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journals Biblioteksbladet and Bibliotek i Samhälle during 
the 1930s, 1970s and the 2010s. The main questions 
posed in this study are: Which perceptions of the public 
library as a place for cultural activities can be identified in 
professional journals in the 1930s, 1970s and 2010s? 
Which discourses can be identified regarding the cultural 
activities at the public library over time? Has the 
perceptions regarding the public library as a place for 
cultural activities varied over time? The method and 
theoretical framework is a discourse analysis inspired by 
Laclau and Mouffe’s discourse theory. Two discourses 
are dominant during the 1930s. The educational discourse 
and the modernizing discourse. The major discourses 
found during the 1970s are the activating discourse and 
the outreach discourse. The distinct discourses in the 
2010s are the conservational discourse, the culture center 
discourse and the compensatory discourse. The result of 
the analysis showed that the discourses have many 
similarities and to some extent they have replaced each 
other. Throughout all three periods there is a notion that 
the libraries' tasks, assignments and roles is hard to fully 
identify and need to be clarified. 
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1. Inledning 

 

Vad ska vi ha folkbiblioteket till? Folkbiblioteket är den största 
kulturinstitutionen i landet och den som från politiskt håll får störst ekonomiskt 
stöd (Myndigheten för kulturanalys, 2018b). På statlig och regional nivå är det 
en förhållandevis liten del av kulturbudgeten som går till bibliotek, men 
kommunerna fördelar desto större del av sin kulturbudget till 
biblioteksverksamhet (Myndigheten för kulturanalys, 2019). Biblioteket är 
samtidigt en av de mest betrodda och uppskattade samhällsinstitutionerna i 
landet (Demokratins skattkammare, 2019). Trots folkbibliotekets höga ställning 
har det inte alltid det så lätt att definiera och förklara sin verksamhet. Sveriges 
bibliotekslag visar på en verksamhet med stor bredd: Biblioteket ska främja 
intresset för bildning, upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Förutom det ska biblioteksverksamhet finnas till för alla och verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning (2013: 801 2§). Hur detta stora uppdrag ska genomföras är 
mycket upp till biblioteken själva. Folkbibliotekens fortsatta utveckling är en 
diskussion som utgår ifrån och försiggår i stor utsträckning inom det interna 
biblioteksfältet (Hedemark, 2009). Det är därför relevant att undersöka hur 
bibliotekets verksamhet och roll diskuteras inom bibliotekarieprofessionen i dess 
egna kanaler.  

Att ett folkbibliotek är en plats för böcker och information är en vedertagen 
föreställning, men det finns desto fler olika föreställningar kring den 
allmänkulturella verksamheten, folkbibliotekets uppdrag, vad som definierar det 
och vilka roller det innefattar. Vår studie undersöker föreställningar om 
folkbibliotekets allmänkulturella verksamhet och hur dessa har varierat över tid. 
Med allmänkulturell verksamhet menar vi de delar av bibliotekens arbete som 
inte är direkt kopplade till litteratur- och informationsförmedling. 
Allmänkulturell verksamhet innebär, enligt vår definition, en bred syn på 
bibliotekens verksamhet samt inbegriper föreställningar om bibliotek som 
kulturhus och mötesplatser. Vi har undersökt hur dessa föreställningar 
framträder inom professionens egna kanaler både idag och längre tillbaka i tiden 
genom att göra tre nedslag i tid med 40 år emellan: 1930-talet, 1970-talet och 
2010- talet. Vi har använt oss av tidskrifterna Biblioteksbladet som är Svensk 
biblioteksförenings medlemstidskrift samt den uttalat socialistiska 
biblioteksföreningen Bibliotek i Samhälles medlemstidskrift med samma namn 
och gjort en historisk studie med hjälp av diskursanalytisk teori och metod. 

 

1.1 Bakgrund 
Hösten 2015 fick Kungliga biblioteket i uppdrag av regeringen att ta fram ett 
förslag till nationell biblioteksstrategi. Våren 2019 överlämnades Demokratins 
skattkammare, ett förslag om en nationell bibliotekspolitik till regeringen. Målet 
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med den gemensamma strategin är demokrati: “alla ska kunna ta del av världens 
samlade litteratur och kunskap för att verka i samhället på egna villkor” 
(Kungliga biblioteket, 2019). Ett av sex definierade arbetsområden är 
biblioteken som samhällets öppna rum och här presenteras biblioteket bland 
annat som en plats för lågintensiva möten: 

Biblioteken, bibliotekarierna och andra yrkesgrupper på biblioteket skapar 
delaktighet och samhörighet samt ger läsinspiration, kunskap och upplevelser. 
Det är här många barn möter sina första böcker i större utsträckning. Det är här 
författarna kan möta sina läsare. Här finns liv, samtal, film, musik och det 
lågintensiva mötet. (Demokratins skattkammare, 2019, s. 11) 

Även i de regionala kulturplanerna framställs bibliotek som viktiga 
mötesplatser.  
Kulturrådet är den myndighet som har i uppdrag att fördela statliga medel till 
kulturen utifrån de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen har 
beslutat.Varje region tar fram en kulturplan som sen utgör underlag för 
Kulturrådets beslut om hur mycket pengar varje region ska få (Kulturrådet, 
2019). Folkbibliotekens verksamhet är i sin tur en del av regionernas 
kulturplaner. När vi för enkelhetens skull använder begreppen bibliotek och 
bibliotekspolitik menar vi fortsättningsvis uteslutande folkbibliotek och den del 
av kulturpolitiken som har inverkan på folkbibliotekens arbete. Regionernas 
aktuella kulturplaner ger uttryck för en pågående förändring och understryker 
folkbibliotekets roll som kulturinstitution och mötesplats: 

Bibliotekens traditionella roll att gratis tillhandahålla böcker och medier och att 
vara den självklara platsen för att inhämta information, utmanas idag av den 
digitala tekniken och människors ändrade livsmönster. Som lagstadgad och 
central kulturinstitution i varje kommun är det en utmaning att förbli angelägen 
för nya målgrupper som en plats för information, möten och kulturupplevelser. 
(Västra Götalands regionala kulturplan, 2016-2019, s. 2) 

Kommunernas kostnader för kultur fördelas på posterna bibliotek, allmän 
kulturverksamhet, musikskola/kulturskola och stöd till studieorganisationer 
(Myndigheten för kulturanalys, 2019). Den allmänkulturella verksamheten som 
sker på biblioteken i bibliotekets regi sorteras under allmän kulturverksamhet 
(Myndigheten för kulturanalys, 2018b). Biblioteket får alltså särskilda medel till 
sin allmänkulturella verksamhet. I många mindre kommuner är folkbiblioteket 
den enda kulturinstitution som finns. Varje kommun är skyldig att ha ett 
folkbibliotek som ofta fungerar som ett kulturhus där olika former av kultur och 
kulturverksamheter kan samlas. Biblioteket blir därmed en viktig knutpunkt i 
orten och dess invånare har möjlighet att vara medproducenter i bibliotekens 
arbete då biblioteket är öppet för olika aktiviteter och kulturarrangemang. 
Kulturhustanken har synts i olika delar av landet men framförallt i Region Skåne 
(Region Skåne, 2015), en utveckling som har fått blandade reaktioner av 
bibliotekens företrädare: 

De invändningar som brukar framföras mot bibliotek som kulturhus är att 
folkbiblioteken alltid har varit kulturhus, att fokus på huset riskerar att skapa 
monument utan innehåll eller att utvecklingen mot kulturhus riskerar att urholka 
bibliotekens kärnverksamhet. (Elding, 2013, s. 36) 
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Kristina Elding, enhetschef för det digitala och rörliga biblioteket på 
folkbiblioteken i Lund, försvarar kulturhustanken och skriver vidare att det som 
skiljer 2010-talets skånska kulturhusprojekt från 1970-talets diskussion om 
biblioteket som allaktivitetshus är utveckling genom dialog, det lokala 
perspektivet och teknikens möjligheter (Elding, 2013). Biblioteket som 
kulturhus är, precis som Eldning framför, också synligt längre tillbaka i tiden. På 
1970-talet vidgade biblioteket sin verksamhet genom att börja arrangera 
filmvisningar, debatt, utställningar och uppsökande verksamhet. 
Kulturhustanken benämndes under den här tiden som allaktivitetshus och i 
litteraturutredningens betänkande 1974  Boken konstaterades att folkbiblioteket 
var den viktigaste kulturinstitutionen i landet (Frenander, 2012). Även längre 
tillbaka i tiden går det att se exempel på bibliotek som mötesplatser. Valfrid 
Palmgren, som var en pionjär i skapandet av de tidiga svenska folkbiblioteken, 
såg biblioteket inte bara som en samlingsplats utan att bibliotek ”kan och bör 
vara ett sammanhållande band mellan alla ett samhälles invånare” (Palmgren, 
1911, s. 49f). Vikten av att folkbiblioteket skulle vara öppet för alla, underströks 
i utredningen från 1924, en utredning som låg till grund för den 
biblioteksförfattning som riksdagen tog beslut om i januari 1930 (Frenander, 
2012). I utredningen syns formuleringar som har paralleller till dagens 
folkbibliotek som mötesplatser: ”Olika samhällsklasser och parter, olika 
intressen, olika åldrar skola kunna mötas inom folkbiblioteket” (SOU 1924:5, s. 
15f).  

Vi fick också inspiration till vår studie av Åse Hedemarks (2009) 
doktorsavhandling Det föreställda folkbiblioteket där hon undersöker vilka olika 
föreställningar som funnits kring bibliotekets verksamhet och roll sedan 1970- 
talet. Hedemark kommer fram till att det finns tre diskurser kring 
folkbiblioteket: Den bokliga diskursen, den informationsförmedlande diskursen 
och allaktivitetsdiskursen. I Hedemarks empiriska material begränsas 
allaktivitetsdiskursen till 1970-talet medan det är den bokliga och den 
informationsförmedlande diskursen som är framträdande idag. Dock skriver 
Hedemark att även om det inte framgår av hennes empiri, så har hon märkt att 
det internt i bibliotekssektorn betonas aspekter av folkbibliotekens verksamhet 
som påminner om de aktiviteter som framhölls i allaktivitetsdiskursen under 
1970-talet. I första hand är det då bibliotekets roll som mötesplats som betonas 
och som betraktas som ett sätt att vidga verksamheten (Hedemark, 2009). Det är 
nu tio år sedan Hedemarks avhandling publicerades och sedan dess har begrepp 
som kulturhuset och mötesplatsen blivit allt mer framträdande i förhållande till 
folkbiblioteket. Vi vill därför göra det som inte ryms i Hedemarks avhandling, 
nämligen analysera hur verksamhet och roller för folkbiblioteket som är 
kopplade till allmänkulturell verksamhet framträder inom 
bibliotekarieprofessionen. 

 

1.2 Problemformulering 
I diskussioner och forskning som behandlar folkbibliotekets legitimitet betonas 
ofta folkbibliotekens arbetet för att främja delaktighet. Aabø och Audunson 
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(2012) skriver att folkbiblioteken, genom att erbjuda både tekniska och andra 
resurser samt genom att vara en plats som uppfattas som fri och öppen för alla, 
kan bidra till användarens känsla av delaktighet i samhället. Enligt Audunsson 
och Aabø bidrar det i förlängningen till samhällsutvecklingen i stort, både på en 
lokal och en högre nivå. Ökat fokus på delaktighet används i många fall som 
förnyelse och breddning av folkbibliotekets verksamhet (Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012; Hvenegaard Rasmussen, 2016). 
Forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap visar också på 
spänningar mellan de som vill förändra verksamheten och de som vill bevara 
den som den alltid har varit. Audunson (2005) argumenterar för att en del av 
debatten kring bibliotekets politiska roll är ideologiskt konservativ. Enligt 
Audunsson finns det i debatten en ovilja till förändring och det enda syftet 
verkar vara att hålla fast vid de normer som var bärande inom professionen på 
1960- och 70-talen. Debatten har enligt Audunsson en tendens att mynna ut i 
ytliga klichéer istället för att fokusera på de demokratiska utmaningar som finns 
idag och på vilka sätt biblioteken kan utvecklas för att möta de utmaningarna.  

Audunson (2005) skriver att om biblioteket klarar av att möta de demokratiska 
utmaningar som finns idag har det skapat en ny och kraftfull motivering för sin 
existens. Annan forskning hävdar däremot att folkbibliotekets legitimitet 
riskerar att minska om det försöker erbjuda så mycket som möjligt till så många 
som möjligt (Michnik, 2018; Kann-Christensen & Andersen, 2009). 
Kann-Christensen och Andersen (2009) skriver att biblioteken är vana vid att 
förhålla sig till omvärlden och anpassa sina roller och verksamhet efter nya 
behov, men att ett ökande fokus på mätbara effekter och institutionens 
effektivitet gör att biblioteken riskerar att glömma bort vad de kan och borde 
erbjuda samhället. Enligt Michnik (2018) kan det på kort sikt vara bra om 
biblioteken erbjuder verksamheter som ligger utanför dess uppfattade uppdrag 
eftersom det stärker bibliotekens legitimitet, men att på längre sikt riskerar 
bibliotekens trovärdighet att minska om de erbjuder aktiviteter som personalen 
inte har rätt kompetens för. 

Folkbiblioteket är mångfacetterat och i förändring och likaså föreställningarna 
om det. Nya verksamheter och roller läggs till de befintliga, medan andra 
försvinner. Eftersom det är mycket upp till professionen att uttolka hur 
folkbibliotekets uppdrag ska genomföras är det relevant att undersöka hur 
professionen själva har resonerat kring pågående förändringar av verksamheten 
samt anpassning till nya behov. Diskurser är avgörande för hur vi ser på vår 
omvärld och vår syn på vad som är sanning och kunskap. 
Bibliotekarieprofessionen styrs inte bara av olika aktörer, omvärldsförändringar 
och politiska beslut, den befinner sig också inom diskurser som omfattar både 
föreställningar och sociala praktiker (Hedemark, 2009). Genom en 
diskursanalytisk ansats har vi sökt svar på om det som betraktas som nya roller 
och uppdrag för folkbiblioteket också går att spåra längre tillbaks i tiden.  
 
Vi har avgränsat oss till att undersöka föreställningar om folkbiblioteket som 
institution och har därmed inte fokuserat på frågor om bibliotekariers 
kompetenser. Vi har inte heller försökt svara på vilka positioner som dominerar 
inom diskurserna eller hur föreställningarna skiljer sig åt mellan tidskrifterna. 

 
7 



 
 

Även om dessa perspektiv är intressanta hade undersökningen blivit för stor för 
vad som ryms inom en masteruppsats. Anders Frenander (2012) betonar att det 
finns behov av omfattande forskning för att kartlägga folkbibliotekens 
verksamhet, mål och legitimitet. Vi har identifierat diskurser i de två största 
professionstidskrifterna inom biblioteksområdet för att bidra till nya kunskaper 
kring vad som är nytt och vad som är beständigt i föreställningarna om 
folkbiblioteket. Studien är relevant för det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet eftersom den ämnar svara på aktuella frågor om 
folkbibliotekets identitet.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka föreställningar som finns 
och har funnits kring biblioteket som plats för allmänkulturell verksamhet inom 
bibliotekarieprofessionen. Idag finns det olika föreställningar kring 
folkbibliotekens allmänkulturella verksamhet och vilka roller det innefattar. Vi 
vill ta reda på om de föreställningar som är synliga idag går att spåra längre 
tillbaka i tiden genom att göra tre nedslag i tid med 40 år emellan. De 
frågeställningar som studien ämnar besvara är: 
 

● Vilka föreställningar om folkbiblioteket som plats för allmänkulturell 
verksamhet går att identifiera i professionstidskrifter inom 
biblioteksområdet på 1930-talet, 1970- talet och 2010-talet? 

 
● Vilka diskurser om folkbibliotekets allmänkulturella verksamhet går att 

identifiera över tid? 

 

● Hur har föreställningar om folkbiblioteket som en plats för 
allmänkulturell verksamhet varierat över tid? 

 

1.4 Disposition  
Här följer en beskrivning av uppsatsens disposition. I kapitel 1 Inledning 
presenteras uppsatsens problemformulering, de källor som utgör det empiriska 
materialet och de återkommande begrepp som används i utsagor kring 
biblioteket som en plats för allmänkulturell verksamhet idag. Kapitlet avslutas 
med ett sammanfattande syfte och de frågeställningar vi söker svar på.  
 
I kapitel 2 Tidigare forskning tar vi upp både forskning om folkbibliotekets 
historia och dagens folkbibliotek. I avsnittet presenteras diskursanalytiska 
studier inom bibliotek- och informationsvetenskap samt studier som behandlar 
biblioteket som en plats för allmänkulturell verksamhet och undersöker frågor 
om folkbibliotekets verksamheter, roller och uppdrag.  
 
Kapitel 3 Teori och metod: Diskursanalys redogör för uppsatsens teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter. Inledningsvis redogör vi för diskursanalysen 

 
8 



 
 

som metod samt vår syn på diskurs och andra närliggande begrepp. Därefter går 
vi in på vår metodtillämpning och vårt konkreta tillvägagångssätt med 
analysarbetet. Slutligen presenteras det empiriska materialet och vi redogör här 
för vilket urval och vilka avgränsningar vi gjort i samband med insamlandet av 
det. 
 
Uppsatsens analysdel utgörs av kapitel 4 Analys 1930-talet, kapitel 5 Analys 
1970-talet samt kapitel 6 Analys 2010-talet. Varje kapitel inleds med en 
bakgrundstext som beskriver biblioteksutvecklingen samt den politiska, 
kulturella och institutionella kontext som biblioteket verkar i under respektive 
decennium. Samtliga analyskapitel är därefter uppdelade i en del som utgår från 
folkbibliotekets verksamhet och en som utgår från folkbibliotekets roll. Varje 
kapitel avslutas med en sammanfattning av de viktigaste kännetecknen för 
perioden och en redogörelse över de diskurser vi har identifierat. I kapitel 4, 5 
och 6 besvaras den första av våra frågeställningar, det vill säga vilka 
föreställningar om folkbiblioteket som plats för allmänkulturell verksamhet som 
går att identifiera i professionstidskrifter inom biblioteksområdet på 1930-talet, 
1970- talet och 2010-talet. 
 
Den avslutande delen av uppsatsen består av kapitel 7 Diskussion där vi 
sammanfattar de diskurser vi funnit i samtliga tidsperioder och därmed också 
besvarar frågeställningens andra fråga om vilka olika diskurser om 
folkbibliotekets allmänkulturella verksamhet som går att identifiera över tid. 
Därefter följer en jämförelse av diskurserna och en diskussion om hur de 
förhåller sig till varandra. Den avslutande diskussionen ämnar besvara vår tredje 
frågeställning om hur folkbiblioteket som en plats för allmänkulturell 
verksamhet varierat över tid samt ge förslag till fortsatt forskning relaterad till 
vår studie. Under rubriken Sammanfattning följer en sammanfattning av 
uppsatsen i sin helhet.  
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2. Forskningsöversikt  
 
Följande avsnitt tar upp både den forskning om folkbibliotekets historia och den 
forskning om dagens folkbibliotek som är relevant för vår studie. Vi har valt att 
avgränsa oss till och fokusera på folkbiblioteket som institution och har därför 
valt bort forskning som fokuserar på bibliotekariers kompetenser. Mycket 
forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap har undersökt 
folkbibliotekets politiska historiska och ideologiska förutsättningar. Detta 
område är alltför omfattande för att här kunna återges heltäckande. Dock finns 
det forskning som är särskilt intressant för vår studie och som vi redogör för i 
detta avsnitt. De nedan refererade studierna relaterar till vår studie genom att de 
handlar om biblioteket som en plats för allmänkulturell verksamhet samt 
undersöker frågor om folkbibliotekets verksamheter, roller och uppdrag. 
Forskningsöversikten följer samma kronologi som analysen och fungerar 
därmed också som en första bakgrund till de tre undersökta perioderna.  
 

2.1 Folkbibliotekets identitet och ideologi 
Det tidiga bibliotekssverige var länge uppdelat och bestod av sockenbibliotek, 
kommunala bibliotek, allmänna bibliotek, folkbibliotek, studiecirkelbibliotek, 
församlingsbibliotek och läsestugor (Frenader, 2012; Torstensson, 1996). En 
mängd väsensskilda verksamheter skulle i början av 1900-talet komma att enas 
till ett och samma folkbibliotek. Olika sätt att se på kultur, bildning, utbildning, 
uppfostran och nöjen finns därmed också inbyggt i bibliotekspolitiken 
(Frenander, 2012). Magnus Torstensson (2007, s.33) delar i en artikel i Horisont 
från in den tidiga folkbiblioteksutvecklingen i olika kategorier för att synliggöra 
vad som kännetecknar den.  

● Sockenbiblioteket – patriarkal bildningssyn 
● Arbetarföreningars, arbetarinstituts- och föreläsningsföreningars 

bibliotek – filantropisk bildningssyn 
● Folkrörelsernas bibliotek – självbildning  
● Folkbiblioteket för alla samhällsklasser – den tidiga demokratins 

bibliotek 
● Folkbiblioteket som försvarare av demokratin – folkbiblioteket som 

vaccin mot totalitära ideologier  

I Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna : exemplet 
Sverige och några jämförelser med USA  konstaterar Torstensson (1996) att 
folkbiblioteket i Sverige i stort sett härstammar från public library-idéerna i 
USA och England. De angloamerikanska public library-idéerna slog igenom på 
allvar med bibliotekspionjären Valfrid Palmgren. Palmgren, som hade varit på 
en längre studieresa i USA, tog i sin bok Bibliotek och folkuppfostran (1909) 
stark ställning för de amerikanska biblioteksidéerna (Torstensson, 2012). 
Palmgren har som person varit ämne för tidigare forskning (se exempelvis 
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Hansson, 1998; Torstensson, 1996; Sundgren, 2007). En aspekt som forskningen 
om henne intresserat sig för är hennes politiska tillhörighet och det faktum att de 
fundamentala idéerna för folkbiblioteket formulerades av en kvinna som 
tillhörde dåtidens konservativa höger. I antologin  Styra eller stödja (2012) 
undersöker flera forskare vid bibliotekshögskolan i Borås hur statens förhållande 
till folkbiblioteket har sett ut under 1900-talet. Anders Frenander (2012) skriver 
i sitt kapitel i antologin att ett av statens främsta motiv för att stödja 
folkbiblioteken var att det skulle medverka till folkets upplysning och förädling 
vilket i sin tur kan sorteras in i ett mer övergripande försök till att kontrollera 
arbetarklassen. Genom att inget medlemskap och inga utlåningsavgifter krävdes 
för att nyttja bibliotekens resurser riktade det sig till alla grupper och klasser i 
samhället. Här finns även paralleller till den mötesplats som biblioteket avser 
vara idag: 
 

Det är spännande att se hur hon [Valfrid Palmgren] i sina skrifter formulerade en 
idé om bibliotekets uppgift som långt senare skulle konceptualiseras som ”en 
lågintensiv mötesplats”. Hon resonerade i sin utredning om hur biblioteket 
skulle vara ett ”sammanhållande band” i samhället, ”den plats, där alla, ung och 
gammal, hög och låg, fattig och rik kunna samlas. (Munch-Petersen, 1911, s. 49 
enligt Frenander, 2012 s. 28) 

 
En direkt konsekvens av Palmgrens bok (1909) var att även studiecirkelbibliotek 
från och med 1912 fick rätt till statsbidrag om de ingick i en riksorganisation av 
viss storlek med en studieledare vid rodret (Hedemark, 2009). Att Palmgren som 
arbetade för ett mer enat bibliotekssverige också var för att finansiera ett 
alternativt bibliotekssystem är anmärkningsvärt i sig. Torstensson (2012) skriver 
att detta kan förstås utifrån idéer om social integration och nationella 
samlingssträvanden som motmedel till de skärpta klassmotsättningarna vid tiden 
för storstrejken 1909. 
 
Studiecirkelbiblioteken var något som länge skilde de svenska folkbiblioteken 
från folkbiblioteksutvecklingen i övriga nordiska länder (Torstensson, 2012). 
Bernt Gustavsson (1991) har i Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk 
arbetarrörelse 1880–1930  studerat studiecirklarnas  roll i den svenska 
folkbiblioteksutvecklingen. Folkbildningstraditionen inom arbetarrörelsen 
präglades enligt Gustavsson av tre bildningsideal – medborgarbildning, ett 
nyhumanistiskt personlighetsbildande ideal och ett självbildningsideal. 
Medborgaridealet byggde på de franska upplysningsideérna och karaktäriseras 
av sin tilltro till förnuftet och naturvetenskapen. Det nyhumanistiskt 
personlighetsbildande idealet har sin plats inom högre utbildningar. 
Självbildningsidealet tog sig främst uttryck i studiecirkelmetoden genom att det 
uppmuntrar till självaktivitet. Självbildningsidealet utgår från att alla människor 
har resurser  även om dessa ibland kan ligga vilande. Bildning betraktas enligt 
detta ideal som en livslång process där resurser kan väckas till liv och utvecklas 
genom aktivt deltagande (Gustavsson, 1991).  
 
