- och biblioteks- verksamheten är bl.a. dessa:



66

•  ”Att genom olika form av media ge kommuninvånarna tillgång till information,
studier, kunskap samt konstnärlig upplevelse”

•  ”Att förmedla kulturupplevelser av olika slag genom utställnings- och
programverksamhet i form av utställningar av konst och konsthantverk, musik- och
teaterarrangemang och föreläsningar.”

•  ”Att i egen regi eller i samarbete med annan organisation anordna ett kulturprogram
per månad i kommunen”

•  ”Att tillsammans med fritidsgården anordna minst en utställning med
ungdomsinriktning”

•  ”Att tillsammans med föreningar i kommunen samarbeta kring olika kulturprogram”

Kinda kommuns resultatmål vad gäller prestationer är att:

”Att under 11 månader organisera eller upplåta utställningshall för utställningar”

Slutligen finns det en punkt i resultatmålen om Kinda kommuns kvalitetsmål vilken
lyder så här: ”Det utbud som erbjuds vid de olika arrangemangen där kultur och
fritidsnämnden är arrangör eller är delaktig i, skall genomsyras av hög kvalitet”. (e-mail
från Kinda Kommun, 2001-05-28, kl. 11.41.45)
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De övergripande målbeskrivningarna för Vadstena kulturnämnd handlar om att
kulturnämnden ska:

•  ”främja kulturlivet för alla invånare i Vadstena och skapa förutsättningar för olika
kulturella uttryck mellan människor.”

•  ”dess verksamhet ska rikta sig i första hand till Vadstenas invånare, med aktiviteter
hela året, genom biblioteksverksamhet, egna arrangemang och genom stöd till
samarbete med föreningar av olika slag. Nämnden bör också samverka med
turistbyrån i alla frågor som berör kulturturism och andra turistarrangemang med
kulturprofil.”

•  ”ska stödja en barn- och ungdomskultur som utgör ett alternativ till kommersiell
barn- och ungdomskultur och öka barns och ungdomars inflytande och möjligheter
att påverka kulturverksamheten i det lokala förenings- och folkbildningslivet.”

•  ”I samarbete med skola och musikskola skall kulturnämnden verka för att en
kulturskola skapas i Vadstena, som på sikt skall utgöra en naturlig del av skolans
verksamhet.”

•  ”Kulturnämnden vill göra Vadstenas invånare medvetna om stadens unika miljö och
historia och aktivera dem till att ta ställning i bevarande- och nyttjandefrågor.
Nämnden skall också tillvarata och levandegöra äldre tiders och nutidens kultur så
att kulturarvet blir tillgängligt för alla.”

•  ”skall främja mångfald, förnyelse och kvalitet inom kultursektorn, stimulera olika
former av utvecklingsprojekt samt uppmuntra ideella krafter.”
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Sammanfattningsvis är min fundering att hos en del kommuner som exempelvis
Vadstena är de kulturpolitiska målen övergripande och i mer abstrakta termer som
”förnyelse” och ”kvalitet” och påminner eller liknar de nationella och statliga
kulturpolitiska målen. Medan det hos en del kommuner är väldigt specifikt klargjort vad
det är som de kulturella målen ska gälla som t.ex. ”att ha just utställningsverksamhet” i
Kinda Kommun. De abstrakta termerna kan övergripa och innesluta fler ämnesområden
och individuella aktiviteter medan gränserna är mer tydliga i de mål som talar om exakt
vad som ska göras. Kanske att ett sådant mål lättare följs om man talar om exakt vad
målet innebär. Samtidigt som ett sådant tydligt klargjort mål kanske utesluter andra
kulturella aktiviteter som inte har med det att göra men som skulle kunnat få vara med
om målet hade varit mer abstrakt. (e-mail dokument 2001) Mina slutsatser är att ett
konkret mål leder kanske enbart till en enstaka handling medan ett övergripande mål är
ett slags rättesnöre att följa kontinuerligt. Samtidigt kan ett konkret mål göra att en viss
verksamhet inte glöms bort i det övergripande ”luddiga” målet.
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I Ödeshögs kommun finns det punkter med nämndens övergripande mål, dvs.
kulturpolitiska mål som skulle kunna knytas an till betydelsen av en verksamhet som
t.ex. tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek. Dessa punkter gäller för
kulturverksamheten:

•  ”att ge alla kommuninnevånare tillgång till kultur och kunskap för att
främja och stimulera vars och ens kulturella intressen, utveckling och eget skapande
samt främja kontakt mellan människor men som också kan attrahera presumtiva
inflyttare,”

•  ”att särskilt beakta barns och ungdomars behov av kultur och utövande av kulturella
aktiviteter.”

Medan dessa punkter handlar om biblioteksverksamheten:

•  ”biblioteket skall vara ett kultur/informationscentrum och genom sin allsidiga
kulturella verksamheten en naturlig social träffpunkt,”

Slutligen skulle man under rubriken bibliotek kunna koppla nedanstående punkt till
verksamheten tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek:

•  ”att upplåta och anordna utställningar i bibliotekslokalen”

(e-mail från Ödeshögs kommunbibliotek 2001)
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Jag kontaktade en bibliotekarie på Söderköpings bibliotek och frågade om de kunde
hjälpa mig med att få fram de kulturpolitiska målen för Söderköpings kommun.
Bibliotekarien berättade att målen är lite gamla för de hade fått ett helt nytt bibliotek
men det var det enda de hade. I Söderköpings kommuns Kultur- och fritidspolitiskt
program år 1996 tas frågan ”Vad är kultur och fritid?” upp. Kultur innebär enligt detta
program ”människors livsmönster i ett visst samhälle” och ”det är kunskaper och
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värderingar som människor delar”. I grunden innebär begreppet kultur ”utveckling av
människans sinne”. I en snävare bemärkelse står kultur för olika konstarter som t.ex.
konst, dans, litteratur, musik och film. I Söderköpings kommuns kultur- och
fritidspolitiska program beskrivs även vilken nytta resurser på Kultur och fritid har för
samhället. Enligt programmet har kultur och fritid betydelse för t.ex.:

•  ”Bildning – som kan ge möjligheter till kontakt med olika konstarter. Dessutom
höjer  välfungerande bibliotek kunskapsnivån.”

•  ”Demokrati – då föreningsarbete och tillgång till det fria ordet genom biblioteket
säkerställer demokratin.”

•  ”Näringslivet – då ett rikt och varierat utbud av bl.a. kultur och friluftsliv stimulerar
näringslivets intresse för etableringar, vilket leder till minskad arbetslöshet.”

•  ”Mötesplats – kultur och fritid skapar mötesplatser och ger människor av olika
kategorier möjligheter att bygga sociala nätverk.”

I programmet menar kommunen att dessa punkter bland flera ”bidrar till att höja
människors livskvalitet”. (stencil Kultur- och fritidspolitiskt program för Söderköpings
kommun, Remissupplaga december 1996) De kulturpolitiska målen hos Söderköpings
kommun är mer abstrakt formulerade och ordet konstutställningar nämns inte.
Verksamheten tillfälliga konstutställningar ingår i så fall under benämningar från
uttrycken kultur och konst.
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I verksamhetsberättelsen från Finspångs kommun Kultur Fritid år 2000 tas
biblioteksverksamheten i kommunen upp. Målen för biblioteksverksamheten och som
skulle kunna ha någon anknytning med aktiviteten tillfälliga konstutställningar på
biblioteket ser ut så här:

•  ”Biblioteket skall ge tillfälle till kostnadsfri information, studier och förströelse
genom att erbjuda medier av god kvalitét.”

Vad gäller barnavdelningen på huvudbiblioteket finns det en punkt som berör
utställningar och det är nedanstående rader:

•  ”Främja lokalt producerande utställningar från daghem, förskolor m fl. och erbjuda
dem utställningsplats på huvudbibliotek och filialer.”

Hur har målen uppföljts enligt denna verksamhetsberättelse? Bland de få punkter jag
tagit upp som skulle kunna beröra utställningar finns ett konkret exempel på målet
”Främja lokalt producerande utställningar från daghem, förskolor med flera och erbjuda
dem utställningsplats på huvudbibliotek och filialer” som resulterade i att en lokal
utställning hade visats på biblioteket. (stencil över verksamhetsberättelsen från
Finspångs kommun Kultur Fritid år 2000)
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I ett förslag till målsättnings program för kultur och fritidsnämnden i Ydre kommun
som medskickades i ett frågeformulär står de statliga målen från 1974 nedskrivna på en
stencil. Under rubriken övriga kulturaktiviteter står det vad Ydre kommun har för mål
med kulturen i kommunen. ”Kulturnämnden skall på olika vägar söka tillse att
ydreborna får möjlighet att uppleva teater, konst, musik och film av god kvalitet, som
kan tillfredsställa skilda samriktningar [!] och åldersgrupper, inte minst barn- och
ungdom.” Nämnden skall i detta syfte sträva efter att

•  ”stimulera musiker, körer, konstnärer, konsthantverkare och människor med andra
talanger som kan finnas inom kommunen att framträda vid evenemang och
utställningar.”

•  ”locka teater-, musik- och konstutövare utifrån att framträda i Ydre.”

•  ”medverka till att resor anordnas till teaterföreställningar, konserter, konst- och
museiutställningar utanför Ydre.”

Vidare står det i förslaget till målsättningsprogrammet för Kultur och fritidsnämnden i
Ydre att:

•  ”Deltagare i studieförbundens cirklar och skolbarn bör uppmuntras att ställa ut sina
alster på biblioteket”.

(stencil över ett förslag till målsättnings program för kultur och fritidsnämnden i Ydre
kommun, statliga mål från 1974)
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Vad säger personalen från biblioteken om kulturpolitikens inflytande genom statliga
och kommunala mål på verksamheten tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek? De
flesta är överens om att kulturpolitiska mål inte har någon betydelse när det gäller att ha
tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek. De få förklaringar som kommer fram hos
personerna från huvudbiblioteken är dessa. I det första exemplet är kulturpolitiken inte
något man funderar över precis utan troligen menar man att kulturpolitiken är så pass
bred att biblioteket ingår i dess mål automatiskt: ”Statens mål funderar vi inte över …
Kommunens kulturpolitiska mål är brett.” I det andra exemplet förklarar en person från
ett huvudbibliotek att de vill förmedla konstupplevelser just för att uppfylla bibliotekets
uppdrag som kulturförmedlare, vilket troligen syftar på de kulturpolitiska målen. I det
tredje exemplet verkar det vara bibliotekspersonalen själv som bestämmer antingen det
finns kulturpolitiska mål att fundera över eller inte. Det skulle också kunna vara så att
man är besviken på de kulturpolitiska målen när bibliotekspersonalen i det tredje
exemplet uttrycker svaret på frågan med ”På detta bibliotek spelar de ingen roll!”. I det
fjärde exemplet säger en person från ett huvudbibliotek att staten har inget inflytande.
Däremot så har kommunen, dvs. Kultur- och fritidsnämnden inflytande och personen
från biblioteket menar att nämnden är aktiv i högsta grad vad gäller konstutställningarna
på biblioteket.
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I två synpunkter av personal från huvudbiblioteken blir svaren att statens och
kommunens kulturpolitiska mål har ”Inget” och ”Ingen” betydelse och en person från
ett huvudbibliotek svarar med ett skratt ”ha ha!”. I övriga kommentarer av personal från
huvudbiblioteken finns det de som svarat på andra frågor i frågeformuläret men som
inte svarar på frågan alls. En person från en filial svarar på frågan och säger som de
flesta personerna från huvudbiblioteken: ”Inget”. Man kan ana en viss besvikelse från
bibliotekens håll att de nog gärna hade velat ha mer stöd från staten i form av bidrag för
verksamheten tillfälliga konstutställningar och att statliga och kommunala politiska mål
skulle ha större inflytande på verksamheten. Detta eftersom flera synpunkter från
bibliotekspersonal bland biblioteken utifrån frågeformulären verkar uppleva att de
kulturpolitiska målen inte har någon betydelse för verksamheten på biblioteken. Om det
är så det verkligen förhåller sig kan man därefter undra vad har biblioteket självt för
målsättningar eller paragrafer när det handlar om företeelsen tillfälliga
konstutställningar? Den fråga som jag ställde till de som har hand om utställningarna i
biblioteken var denna. Vad har ditt bibliotek för målsättning vad gäller
konstutställningar? Skriv eller skicka gärna en kopia över ert måldokument eller
paragraf. Resultaten har jag försökt dela upp i olika inriktningar. I synpunkterna från
personal från huvudbiblioteken kan man dela upp dessa i fyra inriktningar, där den
första gruppen inte har några målsättningar eller dokument alls att följa medan den
andra gruppen hänvisar till annat dokument. Den tredje gruppens synpunkter är att de
inte har något skriftligt eller något måldokument men hänvisar till varför biblioteket har
utställningar och deras egna funderingar och rättesnören. Den fjärde inriktningen är en
person från ett huvudbibliotek som berättar vad deras egen målsättning är.

Den första gruppen av personer från huvudbiblioteken som inte har några målsättningar
eller dokument att följa svarar :

•  ”Finns ingen nedskriven.”

•  ”finns ej!”

•  ”Vi har ingen särskild målsättning för konstutställningar.”

•  ”Ingen alls”

•  ”Inget alls”

•  ”Litet”

•  ”Ingen aning”

Den andra gruppen av synpunkter från personal från huvudbiblioteken är de som
hänvisade till målsättningar och annat dokument och därmed svarar på det här sättet:

•  ”Har betydelse, eftersom det ingår i allmänkulturpolitiska mål”
•  ”se bifogad … kommun”

•  ”kopia av del av måldokument bifogas. Målsättningen skulle ha omarbetats men
arbetet med detta vilar då kommunen just nu utreder sin organisation.”
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•  ”under uppbyggnad”

•  ”se bifogad målbeskriving”
Den tredje gruppen av synpunkter från huvudbibliotekens personal är de som svarar att
de inte har något skriftligt och istället hänvisar till egna formuleringar. De förklarar sina
målsättningar på det här sättet:

•  ”Finns inget skriftligt- i övrigt se svaret på fråga 12.
(dvs.) Vi har det för att amatörer och ej så etablerade konstnärer skall kunna ställa ut
på ett opretentiöst sätt.”

•  ”Se 12 och 13
Inget måldokument”
(12 dvs.)
”Förmedla konstupplevelser till lokalsamhället. Ta tillvara lokala
talanger/lokalförankra biblioteket. För att uppfylla bibliotekets uppdrag som
kulturförmedlare.”
(13 dvs.)

•  ”Ger en upplevelse, en känsla som lyfter besökaren från vardagen. Förarga, ge
skönhetsupplevelse,
ge aha-upplevelser
Whatever!

•  Lockar besökare till biblioteket.”

Den fjärde inriktningen ser ut så här:

•  ”Aktuell samtidskonst”

Hur ser förhållandet ut på filialerna? Personalen från filialerna förklarar sina
målsättningar och en person från en filial berättar om målsättningen för tillfälliga
konstutställningar på deras bibliotek:

•  ”Att visa upp vad man förmår i vårt ansvarsområde. Biblioteket = arenan
(mötesplatsen) Är visning på biblioteket ett friskt försök och det [!] sedan sporrar till
vidgat verksamhetsfält, har lyckats!”

Det är en variation bland svaren från filialernas personal och några har konkreta syften
för konstutställningarna medan motsatsen är de som säger att det inte har några speciella
målsättningar. Exempelvis kan dessa svar jämföras:

•  ”Vi har i första hand lokala utställare. Utställningarna är öppna för alla, men vissa
kvalitetskrav försöker vi hålla.”

•  ”Har inget – blir tillfälligheter eftersom vi egentligen inte har någon yta för konst.”

•  ”Inget nedskrivet. Lugnt vardagligt improviserande gäller. Tiden är knapp!”
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•  ”Vi har ingen särskild målsättning. Men vi ställer gärna ut konst som [!] boende &
verkande i närområdet.”

•  ”Vårt mål är att ha löpande utställningar”
En synpunkt från en person hos en filial är en förklaring på hur deras målsättning var
när biblioteket hade konstutställningar tidigare.

•  ”Av två anledningar: 1) ge lokala amatörkonstnärer en möjlighet att visa sina alster.
2) visa konst för människor ute i bostadsområdet som kanske inte själva söker upp
konsten på museer och dylikt.”

Det märks att några personer från filialerna inte har någon direkt åsikt i frågan och
kommenterar just detta med orden ”Ingen åsikt i fråga”, ”?? Ingen åsikt” och ”Inget”.
Andra personer från filialerna menar istället på att de kulturpolitiska målen har
betydelse i deras arbete:

•  ”Det mesta jag gör i mitt och allas offentliga rum är påverkat av både statliga och
kommunala mål/ Jag har jobbat länge och tänker ofta i dessa banor plus mina egna
förstås!”

•  ”Kommunen bistår med prissänkning på utställda föremål.”

I den ena av kommentarerna från filialernas personal kan man se att kommunen stödjer
aktivt i den filialens konstutställningsverksamhet genom att bistå med sänkning av
priser på utställda föremål. Min slutsats är att kulturpolitiska mål både statliga och
kommunala samt bibliotekets egna mål har ett visst inflytande i företeelsen tillfälliga
konstutställningar på folkbibliotek. I de fall där dessa inte har någon särskild betydelse
är min slutsats att det handlar om det enskilda bibliotekets egen smak. När man tänker
på den variation som de kommunala målen har emellan kommuner så är det kanske
heller inte så konstigt att det är en stor och komplicerad variation på företeelsen hos de
olika biblioteken. Överhuvudtaget innebär företeelsen tillfälliga konstutställningar på
folkbibliotek att det är en stor och komplicerad variation hos flera kommuner, bibliotek
och konstnärer dvs. mellan olika parter i ämnet. Jag har till övervägande del fått positiva
reaktioner på frågeformulären från biblioteken och konstnärerna. Framförallt var
konstnärerna positiva till undersökningen. Svarsfrekvensen på frågeformulären är
relativt hög om man räknar bort ett mindre yttre bortfall och ett ganska obetydligt inre
bortfall, så anser jag i varje fall att det är ett  tillräckligt material att förlita sig på.
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I mina förföreställningar från metodavsnittet anade jag inte att variationen skulle vara så
stor i företeelsen tillfälliga konstutställningar bland bibliotek och konstnärer. Det råder
ett komplicerat förhållande mellan personal från huvudbibliotek och personal från
filialer, mellan olika kommuners huvudbiblioteks personal och olika filialers personal
inom kommunerna emellan. Det är en variation mellan olika konstnärer,
yrkeskonstnärer och hobbykonstnärer samt mellan individer inom dessa kategorier. Det
varierar således i förhållandet mellan det enskilda biblioteket och den enskilda
konstnären, även om vissa gemensamma mönster av synsätt och motsättningar kan
tydas på olika håll.  Skiljaktigheten inom de olika kategorierna av bibliotek och



73

konstnärer skulle enligt Bourdieu ses som strider inom ett konstfält. Man kan tänka sig
att bibliotekets roll i samhället är att vara en demokratisk institution. Alla i samhället
har tillgång till biblioteket och kulturpolitiska mål kan vara det som ser till att
konstverksamhet finns med i verksamheten som en slags samhällsinsats. Det kostar
inget för biblioteksbesökarna att få konstnärliga upplevelser på sitt bibliotek.

Personalen bland huvudbiblioteken i Östergötlands län verkar känna ett visst ansvar
gentemot kommunen att det är kvalitetskonst som ska visas. Därför är de kan hända inte
lika öppna för lokalkonstnärer som det kan tyckas när man jämför med personal från
filialerna som allmänt verkar positivare inställda och öppna för all slags konst.
Filialpersonalen har större frihet att ta emot konstnärer av skilda slag medan personal
från huvudbiblioteken har ögonen på sig både från kommun och massmedia när det
gäller dess status som det centrala biblioteket i kommunen. Biblioteket är kan hända
som Raber Douglas säger en del av en politisk struktur oavsett bibliotekets egna mål.
Sven Nilsson säger i bakgrundsavsnittet att kulturpolitiken har ansvaret för att det ska
vara kvalitet på konsten och att det inte visas sådan konst som lika gärna hade kunnat
produceras på marknaden.

I observationerna hos folkbiblioteken i Östergötlands län kan man se att det som gör att
konsten ska kunna komma till sin rätt och smälta in på ett estetiskt sätt i biblioteket,
vilket på samma gång innebär att utställningarna varken är störande för övrig
verksamhet eller att den övriga verksamheten stör densamma, är vissa förhållanden i
biblioteksmiljöerna som hör ihop med förutsättningarna i varje bibliotek. Det som ger
bra förhållanden för att ha tillfälliga konstutställningar på biblioteket är om platsen är
ljus och gärna går i vitt. Det behövs fönster som släpper in ljus över platsen och kan
hända även lampor framför konstverken. Om det var sådana förhållanden skulle
utställningarna kunna placeras var som helst i biblioteket. Utställningarna kan till och
med synas i ganska enkla medel som montrar om det är tillräckligt ljust omkring
platsen. De bibliotek i observationerna som verkade ha förutsättningar för sådana
förhållanden var Linköpings Stift – och landsbibliotek, Kinda huvudbibliotek,
Skänninge och Vadstena. Medan resterande bibliotek hade mindre förutsättningar med
för mycket möbler i vägen, olika färger på väggar, golv, bord, stolar som ger för mycket
intryck runt omkring, saker i vägen, skuggor från trappor och fönster och för få lampor.