Forskning kring bibliotekets utveckling efter sekelskiftet har gjorts av bland 
annat Joacim Hansson (1998). I Om folkbibliotekens ideologiska identitet : en 
diskursstudie gör han en ideologikritisk studie om folkbiblioteket från 
sekelskiftet fram till 1990-talet och dess relation till det svenska samhället. Han 
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kommer fram till att folkbibliotekens arv kommer från såväl folkrörelser som 
kyrka och stat. Till folkbibliotekens ideologiska identitet finns enligt Hansson 
idéer om en emanciperande folkbildning, men främst idéer om uppfostran. En 
annan studie som i likhet med Hanssons undersöker folkbibliotekets 
disciplinering av folket är Dan Anderssons (2009) Folkbibliotek makt och 
disciplinering:en genealogisk studie av folkbiblioteksområdet under den 
organiserade moderniteten. Andersson utgår från Michel Foucaults teorier kring 
makttekniker inom olika samhälleliga institutioner och gör en genealogisk studie 
av folkbiblioteket mellan 1910–1990 för att undersöka vilka makttekniker som 
använts inom folkbiblioteksområdet i ett disciplinerande syfte.  
 
Folkbibliotekets utveckling i Norge och Danmark liknar på många sätt den i 
Sverige. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2006) ser i Folkebiblioteket 
under forandring: modernitet, felt og diskurs inspiration från public library- 
idéerna i USA i utvecklingen av de tidiga danska folkbiblioteken. Geir Vestheim 
(1997) har forskat på folkbiblioteket från 1930-talet och tiden framåt i Norge. I 
Fornuft, kultur og velferd : ein historisk-sosiologisk studie av norsk 
folkebibliotekpolitikk gör han en historisk och sociologisk textanalys av Norges 
folkbibliotekspolitik från 1930 till slutet av 1990-talet och konstaterar att det 
norska folkbiblioteket präglats av en kamp mellan två förhållningssätt: å ena 
sidan ett nyttoorienterat, målinriktat som velat utnyttja biblioteken och 
folkbildningen för att uppnå vissa konkreta, oftast politiska, resultat och å andra 
sidan ett värdeorienterat som i äldre upplysningsanda strävat efter att generellt 
höja den medborgerliga bildningsnivån.  
 
Forskning kring bibliotekets senare utveckling har konstaterat att 
folkbibliotekets verksamhet sedan 1980-talet har påverkats av ett allt mer 
marknadsanpassat och instrumentellt tänkande (se exempelvis Vestheim, 1999; 
Hansson, 2005;  Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2006). Även Åse 
Hedemark (2009) hittar exempel på hur ett instrumentellt tänkande och en 
marknadsekonomisk logik avspeglar sig i hur användare betraktas samt på 
vilken betydelse biblioteket anses ha för samhället. 
 
Sammanfattningsvis visar forskningen om folkbibliotekets tidiga utveckling att 
folkbiblioteket har sina rötter i verksamheter med väsensskilda bildningsideal. 
Den visar också hur staten, kyrkan, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen var 
villiga till att samarbeta samt tjänade på ett samarbete under folkbibliotekets 
tidiga utveckling. Vårt empiriska material börjar år 1930. Det är viktigt att känna 
till den tidigare utvecklingen för att förstå vilka idéer och verksamheter som har 
legat till grund för det folkbibliotek vi känner till idag. Många idéer tar också tid 
att få genomslagskraft. Även om Valfrid Palmgren vid tiden för vårt empiriska 
material redan hade lämnat bibliotekspolitiken, så var det först i och med 
biblioteksförfattningen 1930 som de amerikanska public library-idéerna hade 
inverkan i större skala. I tidskrifterna från den första perioden kan vi se hur 
arbetet i den utvecklingen gick till. På 1930-talet var också 
studiecirkelbiblioteken som flest och det är intressant att undersöka vilken 
betydelse studiecirklarna har för folkbibliotekets verksamhet och roller.  
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2.2 Folkbiblioteket som plats för kultur 
Tidigare forskning som berör folkbiblioteket som kulturhus ger en inledande 
bild av vilka föreställningar om folkbiblioteket som en plats för allmänkulturell 
verksamhet som har varit beständiga över tid och vilka som är nya. 
 
Tanken på folkbiblioteket som ett kulturhus och en strävan mot detsamma tar i 
Sverige fart i 70-talets debatt om folkbibliotekets roll och verksamhet. 
Kulturhustanken är dock äldre och har sina rötter i Frankrike. I slutet av 
1950-talet utnämnde Frankrikes president författaren André Malraux till landets 
första kulturminister. Detta var startskottet för etableringen av den franska 
kulturpolitiken som utmärktes av viljan att göra kulturen tillgänglig för de stora 
massorna. Malraux ville genomföra det han kallade för kulturell demokratisering 
och lanserade idén om regionala kulturhus som skulle bli en plats för mötet 
mellan den goda kulturen och folket. Vestheim (2010) skriver att det fanns en 
inre motsättning i Malraux demokratiseringstanke. Å ena sidan ville han att 
kulturen skulle nå ut till de breda massorna, å andra sidan uppfattades den kultur 
han ville förmedla som elitistisk. Decentraliseringen skedde till stor del på Paris 
och centralkulturens premisser (Mangset, 2010). Malraux hade bristfällig 
förståelse för de socialpsykologiska och klassmässiga barriärerna som hindrade 
stora delar av befolkningen att ta del av det som ansågs vara finkultur. Mot 
slutet av 60-talet visade även kultursociologiska analyser av kulturhusen att den 
kulturella demokratiseringen inte hade lyckats. Därmed försvann projektets 
demokratiska legitimitet. Kulturhusen stötte också på andra problem. Modellen 
för samarbetet mellan staten och regionerna och kommunerna var uppbyggd så 
att staten stod för hälften av kostnaderna. Det fanns dock ett villkor. De som 
styrde lokalt skulle samarbeta med kulturhusets av staten tillsatta direktör, 
annars drogs det finansiella stödet in. De lokalt folkvalda borgmästarna 
upplevde därför hela projektet som en attack på kommunal demokrati. 
Samarbetet mellan staten och kommunerna föll sönder och de flesta kulturhusen 
togs helt över av kommunerna. Även om tanken med projektet inte fungerade 
som det var tänkt skapade det en debatt och bidrog i längden till att sätta kultur 
på den politiska dagordningen (Vestheim, 2010). 
 
Kulturhustanken återfinns som tidigare nämnts i 70-talets Sverige och dåtidens 
debatt om folkbibliotekets roll och verksamhet. Till skillnad från den franska 
modellen av kulturhus på 60-talet som Vestheim (2010) beskriver, så var det i 
Sverige redan från början kommunerna som finansierade och drev 
verksamheten. I Det föreställda folkbiblioteket  gör Åse Hedemark (2009) en 
diskursanalys över medias bevakning av svenska folkbibliotek sedan 70-talet. 
Hon finner där en boklig diskurs, en informationsförmedlande diskurs och en 
allaktivitetsdiskurs. Jenny Johannisson (2012) som i Från kulturpolitik till 
bibliotekspolitik? Folkbibliotek och kultursamverkansmodellen utgår från 
Hedemarks (2009) avhandling, sammanfattar 1970-talets allaktivitetsdiskurs på 
följande sätt: 
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● En prioritering av uppsökande verksamhet, vilket också ger 

diskursen ett inslag av användarperspektiv 
● Verksamhetsmässig bredd 
● En prioritering av politiska debatter 
● En prioritering av lokalt engagemang 

 
 

Allaktivitetsdiskursen begränsas i avhandlingen främst till 70-talet när 
bibliotekets verksamhet skulle vara bred och bestå av en rad olika saker som 
debatt, deltagande, kulturaktivering samt fantasi och improvisation (Hedemark, 
2009).  
 
Kulturpolitiken som utvecklades på 70-talet kritiserade vad som ansågs vara ett 
för homogent sätt att se på kultur. Istället skulle det finnas en strävan att 
respektera och stödja alla människors syn på kultur. Finkulturen skulle bli mer 
lättillgänglig och kulturen i stort skulle rymma en större mångfald. Vidare så 
betonades medborgarnas aktiva deltagande i kulturlivet. Medborgarna skulle 
inte bara ha tillgång till ett rikt kulturutbud utan också få möjlighet och medel att 
själva producera och distribuera kultur. Tanken om deltagande går igen idag. I 
artikeln The four spaces – a new model for the public library presenterar 
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) en modell som 
beskriver folkbibliotekets verksamhet utifrån fyra olika mål och fyra olika rum, 
Målen är; upplevelse (experience), delaktighet (involvement), erbjuda 
möjligheter till egenmakt (empowerment) och främja nytänkande (innovation). 
De fyra utrymmena kan existera som fysiska och som digitala utrymmen  
och beskrivs av forskarna som: inspirationsutrymmet (inspiration space), 
lärandeutrymmet (learning space), mötesrummet (meeting space) och 
skapandeutrymmet (performative space). I modellen är biblioteket bland annat 
en plats för uppträdanden, något som presenteras som en relativt ny roll för 
biblioteket. Rollen består främst i att tillhandahålla utrustning och vara en plats 
där olika kreatörer kan nå ut. Den danska modellen har fått spridning och på 
olika sätt använts av biblioteksverksamhet i utvecklande syfte. (Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012). 
 
Ett annat exempel på en vidgning av folkbibliotekets roll är dess underhållande 
funktion. Även om folkbibliotek tidigare har haft denna roll, har den varit av 
mindre betydelse jämfört med dess informerande och upplysande roller. 
Katarina Michnik (2018) skriver att enligt vissa studier betraktas den 
underhållande rollen idag vara av lika stor vikt som den informerande och 
upplysande. I en värld där en stor del av media och dokument går att få tag på 
digitalt anser Hvenegaard Rasmussen (2016) att folkbiblioteket måste utvecklas 
till en plats som inte bara innehåller olika samlingar till utlåning. Han ger tydligt 
uttryck för sin syn på biblioteket som kulturhus i sin artikel The participatory 
public library: the Nordic experience: 
 

Today, the library should be a vibrant place in which the collection is displayed, 
disseminated and communicated in an active and expressive way. This should be 
combined with a wide range of user-oriented activities, like public meetings, 
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cultural events and different kinds of workshops. (Hvenegaard Rasmussen, 
2016, s.546) 

 
Hvenegaard Rasmussen (2016) anser att användardeltagande kan användas som 
en konkurrenskraftig resurs genom att bland annat uppmuntra till kreativitet 
genom exempelvis makerspace och genom att öka bibliotekets antal besökare 
och användare. Det finns också de som inte är odelat positiva till bibliotekets 
utveckling mot en mer aktiv och deltagande användare. Kann-Christensen och 
Andersen (2009) skriver att biblioteket givetvis måste möta och förhålla sig till 
förändringar och samhällets utveckling, men att det genom ett alltför aggressivt 
neoliberalt tänkande ovetande kan bli sin egen fiende. 
 
Skot-Hansen (2006) beskriver två olika sätt att se på kultur; ett instrumentellt 
perspektiv och ett expressivt perspektiv. Med ett instrumentellt perspektiv är 
folkbibliotekets förmedling av kultur ett sätt att nå vissa effekter såsom 
upplysning, ekonomisk tillväxt, social förändring eller underhållning. Med ett 
expressivt perspektiv är kulturen värdefull i sig själv, inte för att den gör oss 
bättre, mer sociala eller rikare utan för att den skänker vardagslivet djup och 
intensitet. Det expressiva perspektivet glöms enligt Skot-Hansen ofta bort i 
kulturpolitiken som har begränsade ekonomiska medel och måste argumentera 
för sin legitimitet. Skot-Hansen (2006) skriver vidare att kulturpolitiken bör 
fokusera på människors tillgång till en mångfald och komplexitet av estetiska 
upplevelser istället för att fokusera på effekter som kan mätas och utvärderas. 
Det viktigaste enligt henne är att kulturen uppfyller meningsfulla estetiska 
upplevelser för alla och inte bara för de privilegierade i samhället. Här har 
folkbiblioteket en unik roll eftersom det är gratis att besöka och ska finnas i alla 
kommuner. Biblioteket producerar ingen specifik produkt. Det som biblioteken 
tillhandahåller kan därför vara svårare att mäta och utvärdera på ett kvantitativt 
sätt och därmed också svårare att främja (Michnik, 2014). 
 
Den snabba utvecklingen av kommunikations- och informationsteknologi, 
politiska och ekonomiska förändringar och globaliseringsprocesser är exempel 
på förändringar som lett till uppkomsten av nya arbetsuppgifter och nya roller 
för folkbiblioteket. Detta innebär även nya förväntningar från till exempel 
politiker och användare (Michnik, 2014). I slutändan handlar allting om att det 
finns skilda föreställningar om vad folkbibliotek är och därmed olika 
förväntningar på vilka behov folkbibliotek bör fylla. Katarina Michnik (2018) 
skriver att ibland är folkbibliotekens önskan att möta allmänhetens behov och 
önskningar så stor att de erbjuder verksamheter som ligger utanför dess 
uppfattade uppdrag. Kvaliteten riskerar då att bli lidande och i det fallet kan 
folkbibliotekens trovärdighet minska. 
 
Sammanfattningsvis så återfinns 60-talets franska kulturhustanke i svensk 
biblioteksdebatt på 70-talet. Då argumenterades det för att den allmänkulturella 
verksamheten skulle vara bred och nå ut till alla. Folkbibliotekens förankring i 
kulturhustanken syns även idag. Nu betonas medborgarnas aktiva deltagande i 
verksamheten som betraktas som en ny roll för biblioteket samt ett sätt att locka 
besökare. Även folkbibliotekets roll att erbjuda meningsfulla estetiska 
upplevelser till de mindre privilegierade i samhället betonas. De som inte är lika 
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positiva till en mer aktiv och deltagande användare anser att det idag finns ett 
växande fokus på mätbara effekter. Att erbjuda aktiviteter folkbibliotekets 
personal inte har kompetens för kan också göra att kvaliteten och i 
förlängningen folkbibliotekets trovärdighet blir lidande. 
 

2.3 Folkbiblioteket som mötesplats  
Det har gjorts en hel del forskning kring biblioteket som mötesplats på senare år. 
Enligt Aabø, Audunson och Vårheim (2010) står intresset för biblioteket som 
mötesplats i relation till att samhället uppfattas som mer och mer komplext och 
splittrat. Att det uppfattas så beror bland annat på att samhället formas av en 
växande mångfald och en ökad digitalisering. I det här fallet syftar mångfald 
både på de kulturella skillnader som kan finnas mellan människor från olika 
områden och med olika etnisk bakgrund och de kulturskillnader som kan finnas 
mellan olika åldersgrupper och generationer. Audunson (2005) skriver att det 
också syftar på de skillnader som kan finnas mellan människor i varierande 
socioekonomisk ställning och med olika nivå av utbildning. Det allt mer 
splittrade och digitaliserade samhället resulterar i ett allt större behov av platser 
som kan erbjuda social inkludering. Att studera bibliotekets potential att vara en 
sådan plats är därför intressant och relevant. Audunson framhåller att en 
förutsättning för demokrati är mötesplatser där vi konfronteras med andras 
värderingar och kan acceptera dem även om de inte är identiska med våra egna. 
Demokratin är beroende av mötesplatser där människor från olika kulturer, 
åldersgrupper och positioner i samhället kan mötas. Sådana mötesplatser kallar 
artikelns författare för lågintensiva. I Aabø, Audunson och Vårheims (2010) 
artikel How do public libraries function as meeting places? försöker de ta reda 
på i vilken utsträckning och på vilket sätt folkbiblioteket används som 
mötesplats. Undersökningen utfördes i olika delar av Oslo och Tromsø i Norge. 
Resultatet av undersökningen visade att biblioteket fungerar som en mötesplats 
för en rad olika typer av möten. Biblioteket kan exempelvis fungera som ett torg 
och en plats där människor möter och lär sig något om andra människor som på 
något sätt är olika dem själva. Det kan kan också vara en plats för aktiviteter 
tillsammans med andra människor och en plats för virtuella möten. Biblioteket 
upplevs enligt artikelns författare som en trygg miljö att exponeras för och lära 
sig någonting om det multikulturella och digitala samhällets komplexitet på ett 
sätt som inte upplevs som påträngande. 
 
Artikeln Use of library space and the library as place (Aabø & Audunson, 
2012) presenterar resultatet av en annan studie som gjordes på tre olika 
folkbibliotek i Oslo. Målet med studien var att ta reda på hur människor 
använder bibliotek utöver att låna böcker och andra medier, särskilt fokus låg på 
sociala aktiviteter och hur biblioteken fungerar som mötesplatser. Aabø och 
Audunson (2012) kom fram till att vad människor använder biblioteket till är 
exempelvis att studera, fika, träffa vänner och grannar, läsa tidningar, umgås och 
läsa högt för sina barn. För de som studerar eller söker jobb kan biblioteket som 
plats användas i syfte att skapa struktur i vardagen. Artikelns författare skriver 
att det som gör biblioteket till en unik plats är att människorna som rör sig där 
inte automatiskt kategoriseras till något annat fack än just biblioteksanvändare 
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och de framhåller att just detta faktum i sig bidrar till social integration. Graden 
av interaktion och instrumentalitet i de möten som tog plats på biblioteken under 
undersökningens gång var avsevärt varierande, men en utmärkande egenskap 
var att de med enkelhet kunde röra sig från en nivå till en annan. Genom att 
erbjuda både tekniska och andra resurser och genom att vara en plats som 
uppfattas som fri och öppen för alla bidrar folkbiblioteken till användarens 
känsla av delaktighet i samhället, både på en lokal och en högre nivå. I 
förlängningen bidrar det till samhällsutvecklingen i stort (Aabø & Audunson, 
2012). 
 
I artikeln The role and value of public libraries in the age of digital technologies 
har Aabø (2005) fokuserat på folkbibliotekets unika inneboende egenskaper och 
hur de kan användas för att stärka bibliotekets roll och värde som offentligt rum 
och som fysisk mötesplats. Biblioteket erbjuder en mängd tjänster och 
aktiviteter som är riktade till olika målgrupper och besöks därför också av olika 
slags människor. Biblioteket har därför enligt Aabø potential att vara just den 
lågintensiva mötesplats som demokratin är i behov av. Det som gör biblioteket 
unikt är att dess kärna är delad och består både i litteratur och kultur och i 
informationsförmedling. Det ger biblioteket  förutsättningar att vara en 
lågintensiv mötesplats som kan öppna upp för kommunikation mellan 
medborgare. Han landar i slutsatsen att det finns ett behov av att biblioteken 
ytterligare stärker sin demokratiska roll i det informationssamhälle vi nu lever i 
genom ett fortsatt arbete med social inkludering. Folkbibliotekets roll som 
mötesplats kan ses som ytterligare en dimension av dess övergripande 
demokratiska roll.  

   
Sammanfattningsvis framhåller den forskning om biblioteket som mötesplats 
som vi har tagit del av vilken unik plats biblioteket är och dess potential som 
plats för lågintensiva möten. Genom att vara en plats som uppfattas som fri och 
öppen för alla bidrar folkbiblioteken till användarens känsla av delaktighet i 
samhället och i förlängningen till samhällsutvecklingen i stort. Folkbibliotekets 
roll som mötesplats kan ses som ytterligare en dimension av dess övergripande 
demokratiska roll.  
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3. Teori och metod: Diskursanalys  
I följande avsnitt redogör vi för hur diskursanalys har tillämpats inom 
biblioteks- och informationsvetenskap samt vår syn på diskurs och andra 
närliggande begrepp. Vi presenterar vår metodtillämpning, hur det konkreta 
analysarbetet gått till och ansvarsfördelningen oss emellan. Därefter redogör vi 
för insamlingen av vårt material samt motiverar valet av de årtionden som 
studien belyser.  
 

3.1 Diskurs och andra närliggande begrepp  

3.1.1 Diskursbegreppet 

Diskursanalys är en riktning inom socialkonstruktivismen och bygger på 
strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi. Socialkonstruktivismen 
innebär en syn på språk enligt vilken all kunskap om världen betraktas som 
socialt konstruerad. Det vill säga att all kunskap om verkligheten skapas genom 
språket. Därmed inte sagt att det inte finns en materiell verklighet men den 
formas av och får mening genom historiskt upprepade språkliga praktiker. 
Diskurser är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Diskursanalys 
handlar inte om i vilken utsträckning verkligheten finns, utan snarare varifrån 
mening och betydelse kommer (Hedemark, 2009). Den används inte heller för 
att söka efter en absolut sanning eftersom en sådan inte anses existera. Istället är 
den ett verktyg för att ifrågasätta bilden av verkligheten genom att söka efter de 
bakomliggande strukturerna till vad som sägs (Foucault, 1993). Senare 
diskursanalytiska inriktningar utgår ifrån att det inte existerar en enda 
dominerande kunskapsregim. Olika diskurser kan därför existera parallellt och 
bidra till att skapa en dynamisk verklighet (Hansson, 1997, s. 7). 
 
Diskursbegreppet kan innebära olika saker för olika forskningsinriktningar. Vi 
går inte in på utförliga beskrivningar av socialkonstruktivismen eller 
diskursanalysens ursprung utan utgår från biblioteks- och informationsvetenskap 
där diskursanalys är en etablerad och ofta använd metod. Vi har tagit stöd i 
andra studier inom fältet och utgår från definitionen av diskurs som ett historiskt 
specifikt ramverk som kontrollerar vad som kan och inte kan sägas och göras. 
Diskurser är dock inte permaneta, utan deras fixeringar av betydelser är tillfällig 
(Lindsköld, 2013 s.24). Vi har valt att använda oss av diskursanalys därför att 
det är ett bra redskap för att analysera stora mängder text och synliggöra mönster 
på olika nivåer. 
 

3.1.2 Diskurs som struktur och process 

Diskurs kan ibland förväxlas med ideologi. Diskurser är dock överordnade 
ideologier som struktur. Diskurser är en form av system som innebär att vissa 
utsagor framstår som mer lämpliga än andra i relation till specifika materialiteter 
eller institutioner (Hedemark, 2009, s. 11). Politiska ideologier som liberalism, 
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konservatism och socialism kan också betraktas som idésystem som delvis 
skulle kunna ingå i diskurser. Ideologier är mer uttalade till skillnad från 
diskurser som är mer dolda och kräver mer noggranna studier för att upptäckas 
(Hedemark, 2009). I vår studie tar vi fasta på Foucaults (1993) begrepp 
episteme, nämligen diskursens sociokulturella och epistemologiska 
förutsättningar. I diskursteori finns en grundläggande distinktion mellan diskurs 
som process eller som struktur. Det är dock möjligt att kombinera de båda 
(Hansson, 1995). Vi har valt att kombinera dessa två synsätt i vår studie och 
integrera den kontext folkbiblioteket verkar i under de tre utvalda tidsperioderna. 
Varje analyskapitel inleds därför med en bakgrundstext som, utöver det vi redan 
tagit upp i forskningsöversikten, redogör för de för folkbiblioteket mest centrala 
delarna av den politiska, kulturella och institutionella kontexten. Vi kan därmed 
undersöka hur biblioteksutvecklingen styrs av den kontext som folkbiblioteket 
verkar i, samtidigt som vi studerar språkliga praktiker inom professionen. 
 
En diskurs kan ses som en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och 
begrepp (Hansson, 1997, s. 7). Diskursanalysens syfte är att kartlägga de 
processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vi 
uppfattar vissa betydelsefixeringar som naturliga (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). Språkliga praktiker och diskursers fixering av betydelser kan identifieras 
med hjälp av Laclau och Mouffes (2008) diskursteori. Alla tecken i en diskurs är 
enligt Laclau och Mouffe element och deras betydelse bestäms av deras 
relationer till varandra. Diskursen strävar hela tiden efter att avskaffa alla 
mångtydigheter genom att göra element till moment. Utsagor försöker på olika 
sätt definiera folkbiblioteket genom att beskriva det i relation till vissa begrepp 
och samtidigt utesluta andra. Att tala om folkbiblioteket som en lugn oas eller 
som ett upplevelsecenter ger olika betydelser till det arbete som folkbiblioteket 
bedriver. Alla moment förblir dock mångtydiga och därmed potentiella element. 
Varje uttryck är därför en aktiv reducering av betydelsemöjligheter eftersom det 
sätter tecken i relationer till vissa och inte till andra (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000).  
 
Bland de begrepp som Laclau och Mouffe (2008) använder sig av finns också 
flytande signifikanter och nodalpunkter. Flytande signifikanter innefattar de 
element som är särskilt öppna för olika betydelser. Folkbiblioteket är en flytande 
signifikant eftersom dess verksamhet och roll inte har en klar definition. Det är i 
kampen om att bestämma betydelsen av flytande signifikanter som konflikter i 
en diskurs blir synliga. Nodalpunkter är både en flytande signifikant och en 
privilegierad punkt i diskursen. Nodalpunkter är i sig själva element tömda på 
mening (Lindsköld, 2013). Mötesplats kan i det här fallet betraktas som en 
nodalpunkt eftersom det inte betyder något i sig självt utan får mening först när 
det knyts till andra tecken.  
 
Centrala begrepp för Laclau och Mouffes diskursteori är förutom diskurs 
hegemoni och antagonism. Diskursers fixering av begrepp är tillfälliga. Därmed 
kan det alltid föras en kamp om begreppen i en diskurs (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000). Antagonism är diskursteorins begrepp för konflikt och man hittar 
dem där diskurser stöter ihop. Hegemoni och diskurs har liknande beskrivningar 
eftersom de innebär en fixering av språket. Skillnaden är att i en hegemoni har 
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definitionen av centrala ord och termer fått dominerande betydelse och 
föreställningar betraktas som självklara och naturliga. 