Hur kategorierna yrkeskonstnärer respektive hobbykonstnärer tas emot bland
huvudbibliotek- och filialernas personal i Östergötlands län kan man ana i
observationerna. Jämför man observationstillfället på Linköpings Stifts – och
landsbibliotek, huvudbibliotek med Skänninge bibliotek, filial kan man se att
arrangören för den pågående utställningen på Linköpings- Stifts och landsbibliotek är
Kultur – och fritidsnämnden och Linköpings kommun medan arrangören för
utställningen på Skänninge bibliotek är just biblioteket. Konstnären för utställningen på
Linköpings Stifts – och landsbibliotek är en yrkeskonstnär och konstnären på Skänninge
bibliotek en hobbykonstnär. Det förekom tillfälliga konstutställningar på minst fyra
bibliotek utav sju i observationerna som med säkerhet kan sägas vara en
konstutställning på en utställningsplats i biblioteket enligt de kriterier jag satt upp i
inledningskapitlet.

I synpunkter från frågeformulären kommer attityder och tankar fram som säger att konst
skulle kunna visas i större utsträckning på folkbiblioteken generellt. Det som hindrar
detta är lokalernas utformning och kraven på flexibilitet, som gör att det blir svårt för



74

konsten att komma till sin rätt. Biblioteken kan få utställningsråd från KRO och
verksamma inom denna har i flera år försökt påverka arkitektfirman och politiken i
Linköping, för att få ett rum för konst i det nya stadsbiblioteket i Linköping. Detta för
att de menar att det är väsentligt att ha konstutställningar på en plats där människor inte
medvetet söker konstupplevelser utan att man istället får det på köpet. En tanke som
dyker upp hos en yrkeskonstnär när denne besvarar frågorna i frågeformuläret är att
denne själv inte tagit kontakt med något bibliotek.

Bland de kulturpolitiska målen kan man se kopplingar till företeelsen tillfälliga
konstutställningar på folkbibliotek. Kulturpolitiken säger att den ska medverka till att
skydda yttrandefriheten och ge möjlighet till egen skapande aktivitet. Kulturpolitiken
ska motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. Biblioteken
försöker att inte ställa ut konst som är kommersialiserad med negativ inverkan på
kulturen. Utställningar på biblioteket kan till och med ses som ett slags demokratisk
rättighet i samhället. Vidare ska kulturpolitiken möjliggöra konstnärlig och kulturell
förnyelse, vilket kan tydas som att biblioteken ska vara öppna för nya kulturformer.
Sven Nilsson säger att gränsen mellan hobbyverksamhet och professionellt utövad konst
samt den mellan kommersiell populärkultur och den konst samhället valt ut att bekosta
är allt suddigare. I kärnidéerna som anses vara de som egentligen styr kulturpolitikens
utveckling skulle man kunna koppla idén om rättvis fördelning av tillgången till kultur –
både som upplevelse och uttrycksmöjlighet – geografiskt och socialt till bibliotekens
betydelse i samhället med tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet för alla att
uttrycka sig konstnärligt.

Eftersom det inte finns någon samlad teori vad gäller kultur och kulturpolitik så får man
använda sig av teorier från flera håll. Därför ansåg jag det också nödvändigt att i min
uppsats ta med både Jürgen Habermas och Pierre Bourdieus teorier som tidigare nämnts
för att få en bättre bild i och med att företeelsen tillfälliga konstutställningar i mitt
uppsatsämne kan ses som en blandning av ”offentlig” plats, upplevelser och smaker.
Där den ena teoretikern inte har något att förklara sammanhanget med har den andre
varit en hjälp i förståelsen av det hela. Likaså kan båda teoretikerna behövas för att
förklara samma sak eller del i företeelsen då dessa kompletterar varandra. Jag anser att
både Jürgen Habermas teori ”Borgerlig offentlighet” och Pierre Bourdieus teorier om
fält, kapital och smaker är  teorier som stämmer in väl på mitt uppsatsämne. Min
teoretiska utgångsgångspunkt i uppsatsen är utifrån båda dessa två teoretiker. Frågor
som kan ställas med anledning till dessa teoretiker är sådana: Kan man se budskap och
upplevelser från konstverken som offentliga debatter? Vilka samhällsämnen kan speglas
i konstverken? Vilken smak har de som har hand om konstutställningarna på
biblioteken, vilka kriterier har de för den konst som får visas? Finns det skilda attityder
för vad som ska få ställas ut på biblioteken mellan konstnärer och biblioteken? Finns det
en gemensam kollektiv tro på vad som är bra respektive dålig konst i fältet?

Företeelsen tillfälliga konstutställningar och dess plats på biblioteket kan ses som ett
offentligt rum på biblioteket. Habermas har inspirerat forskning som gäller ”det
offentliga rummet”; stadens och gatans och har teorier om vad som är ”privat” och
”offentligt”. Det Habermas talar om som en ny sorts ”publikum” som konsumerar
istället för resonera, ett slags ”allmän opinion” ger mig funderingar om det som visas på
biblioteken ”konsumeras” av publiken och att det i så fall kan ha en viss betydelse för
vad det är för konst som ställs ut och vilka upplevelser man vill att biblioteksbesökarna
ska få. Det skulle kunna bildas en ”allmän opinion” från biblioteksbesökarna om
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utställningen väcker för starka upprörande reaktioner med konst. Habermas säger att
offentligheten är det rum som skapas när individer handlar kommunikativt. Det är i den
”offentliga sfären” som medborgarna diskuterar gemensamma samhällsproblem i
samtal, böcker och tidningar så varför inte i konst. Habermas talar om ”borgerlig
offentlighet” och mina tankar är att man skulle kunna koppla hans resonemang till att
man i konstutställningar kan diskutera gemensamma samhällsproblem. Detta antingen i
samtal mellan betraktare utifrån vad de ser i bilderna eller genom att konstnären via sina
bilder uttrycker sådana ämnen som berör och påverkar betraktaren. Konstnären kan
genom konsten uttrycka sina egna erfarenheter och livssyn. Konstnären kan därför ge en
bild av samhället med dess möjligheter och problem att förmedla till betraktaren om
denne så vill.

Det är viktigt att offentligheten inte bara ersätts av passivt mottagande utan att många
människor får möjlighet att delta i den offentliga diskussionen med en viss
självständighet till etablerade institutioner. Habermas menar att den ursprungliga
borgerliga offentligheten som bestod av ett kritiskt resonerande offentligt samtal istället
har ersatts av ett passivt TV-tittande och mottagande. Kopplingen man kan göra till
företeelsen tillfälliga konstutställningar är att det kan vara viktigt att låta konstnärer av
alla slag, dvs. konstnärer, yrkeskonstnärer och hobbykonstnärer få visa sin konst och
spegling av samhället. Enligt Habermas ska formerna för konst inte vara för ensidiga
och därför skulle han kanske velat att man är öppen för olika typer av konst med inte
allt för snäva kriterier. Habermas säger att offentligheten kan ses som en plats där det
civila samhället kopplas ihop med staten till en myndighetsstruktur. Offentligheten
innebär ett rum för fritt meningsutbyte, är gränslös och har ingen auktoritet utanför ett
fritt samtal. Platsen för tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek kan innebära ett
sådant rum. Man kan tänka sig att nationella, kommunala kulturpolitiska mål och
bibliotekens egna mål kopplat till konsten har ett visst inflytande eller inte något alls när
det gäller biblioteksbesökarnas rätt att få diskutera politik tillsammans genom bilderna
från konstutställningarna.

Habermas säger att den moderna staten har institutionaliserat offentligheten genom att
fastställa rättigheter för medborgarna att få diskutera politik tillsammans. Habermas
förklarar att tanke- och yttrandefrihet är den grundläggande förutsättningen för att bilda
sig en egen åsikt och att man inte vet om man har rätt förrän man hört de motsatta
argumenten. Det man kan undra över är hur mottaglig man är som bibliotekarie eller
konstnär att höra de attityder, kriterier och bedömningar som man inte håller med om
och som inte finns med i bibliotekets policy eller konstnärens egen uppfattning. Bedöms
konst som ställs ut på bibliotek ”förnuftigt” genom diskussioner och offentliga debatter?
Det normala är kan hända och som jag uppfattar från mina frågeformulär till biblioteken
att den konst som ställs ut valts ut av en person från biblioteket som innehar rätten att
bestämma och att det inte sker någon speciell diskussion med motargument. Habermas
talar om att man kan se offentligheten som en kritisk instans hos den moderna staten.
Denna instans ger medborgarna möjlighet att samlas och ställa makthavare till svars.
Dess auktoritet ligger i den offentliga ”förnuftiga” diskussionen då varken gudomlig lag
eller traditionell auktoritet garanterar maktens legitimitet. Jag kan tänka mig att
biblioteket skulle kunna verka som en kritisk instans av konstutställningarna.
Bibliotekets personal får kanske höra motargument till vissa utställningar i form av
reaktioner från biblioteksbesökare, kommunala politiska mål och reaktioner i
massmedia. Men om biblioteket varken följer nationella, kommunala eller biblioteksmål
kan man undra hur en offentlig diskussion går till och hur konsten väljs ut?
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Vidare beskriver Habermas offentlighetens fall med tros – och tanke frihet, fri
opinionsbildning, yttrandefrihet, press – och mediafrihet och slutligen mötes – och
organisationsfrihet och att den moderna statens legitimitet är beroende av att den
garanterar sådana friheter. Det var efter år 1830 som staten kom att bli en
välfärdsproducent. Offentligheten handlade mer om att utgöra en arena för propaganda
och stridande intressen än som det tidigare rationellt meningsutbyte. Det som Habermas
talar om stridande intressen får mig att tänka på Bourdieus teorier om strider inom ett
fält. Den politiska förvaltningsapparaten byggdes upp och idén om demokratisk
viljebildning genom offentligt resonerande sattes åt sidan. Habermas säger att i
offentligheten kan man tematisera privata erfarenheter, kritisera orättvisor, påtala fel
och brister för att bidra till att hålla de så kallade systemen i schack. När det gäller
budskapet eller innehållet i konstnärernas konst från mina frågeformulär kan man t.ex.
se att dessa handlar om bl.a. uttryck av konstnärernas privata erfarenheter, glädje eller
som en yrkeskonstnär uttrycker det med medvetenheten om att samhället är till för de
bemedlade som trampar på de svaga. Uppbyggnaden av den politiska
förvaltningsapparaten innebär troligen att kulturpolitiska mål, kommunala mål,
biblioteksmål och de som har hand om konstutställningarna på biblioteket bestämmer
vilken konst som ska få visas och kriterierna för desamma. Habermas beskriver ”en
sammansatt offentlighet” och menar att offentligheten är ett gemensamt rum i samhället.
Detta rum är idag uppsplittrat i olika typer och består av olika mötesplatser där
medborgarna kan samlas som publik. Således är platsen för tillfälliga konstutställningar
en mötesplats där biblioteksbesökarna kan samlas som publik. Offentligheten är idag ett
komplext nätverk av olika deloffentligheter på olika nivåer och likaså skulle den statliga
och kommunens inflytande över bibliotekens verksamhet kunna ses som olika slags
deloffentligheter. Vidare säger Habermas att det finns olika arenor, där både elit och
massa eller experter och lekmän kan mötas och interagera. En sådan ”arena” kan platsen
för tillfälliga konstutställningar i biblioteket utgöra. Offentligheten kan enligt Habermas
visa sig i uttryck som tillfälliga sammankomster, i form av exempelvis min förmodan
konstnärliga offentligheter, där åskådare är isolerade och spridda över tid och rum som
Habermas säger. Det är existensen av en publik som grundar offentligheten. Opinions-
och viljebildningen förklaras med sättet som kommunikationen sker mellan aktörerna
och är ett tecken på att offentligheten fungerar.

Habermas berättar om ”centrum och periferi” och menar att idag betecknas
offentligheter med att det finns många offentligheter och att dessa har olika
kommunikationsformer som inte just betyder att medborgarna samlas på öppna
mötesplatser för att diskutera politiska frågor, utan dessa kommunikationsformer kan
bl.a. vara moraliska och estetiska. Dessa kommunikationsformer medverkar till att
ämnen som tidigare hölls utanför det offentliga samtalet är med som t.ex. privata, intima
och religiösa ämnen. Konstverken kan innehålla privata ämnen som känslor med mera.
Offentligheten är en plats där det civila samhället är sammanbundet med den statliga
maktstrukturen. Samhällets ökade komplexitet bidrar till tankar kring föreställningar av
styrning genom ett offentligt resonerande. Offentlighet är det rum som skapas när
individer handlar kommunikativt. Min uppfattning är att konstverk kan ses som en
kommunikation mellan konstnär och betraktare.

Bourdieus fältbegrepp innebär ett system av relationer mellan positioner. Inom ett fält
förs strider om något gemensamt och det kan vara vissa inträdeskrav som gäller för att
få komma in i fältet. Konsten är ett fält kopplat till den dominerande och legitima
kulturen. Det som kan stå på spel i striderna inom fältet är vad som tillhör ”god” konst.
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Dessa strider anser jag kunna koppla till min undersökning hos biblioteken och
konstnärerna när det bl.a. gäller svaren på vilka kriterier det ska vara på den konst som
man väljer att ställa ut på biblioteken. Det är sådana strider som sker mellan bibliotek
och konstnärer och vidare bibliotek emellan samt konstnärer emellan. I frågeformulären
kan man se mönster av synsätt och förhållanden, där exempelvis det handlar om vad
som bedöms som ”bra” kvalitet på konst. Det finns mönster som säger att konst som är
skapad av kategorin yrkeskonstnärer är detsamma som god kvalitet eller
hobbykonstnärers konst med den förutsättningen att det är god kvalitet på konsten.
Bourdieu säger att det handlar om vem som har den legitima rätten att bedöma
konstnärlig kvalitet. I frågeformulären finns det olika svar på yrkestitlar inom främst
biblioteket, där det är en person som beslutar och har rätten att bestämma vilken konst
som ska visas. Det man sedan kan undra är hur mycket går biblioteken efter nationella,
kommunala kulturpolitiska mål och biblioteksmål i sin rätt att bedöma konstnärlig
kvalitet? Handlar det om den enskilda personens smak? Min personliga uppfattning är
att det hellre visas konstutställningar på biblioteket och att det är utifrån en persons
smak än att det inte visas några utställningar alls.

Bourdieu säger att den sociala verkligheten uppstår i ett möte mellan system av
dispositioner och positioner. Med dispositioner menar Bourdieu det som människor bär
med sig i kroppen och sinnet i form av kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital. Detta
kan man koppla till yrkeskonstnärerna som troligen skaffat sig ett visst kulturellt och
socialt kapital genom utbildning och socialt rykte medan bibliotekspersonalen har ett
visst ekonomiskt kapital och ett kulturellt kapital. Bourdieu förklarar positioner med
den sociala världen som människor kommer in i och lever i. Detta resonemang skulle
man kunna koppla till biblioteksbesökarna och hobbykonstnärer som befinner sig i den
sociala världen men som kanske inte har de inträdeskrav eller tillräckligt kulturellt
kapital som behövs för att komma in i fältet. Bourdieu säger att det finns ett hemligt
samförstånd om spelets regler bakom det som står på spel. Det sker en kamp för att få
monopol på legitimiteten, vilket man kan tänka sig är något som både
bibliotekspersonal och konstnärer vill ha.

I fältet har man en grundtillhörighet genom gemensamma intressen och samtidigt
accepterar man vissa fasta förutsättningar. Konstverket får sitt värde genom kollektiv
övertygelse. Det är genom att definiera, försvara gränserna och kontrollera de som
kommer in i fältet som den etablerade ordningen i fältet försvaras. Bibliotekspersonal
definierar sina urvalskriterier för den konst som får ställas ut på biblioteket. Detta
innebär att bibliotekspersonalen samtidigt försvarar de gränser som satts upp och
kontrollerar de som kommer in i fältet av exempelvis konst från hobbykonstnärer eller
annorlunda konst. Det är klart att hierarkier och gränser mellan olika produktionsformer
kan utgöra insatser i striderna om definitioner i fältet som variationer från olika
biblioteks urvalsbestämmelser och konstnärerna själva. Bourdieus tankar om god smak
gäller även konst på folkbibliotek. Förmedling av kulturarvet via konsten är bl.a. ett
område där människor vill uppfattas vara drivna av en god smak.

Inom fältet finns ofta skilda meningar men gemensamt är tron på det striden handlar om
som något värdefullt och att striden är värd allt besvär. Det är en stor variation i svaren
från frågeformulären till biblioteken och konstnärerna med skilda meningar även om det
finns vissa mönster av liknande synsätt. Det verkar finnas en gemensam tro på att
överhuvudtaget visa och ställa ut tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek och en tro
på konstens värde för biblioteket eller biblioteksbesökarna. Det är denna tro som håller
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ihop fältet och förenar de stridande. De stridande kan både vara nya som vill inta
positioner inom fältet som exempelvis hobbykonstnärer och de som redan har sina
maktpositioner och vill bevara det som är etablerat, exempelvis kan man hänvisa de
senare till yrkeskonstnärernas syn på vad som är god konst. Bourdieu säger att
förmedling gör att bestämda positioner i det sociala rummet är kopplade till bestämda
smaker. Det är smakskillnader mellan människor och grupper när han säger att den
smak som några gillar är avsmak för andras smak. Detta mönster syns även bland
konstnärernas synpunkter utifrån mina frågeformulär när en del anser att den konst som
ställs ut ska vara gjord av yrkeskonstnärer och andra menar på att alla ska få ställa ut
således även hobbykonstnärer.

Bourdieu berättar vidare om den dominerande klassen och att den skulle vara uppdelad
på två stora delar, där den första har sin status kopplad till den ekonomiska maktens fält
och den andra sin status på tillgången av kulturellt kapital i form av exempelvis
utbildning. Man kan tänka sig att bibliotekspersonalen skulle kunna tillhöra den
ekonomiska maktens fält eller snarare kommunen och staten över biblioteket.
Konstnärerna har det kulturella kapitalet men alla konstnärer har inte status av kulturellt
formellt kapital i form av utbildning utan kan hända finns det sådana konstnärer som är
självlärda och därför kan hamna i ett underläge i förhållande till den ”dominerande
klassen”.  Hobbykonstnärerna är genom erfarenhet och praktik inne på det konstnärliga
spåret i syfte att kanske öka sitt kulturella kapital. Det är inte säkert att
bibliotekspersonalen på biblioteken har samma konstnärliga kapital som konstnärerna.
Vad beträffar smakens och kulturens område står ”intellektuell” i motsats till
”borgerlig”, för det som ger ett konstverk dess värde är först producenten men även den
som har ett kapital av auktoritet som exempelvis kritiker, gallerister och andra
konstnärer. Bourdieu säger att i striderna inom ett fält kan konkurrenter utesluta
varandra utan att behöva ifrågasätta den gemensamma övertygelsen om att det finns
både bra och dåligt måleri. Det kan finnas motsättningar mellan kommersiellt och
ickekommersiellt måleri, en motsättning som kan dra gränser  mellan vad som är konst
och vad som inte är det. Bourdieu beskriver smak som bl.a. ”förmåga till omedelbara
och intuitiva omdömen om estetiska kvaliteter”. Den gemensamma striden på konstens
fält är definitionen av vad som är värdefull konst och vem som har auktoriteten att uttala
sig om konstnärliga värden.

Vidare skulle man kunna föra samman Bourdieus resonemang om traditionalister och
opponenter till motsatser bland konstnärer och bibliotekarier. Förhållandet skulle kunna
sättas i samband med kulturpolitiken då opponenterna kan stå utanför fältet och gå i
opposition mot ledande positioner på t.ex. biblioteket. Därför att en eventuell kritik
riktas främst mot kulturpolitikens ledande som officiellt har tillsyn över tillsättningarna
och som i och med det anses ha ansvaret för det gällande förhållandet. Traditionalisterna
i sin tur försvarar sina egna dominerande positioner. Bourdieu visar med ett exempel på
en bild där skillnader i värderingskriterier på konsten mellan ”sociala skikt” kan
uttryckas med att de som har ledande positioner använder sig av konstnärliga referenser
och klassificeringar i beskrivningar av denne, medan det så kallade ”lägre folkliga
skiktet” endast beskriver bilden på ett enkelt jordnära sätt som i detta fall, allt slit som
händerna på kvinnan i bilden varit med om.
När det gäller skrivandet av uppsatsen har det ibland känts som ett ganska stort ämne
som jag från början eller under mitt arbete inte visste om jag skulle kunna hantera.
Därför vill jag ta med Göte Edströms citat som en påminnelse av hur man ska gå
tillväga i det vetenskapliga skrivandet men som jag själv i det här fallet inte har följt.