 

3.2 Vår metod  
Diskursanalytisk metod kräver utöver sina epistemologiska och metodologiska 
grundantaganden också ofta en analysmetod. Laclau och Mouffes (2008) 
begreppsapparat har få konkreta riktlinjer och belysande exempel. Det är därför 
vanligt att hitta inspiration av modeller som arbetats fram av andra forskare och 
som vidareutvecklas för att passa den egna studien (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). För det konkreta analysarbetet har vi använt oss av den modell 
Åse Hedemark (2009) presenterar i sin avhandling, men i modifierad form för 
att passa vår studie. Hedemarks avhandling är en diskursanalys över medias 
bevakning av svenska folkbibliotek sedan 1970-talet. I den empiriska analysen 
använder hon liksom vi några av Laclaus och Mouffes diskursanalytiska 
begrepp. Hedemark (2009) har utarbetat en modell för sin avhandling som är en 
modifierad variant av en modell utarbetad av sociologen Ingrid Sahlin (1999). I 
Hedemarks studie utgörs den av fyra steg. I steg ett utsagor ställs frågorna: hur 
definieras folkbibliotek och vilka utsagor kan användas för analysen? I steg två, 
begrepp, ställs frågan hur de centrala begreppen definieras i utsagorna? I steg 
tre, subjektspositioner, ställs frågorna: vilka subjektpositioner kommer till 
uttryck och vilka roller intar olika positioner i relation till varandra? I det fjärde 
och sista steget diskurser ställs frågorna: vilka diskurser ger utsagorna uttryck 
för och vad karakteriserar relationerna mellan olika subjektpositioner och 
diskurser? (Hedemark, 2009, s. 40). 
 

Utifrån det första helhetsintrycket dekonstrueras texterna för att kunna studera 
de utsagor som utgör föremålet för studien (Hedemark, 2009). I den här 
uppsatsen utgörs utsagorna av de uttalanden som gjorts om biblioteket som en 
plats för allmänkulturell verksamhet i Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle 
under tre av oss valda tidsperioder. De utvalda utsagorna måste kunna bindas 
samman med ett antal teman för att bilda en så kallad diskursiv formation. Den 
diskursiva formationen består i den ovan beskrivna studien av 
formationsreglerna; objekt, subjektspositioner, strukturer och begrepp. Med 
hjälp av dessa regler blir det möjligt att analysera relationerna mellan olika 
utsagor (Hedemark, 2009). Vi har i vår studie valt att inte ha med 
subjektspositionerna i modellen. Syftet med studien är att undersöka vad som 
sägs, vem som säger det är inte relevant för att svara på våra frågeställningar. 
Vår modell innehåller därför tre steg: 
 
Steg 1 
 
Vi har som steg ett i modellen gått igenom vårt material och läst det noggrant 
för att identifiera vilka artiklar som på olika sätt är utsagor om objektet vi vill 
undersöka, det vill säga folkbiblioteket som en plats för allmänkulturell 
verksamhet. Utsagor tar alltid plats i en särskild tid, i ett särskilt rum och i en 
särskild materialitet (Åkerstrøm Andersen 2003, i Hedemark 2009). Hur urvalet 
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av utsagorna har gått till kommer att förklaras mer utförligt under rubriken 
Material. Utsagorna som ligger till grund för analysen bildar strukturer och 
fungerar som byggnadsstenar i en diskurs (Hedemark, 2009). Det är utifrån 
relationer mellan utsagor som en diskursanalys företas. Vi har i detta första steg 
inlett arbetet med att utröna hur folkbiblioteket som en plats för allmänkulturell 
versamhet definieras och vilka utsagor som kan användas för analysen.  
 
Steg 2  
 
Förutom objekt och strukturer består en diskursiv formation av begrepp som 
väver samman utsagorna. Diskurser syftar till att slå fast definitioner av begrepp. 
De av diskurserna fastslagna definitionerna av begrepp är dock aldrig 
permanenta, utan innebörder och definitioner kan med tiden komma att 
förskjutas och förändras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I steg två har vi 
därför identifierat återkommande och centrala begrepp i utsagorna och deras 
definitioner.  Vi har utgått från hur bibliotekets verksamhet och roller definieras 
i förhållande till biblioteket som en plats för allmänkulturell verksamhet. Med 
verksamhet menar vi folkbiblioteket som institution och de konkreta 
biblioteksarbete och programaktiviteter som kan sorteras in under 
allmänkulturell verksamhet. Med roller menar vi utsagor om folkbibliotekets 
olika uppdrag och betydelser samt hur folkbiblioteket på olika sätt legitimerar 
sin existens. I det här steget har vi också inkluderat Laclaus och Mouffes 
begreppsapparat och identifierat vilka element, moment, nodalpunkter och 
flytande signifikanter som förekommer i utsagorna. 
 
Steg 3 
 
Förutom diskursiva formationer tar vi i vår studie även fasta på Foucaults 
begrepp episteme, nämligen diskursens sociokulturella och epistemologiska 
förutsättningar, som i det här fallet består av politiska, sociala och ideologiska 
förutsättningar för folkbiblioteket som institution.  I vår analys har framförallt 
Anders Frenanders (2012) kapitel i  antologin Styra eller stödja gett oss en bra 
översikt över folkbibliotekets historia och den kontext som folkbiblioteket 
verkat inom. Bakgrundskapitlen har i kombination med diskursiva formationer 
hjälpt oss att identifiera diskurserna genom att också sätta in dem i en politisk, 
kulturell och institutionell kontext. Efter att ha genomfört steg ett till två har vi 
arbetat oss fram till en förståelse som gör att vi kan identifiera diskurserna. 
 

3.3 Genomförande av analysen  
I praktiken innebär arbetet med analysen generellt sett att alla analyssteg 
bearbetas kontinuerligt (Hedemark, 2009). Vi har gått fram och tillbaka mellan 
stegen i modellen. Under arbetets gång har vi försökt att ha så få förväntningar 
på materialet som möjligt och vi har använt många citat för att göra studien 
transparent. Eftersom vi själva studerar bibliotek- och informationsvetenskap 
och även jobbar på folkbibliotek har vår läsning såklart färgats av detta faktum. 
Självreflexivitet är därför en viktig del i diskursteoretiskt arbete. En forskare kan 
aldrig ställa sig helt utanför diskursen utan i själva verket behövs det kunskap 

 
21 



 
 

om ett fenomen för att kunna studera det. Samtidigt behöver forskaren söka 
distans till det studerade materialet och det är viktigt att ha metodologiska 
riktlinjer där tillvägagångssättet öppet redovisas (Hedemark, 2009). 
 
I analysen har de olika stegen ofta hakat in varandra men modellen har ändå 
hjälpt oss att bibehålla en distans till materialet. Genom att växla mellan att 
studera detaljerna och helheten i vårt empiriska material har vi försökt skapa oss 
en så klar bild av diskurserna som möjligt. Vår analys är däremot inte objektiv, 
utan är precis som det material vi studerat färgat av sin kontext. Detta betyder 
inte att diskursanalysen som metod kan avfärdas utan dess syfte är att försöka 
avslöja det vi tror är sanning. Forskarens roll kan vara just att öppna upp för 
tolkningar och reflektion (Lindsköld, 2013).  

 

3.4 Ansvarsfördelning 
Det praktiska genomförandet av analysen av materialet gick till som följer. Vi 
började med att tillsammans samla in artiklarna från 1930-talet. Vi läste igenom 
materialet och valde ut de artiklar som på något sätt berörde folkbiblioteket som 
plats för allmänkulturell verksamhet. Efter inläsningen kom vi fram till att de två 
mest centrala begreppen var folkbibliotekets verksamhet och roller. Dessa två 
begrepp blev därför utgångspunkter för vår analys. Efter 1930-talet fortsatte vi 
med att leta upp och samla in artiklar från 1970-talet. Vi tog oss därefter an att 
skriva en analys av var sin period, men läste och diskuterade kontinuerligt 
varandras texter. Sist letade vi upp och läste artiklar från 2010-talet. Eftersom vi 
nu hade större erfarenhet av att leta upp artiklar och för att spara tid delade vi 
upp insamlandet av utsagorna i fem år var som vi sedan samlade till ett 
gemensamt analysmaterial. Skrivandet delades upp på det sättet att en av oss 
skrev analysen av folkbibliotekets verksamhet medan en av oss skrev analysen 
av folkbibliotekets roller. Vi har sedan kontinuerligt diskuterat och korrekturläst 
varandras texter.  
 
Vi har båda tagit lika stort ansvar för texten och arbetet i sin helhet. Inledning- 
och metodkapitel har vi skrivit och utvecklat tillsammans. Forskningskapitlet 
har vi delat upp på det sätt att en av oss skrivit om folkbibliotekets ideologi och 
identitet och en av oss har skrivit om folkbiblioteket som mötesplats. 
Folkbiblioteket som plats för kultur har vi skrivit tillsammans genom att dela in 
avsnittet i olika tidsperioder. Diskussionen har vi arbetat oss fram till 
tillsammans men en av oss har skrivit ihop texten, medan den andra gjort klart 
resterande delar som sammanfattning, abstract, disposition och formalia.  
 

3.5 Material  
Vi har valt att undersöka våra frågeställningar genom att studera 192 stycken 
artiklar i tidskrifterna Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle. Biblioteksbladet 
(BBL) startade 1916 och är den äldsta facktidskriften i Sverige inom 
biblioteksområdet.  Biblioteksbladet är en politiskt oberoende tidskrift som 
utkommer med tio nummer per år.  Bibliotek i Samhälle (BiS) är en uttalat 
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socialistisk bibliotekstidskrift som startade 1969 och utkommer med fyra 
nummer per år. Vi har undersökt frågeställningarna genom att göra tre nedslag 
med 40 år emellan: 1930-1939, 1970-1979 och 2010-2019. Eftersom Bibliotek i 
Samhälle  startade 1969 utgörs materialet för 1930-talets diskurser att endast av 
Biblioteksbladet.  
 
I det praktiska arbetet med urvalet lästes samtliga artiklar i alla nummer av de 
sammanlagt trettio utvalda årgångarna av de två tidskrifterna. Detta på grund av 
att artiklarnas relevans för vår studie hade varit svår att avgöra endast utifrån 
rubrikerna. Samtliga utvalda artiklar har legat till grund för analysarbetet. 
Däremot är det endast de artiklar som bäst illustrerar vårt resonemang och 
belyser vårt resultat som det refereras till i den löpande texten. Eftersom det 
empiriska materialet består av ett stort antal artiklar hade det varit en praktisk 
omöjlighet i fråga om tid och omfång på uppsatsen att använda alla i texten. 
Artiklar som berör allmänkulturell verksamhet var mer frekventa i tidskrifterna 
publicerade på 2010-talet. Därav utgör de ett större omfång. Det är inte 
uteslutande professionen som skriver i tidskrifterna utan det förekommer även 
artiklar från journalister, politiker och författare. Ibland har det heller inte 
framgått vem det är som står bakom artikeln. Vi har valt att inte utesluta artiklar 
som inte är skrivna av professionen själva utan materialet är valt utifrån kriteriet 
att det är de två största professionstidskrifterna inom biblioteksområdet. Vi har 
inte heller fokuserat på skillnaderna mellan tidskrifterna. Däremot har vi sett att 
de diskurser vi kunnat identifiera existerar i båda tidskrifterna.  
 
Joacim Hansson (1995, s.26) använder sig i  Om folkbibliotekets ideologiska 
identitet av en modell för urvalskriterier, som han i sin tur har lånat av Foucault. 
Den bygger på följande fyra principer:  
 

1. Källorna samlas kring och relateras till ett och samma objekt.  
2. Källorna ska kunna kopplas samman i kraft av form och/eller 

sammanhang.  
3. Källorna ska kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller 

skeenden och övergripande strukturer inom vilka dessa ryms.  
4. Källorna ska kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman 

som binder samman och formar deras sammanhang. 

  

Vi har använt Hanssons modell som stöd i urvalet av artiklarna. Alla valda 
källor relaterar på något sätt till folkbibliotekets allmänkulturella verksamhet. 
De består alla av professionstidskrifter inom biblioteksområdet. Källorna är 
valda för att de är utsagor om folkbibliotek som en plats för allmänkulturell 
verksamhet under tre tidsperioder med 40 år emellan, vilket gör att vi kan 
relatera dem till varandra och hitta övergripande strukturer. Källorna är också 
valda för att de behandlar teman som på olika sätt hänger samman med 
folkbiblioteket som en plats för allmänkulturell verksamhet.  

 

Materialet i Hedemarks (2009) avhandling består av biblioteksdebatt i media 
och i granskningen av den kommer hon fram till att det är flera av bibliotekets 
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roller som inte syns. Hon drar slutsatsen att föreställningarna om 
folkbibliotekets funktion i hög grad skiljer sig åt mellan de som är 
yrkesverksamma och övriga som uttalar sig om folkbiblioteken i media. Till 
exempel är biblioteket som en plats för möten, bibliotekets betydelse för 
integration och biblioteket som plats för uppträdanden roller som inte syns i 
offentlig biblioteksdebatt men som diskuteras i bibliotekfältets interna 
tidskrifter. Eftersom vi vill göra det som inte ryms i Hedemarks avhandling och 
undersöka vilka föreställningar kring biblioteket som plats för allmänkulturell 
verksamhet som framträder både idag och även bakåt i tiden inom 
biblioteksprofessionen avgränsar vi vårt material till medier som placerar sig 
inom professionen.  

 

Vi har valt att göra tre nedslag i tid bestående av 1930-talet, 1970-talet och 
2010-talet. Vi har valt 1930-talet på grund av biblioteksförfattningen som trädde 
i kraft 1930 och de förändringar för folkbiblioteksväsendet som den förde med 
sig. Den fick framför allt en ekonomisk betydelse därför att den innebar ett 
signifikant större statligt stöd till folkbiblioteken. Även kvalitets- och 
kompetensfrågor lyftes fram, bland annat i form av krav på ökad kompetens hos 
personalen på de lokala biblioteken. Författningen var också ett viktigt steg mot 
ett centraliserat och enhetligt folkbiblioteksväsende (Frenander, 2012). Perioden 
1970-1979 har vi valt på grund av den allmänkulturella verksamheten som då 
växte fram på biblioteken och utvecklingen av svensk kulturpolitik i form av 
införandet av Statens Kulturråd. Folkbiblioteken skulle enligt 1970-talets kultur- 
och bibliotekspolitiska idéer sträva efter att bli ett kulturhus och ett nav i det 
framväxande lokala kulturlivet (Frenander, 2012).  

 

Tillsammans med 1930-talet och 1970-talet har vi undersökt de föreställningar 
som finns kring biblioteket som en plats för mer än litteratur och information på 
2010-talet. Något som påverkat den samtida kulturpolitiken och berör den 
regionala biblioteksverksamheten är kultursamverkansmodellen som började 
genomföras i Sverige 2011. Den innebar ett nytt sätt att fördela statliga bidrag 
till regional kulturverksamhet. Varje region levererar en kulturplan utifrån 
instruktioner från kulturrådet. Modellen har väckt en viss oro hos Kungliga 
biblioteket som menar att regionala politiker i och med samverkansmodellen får 
ett allt för stort inflytande över biblioteksverksamhetens utformning (Frenander, 
2012). Ett exempel på utvecklingen är Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 
där Kultur Skåne inom ramen för kultursamverkansmodellen beviljades statliga 
medel för att utveckla biblioteken till kulturhus. Sedan 2011 har Kungliga 
biblioteket ett nationellt uppdrag att fördela det statliga bidrag som avser 
depåbibliotek, specialbibliotek och biblioteksutvecklingsarbete (Johannisson, 
2012). År 2015 fick Kungliga biblioteket även i uppdrag av regeringen att ta 
fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. I mars i år (2019) 
överlämnades det färdiga förslaget med namnet Demokratins skattkammare till 
regeringen. Målet med den nationella biblioteksstrategin är demokrati: ”alla ska 
kunna ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att verka i samhället 
på egna villkor” (Kungliga biblioteket, 2019). Utifrån det övergripande målet 
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definierar strategin olika arbetsområden och medel för att det ska kunna nås.  

 

Samtliga perioder vi undersöker kännetecknas av förändringar i bibliotekens 
verksamhet. I relation till dessa förändringar är det intressant att undersöka vilka 
utsagor om folkbibliotekets roller som har varit bestående över tid och vilka 
föreställningar som är nya. Analysen är uppdelad i ett kapitel för varje 
tidsperiod. Varje del föregås av en bakgrundstext som beskriver 
biblioteksutvecklingen och den politiska kontext som biblioteket verkar i. 
Analyserna är därefter uppdelade i två delar där den första delen utgår från 
folkbibliotekets verksamhet och har fokus på folkbiblioteket som institution och 
de konkreta aktiviteter som kan sorteras in under allmänkulturell verksamhet. 
Den andra delen fokuserar på utsagor om folkbibliotekets olika roller samt hur 
folkbiblioteket på olika sätt legitimerar sin existens. Varje analyskapitel avslutas 
med en sammanfattning av de viktigaste kännetecknen för perioden. I 
sammanfattningarna redogör vi också för de diskurser vi har identifierat. 

 

Vi vill förtydliga att diskurserna är identifierade utifrån vårt specifika material. 
De är alltså inte överförbara till folkbibliotekets historia generellt utan bara till 
de specifika forskningsfrågor som vi ämnar besvara. Allt material vi använder är 
redan publicerat, vi har därför inte behövt ta ställning till några större 
forskningsetiska principer. Vi har valt att inte skriva ut namn på de personer vi 
citerar och refererar till i analysen. Vi har istället försett våra citat och 
referenshänvisningar med siffror som motsvarar siffrorna i vår referenslista. I 
vår analys undersöker vi inte subjektspositioner och det är därför inte relevant 
att fokusera på vem som uttalar sig. Personnamn är inte heller relevant av den 
anledning att individer inom diskursanalys alltid betraktas utifrån sina positioner 
(Hedemark, 2009). Den andra anledningen är mer praktisk. Några författare 
återkommer i flera nummer av samma årgång och några författare förekommer i 
båda tidskrifterna. Att skriva ut namn på författare och årtal hade därför inte 
räckt som referenshänvisning. Att lägga till namn och nummer av tidskrifterna 
hade gjort parenteserna långa och potentiellt stört läsningen av analysen. 
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4. Analys 1930-talet 
 

4.1 Bakgrund 1930-talet  
Det enade folkbiblioteket som liknar det vi har idag, med öppna hyllsystem, 
särskilda avdelningar för barn och ungdomar och referensbibliotek, kom igång i 
början av 1900-talet med inspiration från public library-idéerna i England och 
USA (Torstensson, 1996). Den första biblioteksförfattningen med tillhörande 
inspektion och statsbidrag kom till 1905 och en statlig biblioteksmyndighet med 
bibliotekskonsulenter upprättades 1912. År 1912 grundades också ABF av 
organisationer inom arbetarrörelsen för att administrera statsbidragen till 
rörelsens studiecirklar. Statsbidraget bidrog till att folkbiblioteket blev mer 
enhetligt (Hansson, 2008). Andra viktiga tidpunkter för 
folkbiblioteksutvecklingen är 1915 när biblioteksföreningen grundades. Året 
därpå kom föreningens tidskrift  Biblioteksbladet ut och 1926 grundades 
Sveriges första bibliotekarieutbildning (Torstensson, 2007). 
 
1930-talet är en tid som kännetecknas av den ekonomiska depressionen och 
nazismens spridning i Europa. I Sverige steg arbetslösheten, 
klassmotsättningarna var stora och strejker och lockouter avlöste varandra tills 
de nådde sin kulmen med skjutningarna i Ådalen 1931. Trots detta är 1930-talet 
början på en lång period av samförstånd i både politiken och på 
arbetsmarknaden när socialdemokratin påbörjade det som internationellt skulle 
komma att kallas den svenska modellen. Socialdemokraterna fick 
regeringsmakten 1932 och behöll den, bortsett från några månader sommaren 
1936, ända fram till 1976. Per Albin Hansson var från regeringsbildandet fram 
till 1946 statsminister och även den som myntade begreppet folkhemmet. 
Medan 1920-talet hade varit en tid av återkommande politiska och ekonomiska 
kriser blev 1930-talet början på en mer stabil tid där socialdemokratin hade en 
form av hegemonisk position i politiken Vid samma tid som en ny 
biblioteksförfattning kom fick modernismen sitt stora genomslag i Sverige i och 
med Stockholmsutställningen 1930. Vid sidan av ekonomisk kris, arbetslöshet 
och antidemokratisk politisk mobilisering fanns också modernism, framtidstro 
och förställningen om en ny och bättre värld (Frenander, 2012). 
 
För folkbibliotekets del var 30-talet en gynnsam tid. 1930, två år innan 
socialdemokraterna fick regeringsmakten, kom en ny biblioteksförfattning som i 
förlängningen ledde till moderna bibliotek, större stadsbibliotek, utbildade 
bibliotekarier samt samordning och centralisering av verksamheten. Framförallt 
innebar biblioteksförfattningen ökade statsbidrag till folkbiblioteken. På 
1930-talet höjdes statsanslagen till folkbiblioteken med över 40 procent och 
särskilda statsbidrag gick till centralbibliotek, senare benämnda länsbibliotek. 
Målet var att upprätta två nya centralbibliotek per år. Till följd av den 
ekonomiska krisen reducerades dock anslaget från och med det andra halvåret av 
1932 med 20 procent. Följande budgetår 1933/34 skars anslagen ned – med 
vissa undantag – med ytterligare 20 procent, en besparingsåtgärd som gällde 
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fram till och med 1935. Från andra halvåret 1936 återinfördes dock de 
ursprungliga statsunderstödsbeloppen (Statens offentliga utredningar 1949:28).  
 
Det var också först på 30-talet som de amerikanska biblioteksidealen började 
synas i verksamheten. Trots att Valfrid Palmgren argumenterade för dessa idéer 
redan 1912 upprättades det första folkbiblioteket av public library-karaktär först 
1928 i Stockholm (Torstensson, 1996). Betänkandet som föregick utredningen 
för 1930 års författning hade kommit redan 1924 och hette Det fria och frivilliga 
folkbildningsarbetet (SOU 1924:5) I det betonades folkbibliotekens viktiga roll i 
folkbildningen samt att biblioteket skulle vara till för alla (Frenander, 2012). 
Även samverkan mellan folkbiblioteket, föreläsningarna och 
studiecirkelverksamheten betonas i utredningen. I slutet av 1930-talet var antalet 
studiecirklar med bibliotek som högst, drygt 5 500, varav huvuddelen inom 
nykterhets- och arbetarrörelsen.  

 

4.2 Folkbibliotekets verksamhet på 1930-talet 

4.2.1 Modernisering och framtidstro - Folkbiblioteket etableras  

Utsagorna på 30-talet handlar till stor del om modernisering och centralisering 
av folkbibliotekens verksamhet. Centraliseringen av biblioteken innebar på 
30-talet framförallt sammanslagning av biblioteksverksamhet i kommunerna och 
inrättandet av centralbibliotek. Många av utsagorna handlar om de nya 
centralbiblioteken som efter dansk modell ska stötta kommunernas folkbibliotek 
med hjälp av vandringsbibliotek. Artiklar som beskriver biblioteksverksamheten 
i andra länder förekommer kontinuerligt och folkbiblioteket inspireras mycket 
av biblioteksverksamheten i USA och England. Inspiration kommer också från 
övriga Norden och särskilt Danmark som har kommit långt inom samma 
utveckling. Biblioteken i Norden sägs ha en viktig gemenskap och ett ständigt 
utbyte av erfarenheter. Genomgående är artiklar som beskriver en positiv 
utveckling: “En tillbakablick på verksamheten vid Eslövs stadsbibliotek giver 
oss bilden av ett bibliotek som går starkt framåt.”(23).  
 
Bibliotekssammanträden där bibliotekarier och styrelsemedlemmar i de olika 
kommunerna kan mötas en gång om året införs. Sammanträdena är ett verktyg 
för att skapa bättre samarbete och i längden mer enhetliga folkbibliotek: 
 

Upplagda på det sätt, som här skisserats, kunna sammanträdena mellan 
bibliotekarierna resultera i en allt starkare känsla av samhörighet, av gemenskap. 
Har man nått fram till den, skall det förvisso inte dröja, innan man inom de olika 
kommunerna skall kunna bereda biblioteksarbetet en mera framträdande och 
central plats, ej minst i det allmänna medvetandet. Med bortseende från vissa 
oväsentliga egna intressen skola biblioteken sträva tillsammans. (36) 

 
Samhörighet och gemenskap betraktas som lösningen på att ge biblioteken en 
mer framträdande plats i samhället. Samtliga bibliotek ska vara med och ”arbeta 
efter moderna principer ”(1). Frenander (2012) refererar till Nolin (1993) när 
han skriver att i Sverige fick modernismen sitt stora genombrott i och med 
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Stockholmsutställningen 1930. Detta var samma år som en ny 
biblioteksförfattning klubbades igenom. På många sätt var det en nytänkande, 
radikal och optimistisk period som av en del kulturforskare kallats ”det moderna 
genombrottets andra fas”. Många utsagor utgår från att om bara biblioteken 
lyckas sträva åt samma håll kan de gå en mycket positiv framtid till mötes.”Då, 
men endast då, kan det bli till oss möjligt att bygga upp den moderna 
biblioteksorganisation, till vilken författningen lagt en så god grund” (36). 
Modern kan identifieras som en nodalpunkt i utsagorna från 1930-talet och 
används för att förstärka och motivera den nya utvecklingen: “I samband med 
inflyttningen i de nya lokalerna omorganiserades boksamlingen i syfte, att redan 
från början komma upp på ett modernt plan i organisatoriskt avseende” (36). 
 
För att folkbiblioteket ska bli en modern institution att räkna med måste 
verksamheterna sträva åt samma håll. Det innebär också en sammanslagning av 
kommunala bibliotek och studiecirkelbibliotek. Det är inte heller bara 
företrädare för biblioteken som bestämmer den framtida utvecklingen utan 
representanter för olika bildningsorganisationer samlas på folkbildningsdagar 
och på dessa diskuteras samverkan och organisering: ” Den därpå följande 
diskussionen blev livlig och utmynnade i ett enstämmigt uttalande för 
önskvärdheten av en starkare centralisering av de statsunderstödda folk och 
studiecirkelbiblioteken” (5). Kommunala bibliotek, församlingsbibliotek, ABF - 
och IOGT- bibliotek slås samman för att skapa en större och mer effektiv 
verksamhet. Sammanslagningen sägs vara en nödvändig lösning på 
”missförhållanden” och alltför ”enahanda bibliotek ” (40). Även i mindre städer 
betraktas sammanslagning som en förutsättning för att kunna bedriva en 
verksamhet i enlighet med de moderna biblioteksidéerna: ”Genom samarbete har 
här skapats ett bibliotek som gott fyller de fordringar man kan ställa på ett 
tidsenligt bibliotek, i synnerhet om man räknar med att det är ett 
studiecirkelbibliotek på landsbygden” (32). 
 
Centralisering och ökade statsbidrag gör också att många bibliotek nu får nya 
bibliotekslokaler. I beskrivningarna av de nya lokalerna framträder ständigt de 
funktionalistiska stilidealen. Lokalerna målas genomgående i ljusa men varma 
färger. Möblerna är ”flärdfritt rätlinjiga” och inte ”onödigt tunga”. På det 
Dicksonska biblioteket i Göteborgs har arkitekten lyckats få fram ”....en av 
måttfull modernitet präglad, särdeles trivsam helhetsverkan” (10). Allt från hur 
träslaget harmonierar med väggfärgen i läsesalen till vilka mått bokhyllorna bör 
ha för att böckerna ska vara tillgängliga för låntagarna beskrivs in i minsta 
detalj. Öppna hyllor och avdelningar speciellt utformade för barn och ungdomar 
är också frågor som diskuteras i samband med lokalfrågan.  
 

Träfärgen är i bottenvåningen genomfört silvergrå, medan inredningen på barn 
och ungdomsavdelningen är hållen i en varmt röd ton. Dessa båda möbelfärger 
harmoniera väl till väggarnas och gardinernas mjuka, lätta färger, så att det hela 
enligt alla besökares enstämmiga utsago ger ett trivsamt och hemtrevligt intryck. 
Härtill bidrar även den träskulptur och det 10-tal tavlor, som Eskilstuna 
konstförening nyligen tills vidare deponerat i bibliotekets lokaler. (13) 

 
Biblioteken beskrivs med termer som ”förnäma”, ”magnifika” och framförallt 
”moderna”. Samtidigt betonas genomgående deras tillgänglighet. 
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Återkommande element som används i samband med beskrivningarna av de nya 
lokalerna är att de är ”ljusa”, ”vackra”, ”tilltalande” ”trivsamma”, ”trevliga”, 
tillgängliga och ”ändamålsenliga”,”inbjudande” och ”hemtrevliga”.”De enkla 
funktionalistiska linjerna, de varma väggfärgerna, det ljusa taket och de höga 
fönstren, som inrymma tiotusentals bokverk i skiftande färgnyanser, ge salen 
både en förnäm och trivsam prägel”(7).  
 
Att biblioteken ska vara tillgängliga för alla är inte bara en central del i 
moderniseringen av folkbiblioteket, utan ligger också väl i tiden.  
Funktionalismen hade förutom sin estetik även en social dimension. Alla 
samhällsklasser skulle ha ett bra boende och en bra livsmiljö och arkitekturen 
skulle därmed anpassas efter människors behov. I 1930 års biblioteksförfattning: 
Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet är biblioteket som en plats för alla 
samhällsklasser ett uttalat uppdrag och beskrivs i Biblioteksbladet som 
”bibliotekets vidgade ram” (26).  Element som tillgänglighet och trivsamhet kan 
utläsas som moment  i samband med detaljerade beskrivningar av lokalerna.”De 
ljusa läsesalarna med de i vackra färger målade väggarna och de omramande 
rena linjerna göra det tilldragande intryck på allmänheten, barn och vuxna, som 
en bibliotekslokal ska göra” (3).  
 
Även till bibliotekslokalernas utformning finns mycket inspiration att hämta från 
andra länder. Biblioteket i Baltimore beskrivs på följande sätt: “Man har lagt 
beslag på bottenvåningen för låntagarnas räkning och verkligen, trots marmor 
och dyrbara träskor, lyckats få den inbjudande och tilltalande för ett skiftande 
publikum” (2). Ändå kritiseras USA för att vara för traditionellt: ”Det vore roligt 
att se den dag då man helt frigjorde sig från gammal tradition och gjorde något 
helt nytt. Som det är nu får man på sin höjd se ‘the modernistic style’ på 
restauranger och i biografer, icke i offentliga byggnader” (2). Intryck från olika 
studiebesök runt om i Europa och i USA är också ett verktyg i att göra de 
svenska folkbiblioteken mer enhetliga. Både biblioteken runt om i världen och 
de nya centralbiblioteken i Sverige beskrivs in i minsta detalj, så att andra 
bibliotek ska kunna ta efter.  
 

4.2.2 Folkbiblioteket vinner ny mark - Utvidgad verksamhet 

Centralisering och sammanslagning av olika biblioteksverksamheter innebär, 
förutom att folkbiblioteken blir mer enhetliga, även att folkbiblioteken börjar 
utvidga sin verksamhet. Samarbeten är en viktig del i biblioteksutvecklingen och 
centralbibliotekarien har i uppgift att få till ett samarbete mellan biblioteken och 
andra delar av folkbildningsarbetet. Biblioteken beskrivs som en del av 
folkbildningsverksamheten och som ”demokratiens kanske vackraste institution” 
(38). Det märks att bibliotekens företrädare är mycket stolta över verksamheten 
såväl som lokalerna och att biblioteken gärna får innefatta mer än bokhyllor:  
 

En trappa upp är den stora festvåningen med en in i minsta detalj stilenlig 
inredning i Karl-Johanstidens smak. Nedre botten till höger upptages av en 
föreläsningssal, till vänster disponerar Stadsbiblioteket över en större 
utlåningssal och därinnanför ett läsrum. Åt samma håll ligger en fil av rum- 8 
stycken – vilka disponeras av A.B.F:s studiecirkelverksamhet. Med detta 
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restaurerade stadshus har Norrköping alltså fått nya välbehövliga lokaler för 
festliga sammankomster, för föreläsning-, biblioteks- och annat bildningsarbete. 
Bland sakkunniga råder endast en mening om restaureringens lyckliga resultat. 
(31) 
 

Bibliotekens samverkan stannar ofta vid ett samarbete med ABF eller annan 
studiecirkelverksamhet. På bibliotekssammanträden diskuteras dock former för 
fler samarbeten och centralt rekommenderas att bildningsförbunden utser 
representanter som aktivt arbetar för en större samverkan i sina respektive 
tidskrifter och i radio. “Ännu står representanter för de olika bildningsorganen 
tämligen främmande för varandra på alltför många håll i landet och gå således 
miste om vad man med ett gott samarbete med aktning för varandras verksamhet 
kunde nå” (6).  Biblioteken uppmanas bland annat att inleda ett samarbete med 
representanter från teatern och musiken. “Ett samarbete mellan folkbibliotek, 
som har musikalieutlåning, och respektive orters orkesterföreningar, 
musiksällskap, sångföreningar, studiecirklar i musik, o. d. borde äga alla 
förutsättningar att bli givande och har också på ett par håll planerats” (43). 
 
Allmänkulturell verksamhet förekommer på 30-talet i form av 
föreläsningsverksamhet och filmvisningar: “ Filmförevisningar i vissa ämnen, 
såsom djurfilmer, resebilder o.d., anordnas ibland av bibliotek istället för 
föreläsningar” (44). Föreställningen om biblioteket stannar inte vid att vara en 
plats för litteratur. Biblioteken beskrivs som ”medborgarhus” eller 
”bildningsinstitution” och det finns en öppenhet för att biblioteket också ska 
kunna inrymma annan kultur- och bildningsverksamhet:  
 

I samma våning som biblioteket finns det även lokaler för A.B.F., och detta hem 
för frivilligt bildningsarbete utgör liksom kärnan i detta ”medborgarhus” som 
när det står färdigt kommer att inrymma lokaler för konst och andra 
utställningar, för olika sorters föreningsarbete och för en del offentliga 
institutioner hörande till staden och länet. (14) 
 

Samverkan sägs ha flera olika fördelar. Bildningsverksamheten kan då nå ut till 
fler än vad en alltför allmänt lagd bildningsverksamhet kan eftersom de olika 
organisationerna var och en har sin särprägel. Det är också en lösning på onödigt 
dubbelarbete och på frågor som kräver gemensamma ansträngningar för att 
kunna lösas. Samverkan har också ekonomiska fördelar när organisationerna 
söker statsbidrag: ”De äro framsprungna ur behovet att hjälpa medborgarna att 
få del av bildningens skatter och ha ofta anledning att gemensamt påkalla de 
kommunala myndigheternas intresse för att erhålla pekuniär hjälp” (6).  
 
Vi har identifierat exempel på kulturhus i utsagorna även om kulturhuset som 
begrepp ännu inte existerar. Lokalfrågan löses ofta genom att folkbiblioteket får 
dela lokaler med annan kulturverksamhet. I Ystad finns i samma lokaler som 
biblioteket även museum och konsertsal, i Kristianstad och Helsingborg delar 
biblioteket lokaler med ett konserthus, i Sundbyberg är biblioteket inhyst i 
stadshuset, i Eskilstuna finns ett kombinerat biblioteks- och teaterhus, i 
Trelleborg är biblioteket sammanfört med museum, lärlings- och yrkesskolor 
och i Borås delar biblioteket lokaler med konserthus och konstmuseum. Förutom 
när det gäller att dela lokaler med studiecirkelverksamhet, har ett större 
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byggnadskomplex för flera kommunala verksamheter framförallt ekonomiska 
skäl.  
 

Skälen till en dylik koncentration av en rad olika institutioner i en gemensam 
byggnad äro - i den mån man går längre än till det nästan alltid önskvärda 
inrymmandet i biblioteksbyggnaden av lokaler för studiecirklar och ev. 
föreläsningar - framförallt de ekonomiska: utsikten till något lägre 
byggnadskostnader. (46) 

 
Biblioteken får gärna ha plats för en konsthall eller ett galleri om lokalfrågan ska 
lösas på ett ”...fullständigt tillfredsställande sätt” (48). Många bibliotek har 
permanenta samlingar av konstföremål eller hembygdsarkiv. Det finns också 
exempel på tillfälliga utställningar som den från 1936 i Ystad, som kallas 
Fritiden. ”Den folkliga biblioteksverksamheten, liksom folkbildningsarbetet 
överhuvud bygger ju väsentligen på förekomsten av en fritid och vill skapa 
medel för de många att allt rikare utnyttja fritiden” (34). Utställningar betraktas 
som reklam för folkbiblioteket. USA har satsat ”moderna museemetoder” i 
biblioteksverksamheten som sägs kunna underlätta låntagarens väg till boken. 
De svenska folkbiblioteken sneglar mycket på hur andra länder gör och jämför 
den egna verksamheten som inte kommit lika långt som utvecklingen i främst 
Danmark, England och USA. “När jag tänker på de problem en ensam liten 
monter hos oss kan vålla finns full sysselsättning här för en ‘director of 
exibitions’, ‘assistens’, ett biträde och tillfällig vaktmästarhjälp.” (2).  I USA har 
det som kallas rådgivningsverksamhet, eller “readers´advisory service” fått 
större betydelse. Detta innefattar inte bara litteraturhänvisningar utan kan gälla 
alla möjliga sorters information och råd. “Rådgivningsverksamheten” i Sverige 
tros öka vartefter folkbiblioteken vinner i anseende. ”Jämfört med t. ex. präster 
och läkare ha ju bibliotekarierna den fördelen att alltid finnas tillhands på sin 
plats utan att man behöver träffa något avtal om audiens” (26). Allt fler söker sig 
till biblioteket, ofta av andra anledningar än för att låna böcker:  
 

Även med en ganska vid syn på sina skyldigheter tvingas man nog emellertid på 
en viss sovring av de frågor man får: man lägger ner mera tid, när man märker, 
att man mött ett allvarligt studieintresse eller överhuvud taget en fråga, vars 
bevarande kan tänkas ha ett verkligt värde för den frågande, än när man stöter på 
någon tillhörande den ledighetskommitté, som så gärna samlas i varje bibliotek 
med hyggligt uppvärmda lokaler och vars frågor oftast är fullkomligt 
meningslösa eller i varje fall inget annat än rent tidsfördriv. (26) 

 
Det framkommer också en del bekymmer med att besökare utnyttjar 
referensarbetet och tar tid från bibliotekariernas övriga sysslor. Biblioteket väljer 
av den anledningen att inte annonsera om sin telefontjänst eftersom de annars 
inte skulle hinna med det övriga arbetet. De flesta bibliotek väljer att inte svara 
på juridiska eller medicinska frågor, läsa upp långa listor, med namn eller 
adresser, identifiera insekter, mynt, växter, målningar etc. Inte heller läser de 
gärna upp långa dikter eller artiklar. ”Visserligen har även detta arbete som allt 
annat sin vardag, och ibland kan man nog känna en viss trötthet inför alla dessa 
främlingar, med vilka man konfronteras, och deras tusen önskningar, och hela 
arbetet kan tyckas ganska virrigt och osammanhängande” (26). Referensarbetet 
är en ny del av verksamheten och i utsagorna framkommer en del osäkerhet 
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kring hur arbetet ska genomföras.  
 
Bibliotekens ”propagandaverksamhet”, eller ”reklamverksamhet” diskuteras i 
flera artiklar och även här kommer mycket av inspirationen från USA. 
Samarbetet med andra organisationer och institutioner, klubbar, föreningar och 
sammanslutningar av olika slag sägs vara ett viktigt led i bibliotekens 
propagandaverksamhet och föreläsningar och film på biblioteket beskrivs som 
effektiva “yttre progagandametoder”: ”Lockande och trevliga ämnen”, som till 
resor, konst, litteratur, historia anses vara bättre propaganda än mer djupa och 
ingående program (44 ). Även filmens betydelse som medel för biblioteksreklam 
är något som spås öka i framtiden. “Avsikten med en dylik intensiv och 
vittomfattande propaganda, riktad till de många, är att förmedla bibliotekens rika 
kulturvärden till så många som möjligt och sålunda i praktiken göra biblioteken 
till var mans egendom” (44). Målet med den allmänkulturell verksamhet på 
30-talet är framförallt att få ännu fler besökare att hitta till biblioteket. 
 
En viktig del i folkbildningen på 30-talet är Radion. I Biblioteksbladet 
förekommer regelbundet reklam för föreläsningar i radio och Radiotjänst har i 
sin tur varje söndagmorgon ett halvtimmes långt föredrag i folkbildningsfrågor 
där biblioteken får lämna förslag till nya ämnen. I föredragen kan lyssnarna 
höra; nytt från biblioteksfronten, ledning för biblioteksarbetarna, glimtar från 
arbetsfältet, intervjuer från bygderna, om grannländernas biblioteksarbete samt 
reportage i mindre skala. Biblioteken samarbetar också med radiotjänst genom 
att göra litteraturhänvisningar i deras publikation Kring högtalaren. Biblioteken 
och radiotjänst diskuterar i slutet av årtiondet möjligheten till fler samarbeten 
och gemensamma experiment. Bibliotekarier uppmanas komma med fler 
uppslag till föredragen och till att skriva ”bibliotekssketcher” för radio (35). Inte 
heller samarbetet med radio finns i den omfattning som biblioteken skulle 
önska: “ Något intimt samarbete mellan biblioteken och den lokala radion på en 
viss ort, utom i Amerika, endast förekomma i enstaka fall” (44). Samarbete med 
radiotjänst beskrivs som effektivt, framförallt för att kunna nå ut till de som är 
”utanför” och som biblioteken ännu inte lyckats fånga in. 
 

4.2.3 ”Ett överflöd av verksamhetsbegär”- Verksamhet för barn  

Utvidgad verksamhet för barn är ett annat exempel på hur de svenska 
folkbiblioteken tar efter England och USA. I en artikel om engelskt 
barnbiblioteksarbete beskrivs ”aktiva bibliotekarier” och ”bibliotekets extension 
work”. Detta innefattar förutom undervisning i bokkunskap och högläsning även 
föredrag, sagotimmar, klubbarbete, reklamarbete och samarbete med andra 
institutioner (22). Från de amerikanska bibliotekens barnverksamhet beskrivs 
samarbeten med barnsjukhus, museer, biografer, radio och press samt bibliotek 
som inrymmer nöjesfält. Även biblioteken i övriga Norden har verksamhet för 
barn. I det Deichmanska biblioteket finns exempelvis ett ”äventyrsrum” . 
 
Även på de svenska folkbiblioteken finns flera exempel på nya aktiviteter för 
barn och ungdomar. Det är också i barn- och ungdomsverksamheten som det går 
att hitta flest exempel på allmänkulturell verksamhet. Exempel på sådana 
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aktiviteter är indianafton, Norgeafton, Hollandafton, båtafton, Afrikaafton, 
sagoläsning, bokutställningar, teater och filmvisningar. Barnen får också rita, 
måla eller vara med i tävlingar anordnade av biblioteket. Oftast har aktiviteterna 
anknytning till litteratur och böcker. Ibland ordnar bibliotek, med inspiration 
från amerikanska bibliotek, även små utställningar.  
 

Det hela var mycket anspråkslöst, men slog särdeles an på barnen. En pojke gav 
ett rörande uttryck åt sin tacksamhet. »Är dessa saker skaffade för biblioteket? » 
frågande han. Och efter en stund: » Tänk, vad biblioteket gör mycket för att vi 
ska ha roligt?  (29) 

 
Det amerikanska biblioteksarbetet beskrivs med en terminologi som för tankarna 
till modernism och framtidstro. De amerikanska bibliotekarierna har en ”ljus” 
och “optimistisk” syn samt är ”besjälade”, ”entusiastiska” och ”impulsiva” (21). 
“Att i detalj skildra det sagolika reklamarbete, som amerikanska och även 
engelska barnbibliotek bedriva, skulle endast det, ge stoff till ett långt föredrag” 
(44). Det är dock i en del fall med en viss skepsis som delar av den amerikanska 
barnverksamheten beskrivs: ”Värdet härav kan ju diskuteras..” står det i en 
utsaga om tävlingar som anordnas för ungdomar (27). Meningen med det 
utvidgade arbetet bör enligt artikelns författare vara att stimulera läslusten och 
ge övning i att läsa bibliotekens kataloger. Barnen är framtidens 
biblioteksbesökare och; ”...is indeed the only natural feeder” (27). I 
barnverksamheten finns alltså en stor möjlighet att kunna påverka barnen, 
genom att tidigt leda in dem på läsningens väg.  
 
Biblioteket som mötesplats förekommer i relation till barn- och 
ungdomsverksamheten. Aktiviteterna motiveras med att kunna skapa samtal och 
möten mellan barnen och bibliotekspersonalen. ”Någon liten underhållning kan 
underlätta att bibliotekarien får kontakt med de unga läsarna” (47). En 
indianafton på biblioteket har som syfte att komma i mer personlig kontakt med 
pojkar över sagoåldern. Aktiviteterna sägs också leda till förtroende och trevlig 
stämning mellan personal och låntagare. Den som i barndomen lärt sig använda 
bibliotek, har lättare att hitta dit även som vuxen. Hos barnen finns inte samma 
mur att överstiga utan verksamheten kan öppna upp för kontakt och ”...mer 
personlig beröring med de besökande” (18). Det framgår också att det finns 
problem med att ungdomar stör. Biblioteket arrangerar tävlingar som ett sätt att 
aktivera rastlösa och ordningsstörande ungdomar: ”Det störande överflöd på 
verksamhetsbegär, som utmärker vissa låntagare särskilt under tider, då de ej få 
tillräcklig motion genom sport och lekar ute” (30).  
 
Erfarenhet av biblioteket betraktas som en bra introduktion till det framtida 
”självbildningsarbete” som krävs efter avslutad skolgång (45). “Ser man på lång 
sikt, är barn och ungdomsavdelningen det bästa medlet att skapa förutsättningar 
för ett verkligt intensivt biblioteksarbete av och bland de vuxna” (18). Både 
självverksamhet och intensitet är moment som används ofta och som positiv 
förstärkning och kommer att förklaras närmare i det kapitel som handlar om 
folkbibliotekets olika roller. Det finns också exempel på utsagor av en mer 
uppfostrande karaktär:  
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Inga senare ansträngningar kunna fullborda vad som med lätthet uppnås tidigt i 
livet, när det gäller att forma vanor, vare sig själsliga eller moraliska. Om det 
finns någon som helst sanning i påståendet»fortsätter han vidare», att det 
offentliga biblioteket ej endast är en plats för tillfredställande av den läsande 
publikens önskningar, utan också, och i särskilt hög grad, en institution för 
uppfostra, vilken ska skapa önskningar, där de ej existera, då bör biblioteket laga 
att dess inflytande kommer de unga till godo så tidigt som möjligt.  (20) 

 
Citatet utgår från vad en amerikansk barnbibliotekarie sagt vid ett studiebesök. 
Det framgår dock att den svenska barnverksamheten befinner sig ganska långt 
ifrån den utvidgade verksamhet som bedrivs i England och USA. Framförallt är 
det ett större samarbete med skolorna som är viktigt att utveckla (28). Det 
”extensionwork” som pågår i England och USA är inte biblioteken lika 
angelägna om. Den svenska verksamheten sägs sakna samma utsikter som i 
England eller USA, dels på grund av mindre resurser men också för att de 
svenska barnen inte har samma intresse för den typen av aktiviteter. “Det är 
möjligt att flertalet av våra svenska barn ha för lite fantasi, äro för lillgamla och 
kritiska för att kunna tilltalas av dessa eller liknande enkla lekar” ( 21). I en 
annan utsaga står att de svenska barnen helt enkelt inte har samma energi eller 
lust till hobbies som barnen i England (22).  
 

4.3 Folkbibliotekets roller på 1930-talet  

4.3.1 Sund fysisk fostran eller självbildning i en atmosfär av frihet 

Bibliotekets disciplinerande roll som tidigare forskning konstaterat (exempelvis 
Hansson, 1998; Andersson, 2009) är till viss del synlig i utsagorna från 30-talet. 
Ett närmare samarbete mellan olika folkbildningsorganisationer sägs kunna bota 
de “..olyckliga verkningarna av andlig art som rådande arbetslöshet vållar”(37). 
Biblioteket beskrivs bland annat som en ”social välfärdsinrättning” (39) och 
bildningsarbetet sägs ”kämpa för förädlingen (39)”.  Samverkan med andra delar 
av folkbildningen och med kulturlivet sägs vara viktigt för en sund fysisk 
fostran.  
 

Ordnande av lärarefrågan inom vissa studiecirklar, föreläsningsfrågan för alla 
slag av organisationer och för den stora allmänheten utanför det organiserade 
bildningsarbetet, biblioteksfrågan, lokalfrågorna och inte minst de viktiga 
frågorna om sund fysisk fostran och kulturell förströelse- alla dessa kunna 
knappast lösas på bästa sätt utan att ett verkligt gott samarbete inledes och utan 
att statliga och kommunala myndigheter kunna räkna med att en organiserad 
samverkan kan åstadkommas på vissa punkter. (16) 

 
Biblioteket ska ägna sig åt ”folklig konstuppfostran och en rikare musikalisk 
odling” (34). Biblioteken bör också inleda ett samarbete med representanter från 
teatern och musiken eftersom dessa står för ”sund fysisk fostran och bildande 
nöjen” (16). Föreläsningarna kan förutom att väcka intresse för biblioteket och 
för läsning också verka ”rent bildande och uppfostrande” (44). Utställningen 
Fritiden i Ystad får recensenten att tänka: ”Såframt det viktigaste 
fritidsspörsmålet är, hur den alltmera utsträckta ledigheten skall kunna utnyttjas 
i värdeskapande riktning, så måste bibliotekens möjligheter framstå såsom en 
möjlighet av största vikt” (39).  Liknande disciplinerande argument förekommer 
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i relation till bibliotekens utåtriktade arbete. Målet med vandringsbibliotek är att 
”...successivt fostra en bibliotekspublik som verkligen äger förmåga att göra 
bruk av bibliotekapparaten” (12).  
 