79

Göte Edström säger att vetenskapligt skrivande handlar om att inhämta kunskap
selektivt och bestämma sig för vad som är väsentligt och sedan hålla sig till det. Vad
gäller insamlandet av information ska man välja ut det väsentliga. Kanske menar han
just för att ämnet inte ska bli ohanterligt för den tidsplan man har utsatt. (Edström 2000,
s. 9) Förhoppningsvis har min undersökning bidraget till en ökad förståelse, då mina
frågeformulär medverkar till att både bibliotekspersonal och konstnärer får upp ögonen
för företeelsen bara genom att svara på frågor om ämnet. Detta skulle i slutändan kunna
medverka till förbättringar på området.
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Uppsatsens syfte är att ge läsaren en bild av konstupplevelsen och av dess ”plats” på
biblioteken men framför allt att undersöka företeelsen tillfälliga konstutställningar på
folkbibliotek i Östergötlands län.

Finns det tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek i Östergötlands län? Ja, i min
undersökning via observationer och frågeformulär till bibliotek och konstnärer kan jag
se att det finns tillfälliga konstutställningar i varierande grad och omfattning på
folkbibliotek i Östergötlands län både bland huvudbibliotek och filialer. Det är fler
huvudbibliotekspersonal som sagt att de har utställningar och färre filialpersonal som
svarat detsamma. Orsaker som kommit fram varför bibliotek inte har några utställningar
är platsbrist, inte längre tillgång till lokaler för konst, biblioteket för sällan öppet,
besökarunderlaget för litet, konstmuseum i närheten, satsning på andra media och att
biblioteket inte fått förfrågan om att ställa ut konstutställningar. Tendensen hos
huvudbibliotekens personal är att de flesta har haft konstutställningar tidigare medan
filialpersonal som inte har utställningar inte haft det tidigare heller.

Hur kan man via observationer uppleva företeelsen konstutställningar på bibliotek?
Genom observationerna kan man få reda på hur platsen ser ut för tillfälliga
konstutställningar i biblioteket. Vidare får man genom dessa reda på om det
förekommer någon utställning samt vilken konstutställning och konstnär som det är
frågan om. I observationerna kan man se vem som är arrangör till utställningen och på
så sätt kanske se hur stor del kommunen har i det hela. Upplevandet av företeelsen
tillfälliga konstutställningar på plats gör att man kan få en snabb uppfattning om
stämningen på biblioteket och om företeelsen är aktiv eller passiv. Tolkningar av
konsten vid besöken kan göra att man får fram olika beskrivningar på konstupplevelser
och känslor som associeras i samband med uttrycken från utställningarna. I
observationerna få man en bild av konstupplevelsen genom mina egna tolkningar av
konsten, en beskrivning av hur platsen ser ut och förståelse för företeelsen tillfälliga
konstutställningar på folkbibliotek i Östergötlands län.

Vilken betydelse har konstutställningar enligt personal från bibliotek och konstnärer?
Varför har man konstutställningar enligt personal från bibliotek och konstnärer?
Konstutställningarnas betydelse enligt bibliotek är att det är ett viktigt komplement till
övriga kulturaktiviteter och utgör en kultursfär. Motsatsen är de synpunkter som säger
att utställningarna inte har någon särskild betydelse. Biblioteket har dessa för att det
erbjuder utställarna en gratis utställningsmöjlighet. Vidare finns synpunkter från
biblioteken som berör bibliotekets del i samhället dvs. bibliotekets skyldighet gentemot
kommuninnevånarna, de kulturpolitiska målen och till sist bibliotekets roll som en
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offentlig och social mötesplats. Konstutställningarnas betydelse på biblioteken kan
likaså vara enligt biblioteken att det är lättare att gå till ett bibliotek än att besöka ett
galleri, vikten av lokalförankring av biblioteket, uppfylla bibliotekets uppdrag som
kulturförmedlare, folkbildningstanken, biblioteket är en plats i rörelse där nya saker
måste hända hela tiden och som behöver förnya sin miljö, uppskattningen från
biblioteksbesökarna, locka nya besökare och slutligen biblioteket blir mer levande. I
stort sett verkar personal från huvudbiblioteken och personal från filialerna föra fram
samma mönster av synsätt även om synpunkterna är olika och varierar sig från
huvudbibliotek till huvudbibliotek och från filial till filial.

Orsakerna till att de konstnärer som inte haft utställt på något bibliotek är att de väntat
på att bli tillfrågade snarare än att själva ta initiativ till att få ställa ut på biblioteket.
Vidare anledningar som nämnts är att platsen på biblioteket setts som en begränsning
eller att man överhuvudtaget inte tänkt på biblioteket som en utställningslokal och
slutligen en viss tvekan för att bli klassad som för ”amatörmässig”. De flesta konstnärer
tycker att det fördelaktiga med biblioteket som utställningsplats är att konsten kan ses
av alla sorters människor och av de som annars inte skulle besöka gallerier och
konsthallar. Om konstnärerna skulle välja utställningsplats överhuvudtaget faller valet
på gallerier i första hand men gärna även på bibliotek.

Konstupplevelserna varierar och företeelsen tillfälliga konstutställningar kan ge upphov
till många känslor och tankar. Det konstnärerna i frågeformulären vill förmedla med sin
konst är sammantaget glädjebudskap; en positiv lycka av färger och former, lättsamt
men tänkvärt, provokation; både tänkvärt och provocerande på samma gång,
utmanande, stämningen; av landskap och sommar, olika ämnen och teman; människor,
satir, politiska infall, samhället, naturen, oläsliga skrifter, övrigt; någon känsla, aha-
upplevelse, visa på något, blanda allvar och humor, uppmana till eftertänksamhet,
estetisk skönhet, hantverkskunnighet, konstnärens kunskap, symboler, något vackert att
vila ögonen på att meditera till och bära med sig till sitt inre, människans livssituationer,
göra en bra bild, teknisk skicklighet, tänkande och inre upplevelse, blandning av nya
och gamla sätt att tänka på, inre diskussion om litteratur, musik, form, färger, film,
erotik, måleri, skulptur, rörelse, ljud samt dans, föra en dialog, kommunikation mellan
konstnär och publik samt slutligen att konsten är en fråga som söker svar hos
betraktaren av magi och poesi. Det är skillnader mellan konstnärer där en del svarar
ganska naturligt och enkelt medan andra upphöjer konsten till något ouppnåeligt.

Vad innebär ”platsen” för konstutställningarna på biblioteken enligt personal från
bibliotek och konstnärer? I observationerna kan man se att vikten av solljus från tak
eller fönster, lampor framför bilderna och vit omgivning har betydelse för att
konstverken ska komma till sin rätt och smälta in estetiskt i biblioteket. I
frågeformulären visar det sig att det är fler personal från huvudbibliotek som svarar att
de har fasta utställningshallar medan filialpersonal menar att de mest har sin plats på ett
speciellt ställe bland böckerna eller på väggar runt om i biblioteket. De flesta
huvudbiblioteks personal och filialpersonal har svarat att valet av plats för
konstutställningarna beror på att det varit det enda stället att ha det på. Det är viktigt att
konstutställningsverksamhet finns med i arkitektritningar vid planerandet av själva
biblioteket. Konstnärerna säger att omgivning, ljus, yta har en stor betydelse för att
konsten ska komma till sin rätt. Platsen som upplåts till konstnärernas konst visar på
vilket intresse biblioteken har för deras konst. Betydelsen av omgivning, ljus och yta är
stor men det beror på vad man ställer ut. Möjligheten att välja placeringen i biblioteket



81

varierar i konstnärernas erfarenheter från de som inte haft någon möjlighet till de som
tycker att de haft stor möjlighet. Mellantinget är att möjligheten är liten.
Hur går aktiviteten konstutställningar till på folkbibliotek enligt personal från bibliotek
och konstnärer? Exempel på konst som visats i konstutställningarna och som kan tänkas
skulle kunna visas på bibliotek är de utställningar personalen från biblioteken berättar
att de haft under de senaste fem utställningarna. Det handlar om olika konstformer allt
från oljemålningar från yrkeskonstnärer till silversmide av lokala konstnärer eller
hobbykonstnärer på orten. Intresset för att visa hobbykonstnärers konst på biblioteken
verkar positivare och vanligare hos filialernas personal. Arrangörerna för de senaste fem
utställningarna varierar på biblioteken med föreningar och kulturnämnder på
huvudbiblioteken. Medan det på filialerna är några få bestämda arrangörer som
bibliotekspersonalen själv samt kommunen ibland. En slutsats är att det kan vara en
kostnadsfråga att det främst är yrkeskonstnärer som visas på huvudbiblioteken och inte
på filialerna.

Tiden för uppkomsten av konstutställningarna är enligt personalen från
huvudbiblioteken omkring 1970-talet till 1980-talet och enligt filialpersonal för
filialerna en senare period från 1980-talet till år 2001. Vad beträffar tiden för respektive
konstutställnings varaktighet på biblioteket märks en tyngdpunkt bland filialpersonalens
svar på en månad vilket stämmer bra överens med personalen från huvudbibliotekens
svar. Min slutsats är att om en konstnär vill ha sin konst utställd på ett bibliotek varierar
förhållandena av vem man ska vända sig till, vem som bestämmer från bibliotek till
bibliotek. Hur går kontakten till? Enligt konstnärerna är det biblioteket, länskonstnär
eller annan person, konstföreningen eller annan organisation och konstnären själv som
står för kontakten. Det är bara några få konstnärer som sagt att kommunen har del i
kontakten.

Det praktiska arbetet med utställningarna handlar om allt från att ringa runt till
konstnärer, sköta kontakten med konstnären, samarbete med föreningar, hjälpa till vid
uppsättningen av konsten, ta fram skärmar, boka plats, kopiera, skriva informationsblad,
ommöblering, ge råd, arrangera vernissage till annat som kanske hör till som
försäkringar, bevakning, försäljning och transport. En slutsats är att en del bibliotek tar
kontakt med konstnärer eller andra för att det ska ställas ut medan en del bibliotek
upplåter utrymme om konstnären själv tar kontakt med biblioteket. Det kan vara blandat
vad gäller bibliotekspersonalens respektive konstnärernas roll i det praktiska arbetet
med konstutställningarna. Det är t.ex. väldigt olika vem det är som konkret tar sig an
uppgiften att sätta upp konsten i biblioteket.