Ett annat och ännu mer framträdande argument till de olika delarna av 
bibliotekens verksamhet är självbildningsidealet. Självbildning kan betraktas 
som en motsats till disciplinering genom att den betonar kunskap som en process 
där resurser kan väckas till liv och utvecklas genom aktivt deltagande 
(Gustavsson, 1991). Självbildning förekommer också i relation till bibliotekens 
allmänkulturella verksamhet. Det passiva lyssnandet sägs leda till 
oföretagsamhet medan noter på biblioteket ses som positivt eftersom det kan 
väcka lusten till självverksamhet. Bibliotekens utställningar sätts ofta i relation 
till människors aktiva förmåga. Biblioteken har ofta ett hembygdsrum med 
utställningar i anslutning till hembygdssamlingen. ”Hembygdsstudierna äro 
kanske mer än andra studier ägnade åt att väcka det begär efter mera vetande, 
som är förutsättningen för all bildningsverksamhet. Det som ligger nära leder 
över till det mer fjärran, det kända till det okända”(15). Ett annat exempel är 
utställningen Fritiden som pågår 1936 i Ystad. I en av utställningslokalerna 
finns en avdelning för hobbies. ”Kanske gör en och annan den reflexionen, att 
somt där egentligen blott är uttryck för samlarmani. Men där finns tillräckligt 
ändå, som ger det starka intrycket, att en hobbies innebär ej så lite av 
produktivitet, av målmedvetenhet och systematiskt forskningsarbete bredvid 
dagssträvet” (34). Hobbies som tidigare kritiserats i samband med barn och 
ungdomsverksamheten försvaras nu med att den tar fram människors 
produktivitet och uppmanar till självaktivitet.  
 
Framförallt är det i bibliotekens referensarbete som självbildningsidealet blir 
mest synligt. Bibliotekarier varnas för att använda begrepp som den goda boken, 
den värdefulla boken, eller den äkta boken. Flera utsagor argumenterar tydligt 
emot att biblioteken ska vara fungera uppfostrande. Bibliotekarien ska lämna 
plats för besökaren att själv ta initiativ och den personliga friheten beskrivs som 
ett viktigt och starkt framträdande drag i modernt anglo-amerikanskt och 
skandinaviskt folkbiblioteksarbete:  
 

Det är känslan för den personliga frihetens betydelse. Man vill lämna 
allmänheten rikast möjliga tillfälle att träffa val efter eget fritt omdöme. Man 
ställer till dess förfogande den litteratur, som biblioteket har möjlighet att 
anskaffa, och ställer ut den på öppna hyllor, där var och en har tillfälle att själv 
taga ut de böcker som locka honom. Den tjänstgörande vet också, när det gäller 
vuxna, att det finns många som är ytterst ömtåliga för allt som har karaktär av att 
någon i ämbetsställning vill uppfostra och leda till rätta. Han tar därför inte 
gärna själv initiativ utan låter den besökande taga första steget. (18) 

 
Med hänvisning till den nya författningen kritiseras i samma artikel 
Nazitysklands kontrollerande av de tyska folkbiblioteken. 
Biblioteksförfattningen beskrivs som en strävan i en helt motsatt riktning: ”Mot 
denna åskådning ställer det svenska folkbildningsarbetet sitt lösenord som ända 
sedan Knut Kjellbergs dagar formulerats i sammanställningen ‘fritt och 
frivilligt’” (18). I en utsaga två år senare framförs följande angående 
bibliotekens referensarbete: ”Det skulle på nordisk botten beteckna en sällsam 
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nyhet, vars uppdykande man väl inte på allvar behöver befara, om det gjordes 
gällande att bibliotekarien ska vara någon slags ‘Führer’ för sin publik” (9). 
 

Ett dylikt pedagogiskt lövsågningsarbete tilltror man sig inte i skandinaviska 
bibliotek och det skulle också rimma sig synnerligen illa med den atmosfär av 
frihet som vi ha till ideal tillsammans med anglosaxarna. Det slags handledning 
av publikum som vi anse oss ha i behov av i våra bibliotek bestämmes ju 
därigenom att för oss målet är en bibliotekspublik som förmår att i stor 
utsträckning på egen hand göra bruk av biblioteksapparaten och finna sig tillrätta 
med de resurser som biblioteken direkt och indirekt erbjuder. (9) 

 
Politiska ställningstaganden är annars ovanligt i utsagorna utan de håller överlag 
en neutral ton. Ett annat exempel på det är när den stora tyska 
bibliotekstidskriften Die Bucherei, Zeitskrift fur deutsche Schriftumspglege 
läggs ner 1934 till förmån för en som tjänar nazismen. En artikel i 
Biblioteksbladet gör då en saklig redogörelse för hur de tyska folkbildnings- och 
kulturmålen ändrats efter nazismens intåg och hur Tyskland lämnat den 
mångsidiga belysningen av den tyska folkbildningsrörelsen utan att ta någon 
ställning för någon av tidskrifternas insatser. “Detta nya kan det givetvis ännu 
mindre bli tal om att värdesätta” (11). I en artikel om ABFs ordförande sägs att 
han visserligen tidigare ”..ha talat icke utan direkt polemisk syftning om 
klassintressen” (17), men efter åren har hans krav att arbetarbildningen skulle 
vara en klasskampsbildning kommit i skymundan. ”Ett dylikt program förgriper 
sig, hävdar han, på den frihetens princip som måste vara bärande för allt 
bildningsarbete. I friheten ser han dettas livsnerv” (17). Biblioteket ska på 
30-talet vara opolitiskt. Viktigt är dock betoningen på människors frihet och 
samarbete med folkbildningsarbetet i övrigt. Detta betonas även i författningen: 
 

Vår nya svenska folkbiblioteksförfattning ger i många väsentliga stycken uttryck 
åt en annan och modernare uppfattning- det är ju en beteckning, som en ny tid 
kan kosta på sig- än den som kom till uttryck i den författning av år 1912, som 
den avlöst. Vari denna uppfattning består, behöver ej här närmare utredas. Den 
har vuxit fram i demokratiens, ja man kan väl säga hela den ständigt 
fortskridande samhällsutvecklingens spår, och den har väl gått oss alla i blodet 
på ett sådant sätt, att det t.o.m. kanske inte skulle vara alldeles lätt för oss att ge 
dess karaktäristiska. Den gamla stridsställningen håller redan på att glömmas, 
och en redogörelse för vår uppfattning, även där den mycket väsentligt skiljer 
sig från en äldre tids, skulle för oss själva på många punkter synas som ingenting 
annat än ett uppräknande av axiom. Emellertid- vad som tydligt är att denna nya 
uppfattning, som åsyftar att göra biblioteken till verkliga centraler för allt 
självbildningsarbete, fört med sig ökade krav i fråga om dess skötsel. (26) 

 
Folkbildning är på 30-talet en flytande signifikant, den kan ha en uppfostrande 
karaktär men framförallt förknippas folkbildning med självbildningsarbete och 
frihet, så som det är formulerat i den nya biblioteksförfattningen. Precis som i 
citatet ovan är det ofta folkbibliotekets modernisering och utveckling som lyfts 
fram snarare än dess ideologiska värden. För att biblioteken ska bli “centraler i 
allt bildningsarbete” (26), behöver de framförallt  nå ut till fler grupper 
samhället. I det arbetet spelar studiecirklarna en viktig roll.  
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4.3.2 Ett vidgat uppdrag och studiecirklarnas roll 

Biblioteksförfattningen betonar samarbetets betydelse genom att kräva årliga 
sammanträden mellan de statsunderstödda biblioteken och genom att stadga 
samarbete med den statsunderstödda populärvetenskapliga 
föreläsningsverksamheten och med de föreningar som anordnar 
folkbildningskurser. En folkbildningsnämnd med ledamöter från 27 
organisationer och institutioner från alla politiska partier tillsätts 
Ecklesiastikdepartementet med uppgift att få till ett närmare samarbete mellan 
folkbildningsorganen och på så sätt ”bota de olyckliga verkningarna av andligt 
art, som rådande arbetslöshet vållar” (37). Flera utsagor beskriver hur biblioteket 
drar till sig människor som på olika sätt befinner sig utanför samhället: 
 

Jag skulle i detta sammanhang vilja inskjuta den visserligen på sidan om mitt 
ämne liggande anmärkningen, att man vid tjänstgöringen i ett stort folkbiblioteks 
utlånings- och referensavdelning inte kan värja sig för det intrycket, att böckerna 
framförallt är de ensammas vän. Man finner i biblioteken en hög procent t.ex. av 
döva eller sådana som av andra lyten äro handikappade i sitt umgänge med andra 
människor. Man finner också förhållandevis många, vilka tala med en stark 
brytning, som skvallrar om utländsk börd med de svårigheter att slå sig till ro och 
känna sig verkligt hemmastadd, som följa därav. Pensionerade och gamla 
människor utgöra likaledes ett betydande inslag i bibliotekspubliken även så 
människor, som av olika anledningar kommit lite på sidan av livet. (26) 

 
Att biblioteket samverkar med övrig folkbildningsverksamhet är inget som 
diskuteras utan har en hegemonisk plats i föreställningen om folkbiblioteket: 
”Bibliotek och studiecirklar är redskap i folkbildningens tjänst” (24). 
”Bibliotekets villighet och skyldighet att delta i ett samarbete är självklart” (16). 
”Ett modernt bibliotek får ej vara sig självt nog; det måste om det skall kunna 
fylla sin uppgift i folkbildningens tjänst träda i kontakt med alla de föreningar 
och institutioner, vilka behöva boken som arbetsredskap” (28). Även i Danmark 
finns samverkan mellan biblioteket och det ”övrige oplysningsarbeide”. Dit hör 
AOF som är den danska motsvarigheten till ABF samt aftonskolan, radio och 
press. Studiecirkelverksamheten i Sverige beskrivs dock som unik och 
biblioteksarbetet i samband med studiecirklarna som mycket mer omfattande 
“Vad samarbete med studiecirkelrörelsen beträffar har hela saken i Sverige en så 
oerhört mycket större omfattning än i Danmark och är, genom det stora 
biblioteksarbete, som utföres i samband därmed, ett så mycket större och mera 
komplicerat problem, att direkta paralleller här äro mer uteslutna än annars” 
(25). 
 
I utsagorna framgår också att studiecirklarnas arbete spelar en mycket viktig roll 
i biblioteksverksamheten. I artikeln extensivt och intensivt biblioteksarbete (18) 
beskrivs skillnaden mellan de två begreppen. Det extensiva bildningsarbetet hör 
till en äldre riktning där det gällde att nå så brett som möjligt, hit räknades 
föreläsningsverksamheten, biblioteken och radion. Den nya intensiva riktningen 
som enligt Hjelmqvist är den mest ”förnämsta” av bildningsverksamheterna tar 
sig framförallt uttryck i studiecirklarnas arbeten. Folkbiblioteken är på 30-talet 
väldigt måna om att studiecirkelbiblioteken ska vara nöjda med samarbetet. 
Samarbetet ska inte forceras fram utan ska få växa fram ”organiskt” och få form 
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av de speciella förhållandena inom kommunen (27). Det är också viktigt att 
studiecirkelbiblioteken ska få sina behov uppfyllda till samma grad som innan 
sammanslagningen:  
 

Vid centralisering måste garantier ges att studiecirklarnas behov av 
studielitteratur kommer att tillgodoses minst lika bra som i 
studiecirkelbiblioteken, och att studiecirklarnas folk få inflytande på 
bokanskaffningen som hittills. Vidare att de på platsen arbetande 
studieförbunden få representation i biblioteksstyrelsen och att bibliotekarien äger 
eller skaffar sig insikter i studiecirklarnas arbetssätt och behov och i sin person 
och gärning blir en förbindelselänk mellan biblioteken och studiecirklarna. (27) 

 
Biblioteken, föreläsningsverksamheten och studiecirklarna betraktas som de tre 
huvudgrenarna av det fria och frivilliga folkbildningsarbetet (34). Gemensamt 
för föreläsningsverksamheten och studiecirkelverksamheten är att de behöver 
tillgång till litteratur. På 1930-talet kunde biblioteket stå studiecirklarna till 
tjänst genom att bistå dem med den litteratur de behövde. Litteraturen fyller en 
viktig roll i folkbildningen och samverkan är för biblioteken ett sätt att befinna 
sig i centrum för folkbildningsarbetet.  
 

Vad bokbeståndet beträffar sammanhänga de ökade fordringarna i hög grad med 
bibliotekens vidgade ram, med deras öppet proklamerade ambition att stå alla 
klasser inom samhället till tjänst. Det betyder i realiteten i stort sett en utökning 
till förmån för samhällsgrupper, som i olika avseenden ställa högre krav på 
biblioteken än man tidigare gjort. (26)  

 
Även de verksamheter som blir en del av folkbiblioteket gynnas av samarbetet 
genom att de får bättre lokaler och mer effektiva verksamheter. ”Förhållandena 
vid ABF- och IOGT- biblioteken voro enahanda. Denna halvhet gjorde att de 
ledande inom de båda sistnämnda biblioteken började ett inbördes, allt 
effektivare samarbete” (41). Torstensson (1996) skriver att Arbetarrörelsen i 
Sverige satsade tidigt på egna bibliotek. På så sätt kunde de få större inflytande i 
samhället genom att anpassa sin bildningsverksamhet till rådande statsbidrag. En 
möjlig slutsats är att båda parter gynnas av samarbetet, även om vår empiri 
endast utgår från biblioteksprofessionens perspektiv. För den ses samarbetet som 
enbart positivt: ”Som även stadens studiecirklar komma att anvisas rum i 
stadsbibliotekets lokaler, finns det alltså alla möjligheter, att här skapa ett 
folkbildningens centrum i Borås” (49). Torstensson (2012) skriver att 
studiecirklarna fick en viktig roll för folkbibliotekens verksamhet eftersom det 
under lång tid var just studiecirkelbiblioteken som fick fylla funktionen att 
finnas för alla samhällsklasser. Det kommunala biblioteket kunde inte klara av 
detta förrän senare då det utvecklats med filialer, bokbussar och uppsökande 
verksamhet. Detta går vi inte vidare in på här utan det synliggörs i analysen av 
1970-talet.  
 

4.3.3 En erkänd ställning och betydelse 

Fördelarna med bibliotekets samverkan beskrivs ofta med instrumentella 
argument: ”Radion kan bli för biblioteken ett medel i agitationen lika väl som en 
hjälp för effektivisering i arbetet ”(35). ”Arbetarinstitutsföreningens verksamhet 
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omfattades med ett mycket livligt intresse, och både dess föreläsningar och dess 
bibliotek kunde uppvisa vackra siffror” (49)  Samarbete med radion, filmen och 
även utställningar likställs ofta med reklam för biblioteket: “Dylik reklam nås 
praktiskt taget av alla och envar, alltså även av dem, som ej besöka biblioteket 
och få del av dess trycksaker” (44).  
 
En stor del av artiklarna på 30-talet utgörs också av siffror och statistik över 
olika delar av verksamheten. Bibliotekarier uppmanas att föra statistik över 
bibliotekets verksamhet, antal boklån och låntagare. Den ekonomiska 
depressionen gör att medelklassen inte längre har råd att köpa böcker samt att 
arbetslösa i högre grad använder biblioteket för studier. “Av de lämnade 
utdragen torde synnerligen tydligt framgå den betydelse biblioteken på många 
håll hittills haft under krisen för de arbetslösa lika väl som för de andra av 
depressionen drabbade” (8). 
 
I slutet av årgången börjar den ekonomiska krisen synas alltmer. ”Åren 
1920-1937 med kriser och omvandlingar har framskapat ett bildningsarbete efter 
nya former och för nya behov, som ställer stora krav på biblioteket” (5). 
Arbetslösheten har tillfört biblioteket många nya låntagare, den har också gjort 
att fler ur medelklassen som tidigare kunnat köpa böcker nu istället lånar dem på 
biblioteket. Även studiecirklarna och dess medlemmar ökar, en ökning som till 
tillskrivs rådande arbetslöshet (8). ”Att depressionen inverka starkt höjande på 
utlåningsstatistiken stå utom allt tvivel” (8). Biblioteket har alltså en viktig roll 
att fylla i den ekonomiska krisen och nyttjande av biblioteket sägs vara det bästa 
sättet att använda arbetslösheten: 
 

Vad särskilt frågan om bibliotekens betydelse under en arbetslöshetsperiod 
angår, vill överstyrelsen starkt understryka, att alla studier i bibliotek vid sidan 
av deltagande i kurser av olika slag för synnerligen många erbjuda den 
gynnsammaste möjligheten att använda en nödtvungen arbetslöshet och det 
bästa sättet att åstadkomma, att de sedan arbetslösheten är över, stå så väl 
rustade som möjligt att ånyo fylla sin plats i det arbetande samhället.  (8) 

 
I den nya biblioteksförfattningen finns som formuleringen: ”Olika 
samhällsklasser och parter, olika intressen, olika åldrar skola kunna mötas inom 
folkbiblioteket” (SOU 1924:5, s. 15f). Biblioteken uppmanas att vara en del i 
folkbildningsarbetet genom att samverka med andra bildningsorganisationer och 
på så sätt nå ut till fler. Med detta vidgade uppdrag får folkbiblioteket en 
riktning för sin verksamhet: 
 

Genom den kungl. Redogörelsen av 24 januari 1930 angående statens 
understödjande av folkbiblioteksväsendet kan det med fog sägas, att de svenska 
folkbiblioteken fått sig tillerkänd en ställning och en betydelse, som länge stått 
som det eftersträvade målet, nämligen att vara för samhällets alla 
befolkningslager fritt tillgänglig, allsidigt givande bildnings- och 
kunskapskällor. (38) 

 
Folkbiblioteket befinner sig på 30-talet fortfarande i en etableringsfas. Dess 
utvidgade arbete är därmed framförallt ett sätt att stärka bibliotekets ställning. 
”Överhuvudtaget måste säga, att det kommunala biblioteket här, liksom på andra 
håll, vinner mark och mer och mer framstår som en viktig del i vårt 
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samfundsliv” (19). ”En god hembygdssamling hjälper biblioteken att hävda sig 
som kulturella bildningscentraler” (15). Folkbibliotekens allmänkulturella 
verksamhet innefattar framförallt ett samarbete med andra 
bildningsorganisationer och kulturföreningar samt att biblioteket ska kunna 
fungera som en mötesplats genom att samla alla samhällsklasser. Den 
allmänkulturella verksamheten kan därmed identifieras som ett sätt att 
legitimera biblioteket genom att ge det en central position i folkbildningsarbetet. 
Fokus ligger nu på att skapa en enhetlig och stabil organisation.”De moderna 
synpunkterna tryggar en central plats i folkbildningsarbetet” (38). 
Folkbiblioteket genomgår under 1930-talet en institutionalisering och beskrivs i 
utsagorna som ”folkbildningens centrum” ”medborgarhus” eller som ”kulturella 
bildningscentraler”.  
 

4.4  Sammanfattning av 1930-talet 
Allmänkulturell verksamhet syns i utsagorna från 1930-talet främst genom det 
samarbete som finns mellan biblioteken, studiecirklarna och 
föreläsningsverksamheten. Till bibliotekens allmänkulturella verksamhet kan 
också räknas utställningar, filmvisningar och samarbete med radiotjänst. 
Biblioteken vill dock inleda fler samarbeten, till exempel med teater, film och 
musik och tror att former för samverkan med tiden kommer öka, samt leda till 
att folkbiblioteket växer i anseende. Vi har identifierat kulturhus redan på 
30-talet genom att biblioteket ofta får dela lokaler med andra 
kulturverksamheter. Detta har främst ett ekonomiskt syfte och är ett vanligt sätt 
att lösa lokalfrågan. Public library- idéerna i USA och England inspirerar bland 
annat till rådgivningsarbete samt barn- och ungdomsverksamhet. Båda två är 
verksamheter med främsta syfte att få fler och nya besökare till biblioteket. 
Statsanslagen räcker dock inte riktigt till detta arbete utan det som görs är i 
mycket mindre skala än den motsvarande verksamheten i USA och England. 
 
De diskurser som vi har identifierat på 30-talet är en folkbildningsdiskurs och en 
moderniseringsdiskurs. I folkbildningsdiskursen är biblioteket en central och 
självklar del i folkbildningsarbetet och allmänkulturell verksamhet främst ett 
medel för att nå ut till fler. Folkbildning är i sig en flytande signifikant som kan 
innefatta olika betydelser. På 30-talet domineras begreppet folkbildning 
framförallt av självbildningsidealet. Allmänkulturell verksamhet har som syfte 
att locka fram biblioteksanvändarnas inneboende aktiva förmågor. Det syns en 
del uppfostrande utsagor i relation till den allmänkulturella verksamheten men i 
stort sett är folkbibliotekets roll i och med den nya författningen redan klart 
definierad. När folkbibliotekets roll diskuteras görs det därmed oftast med 
hänvisning till de formuleringar som står skrivna i författningen: 
Folkbildningsarbetet ska vara fritt och frivilligt.  
 
I den moderniserande diskursen är det framförallt folkbibliotekets organisation 
som står i fokus. Det finns en tydlig strävan att göra biblioteksorganisationen 
större, modernare och bättre och en del i det arbetet är att nå ut till fler genom 
utåtriktad verksamhet som reklam i radio och genom utställningar. 
Folkbiblioteken på 30-talet siktar också på att få en betydelsefull position i 
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folkbildningsarbetet och bli en organisation som verkar i det moderna samhället. 
Här har samarbetet med studiecirklarna en viktig roll att fylla och biblioteken är 
angelägna om att även de ska ha möjlighet att vara med och påverka. 
Förutsättningar finns nu för en homogenisering av folkbildningsväsendet och 
Biblioteksbladet blir en naturlig plattform för detta (Hansson, 2008).  
 
Den moderniserande och den folkbildande diskursen går ofta in i varandra. 
Självbildning, frihet, folkbildning och modernitet är alla positiva element som 
folkbiblioteken gärna vill förknippas med. Socialdemokratin hade på 1930-talet 
en hegemonisk position i det svenska medvetandet (Frenander, 2012). Detta 
synliggörs i hur folkbibliotekets tillgänglighet för alla samhällsklasser är nära 
sammankopplat med dess moderniseringsprocess. Detta har bland annat 
synliggjorts i beskrivningarna av lokalerna där den funktionalistiska stilen ofta 
likställs med just tillgänglighet. Det finns heller inga konflikter kring 
bibliotekets verksamhet och roller i utsagorna på 30-talet. En anledning till det 
är att folkbibliotekets roll inte behövde försvaras eftersom det vid den här tiden i 
stort sett redan vunnit i legitimitet (Frenander, 2012; Hansson, 2008). Den tidiga 
pionjärsfasen, där Valfrid Palmgren verkade, och där folkbibliotekets 
verksamhet länge vilade på en strängt etisk och kristen grund (Myrstener, 2012) 
tycks på 30-talet vara över och fokus ligger istället på folkbiblioteket som 
organisation.  
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5. Analys 1970-talet  
 

5.1  Bakgrund 1970-talet 

Åren efter andra världskriget fram till 70-talet brukar kallas för guldåldern i 
Sverige. Det var en period som utmärktes av politisk stabilitet och ekonomisk 
tillväxt. Tack vare den gynnsamma ekonomin kunde en rad reformer som 
innebar en utbyggnad av välfärden genomföras. Av de reformer som 
verkställdes var det få som handlade om eller berörde biblioteken direkt. 
Intresset för att kartlägga och analysera villkoren för det svenska kulturlivet var 
stort, men förmågan att ta beslut var mindre. Däremot genomfördes reformer 
som till synes inte hade med folkbiblioteken att göra, men som påverkade dem 
indirekt. Beslut som berörde kommunernas antal och storlek ändrade 
förutsättningarna för folkbibliotekens verksamhet på en rad olika sätt. 
Kommunreformen innebar en reducering av antalet kommuner i Sverige och 
minskningen av kommuner innebar i sin tur en satsning på de bibliotek som låg i 
den nya, större kommunens huvudort. Kommunen hade i sammanslagningen fått 
större ekonomisk kraft och detta utgjorde både en kvalitativ och kvantitativ 
förändring för folkbiblioteken som kunde expandera sin verksamhet (Frenander, 
2012). 

Under guldåldern togs steg i utjämningen av samhällsklassernas fysiska och 
materiella förutsättningar. En del i utjämningen var beslutet om den nya svenska 
grundskolan som infördes 1962. Tanken med grundskolan var att alla elever 
skulle gå i samma sorts skola med samma läroplan vilket innebar bättre 
förutsättningar för arbetarklassens barn att skaffa sig en högre utbildning. 
Däremot var tillgången till kulturell stimulans och förkovran i stor utsträckning 
de högre klasserna förunnat (Frenander, 2012). Den ekonomiska tillväxten och 
den successiva utbyggnaden av de grundläggande instanserna av välfärden, som 
till exempel skola och vård, under främst 60-talet väckte andra önskemål och 
behov som tidigare varit sekundära. Tankar om att välfärden även hade en andlig 
och kulturell nivå fick nu plats i den politiska och kulturella debatten. För 
bibliotekens del ledde detta till att fler biblioteksbyggnader uppfördes. Antalet 
biblioteksbesökare, låntagare och utlåning av böcker ökade också kraftigt. I en 
proposition från 1965 (Proposition 1965/66:50) framfördes idén att biblioteken 
inte bara skulle ägna sig åt att förmedla böcker och andra medier utan också 
bedriva allmänkulturell verksamhet. Staten skulle inte längre ha en direkt 
inblandning i folkbibliotekens finansiering, utan överlät det till kommunerna. 
Detta betydde att varje kommun reglerade respektive folkbiblioteks verksamhet. 
Från folkbibliotekens sida ledde detta till en viss oklarhet kring syftet och målet 
med folkbibliotekets verksamhet och det fanns en önskan om ett tydligt statligt 
uttalande om ett sådant (Frenander, 2012). 

Perioden som tar vid efter guldålderns slut i mitten av 70-talet kännetecknas av 
ekonomiska och finansiella kriser. Det fanns också en växande kritik av, och 
uppbrott från, den politik som socialdemokraterna drivit de senaste decennierna. 
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70-talet blev en vändpunkt i efterkrigstidens historia och den kommande tiden 
präglades av nedläggningar av industrier och arbetslöshet. Reformtakten under 
50- och 60-talet hade varit hög. Trots de politiska och ekonomiska 
förändringarna i Sverige under 70-talet så fortsatte reformerna i samma höga 
takt. Ett exempel på detta är en helt ny kulturpolitik som i hög grad påverkade 
folkbiblioteken. Under 70-talet fanns en tydlig strävan att ta ett helhetsgrepp 
över kulturfrågorna. Inledningsvis tillsattes ett råd av kulturpersonligheter och 
representanter för bildningsrörelsen för att formulera en heltäckande 
kulturpolitik för landet. I samma veva tillkallades en annan utredning för att 
belysa litteraturens ställning i Sverige (Frenander, 2012). Rådet och utredningen 
resulterade i två betänkanden, Ny kulturpolitik (SOU 1972:66) och Boken (SOU 
1974:5). I den senare konstaterades det att folkbiblioteket var den viktigaste 
kulturinstitutionen i landet. Betänkandet  Ny kulturpolitik (SOU 1972:66) 
föreslog ett antal mål och konkreta delmål för kulturpolitiken. Detta utmynnade i 
att riksdagen så småningom kom överens om ett antal riktlinjer. Kulturpolitiken 
skulle bland annat skydda yttrandefriheten och ge människor möjlighet till 
skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor. Den skulle också 
motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet och 
främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom samma 
område (Frenander, 2010). 

På 70-talet blev den svenska kulturpolitiken ett eget politiskt område och 1974 
bildades ett statligt kulturråd. Ambitionerna i kulturpolitiken vidgades och man 
ville försöka nå alla människor i landet (Hedemark, 2009). Kulturrådet 
underströk folkbibliotekets centrala plats i kommunens kulturliv och 
folkbiblioteket som grund till ett mer mångsidigt kulturutbud för invånarna 
(Frenander, 2012). Med tiden utvecklades en mer övergripande nationell 
kulturpolitik som gav ett efterlängtat, tydligare ramverk för folkbibliotekens 
verksamhet. Folkbiblioteken ansågs nu spela en större och viktigare roll i 
samhället. Det skulle inte bara förmedla litteratur utan var nu en uttalad arena 
för kulturella aktiviteter (Frenander, 2010). Biblioteket gick under 1970-talet 
från att vara en bildande institution till att bli en kulturinstitution (Hedemark, 
2009). 

 

5.2 Folkbibliotekets verksamhet på 1970-talet 

5.2.1 Det gränslösa folkbiblioteket - verksamheten utvidgas ytterligare 

Synen på kultur i början av 1970-talet sammanfattas bra av dåvarande 
utbildningsministerns anförande vid SAB:s årsmöte: 
 

En naturlig del är att vi ska planera för kulturaktiviteterna med utgångspunkt 
från ett vidgat kulturbegrepp. Efter den debatt som förts under 60-talet upplever 
nog de flesta det som en omöjlighet att begreppet kultur bara ska inrymma 
traditionella kulturyttringar - teatern, dansen, musiken, filmen, litteraturen, 
konsten. Gjorde vi så skulle vi dröja kvar vid en finkultur för minoriteter. Våra 
strävanden är istället att göra alla delaktiga i kulturella verksamheter. Kulturen 
ska för alla bli ett medel för stimulans och personlighetsutveckling. Var och en 

 
43 



 
 

måste få delta i kulturlivet på sina egna villkor. (32) 
 
Utsagorna i Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle visar att den 
allmänkulturella verksamheten på folkbiblioteken får större utrymme under 
1970-talet: ”Den allmänkulturella verksamheten ökar explosionsartat vid de allra 
flesta bibliotek” (49). Detta syns framförallt under första halvan av årtiondet då 
den byggs upp, byggs ut och har en till synes självklar och oemotsagd plats på 
alla Sveriges folkbibliotek. Biblioteksbladet rapporterar år 1970 från 
invigningen av ett nytt bibliotek: 
 

Med ett program som hade den bredd, som man rimligtvis bör kräva av servicen 
i ett familjebibliotek. Barnen såg dockteater, kulturborgarrådet Wilhelm 
Forsberg talade, en 25-mannaorkester spelade och Sara Lidman och Adolf 
Henriksson samtalade finstämt om utställningen ”Gruvarbetaren i blickpunkten”, 
som premiärvisades söder om Norrbotten. (48) 

 
Vidare rapporteras det om planerade jazzkonserter, debatter och teater som ska 
ta plats på biblioteket inom kort. Ett annat bibliotek invigdes på liknande vis 
med konsert, utställning och en rad andra aktiviteter (26). Från flera håll i landet 
rapporteras det om bibliotek som anordnar konserter och teater (7), det skrivs 
om erfarenheter av diverse allmänkulturell verksamhet (58) och ges praktiska 
tips till andra bibliotek om hur exempelvis utställningar kan genomföras (18). I 
Biblioteksbladet kan man läsa om biblioteket i Kirseberg i Malmö som anordnat 
debatter och utställningar. Det har även haft kasperteater för barnen och skulle få 
besök av Svarta Pantrar (5). Biblioteket i Kirseberg ingick i ett experiment som 
litteraturutredningen bedrev vid den här tiden. Det statliga bidraget till Kirseberg 
var en försöksverksamhet som innefattade en del aktiviteter på biblioteket som 
inte tidigare hade prövats. Till dessa aktiviteter hörde bl.a. bildandet av ett 
byalag och ett konsumentråd (23). 
 
Utsagorna i Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle från första halvan av 
1970-talet, som på något sätt berör allmänkulturell verksamhet, genomsyras av 
en optimism och en form av gränslöshet. Allt ska få plats under ett tak (41) och 
de som besöker folkbiblioteken vill inte bara konsumera kultur utan också skapa 
den: ”Den nya kultursynen som växte fram under 60-talet betonade 
gemenskapen och medskapandet. Man talade om att konstens sociala funktion 
borde vara viktigare än den estetiska, och att den passiva mottagarrollen skulle 
brytas” (40). Den allmänkulturella verksamhetens existens på biblioteken 
ifrågasätts inte under de första åren: ”Biblioteken har lyckligtvis utvecklats till 
kulturcentra och allaktivitetshus. Självklart ska den allmänkulturella 
verksamheten ingå i bibliotekens många nya uppgifter” (49). Allmänkulturell 
verksamhet har då en hegemonisk plats i föreställningen om folkbiblioteket, det 
vill säga att alla utsagor är överens om att den är och ska vara en del av 
folkbibliotekets verksamhet. Problemen verkar under de här första åren 
begränsas till funderingar kring fysisk plats för de olika nya aktiviteterna (39) 
och ett växande behov av samordning (31). 
 
Folkbiblioteken skulle sträva efter att bli kulturhus och omfatta många olika 
verksamheter (Frenander, 2010). Även om inte alla bibliotek var uttalade 
kulturhus så syns det i utsagorna en strävan efter att vidga den kulturella 
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verksamheten och samarbeta med andra aktörer. En utsaga beskriver ett nära 
samarbeten mellan ett bibliotek och en konsthall som återfinns i samma byggnad 
(37), en annan hur Tage Erlander höll tal för att inviga Folkets hus i Köping där 
det fanns ungdomsgård, stadsbibliotek, hobbyrum, filmsal, musikrum och foajé 
med konstutställning under samma tak (30). I Jönköping hade Stadsbiblioteket 
vid den här tiden samma entréhall som länsmuséet och kan erbjuda användarna 
en musikavdelning, ett utställningsrum och en cafeteria. Enligt utsagan är 
biblioteket byggt för trivsel och långa besök och avsett att fungera som ett 
kulturcentrum (44). I 60-talets Frankrike var Malraux beslutsam att genom 
kulturhusen förmedla det han kallade för den goda kulturen till de breda 
massorna (Vestheim, 2010). I 70-talets Sverige återfinns tanken med kulturhus 
som ett sätt att förmedla kultur till en bredare publik, men definitionen av kultur 
är mycket mer generös. Exempelvis så huserade kulturhuset i Sollentuna 
förutom ett bibliotek en högstadieskola, läromedelscentral, motionslokaler, 
teaterbiograf, kyrkliga lokaler och en ungdomsgård (21). Ur ett reportage om 
Läsesalongen, som är namnet på biblioteket som ligger på bottenplanet i 
Stockholms kulturhus, efterlyser några av besökarna bara en sak: ”Det finns 
ingen möjlighet för dem som så vill att skapa något själv” (41). I stort sett alla 
utsagor om allmänkulturell verksamhet i materialet som berör kulturhus är 
positiva till utvecklingen, men inte alla. I en artikel i Bibliotek i Samhälle 1975 
tar författarna ställning emot: ”Genom att koncentrera istället för sprida och 
integrera, gör man kulturen till en avgränsad sektor, skild från människors 
dagliga liv och arbete” (29). 
 
Folkbibliotekets växande uppsökande verksamhet under 70-talet innefattar även 
den allmänkulturella verksamhet. I folkbibliotekens regi arrangeras 
filmvisningar på ålderdomshem (3) och teatergrupper reser land och rike runt för 
att spela teater på små biblioteksfilialer (38). Så kallade kulturbussar med 
bibliotekarier, trubadurer med mera åker runt till mindre samhällen. 
Kulturbussen bjuder bland annat på sagostund för barn och dockteater (53). 
Personalen i bussen skulle knacka på ”i varenda stuga” och erbjuda sina och 
bibliotekets tjänster (17). Den uppsökande kulturella verksamheten uppstod på 
grund av avfolkning och nedläggningar i syfte att bryta social och kulturell 
isolering.  
 

5.2.2 Bullerrum och politisk propaganda - verksamhet för barn 

En del av den växande allmänkulturella verksamheten på folkbiblioteken riktar 
sig till barn. I utsagorna från första halvan av 70-talet presenteras satsningen på 
aktiviteter för barn och utrymme på biblioteken som var tillägnade detta som 
någonting nytt. Det anordnas aktiviteter för att välkomna och introducera barnen 
för biblioteket: 
 

Man fick se sig om i biblioteket, låna böcker och ställa frågor, se dockteater och 
framför allt träffa Gunnel Linde som, med sin säregna, nästan ödmjuka charm, 
sjöng, ritade och berättade om Den olydiga ballongen och Fröken Ensam 
hemma. (57) 

 
Ett folkbiblioteket samordnar en barnkulturvecka tillsammans med ett museum 
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och en fritidsgård med teater, sång, dans, dockteater och en debatt om 
barnböcker tillsammans med barnboksförfattare (2). Artikeln med rubriken 
Social biblioteksverksamhet i glesbygd berättar bland annat om en utvecklad 
allmänkulturell verksamhet med stor aktivitet på barnsidan med spel, 
målargrejer, kasperteater, tävlingar och besök av barnboksförfattare (3). I 
materialet syns dock olika åsikter kring vilka aktiviteter för barn som ska 
anordnas, vad de ska innehålla och i vilket syfte. På en del håll vållar 
bibliotekens begränsade plats problem. Den ibland knappa ytan i lokalen leder i 
förlängningen till frågor kring vilka aktiviteter och besökare som ska prioriteras. 
På ett nybyggt stadsbibliotek tycker man sig ha tänkt till och hittat en bra 
lösning: 

 
Från det strikt åldersuppdelade biblioteket, via den nu föråldrade 
ettrumslösningen, ”familjebiblioteket” med dess olösliga ordningsproblem, till 
tanken ”stor hall för alla plus specialrum för läsro eller speciellt bullrande 
aktiviteter. (4) 

 
De bullrande aktiviteterna syftar i det här fallet främst på lekande barn. De 
bibliotek som har möjlighet att avvara ett rum enkom för yngre besökare är 
måna om att det rummet kan användas till mer än en aktivitet. Ett sagorum kan 
också användas för exempelvis dockteater och teaterklubb (1). Ett annat 
bibliotek har inrättat ett så kallat barnrum där barnen kan lyssna på musik, spela 
spel, lägga pussel, läsa, rita mm. Olyckligtvis har det uppstått en konflikt med de 
barn som hellre vill kasta kuddar, hoppa och skrika och biblioteket skulle 
behöva ett ”bullerrum” för att möta alla barnens önskemål vilket åsyftas i detta 
uttalande: ”I och med att det numera förekommer verksamhet utöver 
bokutlåning, borde det vara självklart att lämpliga lokaler finns för de övriga 
aktiviteter biblioteket vill syssla med” (39). Att barnen leker, skriker och härjar 
upplevs inte som ett problem i sig, utan det är avsaknaden av ett lämpligt rum 
som är bekymmersamt. 
 
I takt med att den breddade verksamheten för barn får fäste på folkbiblioteken 
uppstår inte bara frågan om plats utan också vad folkbiblioteket faktiskt ska 
erbjuda sina besökare (33). Folkbiblioteket blir i det här sammanhanget en 
flytande signifikant. Så även den allmänkulturella verksamheten i sig. Några 
bibliotek har ofrivilligt börjat fungera som ”nöddaghem” och meningarna går 
isär hur detta ska hanteras och om det överhuvudtaget ska få förekomma (10). 
På ett bibliotek är personalen tydlig med att verksamheten ska ha anknytning till 
boken och inte vara pyssel eller dylikt som finns på fritidsgårdarna (13). Det är 
dock den enda utsagan om verksamhet för barn som uttrycker den formen av 
begränsning.  
 
Bibliotekstjänst tillhandahåller vid den här tiden inte några utställningar för 
barn. Med anledning av detta presenteras det under sektionen Aktuellt i 
Biblioteksbladet år 1972 en intresseundersökning för ovan nämnda. Skribenten 
var framför allt intresserad av att veta vilken form och innehåll som biblioteken 
efterlyste (59). I Bibliotek i Samhälle år 1971 beskrivs i sin tur innehållet och 
utformningen av en utställning för barn om kriget i Vietnam. Personalen på 
landets bibliotek uppmanas att ta kontakt med artikelns författare om de är 
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intresserade av att låna utställningen som är gjord av FNL-aktivister (34). 
 
Förutom utbudets omfång diskuteras innehållet i den allmänkulturella 
verksamheten för barn som erbjuds på biblioteken. Dockteater eller kasperteater 
är en del av den verksamhet som får särskild uppmärksamhet under 70-talet 
(43). Denna till synes oskyldiga kulturform blir roten till en hetsig debatt: 
”Dockteatrar som vållar politisk strid – det tillhör inte vardagligheterna. Under 
våren har Skåne emellertid fått uppleva denna begivenhet” (45). Artikeln som 
citeras sammanfattar turerna kring en kontroversiell dockteater för barn som 
spelats på folkbibliotek. Innehållet i och syftet med dockteatern ifrågasätts. En 
del tycker att den är en skamlös vänstervriden propaganda och en indoktrinering 
av barnen. Ordförande i Landskronas biblioteksstyrelse replikerar: ”Det viktiga 
är att vi hela tiden får en fri debatt. Och jag tycker att biblioteken i kommunerna 
ska vara föregångare, stimulera debatten och visa hur det kan gå till, ta upp de 
kontroversiella frågorna” (45). Samma år får skolöverstyrelsens arbetsgrupp för 
barn- och ungdomsbiblioteksfrågors skrift om barn i bibliotek kritik i Bibliotek i 
Samhälle: 
 

Kulturell verksamhet är inget självändamål. Man måste göra klart för sig vad 
man vill förmedla och inse att den kulturella verksamheten dels kan ge 
omedelbar glädje och tillfredsställelse, dels kan utveckla självständigare, 
starkare och klokare människor men att den inte gör det automatiskt, med vilket 
innehåll som helst. (36) 

 
Artiklens författare konstaterar också att: ”Ett utbud som varken till mängden 
eller innehållet är begränsat eller preciserat är ett tanklöst, dåligt och skadligt 
utbud” (36).  
 
Förutom utbud och innehåll så är det framför allt syftet med den 
allmänkulturella verksamheten för barn som diskuteras. På det som kallas 
barnens eftermiddag på ett bibliotek finns en ny och uppskattad form av 
barnverksamhet med sång, rytmik, lekteater, något som kallas konsttitten, 
tävlingar och diskussion av veckans ämne mm. Barnverksamheten har ett uttalat 
syfte: ”Vårt syfte är dessutom att introducera kulturen för barnen med hopp om 
att kunna ”fostra” en blivande kulturpublik och öppna eventuella nya 
intresseområden för barnen” (24). Läsesalongen i Stockholm bedriver vad de 
kallade för en progressiv barnverksamhet med form-, musik- och filmverkstäder. 
De arrangerar också filmvisningar för barn i syfte att vara ett alternativ till de 
kommersiella matinéfilmerna och för att samtala om filmerna de sett efteråt: 
”För varje år har behovet av att prata mer med barnen om film blivit allt 
starkare” (8). I Biblioteksbladet år 1978 går det att läsa att biblioteken ska 
bedriva en medveten filmverksamhet för barnen, följa upp barnens 
underhållning och placera in den i ett meningsfullt sammanhang. Artikelns 
författare skriver att biblioteken naturligtvis ska visa film och erbjuda barnen 
teater men att det är ett svek att att bjuda barnen på underhållning utan att följa 
upp den och placera den i ett meningsfullt sammanhang: ”Viktigast med 
filmerna på biblioteket är alltså inte filmerna själva, sysselsättningen för 
stunden, utan de samtal, de insikter och den stimulans de kan ge upphov till” 
(12). Det var fler som tog fasta på att folkbibliotek skulle arrangera program för 
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barn i syfte att vara en motvikt till det kommersiella utbudet:  
 

I en tid då det kommersiella kulturutbudet vinner terräng och hotar att förkväva 
barns naturliga skaparkraft, fantasi och språkutveckling måste biblioteken ta 
parti för barnen och extra kraftfullt satsa på böcker, teater, musik etc. som 
vänder sig till barn och som uppfordrar till egenaktivitet. (20) 

 
Barnens vara eller inte vara på folkbiblioteken diskuteras inte under 70-talet. Det 
råder hegemoni kring existensen av den allmänkulturella verksamheten för barn. 
Det skapas däremot antagonism kring utbudet av kulturell verksamhet för barn 
på folkbiblioteket, dess innehåll och inte minst dess syfte.  

   

5.3 Folkbibliotekets roller på 1970-talet 

5.3.1 Antikommersiellt eller populärt? - urval och utbud  

En del i debatten om folkbibliotekets målsättning på 70-talet handlar om urval 
och utbud. I utsagorna syns en osäkerhet kring vad biblioteket ska innehålla och 
erbjuda och i vilket syfte. Folkbiblioteket och den allmänkulturella 
verksamheten kan båda utläsas som flytande signifikanter. Utställningar, 
filmvisningar med mera blir omdiskuterade och i vissa fall stoppade (15 & 25). 
Även utbudet av för tiden inte helt konventionella medier på bibliotek som 
grammofonskivor diskuteras (28).  
 
Ett exempel på 70-talets uttalat antikommersiella kulturpolitik är att 
biblioteksnämnden 1972 tar fram nya riktlinjer som säger att rent kommersiella 
utställningar inte får förekomma i bibliotekens lokaler. Några riktlinjer för 
politiska utställningar verkar däremot inte finnas. I utsagorna som handlar om 
utbud och urval av allmänkulturell verksamhet på folkbibliotek diskuteras 
utställningarnas syfte flitigt. Utställningar som en del av folkbibliotekens 
vidgade allmänkulturella verksamhet kommer till uttryck i en artikel i Bibliotek i 
Samhälle: 
 

Utställningar har under senare år blivit en allt viktigare del av bibliotekens 
allmänkulturella verksamhet. Detta är en positiv utveckling. Biblioteken är 
mycket lämpliga som utställningslokaler, då man där når ett stort antal 
människor som kanske inte skulle ha besökt en separat utställningslokal. (35) 

 
Artikelns författare ventilerar därefter sina tankar kring vilka slags utställningar 
som hör hemma på folkbiblioteket. De får enligt densamme gärna vara debatt- 
och opinionsbildande. I samma artikel berättas det att stiftelsen 
Sverige-Sydvietnam blev nekade att hyra stadsbibliotekets utställningslokal i 
Göteborg för en fotoutställning med bilder från Sydvietnam. Anledningen var att 
polisen inte kunde skydda lokalen och dess besökare från det våld som 
riskerades att provoceras fram av utställningens bilder. Stiftelsen anlitade en 
jurist som fastslog att bibliotekets nekande ej var lagligt (6). I ett tidigare 
nummer av samma tidskrift publiceras ett brev från en FNL-grupp som erbjudit 
en utställning om kriget i Indokina till ett bibliotek som valde att montera upp 
den. Efter ett par dagar ville en bibliotekarie på samma bibliotek ta ner 
utställningen eftersom låntagare hade reagerat negativt. Bibliotekarien tyckte 
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inte att utställningen var neutral och objektiv och att den dessutom kunde oroa 
låntagare. FNL-gruppen ansåg i sin tur att utställningen var saklig och att låta bli 
att väcka debatt eller erbjuda information inte var samma sak som att vara 
neutral och objektiv utan att censurera. Bibliotekarien kontaktade 
biblioteksstyrelsen av vilken en majoritet ansåg att utställningen var propaganda 
och skulle tas ner. I samma veva fastställdes att lokalerna i deras bibliotek 
endast skulle vara öppna för vad de bedömde vara ideella och kulturella 
verksamheter (11). På liknande sätt blev en utställning på ett annat bibliotek 
nerplockad därför att kulturnämnden ansåg att den var vänstervriden. I det fallet 
gick det så långt att ett beslut om förbud av alla utställningar på biblioteket togs. 
Det beslutet revs dock upp efter protester (35).  
 
I artikeln Vilka utställningar kan biblioteken visa? behandlas bråk till följd av 
utställningar och program på biblioteken och det konstateras att det ofta handlar 
om vad som för en eller annan grupp anses vara oacceptabelt politiskt innehåll. 
Artikelns författare frågar sig hur biblioteken ska resonera när de väljer 
utställningar att visa i sina lokaler: 
 

Denna allmänkulturella verksamhets vara bör inte ifrågasättas. När, däremot det 
gäller att prioritera bland utställningsutbuden, som folkbiblioteken i de större 
kommunerna utsätts för eller har att välja bland, kan biblioteksfolket komma i 
brydsamma situationer. Skall den grupp, som ropar högst, få komma först? Skall 
man till varje pris samtidigt ordna något slags motutställning? Vilka värderingar 
skall utgöra mätinstrument för urvalet? Skall utställningarna över huvud taget 
värderas i någon dimension? (50) 

 
Biblioteket kan enligt artikeln omöjligen arrangera en motutställning till varje 
utställning som tar ställning för något. Däremot bör de över tid i största möjliga 
mån visa en mångfald av utställningar, både när det kommer till producenter och 
åsiktsyttringar. Artikelns författare tror att roten till många av bråken ligger i att 
biblioteket i första hand ses som en kunskaps- och informationsförmedling. 
Därför riskerar utställningarna att tolkas som just kunskap och information och 
inte som debattinlägg. Det föreslås att biblioteken inför varje ny utställning gör 
litteraturlistor och bokutställningar som visar på andra åsikter än de som 
framförs av utställningen. Det är också viktigt att det tydligt framgår vem 
producenten bakom utställningen är (50). 
 
Även urvalet och utbudet av musik och film på folkbiblioteken diskuteras det 
här årtiondet. I Biblioteksbladet ifrågasätts grammofonerna och 
grammofonskivornas vara på folkbiblioteken. Under rubriken Det kommersiella 
biblioteket. In i krassa verkligheten frågar sig artikelns författare vems ärenden 
folkbiblioteken går: 
 

I eftertankens kranka blekhet frågar vi oss: ”Vad sysslar vi med? Kan vi något 
om musik, är inte detta bara att föra ut den hårda kommersiella popmusiken?” 
Visst känns det riktigt att ungdomarna ska ha en möjlighet att lyssna på 
marknadens utbud innan de köper dyra skivor. Men skulle inte det lyssnandet 
kunna ske i grammofonaffären? (28) 

 
I Bibliotek i Samhälle samma år ger en artikel tips på hur biblioteken kan stödja 
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den icke-kommersiella musikrörelsen och rekommenderar utställningen med 
namnet Musikens makt (54). I samma antikommersiella linje så varnar 
organisationen FilmCentrum för amerikansk film som de kallar för 
kulturimperialismens nya ansikte. De vill uträtta ett kulturpolitiskt arbete i ett 
annat medium än litteraturen och har bland annat anordnat filmseminarier för 
bibliotekarier och tillsammans med flera bibliotek startat filmverkstäder för 
barn. De skriver att biblioteken inte vanligtvis stödjer massmarknadslitteraturen 
och att: ”Den kommersiella filmen och massmarknadslitteraturen är samma 
andas barn. Bägge rör sig med schabloner som ytterst befäster 
samhällsstrukturen” (27). De hoppas på ett fortsatt och utökat samarbete med 
biblioteken: ”Biblioteken vill skapa aktiva läsare. FilmCentrum vill skapa en 
aktiv filmpublik. Låt oss gemensamt jobba för en tvåvägskommunikation” (27). 
 