Vad gäller bemötandet från de som har hand om utställningarna på biblioteken lutar
tendensen åt att de flesta konstnärer är positiva till upplevelsen av detta. Det positiva har
varit att biblioteket har ställt upp och hjälpt till i samband med det praktiska arbetet med
utställningarna medan det negativa varit att konstnären fått sköta allt själv och
biblioteket endast stått för lokalen. Synpunkterna från konstnärernas upplevelser av
publikens reaktioner är att biblioteksbesökare både är mycket intresserade och mindre
intresserade med exempelvis positiva reaktioner, många besökare och motsatsen mindre
kunniga och inte så många besökande. Vidare säger konstnärerna att detta beror lite på
biblioteket och personalens engagemang, hur presentationen görs, platsen för
konstutställningarna, om personalen berättar om publikens reaktioner efteråt för
konstnären, svårt att veta då konstnären inte är på plats, träffar inte publiken på samma
sätt som vid ”vanliga” utställningslokaler då folk lånar böcker efteråt och likartat
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bemötande. När det handlar om den kommersiella sidan av konsten upplevs biblioteket
vara helt ointresserat.
Kriterierna, bedömningarna och smakerna verkar vara olika på respektive bibliotek när
det gäller vilka urvalskriterier och avgränsningar man har satt upp för den konst som
ska få ställas ut. Det finns ett visst förhållande mellan de bibliotek som tar emot lokala
förmågor och de som helst inte gör det. Sammantaget handlar kriterierna på den konst
som ska få ställas ut enligt personal från huvudbiblioteken om ”omdöme” och ”sunt
förnuft”, att inte ta emot alltför kontroversiella utställningar eller rasistiska motiv, konst
från bosatta i kommunen, att alla ska få ställa ut och motsatsen inte ”hötorgskonst”.
Filialpersonalens kriterier innebär istället att de gärna ställer ut lokala konstnärer, inte
har så höga krav, inga särskilda kriterier, ingen bedömning av konsten och att det kan
bli ojämna utställningar men de tycker att alla kan få visa sin stil. Det finns skilda
synpunkter mellan konstnärer och ett visst motstånd från etablerade konstnärer när det
gäller att låta hobbykonstnärer få ställa ut på biblioteket. Det är flera bibliotek som inte
talar om hur de avgör vilken konst som ska visas eller vilka kriterier de har på konsten,
det är bibliotekets sak helt enkelt. Konstnärerna tycker att den konst som visas ska vara
”bra” och med ”god” kvalitet men innebörden av uttrycken har olika betydelser för
varje konstnär.

Vad säger nationella och kommunala kulturpolitiska mål kopplade till konsten samt
bibliotekets egna mål om dess inflytande på företeelsen tillfälliga konstutställningar?
Tendensen lutar åt att kulturpolitiska mål inte har någon speciell betydelse hos de flesta
bibliotek när man betraktar frågeformulären från biblioteken. Därför blir min tolkning
att kriterierna för den konst som ställs ut verkar till viss del handla om bibliotekets egen
smak. Det står i de kulturpolitiska målen att ”kvalitet” ofta innebär att nyskapande
konstnärer bryter mot rådande kvalitetsuppfattningar. Men också att kvalitet är gediget
kunnande liksom alternativ till schablonartad kulturproduktion. Min slutsats är därför att
det kan vara svårt för bibliotekspersonalen hur de ska sätta upp kriterierna på den konst
som ska få ställas ut. Det sägs i de kulturpolitiska nationella målen att kulturskapandet
kan ha en kritisk funktion i samhällsutvecklingen och att den konstnärliga verksamheten
ger nya perspektiv och kombinerar kunskaper från skilda fält på nya sätt. Min koppling
till beskrivningen är att konstutställningar kan ge upplevelser och kunskap om
samhällets problem och möjligheter.

När det gäller de kommunala kulturpolitiska målen kan jag utifrån olika kommuner i
Östergötland koppla dessa till konsten. Hos en del kommuner som exempelvis Vadstena
kommun är de kulturpolitiska kommunala målen övergripande och i mer abstrakta
termer som ”förnyelse” och ”kvalitet” och påminner om de nationella och statliga
målen. Medan det hos en del kommuner är väldigt specifikt klargjort vad det är som de
kulturella målen ska gälla som t.ex. ”att ha just utställningsverksamhet” i Kinda
kommun. Ett konkret mål leder kanske enbart till en enstaka handling som man kan se i
resultatmålet från Finspångs kommun medan ett övergripande mål kan bli som ett
rättesnöre att följa kontinuerligt. Samtidigt som ett konkret mål kan göra att en viss
kulturell verksamhet inte glöms bort av ”luddiga” övergripande målformuleringar. Kan
hända är det inte så konstigt att företeelsen tillfälliga konstutställningar varierar i länet
när kommunernas kulturpolitiska mål varierar från kommun till kommun. I Linköpings
kommunala mål kan man se att dessa har ett direkt inflytande på företeelsen tillfälliga
konstutställningar på bibliotek när detta säger att inom området för bildkonst drivs
Linköpings konsthall, Passagen, av kultur- och fritidsnämnden som även direkt eller
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indirekt genom avtal har ansvaret för konstutställningar på andra platser och t.ex. gäller
det Stifts- och landsbiblioteket.

Om det är så att de kulturpolitiska målen inte har så stor betydelse för verksamheten kan
man undra vad biblioteket självt har satt upp för mål eller paragrafer för verksamheten.
Det biblioteken själva säger kan delas in i fyra olika synsätt; den första innebär att
biblioteket inte har några målsättningar eller dokument alls att följa, den andra hänvisar
till kommunala måldokument som är medskickade i frågeformulären, den tredje att
biblioteket inte har något skriftligt på sina egna mål men hänvisar till egna
formuleringar och den fjärde synen är beskrivningar på egna målsättningar eller
formuleringar. De filialpersonal som svarat på detta förklarar sina målsättningar med
både konkreta syften och inga speciella målsättningar. Min slutsats är att kulturpolitiska
mål ändå har ett visst inflytande hos flera bibliotek men att det även råder förhållanden
där det är smaken hos det enskilda biblioteket som gäller. Förhållandena hos flera
kommuner, bibliotek och bland konstnärer är en stor komplicerad variation i företeelsen
och mellan olika parter emellan. Tittar man på de kommunala målen över verksamheten
i de olika kommunerna så är det heller inte så konstigt att företeelsen har en så stor
variation när även dessa varierar stort.

Min teoretiska utgångspunkt är en blandning av Jürgen Habermas politiska teori
”Borgerlig offentlighet” och Pierre Bourdieus teorier om fält, kapital och smak. Jag
anser att teorierna stämde bra på mitt uppsatsämne och att dessa förklarar förhållandena
mellan olika parter och sammanhang i ämnet. Konstupplevelserna kan ses som
offentliga debatter, platsen som ett offentligt rum och företeelsen tillfälliga
konstutställningar som ett stridande konstfält, där skilda attityder men även likartade
mönster av synpunkter kommer fram från enskilda personer från huvudbibliotek,
filialpersonal, konstnärer- yrkeskonstnärer- hobbykonstnärer som har en gemensam
(kollektiv) tro på ”vad som är konst?”. Jag har fått fram uppgifter i det här
ämnesområdet som i varje fall jag själv inte tidigare visste om och det har varit en
kreativ spännande process att sätta sig in i det här ämnet. Jag har fått ett oväntat gensvar
på mina undersökningsmetoder kvalitativa frågeformulär till bibliotek och konstnärer i
Östergötlands län. Det var hela 71% som svarade om man lägger ihop frågeformulär
från både bibliotek och konstnärer i min undersökning. Min förhoppning är att
biblioteken i framtiden fortsätter med verksamheten tillfälliga konstutställningar och att
inblandade parter samt biblioteksbesökare får många intressanta och roliga upplevelser
av konst på folkbibliotek.
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I synpunkter från frågeformulären kom det fram tips som kan vara intressanta för
framtida uppsatsförfattare att forska vidare om i framtiden. I ett svar från en
konstkonsulent i Östergötland, berättade personen att denne generellt trodde att konst
skulle kunna visas i större utsträckning på folkbiblioteken. Konstkonsulenten berättade
att begränsningen är lokalernas utformning, kraven på flexibilitet, som gör att det blir
svårt för konsten att komma till sin rätt. En annat tips var en yrkeskonstnär som
berättade att man kan få utställningsråd från KRO Konstnärernas riksorganisation.
Vidare ansåg yrkeskonstnärerna att alla museer, gallerier, bibliotek och andra som har
utställningar ska betala vad det kostar att ha utställningar och jämför konstnärer med
andra yrkesgrupper som musiker och skådespelare. Ytterligare ett spår att följa kan vara
den aktivitet som en yrkeskonstnär berättar som verksam i KRO har bestått i att ett antal
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år försöka påverka arkitektfirman och politiken i Linköping för att få ett rum för konst i
det nya stadsbiblioteket i Linköping. Det är väsentligt att ha konstutställningar på en
plats där människor inte medvetet söker konstupplevelser utan att man istället får det på
köpet.

Jag tror att vidare forskning i ämnesområdet skulle kunna vara att gå djupare in på
förhållandena mellan bibliotek och konstnärer. Jag fick ett tips på en person som varit i
kontakt med de flesta av biblioteken i Östergötland och som kunde vara till hjälp med
svar på hur det förhåller sig på de olika ställena. Kan hända att utskickandet av mina
frågeformulär till bibliotek och konstnärer bidrar något till att parterna får upp ögonen
för företeelsen, dess komplexitet och deras egen aktiva eller passiva roll i det hela. En
synpunkt från en yrkeskonstnär är ”Det slår mig när jag läst, skrivit och funderat över
allt det här att jag aldrig själv tagit kontakt med något bibliotek. Att det nog skulle gå att
göra en hel del i samarbete med bibliotek om man ville. Men som vanligt och oftast
fattas det pengar och tid”. Forskning i framtiden skulle kunna gå mer noggrant in på en
kvantitativ kartläggning av Östergötlands bibliotek, filialer och konstnärer.
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Observationer sju stycken, material i form av papper och liknande i samband med
konstutställningar på de studerade biblioteken
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aktivitetskalender i biblioteket
affisch till ett huvudbibliotek
3 st. papper i utställningshallar om konstnären
Carin Lundblads gästbok på Kisa bibliotek, klass 4 A Stjärneboskolan, 16/3-01.
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1 Linköpings stifts- och landsbibliotek (2001-02-11, kl. 14.00-15.00)
2 Mjölby bibliotek (2001-02-16, kl. 16.00-17.00)
3 Kinda huvudbibliotek (2001-03-19, kl. 14.00-15.00)
4 Norrköpings stadsbibliotek (2001-03-20, kl. 12.00-13.00)
5 Skänninge Bibliotek (2001-03-21, kl. 11.00-12.00)
6 Motala bibliotek (2001-03-21, kl. 12.45-13.00)
7 Vadstena bibliotek (2001-03-21, kl. 14.20-14.45)
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1 Vladimir Cruells (2001-01-12—2001-03-01)
3 Carin Lundblad,  ”Måleri och blandteknik” (2001-03-10—2001-03-22)
5 Sanna Greiff, Kinna Carlson, hobbykonstnärer
7 Frida Laine, ”Toner från förtrollade trädgårdar” (2001-03-01—2001-03-31)
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Bibliotekspersonal i observationer
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Frågeformulär till bibliotek med svar från 41 stycken folkbibliotek i Östergötlands län,
varav 13 huvudbibliotek och 28 filialer
Frågeformulär till konstnärer med svar från 20 stycken konstnärer i Östergötlands län
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�2*� (red.) Jan- Öjvind Swahn (1994).
4. uppl. (bd.13) Höganäs
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�2*� (red.) Jan-Öjvind Swahn (1996). 4.
uppl. (bd.25) Höganäs
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88