Personalen på ett folkbibliotek ventilerar i Biblioteksbladet hur de brottats med 
bibliotekets programverksamhet som på sina håll blivit diskuterad och ibland 
ifrågasatt. De har bland annat arrangerat utställningar, spöksagostund, besök av 
trollkonstnärer, teater, film och pyssel. Personalen har diskuterat mycket 
sinsemellan vilka gäster som är lämpliga att bjuda in till biblioteket och i vilket 
syfte: ”Okey, Lasse Berghagen drar hit stans ungar, men hör han hemma på 
biblioteket?” (9). Vad som hör hemma på biblioteket eller inte diskuteras utifrån 
vad de kallar bibliotekens kulturella ansvar: ”Är det vår sak att stödja en massa 
kommersiella artister?” (9). I en annan artikel i Biblioteksbladet skriver en 
bibliotekarie att biblioteket han arbetar på fått kritik av en skribent i Bibliotek i 
Samhälle för att, som han säger, ”stryka de nöjeslystna medhårs”. Bibliotekarien 
går till försvar genom att beskriva vilka förutsättningar som finns i stadsdelen 
han arbetar i och att programmet anpassar sig efter och möter de behov som 
finns där. Efter att ha redovisat delar av programverksamheten konstateras: ”Det 
här är inte något märkvärdigt program men vi har alltså försökt balansera ett 
populärt materialval med ett ibland provocerande eller informerande program.” 
(47). Därmed presenteras också en medelväg i en pågående debatt om urval och 
utbud av den allmänkulturella verksamheten. 
 

5.3.2 Kulturell och politisk aktivering - folkbibliotekets målsättning 

De olika diskussionerna om folkbibliotekets urval och utbud av allmänkulturell 
verksamhet utmynnar ofta i en större och mer ideologisk diskussion om 
folkbibliotekets målsättning. Det tidigare nämnda experimentet på 
folkbiblioteket i stadsdelen Kirseberg i Malmö hade som målsättning att utvidga 
den allmänkulturella verksamheten i syfte att nå ut till fler människor: 
 

Med den borgerliga kultursynens dominans följer att de sociala trösklarna till de 
”traditionella kulturaktiviteterna” befästs och kanske till och med blir högre och 
högre. Den yttersta konsekvensen av detta är att vår kulturpolitik har gjort 
bankrutt. Detta gäller även för våra kommunala folkbibliotek, vars främsta 
strävan alltfort är att så förtjänstfullt som möjligt betjäna de 20% av 
befolkningen som utnyttjar biblioteken. Däremot har biblioteken stora 
möjligheter att spela en betydelsefull roll i en breddad kulturpolitik som syftar 
till en aktivering av så många människor som möjligt på en rad områden. (62) 
 

Aktivering är ett återkommande begrepp när folkbibliotekets målsättning 
 

50 



 
 

diskuteras. Då både i form av politisk och kulturell aktivering. I samma artikel 
som citeras ovan konstateras: ”... det fordras kort och gott en ny kulturpolitik, en 
socialistisk kulturpolitik som inte betraktar enbart finkulturella aktiviteter som 
kultur” (62). Denna åsikt får gehör och delas av styrande instanser som fastslår 
att kulturbegreppet ska breddas. Den traditionella så kallade finkulturen ska få 
sällskap av andra uttryck och kulturformer och kulturpolitiken ska sträva efter 
att göra alla delaktiga i kulturella verksamheter (32). 
 
I början av 70-talet finns det hos folkbiblioteken en strävan att nå ut till den 
stora allmänheten som stämmer överens med de generella dragen i den nya 
kulturpolitiken i stort. Hur det ska gå till och vem som ansvarar för vad är 
mindre klart. I en artikel med rubriken Bibliotekens PR spårar ur! framförs 
funderingar över den så kallade PR-bibliotekariens arbetsuppgifter. Artikelns 
författare frågar sig om en del av bibliotekets verksamhet som ligger på 
PR-bibliotekariens bord snarare tillhör “den svällande allmänkulturella 
verksamheten” som biblioteken bedriver. Vidare uttrycks en oro för att en del 
bibliotek endast ser utställningar och program som en metod för att göra reklam 
för biblioteket, för att locka nya besökare och bli omnämnda i pressen. Artikelns 
författare tycker att det riskerar att ta fokus från PR-funktionens huvuduppgift 
som är att sprida information inåt och utåt om bibliotekens hela verksamhet, inte 
bara den allmänkulturella (49). I en annan artikel i samma tidskrift frågar sig 
någon vilken målsättning biblioteken har med kontaktarbetet. Även den här 
personen kritiserar synsättet på allmänkulturell verksamhet som enbart ett sätt 
att locka besökare: 
 

Biblioteket bör bedriva en allsidig kulturell och samhällsspeglande verksamhet 
inte bara i form av utställningar utan också genom föredrag, film, teater, 
debatter, konserter och gruppverksamhet. Målet för denna verksamhet är 
naturligtvis att locka folk till biblioteket, det är en del i marknadsföringen men 
inte enbart: den har ett värde i sig. Målsättningen bör vara att göra biblioteket till 
en central kulturinstitution med syfte att tillgodose människans behov av 
bildning, förströelse, kontakt och konstnärlig upplevelse. (14) 

 
Den utvidgade allmänkulturella verksamheten har på en del folkbibliotek 
utvecklats i uttalat syfte att göra reklam för och locka fler besökare till 
biblioteket, även om det höjs röster för både en bredare och djupare målsättning. 
En annan målsättning som syns i materialet är folkbiblioteket som en plats för 
debatt. I en intervju i Biblioteksbladet 1972 uttalar sig kommunförbundets vice 
verkställande direktör: 
 

Det är naturligt att biblioteken skall vara aktiva i samhällsdebatten. De bör vara 
objektiva informationscentraler, som genom utställningar och andra aktiviteter 
knyter an till och stimulerar den aktuella debatten. (46) 

 
I ett nummer av Bibliotek i Samhälle 1974 tänker två medlemmar i Sveriges 
kommunistiska parti på liknande sätt angående målet med folkbibliotekens 
växande allmänkulturella verksamhet: 
 

De senaste åren har bibliotekens verksamhetsfält utvidgats till utställningar, 
kulturella evenemang, barn- och ungdomsaktiviteter mm. Dessa aktiviteter kan 
vara betydelsefulla för att bidra till människors förkovran och vara en stimulans 
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för samhällsdebatten. (19) 
 
I artikeln Det medvetna biblioteket – Myterna och verkligheten står det att 
biblioteken genom utbildad personal och kommunalisering blivit borgliga 
institutioner och tappat kontakten med de som byggde upp dem. Artikelns 
författare anser inte att biblioteket längre är den politiska arena det varit och 
önskar att på nytt göra biblioteken till ett politiskt instrument för fler människor. 
En av bibliotekets målsättningar borde i deras mening vara att skapa vad de 
kallar för den medvetna människan som är det demokratiska samhällets 
viktigaste tillgång (61). 
 
I en utsaga uppmärksammas läsarna på att biblioteken på många platser skapat 
en social roll vid sidan av den kulturella och det uttrycks ett bifall för denna 
utveckling: ”Det är ju så kulturen bör fungera, inte som ett självändamål utan 
som uttryck för värderingar och behov i samhället och som samtalsplats för 
utväxling av personliga upplevelser av det gemensamma” (22). I en notis från 
Bibliotek i Samhälle beskrivs ett bibliotek som en plats att träffas över alla 
gränser och en plats för egen skapande verksamhet. Biblioteket upplevs som en 
mötesplats som lever (16). 
 
Åsikterna kring målen för folkbibliotekens allmänkulturella verksamhet går isär. 
Den allmänkulturella verksamheten kan utläsas som en flytande signifikant som 
å ena sidan knyts till moment som aktivering, antikommersialism, information 
och debatt, å andra sidan till marknadsföring, PR, förströelse och nöje. Men den 
allmänkulturella verksamheten strävar biblioteket efter att vara både en central 
kulturinstitution och ett politiskt instrument för besökarna.  
 

5.3.3 Ska biblioteket göra allt? - frågan om folkbibliotekets roll 

Den nya kulturpolitiken innebär en förändring för folkbiblioteken: ”Samtidigt 
som kulturbegreppet har vidgats har biblioteken också vidgat sin verksamhet 
från bokcentral till mångsidigt kulturcentrum” (40). Efter ett par inledande år av 
70-talet med i stort sett odelad optimism kring bibliotekets breddade 
kulturverksamhet ställer sig en del frågande till hur det faktiskt ska gå till i 
praktiken: 
 

Det är flotta ord och höga mål, som kulturrådet presenterat, men hur förverkliga 
sådana mål, när resurserna minskas och då man inte i den långa raden av 
utredningar kan finna några klara påpekanden om att nya verksamheter kräver 
pengar och personal? (51) 

 
Till en början handlar det mest om prioriteringar, plats och pengar. I ett nummer 
av Bibliotek i Samhälle år 1971 redogör en skribent för svårigheterna med 
familjebiblioteket där olika åldersgrupper inte har olika avdelningar. Ett stort 
gemensamt rum för alla har lett till irritation mellan grupperna. Alla ska vara 
välkomna och det ska finnas hänsyn och tolerans för och mellan alla grupper 
som besöker biblioteket. Artikelns författare uttrycker att när den 
allmänkulturella verksamheten utvidgas måste det finnas fler lokaler för olika 
nya aktiviteter och ändamål, exempelvis filmvisning, teater och utställningar. 
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Detta för att undvika konflikter mellan besökarna som är på biblioteket i olika 
syften (42).  
 
Så småningom diskuteras konsekvenserna av och syftet med den breddade 
allmänkulturella verksamheten i större utsträckning och då även folkbibliotekets 
roll som institution. Med anledning av betänkandet Ny kulturpolitik från 1972 
ställs frågor om vad biblioteket ska göra och i vilket syfte: 
 

Länge var det svårt att diskutera bibliotekspolitik. Det väntades på Kulturråd och 
Litteraturutredning. Nu har det kommit två (eller är det tre?) tusen 
utredningssidor och blivit svårare än någonsin att att diskutera vad 
folkbiblioteken egentligen ska göra. Kulturrådet hävdar helt positivt att 
biblioteken ska göra det mesta, men undviker de ekonomiska komplikationer 
detta rimligen måste medföra för biblioteken. (63) 
 

En utsaga befarar att breddningen av folkbibliotekets verksamhet inte har nått 
sin kulmen: ”Biblioteken har visat en beredvillighet att tillmötesgå ökade krav 
på nya verksamheter. Kraven kommer från olika håll och de kommer att öka i 
takt med samhällets förändring” (40). När en diskussion mellan ett antal 
politiker ges plats i Biblioteksbladet 1973 konstaterar en socialdemokrat att 
förväntningarna på biblioteket på kulturområdet har växt, att det är bra men att 
risken är att det blir för vildvuxet och måste ses över (56). I Bibliotek i samhälle  
några år senare uppmanar en skribent biblioteken att inte ta på sig uppgifter det 
inte är tänkt för. I det här fallet åsyftas problem med högljudda ungdomar och 
barn utan tillsyn när fritidsgårdarna försvinner eller har bristande öppettider. Det 
arrangeras en rad aktiviteter för barn, men färre aktiviteter för ungdomar som 
tenderar att vistas på biblioteket i brist på annan plats (52). En annan utsaga är 
inne på samma spår: ”Biblioteken får inte fungera som nödlösning i 
allmänkulturella sammanhang, och framför allt inte i det viktigare sociala 
arbetet. Nödlösningar permanentas gärna – i likhet med otillräckliga resurser.” 
Artikelns författare fortsätter med ett påstående och en uppmaning: ”Biblioteken 
har med eftertryck visat sig ha ett existensberättigande i kulturlivets centrum och 
bör övergå till att ställa villkor i stället för att bara ta på sig mer och mer och 
bara vara tacksamma” (63). 
 
År 1974 ges en debattskrift ut med titeln Ska biblioteken göra allt? som handlar 
om bibliotekens allmänkulturella verksamhet. Skriften är starten på en debatt i 
Biblioteksbladet året därpå. En åsikt som framförs av en av författarna bakom 
debattskriften är att den allmänkulturella verksamheten ska ha direkt anknytning 
till bibliotekens bok- och informationsförmedlande aktiviteter. Biblioteken ska 
fokusera på sina primära uppgifter: ”Så mycket är ogjort när det gäller dessa 
primära – och oerhört viktiga funktioner – att allt annat måste komma i andra 
rummet. Tills vidare” (64). Biblioteket ska enligt den här utsagan inte göra allt 
men det politiska biblioteket får och kan inte göra halt. Kampen mot 
kommersialismen är enligt artikelns författare en stor del av bibliotekens roll: 
”Till bilden av det politiska biblioteket bör läggas en allt viktigare kulturpolitisk 
uppgift – att delta aktivt i kampen mot den internationaliserade, utslätade 
massmarknadsproduktionen inom kulturområdet” (64). Att vitalisera demokratin 
tar enligt den här utsagan mycket kraft och resurser och därför ska resurserna 
inte delas ytterligare genom en utökad allmänkulturell verksamhet. Åsikten att 
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den allmänkulturella verksamheten ska ha direkt anknytning till bibliotekens 
bok- och informationsförmedlande aktiviteter är en ytterlighet och återkommer 
inte i materialet från den här perioden. Den andre författaren av debattskriften är 
inte helt av samma åsikt men frågar sig vad den allmänkulturella verksamheten 
ska innefatta och hur stor den ska vara. Utsagan önskar gemensamma tydliga 
mål, granskning och kvalitetssäkring, vilket är ett återkommande önskemål i 
snarlika utsagor under 70-talets andra halva (51). 
 
I Biblioteksbladet 1976 finns en sammanfattning av ett anförande av dåvarande 
departementsrådet som redogör för den pågående debatten om bibliotekets roll. 
Det som önskas av biblioteken är att de ska engagera sig i den allmänkulturella 
verksamheten, ordna debatter, visaftnar, konserter, teater med mera. Biblioteken 
ska leva upp till ett socialt ansvar och fungera som träffpunkt för människor som 
söker gemenskap och sociala kontakter. Frågan om vad biblioteken ska göra 
anses i den här utsagan vara en klassisk debatt och biblioteksverksamheten ska 
vara så mångsidig som biblioteken förmår (55).  
 
I slutet av 70-talet är förvirringen kring folkbibliotekets roll och syfte med 
allmänkulturell verksamhet fortfarande stor:    

 
Faran är emellertid stor att biblioteket får anspråk på att göra både allt 
och ingenting, att det hela rinner ut i ett härligt potpurri som nog kan 
smaka väl, men som man inte vet till vad eller för vem den är avsedd. Är 
det för att utvidga begreppet kultur? Är det för att locka fler till 
biblioteket? Är det för att täcka så många intresse- och smakriktningar 
som möjligt? Är det ett alternativ till s.k. finkultur och kiosklittertur? Är 
det en fråga om kulturell, geografisk jämlikhet? Är det ett 
propagandanummer för att ragga företag till kommunen? (60) 

 
Meningarna kring folkbibliotekens målsättning med den allmänkulturella 
verksamheten går fortfarande isär och många frågor är lämnade obesvarade. Till 
skillnad från första halvan av decenniet höjs nu röster för att den 
allmänkulturella verksamheten ska minska och begränsas efter tydliga riktlinjer 
Flera av utsagorna uttrycker nu att den bör vara en förlängning av 
folkbibliotekets politiska arbetet. 

   

5.4 Sammanfattning av 1970-talet 
På 70-talet får den traditionella så kallade finkulturen sällskap av andra uttryck 
och kulturformer. Kulturpolitiken ska sträva efter att göra alla delaktiga i 
kulturella verksamheter. Synen på kultur är bred och tillåtande. Det råder en 
sorts gränslöshet och optimism. För folkbiblioteken innebär den nya 
kulturpolitiken att den allmänkulturella verksamheten växer och breddas. 
Syftena med den allmänkulturella verksamheten som går att finna i utsagorna är 
många: att ge glädje, att utveckla självständiga, starka och kloka människor, att 
fostra en blivande kulturpublik (verksamhet för barn), ett alternativ till den 
kommersiella kulturen, att tillgängliggöra kultur, att skapa debatt och bilda 
opinion, att aktivera människor politiskt och kulturellt, att locka nya besökare, 
att erbjuda förströelse, konstnärlig upplevelse och förkovran, att stimulera 
samtal och samhällsdebatten. Folkbiblioteket anses också ha ett socialt ansvar 
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och ska bidra till gemenskap, social kontakt och möten mellan människor. 
 
Snart uppstår problem kring hur folkbiblioteken ska prioritera och resonera när 
de väljer och därmed också väljer bort i sitt utbud av verksamhet. Det är inte helt 
klart vilka värderingar som skall utgöra mätinstrument när ett urval görs. 
Exempelvis i frågan om vilka utställningar som ska få visas på folkbiblioteken 
går meningarna isär. Några tycker att folkbiblioteket ska sträva efter att vara 
neutralt och objektivt. Andra tycker att det ingår i folkbibliotekets roll att vara 
opinionsbildande och inbjuda till debatt och att folkbiblioteken är en viktig del 
av den politiska aktiveringen av medborgarna. Aktivering är ett begrepp som 
återkommer och kopplas till folkbibliotekens allmänkulturella verksamhet och 
folkbibliotekets roll. 
 
Ett av de uttalade målen med 70-talets kulturpolitik är att motverka 
kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. För 
folkbibliotekens del leder det bland annat till en diskussion om vilken musik 
som ska köpas in, vilken film som ska visas på biblioteken och vilka gäster som 
ska bjudas in i olika sammanhang. Vissa tycker att folkbiblioteket ska göra ett 
antikommersiellt ställningstagande i sin relation till musik- och filmindustrin 
därför att det inte vanligtvis stödjer massmarknadslitteraturen. Begrepp som 
massmarknad och kommersialism återkommer och används i negativa 
sammanhang. Folkbiblioteket har vad som kallas för ett kulturellt ansvar. 
Samtidigt ska bibliotekets utbud vara brett och nå ut till så många som möjligt 
och bidra till kulturell aktivering av medborgarna. Ett av målen med 
folkbibliotekens allmänkulturella verksamhet är också att ge människor 
möjlighet till skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor. Här 
återfinns kulturell aktivering i form av användarnas aktiva deltagande i den 
allmänkulturella verksamheten. Att folkbiblioteken använder den 
allmänkulturella verksamheten som ett verktyg för att locka till sig fler besökare 
blir omdiskuterat. Några tycker att det är problemfritt, andra att det inte får vara 
det enda målet med verksamheten. I utsagorna från mitten av 70-talet och fram 
till dess slut går det att utröna att folkbibliotekets allmänkulturella verksamhet 
upplevs ha blivit alltför bred och resurskrävande. En diskussion om vad 
biblioteket ska och borde göra och i vilket syfte tar fart och håller i sig.  

   

I utsagorna har den breda och inkluderande synen på kultur som presenteras av 
den rådande kulturpolitiken till en början en hegemonisk ställning. Så även 
synen på folkbiblioteket som en plats som ska vara inkluderande och öppen för 
alla, vilket håller i sig hela decenniet. När det kommer till vad det innebär i 
praktiken uppstår antagonism och diskurserna går isär. Vi har hittat två olika 
diskurser. I den diskurs vi valt att kalla den uppsökande diskursen är all kulturell 
verksamhet värdefull i sig. Verksamheten ska vara bred och det ska finnas 
någonting som tilltalar alla människor. I den här diskursen är det viktigt för 
folkbiblioteket att nå ut till potentiella biblioteksbesökare och den uppsökande 
verksamheten har en central roll. 

I den andra diskurs vi hittat och valt att kalla den aktiverande diskursen är tonen 
mer praktisk och uppfostrande. Den allmänkulturella verksamheten får även här 
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lov att vara bred men synen på den är mer instrumentell. Den kulturella 
verksamheten ska användas i syfte att aktivera och skapa politiskt och kulturellt 
medvetna medborgare. Här förs en mer sträng diskussion kring urvalet och 
syftet med den allmänkulturella verksamheten samt vad som är bra och dålig 
kultur. Folkbibliotekets roll att motverka de kommersiella krafterna i samhället 
genom sin allmänkulturella verksamhet är här mer central. 
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6. Analys 2010-talet 

 

6.1 Bakgrund 2010-talet 

Efter 1970-talet inträdde en brytningstid i den stabilitet som folkhemmet hade 
kännetecknats av. Socialdemokraterna förlorade makten 1976 och efter en tid 
liknande den ekonomiska politiken, socialförsäkringssystemet och de politiska 
strukturerna allt mer de som dominerade i övriga Europa. En mängd statliga 
verksamheter privatiserades under 80- och 90-talet och socialdemokraterna stod 
själva för många av de avregleringar och marknadslösningar som genomfördes. 
Det som hade karaktäriserat folkhemmet nedmonterades nu successivt. 90-talet 
var en period som kännetecknas av ekonomiska kriser och nedskärningar i 
välfärden. Den politiska stabiliteten ersattes av återkommande ekonomiska och 
finansiella kriser och sedan 1980-talet har inkomstskillnaderna och klyftorna 
mellan fattiga och rika oavbrutet ökat (Frenander, 2012). 

New Public Management som innebär att den offentliga förvaltningen ska 
efterlikna det privata företagets agerande på marknaden kom att bli den helt 
dominerande formen för den offentliga förvaltningen från slutet av 80- talet. 
Även folkbiblioteket utsattes för organisatoriska förändringar och nedskärningar 
vilket i sin tur skapade en livlig debatt kring bibliotekspolitik och behovet av en 
bibliotekslag. Från 80-talet kom de marknadsvänliga idéerna att ideologiskt helt 
konkurrera ut de vänsterinriktade och socialistiska idéerna som hade 
kännetecknat 70-talet. Ändå förblev bibliotekspolitiken relativt oförändrad. 
Folkbiblioteken hade expanderat stort fram till 70-talet, de hade nu en stark 
position hos allmänheten och var även uppskattade hos myndigheter. 
Målsättningarna med folkbibliotekens verksamhet förblev därför de samma som 
på 70-talet när den första bibliotekslagen klubbades igenom 1996 (Frenander, 
2012).  

2006 bildades Alliansen och under dess regeringstid 2006- 2014 ändrades 
formuleringarna i kulturpolitiken. Det kulturpolitiska målet att “kulturpolitiken 
ska motverka kapitalismens negativa verkningar” (Proposition 1974:28) togs 
bort helt 2009 och ersattes av: “Det finns ingen given motsättning mellan 
kommersiell bärkraft och konstnärlig kvalitet eller frihet”. I propositionen står 
också att en utredning ska ges uppdraget att komma med ett förslag på det 
praktiska genomförandet av "portföljmodellen" (Proposition 2009/10:3). 
Portföljmodellen fick senare det mer neutralt klingande namnet 
kultursamverkansmodellen när den infördes 2011. Modellen innebar en 
regionalisering av kulturpolitiken samt ett nytt sätt att fördela statliga medel till 
olika kulturverksamheter, däribland folkbiblioteken. Från och med 2013 har 
samtliga län i Sverige utom Stockholms län valt att ingå i modellen. Syftet med 
modellen var att överföra beslutsmakt till instanser närmare medborgarna, skapa 
större flexibilitet i den regionala kulturpolitiken och samtidigt möjliggöra nya 
lösningar i olika regioner, anpassade efter varje regions specifika behov 
(Harding & Nathanson, 2011).  
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2014 kom Socialdemokraterna åter till makten, nu tillsammans med 
Miljöpartiet. Samma år kom en ny bibliotekslag som ersatte den från 1996. Den 
tidigare bibliotekslagen hade betonat folkbibliotekets främjande av intresse för 
läsning, litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt (Bibliotekslag, SFS 1996:1596). I den reviderade lagen 
ligger fokus på bibliotekens demokratiska uppdrag: “Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom 
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (Bibliotekslag, SFS nr: 
2013:801). 

År 2015 fick Kungliga biblioteket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag 
till en nationell biblioteksstrategi. I mars i år (2019) överlämnades det färdiga 
förslaget med namnet Demokratins skattkammare till regeringen. 
Som vi redan nämnt är det i strategin demokratiuppdraget som är det 
överordnade målet för folkbiblioteken. Strategin deklarerar att fler invånare än i 
dag bör kunna använda biblioteken och att varje bibliotek därför bör sätta upp 
mätbara mål för ett ökat nyttjande. Den nationella strategin uttrycker också att 
de aktiviteter biblioteken erbjuder bör vara kopplade till bibliotekens 
kärnuppdrag för kunskaps- och litteraturförmedling. Samtidigt ska bibliotekens 
samarbete med studieförbund, författare, konstnärer och närliggande 
organisationer vidgas och utvecklas. Personalens kompetensutveckling måste 
ske kontinuerligt så att den har möjlighet att följa med i den digitala 
utvecklingen (Kungliga biblioteket, 2019).  
 