7=6�>���?���

����

������
�'()*�+,)-�.-/'�010*12(34�1��+(3-56(*)'7

Huvudbibliotek 13
Biblioteksfilialer 22
Biblioteksfilial (på entreprenad)
Filial och skolbibliotek
Skolbibliotek
Kommundelsbibliotek
Ett kommundelsbibliotek 
(fristående från huvudbiblioteket)
Blankt svar 6

�2()*(�)'()*�+,)-�.-/'�.-/53.2-89*:-�(1**�010*12(343'

Huvudbibliotek 13/13
Biblioteksfilialer 22/43
Totalt 41

����

�����!
�1*4)�;-43+(1(*)-�<)-�73�+28�+,)-)(�=/�.-/53.2-89*:-3(�=/�<9,97010*12(343'>

#-43+(1(*)-� �'()*

Bibliotekschef 3
Bibliotekarie 2
Kultursekreterare 2
1:e bibliotekarie 1
Biblioteks-/kulturchef 1
Program ansvarig 1
Konstärlig ledare för 1
(kommunens konstverksamhet
+ konsthallschef)
Förvaltningsassistent och även
kultur- och fritidschefen 1

����

�����%
�1*4)�;-43+(1(*)-�<)-�73�=3-+2'3-�+28�+,)-)(�=/�.-/53.2-89*:-3(�=/�.1*1)*3-')>

#-43+(1(*)- �'()*

Bibliotekarie 9
Filialchef 1
Bibliotekarie/filialchef 1
Biblioteksassistent/filialföreståndare 2
Biblioteksassistent 4
Filialföreståndare 3
Biblioteks- och kulturchef 1
Lärare 1
Fritidspedagog 1
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�����'
�)-�71((�010*12(34�(1**.:**15)�42'+(9(+(:**'1'5)->

��� �1*1)*
Ja 11 6
Nej 1 13
Ibland 1
Enstaka 1
Inte för tillfället 1
Inte de senaste åren 1

����

����� 
�9-�8/'5)�<9,97010*12(34�<)-�<).(�42'+(9(+(:**'1'5)-�(1715)-3�,)-3�+15�73�<)-�73(�'9�3**3-�1'(3>

�'()*3(�010*12(34� �)- �)-�<).(
3 Ja Ja
1 Ibland Ja
1 Inte för tillfället Ja
1 Inte i egen regi Inte i egen regi

����

�����$
�9-�8/'5)�.1*1)*3-�<)-�<).(�42'+(9(+(:**'1'5)-�(1715)-3�,)-3�+15�73�<)-�73(�'9�3**3-�1'(3>

�'()*3(�.1*1)*3- �)- �)-�<).(
Ja

2 Nej Ja
9 Nej Nej
1 Inte de senaste åren Ja

����

�����-
�'()*3(�42'+(9(+(:**'1'5)-�=/�-3+=34(1,3�010*12(34�+28�':8'+�1�.-/53.2-89*:-3(�(1**�42'+(':-3-
6,3-�)**�(17�.-)8�(1**�73'�&�8)?�����

�9,97010*12(34 )'()*
Mjölby 11 (5 utav dessa delat med Kisa)
Linköpings stadsbibliotek 9
(gamla + nya)
Kisa 6  (5 utav dessa delat med Mjölby)
Åtvidaberg 1
Valdemarsvik 1
Motala 1
Österbymo 1
Finspång 1
Vadstena 2
Ödeshög 1

�10*12(34+.1*1)* )'()*
Ekholmen 3
Lambohov 1
Skäggetorp 1
Skänninge 1
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�9-�*/'5�(17�,)-)-�42'+(9(+(:**'1'5)-')�=/�010*12(343(>

�17 �9,97010*12(34@�)'()* �1*1)*3-@�)'()*
14 dagar 3 2
2-3 veckor 2
3 veckor 1
2-4 veckor 2
3-4 veckor 1
1 månad 2 6
1 ½ månad 1
Ingen bestämd tid 1

����

������*
�1*43'�;-43+(1(3*�<)-�73'�=3-+2'�+28�<)-�(1**�9==51.(�1'28�010*12(343(�)((�)--)'53-)�42'+(9(+(:**'1'5)->

�� ;-43+(1(3*'@�)--)'53-)�9(+(:**'1'5)-� )'()*
Biblioteks- kulturchefen 3
Program ansvarig 1
1:e bibliotekarie 1
Bibliotekschef tillsammans med en assistent
Konsthallschef som jobbar åt kommunen 1
Konstnären med hjälp av bibliotekspersonal  1
Utställarna själva 1
Kultursekreterare 2
Förvaltningsassistent tillsammans med
förvaltningschefen och ordförande i
kultur- och fritidsnämnden 1

�1*1)* Filialchef 1
Filialföreståndare 2
Bibliotekarie 3
Bibliotekarie (Enhetschef) 1
Bibliotekspersonal 1
Biblioteksassistent 1
Ingen speciell person 1

����

������,
�)7�3**3-�,1*43'�;-43+4)(352-1�),56-�,1*43'�42'+(�+28�+4)�,1+)+�=/�010*12(343(>

#-43+4)(352-1@�),56-�,1*4)�9(+(:**'1'5)- )'()*
�� Bibliotekschef 3

Biblioteks-/kulturchef 1
Kultursekreterare & bibliotekschef 1
/var för sig eller tillsammans
Bibliotekarie 1
Undertecknad i samråd med
bibliotekschefen 1
Kultursekreterare 1
Bibliotekspersonal 2
Konsthallschef som jobbar åt kommunen 1
Förvaltningsassistent tillsammans med
förvaltningschefen och ordförande i
kultur- och fritidsnämnden 1

�1*1)* Bibliotekspersonal 7
Bibliotekarie (Enhetschefen) 1
Bibliotekarie 1
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•  modernistiska oljemålningar
•  oljemålningar och akrylmålningar med blommotiv och fotografisk exakthet
•  oljemålningar och landskap och traditionellt målande
•  målade fågelholkar (en del med motiv från Tåkern och Vadstena)
•  textilier
•  keramik
•  glas
•  lokala konstnärer under konstens vecka arrangerad av Boxholms konstförening varav det ingick en

keramiker, två större konstutställningar med oljemålningar från konstfrämjandet och en
grafikutställning från Länsmuseet

•  samtidskonst med det som pågår idag
•  tavlor och skulpturer.
•  vuxna ”proffs” men också amatörer som haft utställningar av keramik
•  olja plus emaljmålningar blandat, utställningen ”X5” 5 Östgötakonstnärer
•  akvareller och fotografisk konst
•  utställningar av barn- och ungdomar med handgjorda böcker, äppelfigurer och högstadiets vårsalong
•  konstföreningens utlottning
•  en utställning med konstfullt utförda bokband och K-E  Forsbergs Bokstavskonst
•  färöiska konstnärer, oljetavlor och Annika Rockströms akvareller
•  foto, fakta, olja, akryl och 3 d.
•  en stor blandning av utställningar som handlar lika mycket om konsthantverk som konst
•  hantverksutställning med målningar, trä, keramik, lapptäcken och silversmide, blandteknik, gamla

Kisa – bilder, vårsalong; olja, akryl och keramik och till sist fiskeutställning

����

������!
�)8*)7�*1+()�6,3-�.1*1)*3-')+�.38�+3')+(3�42'+(9(+(:**'1'5)-A

•  keramik
•  akvarell
•  olja
•  broderier/handarbete
•  akvarell-, akryl- och oljemålning
•  hand – sydda nallar
•  sidenmåleri
•  ulltavlor
•  i första hand amatörkonstutställningar
•  utställningar för att sprida kännedom om i vårt fall lokala konstnärer och illustratörer
•  olja
•  akvareller
•  fågel och naturfoto
•  tuschteckningar
•  kurbitsmålningar
•  nordiska föremål
•  keramik
•  vandringsutställning från konstmuséet
•  lokala amatörer
•  tavlor och skulpturer
•  förskolor som visat sina arbeten
•  målningar och sagor av barn



92

����

������%
�)8*)7�*1+()�6,3-�-3=-3+3'(3-)73�42'+(':-3-�<2+�<9,97010*12(343'+�+3')+(3�.38�42'+(9(+(:**'1'5)-A

•  ”Proffs”: Agneta Hall, Christina Hult Lundgren plus de fem Östgötakonstnärerna vars namn jag inte
lagt på minnet”

•  Pensionärsföreningen S:ta Birgittas målarcirkel
•  Frida Laine
•  Alf Gustafsson
•  Vadstena folkhögskolas Mjölbyfilial
•  Dick Jacobsson
•  Kia Bergqvist
•  ”lokala konstnärer”
•  Christer Trygg Boxholm, Anna Moréus Boxholm, Olle Qguell och Irene Nord genom

konstfrämjandet, dvs. 5 grafiker från Östergötland
•  ”regionala konstnärer mest plus en del från Stockholm, Göteborg men budget liten”
•  ”Har inte namnen kvar”
•  ”Alla upptänkliga”
•  utställning med konstfullt utförda bokband och K-E Forsbergs bokstavskonst
•  färöiska konstnärer
•  Annika Rockström
•  Stig Svensson - minnesutställning
•  Ullcoltolina - textila arbeten
•  Elin Grönberg och Lars Johansson digitala foton och Finn Graf- norsk politisk tecknare
•  Hantverksgruppen i Hycklinge
•  Karin Lundblad
•  bilder från lokalhistoriska arkivet
•  bildlinjen Liljeholmens folkhögskola
•  fiskeprojekt södra Östergötland

����

������'
�)8*)7�*1+()�6,3-�-3=-3+3'(3-)73�42'+(':-3-�<2+�.1*1)*3-')+�+3')+(3�.38�42'+(9(+(:**'1'5)-A

•  lokala med amatörstatus
•  Ingrid Andersson
•  Ann-Christine Awoke
•  Lis Olander
•  Barbro Strömberg
•  Anna Bengtsson
•  Rune Persson
•  Magdalena Bergström
•  i första hand amatörutställningar
•  lokala förmågor samt samarbete med ABF Linköping
•  Carin Lundblad
•  Gunnar Asplunder
•  Arne Asplunder
•  Anna Moréus
•  Nanna Grefkäck Aronsson,
•  Janolov Adolfsson och Anna Moréus
•  Seager Johansson
•  Launa Sreiff
•  Rud Petterson
•  Gunilla Martinsson (en utställning om tonsättaren Adolf Friedrich Lindblad som föddes i Skänninge

för 200 år sedan.)
•  ”Jag kommer inte ihåg vilka konstnärer som var representerade i konstmuseets vandringsutställning.

(är du intresserad av lokala amatörer? i så fall är det bl.a. Gunhild Hansson och Marianne
Möllgård.)”
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•  konstföreningen
•  NSB
•  ABF
•  Bokbindarmästareföreningen
•  Stockholm Gallery Astley
•  NABBEN
•  NSB och Föreningen Norden
•  utställarna själva arrangerar
•  Kultur Frid Finspång
•  Kultur- och fritid tillsammans med enskilda utställare
•  EWK-stiftelse
•  Kultur- och fritidsnämnden (2 stycken utställningar)
•  Biblioteket självklart tillsammans med de utställande
•  Åtvidabergs konstförening plus enskilda konstnärer i egen regi
•  Kultur och fritidsnämnden
•  Länskonstnärerna i Östergötland som medarrangör i en utställning
•  Länsmuséet som medarrangör i en utställning
•  Biblioteket
•  Boxholms konstförening
•  Konstfrämjandet ABF Östergötlands länsmuseum
•  regionala konstnärer mest plus en del från Stockholm, Göteborg men budget liten och konstnären

själv plus länskonstkonsulent
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�)8*)7�*1+()�6,3-�)--)'56-3-')�(1**�.1*1)*3-')+�+3')+(3�.38�42'+(9(+(:**'1'5)-A

•  Biblioteket lokalt
•  Rimforsa bibliotek
•  kultur- och fritidsförvaltningen
•  Kinda kommun
•   ”vi” (dvs. bibliotekarierna på filialen)
•  Konstnären och biblioteket
•  Biblioteket
•  Biblioteket
•   ”?”
•  Biblioteket
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Jag heter Ida Ross och kommer ursprungligen från Linköping och håller
just nu på med en magisteruppsats på Bibliotekshögskolan i Borås i ämnet
Biblioteks- och informationsvetenskap.

Jag har tänkt undersöka hur synen är på tillfälliga konstutställningar på
folkbibliotek och hos konstnärer i Östergötland. Detta frågeformulär riktar
sig till den person i biblioteket som har hand om konstutställningarna där
och kan ses som en skriftlig intervju.

Jag hoppas att min undersökning ska kunna ge en bild över hur det
förhåller sig med tillfälliga konstutställningar i Östergötland och på det
sättet kanske  kunna bidra till förbättringar, kunskap och förståelse på
området. Detta frågeformulär kommer att gå ut till alla huvudbibliotek och
biblioteksfilialer i Östergötland. Jag skulle därför bli så glad om ni ville
hjälpa mig att svara på det här frågeformuläret. Jag behöver få in svaret
senast onsdagen den !�)�4�

Jag skulle i min undersökning eventuellt behöva titta lite närmare på två
bibliotek och intervjua ansvariga för konstutställningsverksamheten. Jag
undrar därför om du skulle kunna tänka dig att ställa upp för eventuellt en
intervju i min undersökning för liknande frågor? Frivilligt svar! Skriv i så
fall hur jag kan kontakta dig.

6������	
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Ida Ross
Gustavs Studenthem
Andra Villagatan 5: rum 112
504 53 Borås
telnr: 033-123048
ida.ross@bhs.utb.hb.se
idaross@hotmail.com



95

�+�����)1
����	

�������)�#���#�����)�����	

��

	��
�����1����

�	�������2+�#1�1��	�
	���������#�2+��	
	�
�����	
5�������
����

$�
��"
.�
�������������
����
��������
������������ ���
����
���� 
��������

�� Namn på biblioteket som representeras?

!� Vilken yrkestitel har du som svarar på enkäten?

%�� Har ditt bibliotek tillfälliga konstutställningar?

8����������
��
�.��� ������� ������
 �� �������
 ��9�

%�� Varför har ditt bibliotek inte tillfälliga konstutställningar?

%�� Har ditt bibliotek haft tillfälliga konstutställningar tidigare?

'� Ungefär när började ditt bibliotek med att ha konstutställningar? Vilket
år?

 � Var i biblioteket finns det tillfälliga konstutställningar? Beskriv platsen
t.ex. en enskild hall/ inne i biblioteket bland böckerna/ fast utställningshall/
speciellt ställe

$� Vad avgjorde valet av platsen för konstutställningarna? Svara t.ex.
arkitektur/ ljus/ yta/ bibliotekets byggnad/ enda stället att ha det på/

-� Hur lång tid brukar biblioteket ha varje tillfällig konstutställning
utställd?

/� Vilken yrkestitel har den personen som har till uppgift inom ditt
bibliotek att arrangera konstutställningarna?

*� Vad eller vilken yrkeskategori avgör vilken konst som ska visas på ditt
bibliotek? Svara t.ex. kommunen/ bibliotekschef/ bibliotekspersonal/ annat

�,� Nämn i korta drag vad uppgifterna består i när det gäller att arrangera
tillfälliga konstutställningar?
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��� Vem sätter upp konsten till konstutställningarna i biblioteket? Svara
t.ex. Bibliotekspersonal/ Konstnären/ Bibliotekspersonal i samråd med
konstnär

�!� Varför har enligt din åsikt ditt bibliotek konstutställningar?

�%� Vilken betydelse tror du att konstutställningarna har för
biblioteksbesökarna?

�'� Vilken slags konst har ditt bibliotek haft under de senaste fem
utställningarna?

� � Vilka konstnärer har varit representerade under dessa fem utställningar?

�$��Vem har stått som arrangör�under de senaste fem utställningarna?

�-� Vad har ditt bibliotek för kriterier för vilken konst som ska visas och
ställas ut?

�/� Vilket inflytande tycker du att statens och kommunens kulturpolitiska
mål har när det gäller att ha temporära konstutställningar på folkbibliotek?

�*� Vad har ditt bibliotek för målsättning vad gäller konstutställningar?
Skriv  eller skicka gärna en kopia över ert måldokument eller paragraf.

�*� Övriga synpunkter

3����� ���������"
�����������
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Hej!

Jag heter Ida Ross och kommer ursprungligen från Linköping och håller
just nu på med en magisteruppsats på Bibliotekshögskolan i Borås i ämnet
Biblioteks- och informationsvetenskap.

Jag tycker att det skulle vara intressant att genom frågeformulär få en
sammanställning på vad ett antal konstnärer tycker om att ha tillfälliga
konstutställningar på folkbibliotek. Jag tror att den här undersökningen kan
vara viktig för konstnärer och folkbibliotek just för att få reda på hur det är
ställt med tillfälliga konstutställningar på folkbiblioteken i Östergötland
och vilka möjligheter det finns för att få ställa ut på dessa. Hur är
samarbetet mellan biblioteket och konstnärer? Vilken roll har stat och
kommun på valet av konst? Detta är viktiga frågor som jag skulle vilja ha
svar på i min undersökning. Min undersökning kanske kan bidra till att
situationen och verksamheten förbättras för konstnärer och
bibliotekspersonal vad gäller tillfälliga konstutställningar på
folkbiblioteken.

Detta frågeformulär riktar sig dels till konstnärer som haft sin konst utställd
på ett folkbibliotek vid något tillfälle, men även till konstnärer som inte
haft det. De senares syn på det hela är lika intressant för min undersökning.
Frågeformuläret är naturligtvis anonymt. Det skulle vara mycket intressant
att få in dina synpunkter som konstnär i detta frågeformulär. Jag behöver få
in svaret senast onsdagen den !�)�4.

Jag skulle i min undersökning eventuellt behöva välja ut några konstnärer
att intervjua. Jag undrar därför om du skulle kunna tänka dig att ställa upp
för ett eventuellt samtal eller intervju i min undersökning för liknande
frågor? Frivilligt svar! Skriv i så fall hur jag kan kontakta dig.
6������	

C
Vid funderingar på frågeformuläret kan jag nås på följande adress, telefonnummer och
e-mail:

Ida Ross
Gustavs Studenthem
Andra Villagatan 5: rum 112
504 53 Borås
telnr: 033-123048
ida.ross@bhs.utb.hb.se
idaross@hotmail.com
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��� Har du haft tillfälliga konstutställningar på folkbibliotek?

3)�����������4��2+�������+�������+����+���	������	
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���� Varför har du inte haft konstutställningar på folkbibliotek?

!� Vid hur många tillfällen har du haft tillfälliga konstutställningar på
folkbibliotek? Vilka bibliotek?

%� Vem var det som tog kontakten i förfrågan att få ställa ut på bibliotek i
ditt fall? Till exempel biblioteket, konstnären, annan person eller
organisation.

'� Hur är din upplevelse av bemötandet av bibliotekspersonal eller
ansvariga för bibliotekets utställningsverksamhet när du haft
konstutställningar på folkbibliotek jämfört med andra utställningslokaler?

 � Hur stor möjlighet har du haft att välja var konstverken skulle placeras i
folkbiblioteket?

$� Vilken betydelse tycker du omgivning/ ljus/ yta har för att konstverken
ska komma till sin rätt?

-� Hur är din upplevelse av publikens bemötande när du haft utställningar
på folkbibliotek jämfört med andra utställningslokaler?

-� Hur ser du på att ha konstutställningar på folkbibliotek jämfört med
andra utställningslokaler?

/� Var skulle du helst vilja ha din konst utställd? Dvs. vilka slags
utställningslokaler som t.ex. bibliotek/ galleri/ puben/ webben/

*� Vilka kriterier skulle du själv ha på urvalet av den konst som ska visas
på bibliotek?

�,� Vad är det för budskap du vill förmedla till publiken med just din
konst?
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��� Övriga synpunkter
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