2010-talet är på många sätt en mer turbulent och orolig tid än de två föregående 
perioderna såväl politiskt, organisatoriskt som kulturellt. Årtiondet har haft tre 
regeringsskiften, bestående av olika samarbets- och minoritetsregeringar. 2010 
kom Sverigedemokraterna in i riksdagen. Ett parti som har en väsensskild syn på 
kulturpolitiken jämfört med de andra riksdagspartierna. SD utgår från ett 
antropologiskt kulturbegrepp där det går att avgränsa en tänkt svensk kultur och 
främja den samtidigt som andra kulturyttringar begränsas (Lindsköld, 2017). 
Sedan valet 2018 har partiet fått politiskt inflytande i flera mindre kommuner. 
Bibliotekens roll, organisation och arbete har under 10-talet genomgått 
omvälvande förändringar bland annat till följd av internet och digitaliseringen. 
Ett annat exempel är flyktingvågen 2015 som satte fokus på bibliotekens arbete 
med nyanlända. Ett arbete som ofta måste bedrivas i samspel med en lång rad 
andra aktörer; myndigheter, civilsamhälle och enskilda individer och som också 
kännetecknas av stor osäkerhet (Pilerot & Hultgren, 2016).  

 

6.2 Folkbibliotekets verksamhet på 2010-talet 

6.2.1 Ska biblioteket göra allt? - Gränser och visioner 

Under 2010-talet skrivs i både Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle ett stort 
antal artiklar om folkbibliotekets identitetskris. Kommer biblioteket att 
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förvandlas till ett renodlat medborgarkontor? Ska böckerna gallras ut för att ha 
plats för café? Ingår det i bibliotekets uppdrag att låna ut verktyg och cyklar? En 
föreställning i utsagorna från 10-talet är att om biblioteket försöker vara allt för 
mycket kommer det till slut inte vara bra på någonting: ”Bibliotek kan tillfälligt 
anta andra skepnader – som ett café, en verkstad eller ett lekrum – men när 
trycket blir för hårt formas biblioteken inte till ‘något annat’, då blir de bara 
dysfunktionella bibliotek” (55). En del anser att det som gör biblioteket unikt är 
litteraturförmedlingen och att allt det andra som biblioteket gör egentligen lika 
gärna kan göras av någon annan: 

Numera hör man ofta, nästan som en slogan, att ”bibliotek är inte bara böcker”. 
Det är ett mycket olyckligt uttryck, som underförstått signalerar, att detta med 
böcker är något lite gammaldags, som är på väg ut och att biblioteket nu 
minsann är mycket häftigare, med mycket modernare grejer. Något bättre hade 
det varit om det åtminstone hade formulerats som att ”bibliotek är mycket mer 
än böcker”. Det är böcker, tidningar, tidskrifter etc som besökarna förväntar sig 
att biblioteket sysslar med och det är förmedling, tillgängliggörande och 
”marknadsföring” av det skrivna ordet som är bibliotekets unika uppdrag. Allt 
annat som biblioteken gör, såsom kulturarrangemang, kurser, möten, 
utställningar o.s.v. kan lika gärna göras av någon annan aktör. (15)  

 
Biblioteket kan betraktas som en plats vars uppgift är att tillhandahålla litteratur 
och i andra fall som en beprövad, väletablerad modell för att stödja människor 
att få tillgång till relevanta resurser för deras behov (Söderholm, 2018). Med ett 
sådant perspektiv blir det också naturligt att bredda uppdraget och att biblioteket 
även lånar ut verktyg och cyklar: 

Allt fler börjar tröttna på överflödssamhället och försöker hitta alternativ till att 
behöva äga saker själva. Trenden, som brukar gå under namnet delandets 
ekonomi eller samverkanskonsumtion, tar sig uttryck på en rad olika sätt – som 
lånegarderober, samåkningstjänster och gemensamma cykelverkstäder. 
Utvecklingen märks även på biblioteken, där nya föremål börjat dyka upp. 
Områdesbiblioteket Garaget i stadsdelen Sofielund i Malmö är ett av dem. Här 
går det utöver det vanliga utbudet att låna verktyg, hantlar, brädspel och 
symaskin. (37)  

 
Både i Biblioteksbladet och i Bibliotek i Samhälle görs reportage och 
jämförelser med biblioteksutveckling runt om i världen. Queens library i New 
York satte upp 42000 program för sina besökare 2016 (3). Garaget i Malmö är 
det i folkbibliotek i Sverige som oftast tas upp som exempel på en breddad 
verksamhet. I en artikel i Biblioteksbladet görs en jämförelse mellan just Queens 
library och Garaget: “ De har satt besökarna i fokus och öppnat upp för det som 
rör sig i lokalsamhället (59). Vanligast är jämförelser med 
biblioteksutvecklingen i övriga Norden. Biblioteket Tøyen i Oslo har gått ännu 
längre i sin breddning av verksamheten och anställt en skådespelare, en 
konstnär, en förskollärare och en grafisk designer men ingen bibliotekarie. 
Utvecklingen har lett till fler och nya besökare (6).  
 
En annan biblioteksutveckling som spås nå Sverige inom en snar framtid är den 
i Danmark. De danska biblioteken fungerar också som medborgarkontor och 
användare kan bland annat få hjälp att förnya pass och fylla i blanketter. I 
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Sverige finns inte samma uppdrag men nya uppgifter som inte traditionellt har 
tillhört biblioteket har tillkommit, som att tolka, scanna och kopiera. Ofta 
samarbetar biblioteket med andra officiella institutioner, med näringsliv och 
med civilsamhället, en utveckling som i många fall beskrivs som positiv och 
stärkande för biblioteken: “För mig har den här utvecklingen betytt att vi har 
kunnat revitalisera det fysiska biblioteket och ge det mer innehåll” (40). Många 
utsagor är positiva till att allt fler besöker biblioteket: ”Sedan Blackebergs 
bibliotek i Stockholm utökats med medborgarkontor har besöksantalet ökat från 
55 000 personer 2015 till 92 000 2017” (68). 

En undersökning i Danmark gjordes 2015 i syfte att undersöka bibliotekets 
lönsamhet. Utredarna gjorde bedömningen att bibliotekens lönsamhet låg på två 
miljarder danska kronor om året: ”Förhoppningen från Danmarks 
biblioteksförenings sida är att detta ska tas med i beräkningarna och visa att 
biblioteken inte alls bara utgör en utgift” (18). Biblioteket ska arrangera 
aktiviteter som ett led i sitt samhällsuppdrag hävdar Danmarks 
biblioteksförenings ordförande. Han tycker samtidigt att det ska finnas andra 
gränser för vad biblioteket ska göra: ” I Danmark har det funnits en diskussion 
om att låna ut verktyg, det ingår inte i uppdraget” (8). Medborgarservice på 
bibliotek är ett sätt för biblioteken att fungera kompensatoriskt och 
samhällsförändrande, medan verktyg och cyklar i många fall får symbolisera en 
rådande ”förvirring” beträffande folkbibliotekens identitet, medel och mål. (54). 
Andra utsagor tycker att biblioteket  ska fokusera på sitt ursprungliga 
bildningsuppdrag istället för att som nu försöka göra allt: 

Jag orienterar mig via Malmö stadsbiblioteks sajt: ekologiskt kafé, kreativ 
verkstad, språkkafé och läxhjälp, samhällsvägledning. Man kan tydligen också 
låna hem verktyg: slagborr- maskiner och en reparationslåda för 
cykelreparationer. Mycket av detta är förstås utmärkt, även om jag tycker att 
Clas Ohlson, Bauhaus och Jula kan utgöra fullt fungerande komplement till 
biblioteken vad slagborrarna anbelangar. Om biblioteken ska göra allt som 
inga andra längre vill göra, vem eller vilka ska då göra det folkbiblioteken 
byggdes för att göra: demokratisera bildningen och göra bildningen till ett värn 
för demokratin? (24)  

 
Utvecklingen mot medborgarkontor beskrivs i andra utsagor som en kamp för 
överlevnad, som framförallt drivs av ekonomi (9). Att ta in medborgarservice är 
inte en stor revolution utan ett litet steg på en väg som kan leda till att 
biblioteket som kulturinstitution försvinner (41). Det finns också utsagor som 
uttrycker att om biblioteket säger att de vill göra människor arbetsföra, så byter 
de position och blir statens bibliotek istället för folkets (9).  
 
Det finns också många nya frågetecken kring gränser för bibliotekens arbete. 
Hur ska till exempel biblioteket förhålla sig till integritetsfrågor som att hjälpa 
användare logga in på sin internetbank? I utsagorna uttrycks i många fall en 
osäkerhet kring verksamheten. Vad är det gemensamma målet när någon är 
bibliotekarie, någon jobbar med kreativa workshops och en tredje med 
medborgarservice, frågar sig en bibliotekarie: ”Vi har personalmöte varje vecka 
och det är svårt att hitta en linje i vad vi pratar om och vart vi ska” (7). Många 
gånger finns en osäkerhet i vilken riktning verksamheten borde ta. Hur mycket 
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måste  biblioteket förändras för att följa med i utvecklingen och hur mycket ska 
biblioteket kompensera upp för det andra verksamheter inte vill göra: 

Om vi klamrar oss fast vid våra bokhyllor, vad händer då med bibliotekets 
angelägenhetsgrad? Samhället förändras, vi måste också förändras och våga 
prova något nytt, våga kräva kompetensutveckling i det vi faktiskt ägnar oss åt. 
Å andra sidan finns ju andra aktörer i samhället och ibland är det faktiskt de som 
ska sköta sitt jobb – vi kan inte ta över bankens och bostadsförmedlingens 
arbetsuppgifter. Allt för många olika verksamheter skickar alla behov och frågor 
till det magiska biblioteket som ska vara lösningen på precis allt. (73) 

 
En annan kritik är att folkbiblioteket får en alltför instrumentell funktion och att 
det nuförtiden handlar för mycket om besöks- och utlåningssiffror, budgetmål 
och omvärldsbevakning istället för främjandet av demokrati (57). Många utsagor 
efterfrågar tydligare gränser för verksamheten och hoppas att biblioteksstrategin 
ska kunna bidra till att synliggöra allt det biblioteket gör: 
 

Vilket innebär att bibliotek inte ska syssla med myndighetsutövning, alltså till 
exempel inte vara medborgarkontor som hanterar olika bidragsansökningar. 
Det är inte heller bibliotekets uppdrag eller kompetens att låna ut verktyg, 
paraplyer eller gångstavar eller ordna stickkaféer, klädbytardagar och dylikt. 
Däremot ska biblioteket gärna vara del av ett kulturhus fyllt av olika 
verksamheter. En strategi ska inte bara tala om vad biblioteket ska erbjuda utan 
kanske också sätta gränser för uppdraget? (15) 
 

Förutom gränser är visioner ett vanligt förekommande element. Visioner 
utnämns även i Biblioteksbladet till årets ord i bibliotekssammanhang 2018 
(62).“Om biblioteken vill behålla sin position så behövs fokus på nya visioner 
och större effektivitet” säger en forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås som 
liknar bibliotekschefer med företagsledare och efterfrågar fler entreprenörer som 
kan verka på marknadens villkor (53). Att biblioteket ska anpassa sig till 
marknaden är dock en ovanlig föreställning hos professionen. ”New public 
management”, ”kund” och ”nyliberalism” används genomgående som negativa 
element. ”Nyliberalismens framfart har inte gynnat biblioteken” (20). Kritiken 
mot kulturhustanken använder ofta element som ”jippobibliotek”, ”multimediala 
upplevelsecenter” eller “själlösa mötesplatser”.  

De som är för en breddning av biblioteksverksamheten försöker ofta distansera 
sig från bilden av ett bibliotek som beslagtagits av marknadsekonomiska krafter. 
En debatt som pågår i tidskrifterna i början av 10-talet är den om det ifrågasatta 
Darling Library-projektet i Malmö. Den som initierat projektet skriver i en 
debattartikel att ”upplevelsebibliotek” som något kommersiellt, i själva verket 
visar en mycket förenklad, missvisande och förlöjligande bild av försöken till 
biblioteksutveckling. “Detta genom att kategorisera initiativen som ytliga, 
kommersialiserade och inte sällan som tämligen naiva”(72). Andra 
föreställningar som professionen vill göra sig kvitt är den om biblioteket som ett 
nostalgiobjekt. De som vill fokusera på grunduppdraget är rädda att betraktas 
som tråkiga: 

Det är nästan fult att säga ordet bibliotek. Jag tycker att vi i stället måste vara 
rädda om det som vi kan, som förmedling, källkritik och litteratur. Och inte hela 
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tiden ställa saker mot varandra, utan försöka vara både en kreativ plats och en 
plats för läsning och ro. (35) 

Många gånger får professionen försvara sig mot föreställningar om biblioteket 
som cirkulerar i media. Två polariserade bilder återges av ett bibliotek som 
bränner alla böcker för att starta café (72) eller en klassisk rotunda med många 
böcker i tysta salar (71). Det är vanligt att utsagorna försöker skapa distans till 
en hårddragen debatt kring bibliotekets identitetskris. En vanlig föreställning i 
professionstidskrifterna på 10-talet är istället att biblioteket kan innehålla både 
och: “Vi har satsat mycket på olika typer av möblemang för olika 
arbetssituationer. Det handlar om att få in både tysta och aktiva ytor” (49). En 
föreställning är att biblioteket både kan vara en del av ett kulturhus med ett brett 
utbud och samtidigt tillhandahålla sådant som text, tillgänglighet och tystnad 
(11).  

 

6.2.2  “Vi erbjuder dem rummet” - Det aktiva biblioteket  

Allmänkulturell verksamhet betraktas ofta som ett sätt att stärka bilden av 
biblioteket genom att visa en bred verksamhet. Bibliotek som fokuserar på 
samlingar och utlån sägs vara daterad och bilden av biblioteket för traditionell: 
“en nostalgisk bild av bibliotek som en plats för böcker och läsning är en möjlig 
väg mot undergången, eftersom det riktar fokus på böckerna och lokalen istället 
för bibliotekarien och dennes arbete” (76). En breddning av verksamheten 
beskrivs däremot som en ”renässans för bibliotekens roll i samhället” (36) och 
allmänkulturell verksamhet betraktats i många fall som en möjlighet att pröva 
nya vägar: ”Framtidens förändringsprocesser ställer krav på mod och lust att 
experimentera, söka och pröva, göra fel och försöka igen” (72). Genom att 
relatera folkbiblioteket till element som förändring”, ”innovation”, 
”experiment”, ”mod” ”förnyelse” och ”visioner försöker utsagorna påverka 
bilden av biblioteksrummet. Detta kan exemplifieras i hur en kafédel på 
biblioteket beskrivs i termer av förändring och framtid:  
 

Att kliva in i cafédelen är som att kliva rakt in i en Star Trek film. Det är den                   
brutala modernismen som öppnar sig med nya spännande vinklar. Den här delen            
står för förändring och en tro på framtiden och ger en spännande kontrast till den               
mer klassiska och harmoniska arkitekturen med ett evigt lugn som säger ”we are             
here to stay!” (46) 

 
I andra utsagor syns en osäkerhet kring vart biblioteket är på väg. ”För två år 
sedan började jag undra, vad är det egentligen biblioteken blir? När de gör så 
många olika och nya saker?” (9). Många önskar en tydligare bild av vad ett 
bibliotek är och vad det gör. Till dessa föreställningar knyts istället element som 
”autentiskt”, ”tradition” ”trovärdigt” och ”stabilt” i beskrivningen av 
folkbibliotekets verksamhet. “Folkbibliotekets iver att ersätta traditionen med 
något nytt är slående. I denna iver befarar jag att vi kastar ut folkbiblioteket med 
badvattnet” (45). Ett bibliotek med kafé kan också betona betydelsen av 
traditioner: 
 

Kaffe och kakor är viktigt. I alla tider har människor samlats för att byta en bit 
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bröd. Sju kronor koppen kostar kaffet. Det lockar bland annat hit en grupp 
människor som gärna läser tidskrifter och fikar (25). 

 
I Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens (2012) modell över 
bibliotekets fyra olika rum presenteras biblioteket bland annat som en plats för 
uppträdanden där olika kreatörer kan nå ut som en ny funktion. Precis som i den 
danska modellen handlar allmänkulturell verksamhet på 10-talet framförallt om 
att tillgängliggöra, arrangera och samordna samt att öppna upp lokalerna för 
frivilliga som vill ordna aktiviteter. Biblioteket är ett demokratiskt rum och det 
är inte bibliotekarien som ska utforma verksamheten utan medborgarna själva. 
“Det handlar om att komma bort från känslan att bibliotekarierna äger 
biblioteket” (50). Det aktiva biblioteket är tillsammans med “delaktighet” och 
“samverkan” nodalpunkter i materialet från 10-talet. Biblioteket Garaget i 
Malmö kallas “Malmös vardagsrum” och ses av många som en föregångare när 
det gäller just delaktighet och medborgardialog (43). Andra element som 
förknippas med delaktighet, samverkan och det aktiva biblioteket är “öppenhet”, 
“samtal”, “flexibilitet” och “lyhördhet”. Med hjälp av digital delaktighet ska 
samverkan i landet stärkas. 
 
Att öppna upp biblioteksrummet till olika föreningar och kommunala 
verksamheter betraktas i många fall som ett nytt grepp i biblioteksverksamheten: 
”Ett hav av möjligheter har öppnat sig och där ska biblioteken stå längst fram 
(40). Att biblioteket arbetar aktivt ses också som en möjlig väg att komma ifrån 
bibliotekets identitetsproblem. Man kan tänka på biblioteken som ett verb; inte 
bibliotek utan ”biblioteka” hävdar en utsaga (65). I en annan utsaga kritiseras 
det traditionella biblioteket för att begränsa sig till att vara en plats där man 
söker. ”Inte där man använder saker, talar om saker, samlas kring dem” (76). 
Det uttrycks en del risker med att personalen tappar kontrollen om 
biblioteksrummet, bland annat genom att bjuda in andra aktörer och låta dem 
agera fritt utan tydliga ramar, men också att riskerna med att inte arbeta mer 
aktivt är desto större: “Att bara vilja låna ut böcker på samma sätt som vi alltid 
har gjort. Då försvinner vi” (7).  
 
Samverkan sägs många gånger vara en förutsättning för en fungerande 
verksamhet: Biblioteken kan inte lösa alla problem i samhället, men genom att 
samarbeta med andra aktörer som socialtjänst, polis, skola med flera aktörer, kan 
biblioteket göra mycket mer: ”Tillsammans kan vi få samhället att utvecklas i en 
positiv riktning. Att utvecklas är inte samma sak som att ha en identitetskris” 
(24). Det aktiva biblioteket likställs många gånger med att ta ett aktivt ansvar för 
samhällsutvecklingen 
 

Folkbibliotekens uppdrag kan ses som kompensatoriskt, till var och en efter 
behov, vilket givetvis inte är samma som efterfrågan! Uppdraget är att 
överbrygga klyftor vare sig de är geografiska, språkliga, eller sociala. Nu har vi 
ett samhälle med snabbt och radikalt växande klyftor. Det bibliotek som i det 
läget inte inser att man har ett samhällsuppdrag som är något annat och något 
mer än summan av alla kundönskemål, bidrar till ökande klyftor istället för att 
verka för jämlikhet. Det är till exempel vad som händer när man i allt mer 
segregerade samhällen satsar på stora centrala bibliotek, kulturhus och 
snabblånebibliotek, typ tunnelbanebibliotek, där de med latte och livspussel 
rusar in. I bästa fall finns även mer eller mindre nedbantade förortsbibliotek 
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därute, utanför, där arbetslösa, barn, pensionärer, invandrare och andra som 
blivit kvar eller över finns (14) 

 
En föreställning är att biblioteket måste ligga i framkant när det handlar om 
kampen om social service och rättvisa: “Om inte biblioteken lyckas hävda och 
klara sitt samhällsuppdrag, så är den enda framkant de befinner sig i, den som är 
närmast kniven när det ska skäras” (39). Om biblioteken ska utvecklas, växa och 
bli relevanta i lokalsamhället måste de överge föråldrade begrepp, anpassa sig 
till besökarens behov och verka aktivt i samhällslivet: 

Folkbibliotek som vill vara livskraftiga anpassar sig efter samhället och bör inte 
vara rädda för att också fungera som informationscentraler eller 
medborgarkontor. Tvärtom bör de anpassa verksamheten och kanske rekrytera 
så att den utvecklingen går lättare. Ett bibliotek som vill ta en aktiv del i ett 
samhälle fokuserar på sådant som behövs och går inte och väntar på att någon 
annan tar sitt ansvar. Och jag menar att man behöver uppvärdera de här frågorna 
som uppenbarligen har en stor betydelse i folks vardag. De är sjukt viktiga helt 
enkelt. Kanske ibland viktigare än att tipsa en flitig biblioteksbesökare om 
någons senaste roman? (44) 

 
En annan föreställning är att det aktiva biblioteket inte alls är en ny riktning för 
biblioteksverksamheten. Garaget i Malmö tas upp som ett positivt exempel på 
en utvecklingsväg för biblioteket som går i linje med bibliotekets ursprungliga 
demokratiska uppdrag. “Skaparbibblan handlar om en ny metod för att uppnå 
det ursprungliga syftet” (79). Samverkan är enligt detta synsätt ett sätt att 
förstärka  kärnverksamheten, inte att konkurrera ut den:  
 

Med respekt för bibliotekets viktiga roll som mötesplats, som public domain, är 
biblioteket som kulturhus ett sätt, att med hjälp av andra fylla byggnaden eller 
biblioteksverksamheten med ett delvis nytt innehåll. De nya eller fördjupade 
relationer som skapas i utvecklingen av biblioteket som kulturhus, syftar till att 
samspela med, förstärka och utveckla bibliotekets kärnvärden, inte konkurrera 
med dem.” (31) 

 
Även kulturhustanken framställs som en del av ursprungsidén: “Det är inte alla 
som gillar det förslaget men i mina ögon är det ett sätt att hålla fast i 
bibliotekens ursprungsidé och att signalera till politikerna att biblioteken faktiskt 
är kulturella institutioner av värde för det moderna, mångkulturella samhället” 
(41). Kulturhustanken beskrivs i en annan utsaga som ett sätt att inte bli en 
renodlad medborgarservice eller en välfärdsinstitution som ska bidra till 
samhällets behov och utveckling (9). 
 

6.3 Folkbibliotekets roller på 2010-talet 

6.3.1 Demokratiska samhällets försvarare och bekämpandet av klyftor 

Folkbibliotekens uppdrag att främja demokratin syns i utsagorna i samband med 
element som främlingsfientlighet, yttrandefrihet, integration och digital 
delaktighet. I en artikel i Biblioteksbladet uppmanas politiker att ta fasta på det 
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som står i den nationella biblioteksstrategin: 

 
Låt inte strategin bli en papperstiger! Tillsammans bildar folk- och skolbibliotek, 
forsknings- och högskolebibliotek, special- och myndighetsbibliotek en stor och 
mäktig samhällsresurs. Den byggdes med politisk vilja. Idag, när demokrati och 
mänskliga rättigheter utmanas och kunskapsklyftorna djupnar, måste politisk 
vilja manifesteras igen. Biblioteken utgör en landsomfattande 
bildnings-infrastruktur för kunskap, forskning, kultur och information som står 
öppen och tillgänglig för alla. Använd den, använd våra medlemmar. Vi står 
redo. Ge biblioteken muskler att försvara det demokratiska samhället och 
bekämpa klyftorna. (47) 

I materialet syns folkbibliotekets demokratiserande roll främst i form av arbetet 
med integration. I utsagorna går det att finna exempel på hur folkbibliotekens 
arbete med integration konkretiseras i den allmänkulturella verksamheten. En 
del folkbibliotek anordnar så kallade teknik-drop-ins där användare kan få hjälp 
med olika tekniska spörsmål. Mycket i samhället är idag digitaliserat. Att 
tillhandahålla datorer till den som inte har råd eller vill ha en dator hemma kan 
vara ett sätt för biblioteken att bidra till en ökad digital delaktighet, en digital 
integrering: ”Att hjälpa människor att komma in i vårt allt mer IT-krävande 
samhälle, om du så är nysvensk eller novis. Det är väldigt givande och jag 
upplever det som en viktig bit i vårt uppdrag” (42). Ett uttryck för 
folkbibliotekens roll att främja demokrati genom teknik är också den så kallade 
makerrörelsen: “Det ligger även en övergripande demokratiaspekt i 
makerrörelsen. Då en allt större del av vår vardag präglas av teknik och vilar i 
händerna på stora teknikföretag, ökar också vårt behov av att förstå denna 
teknik. Dels hur den påverkar oss, dels hur den faktiskt fungerar” (22). Den 
allmänkulturella verksamheten i samband med digital integration kan också 
uppfattas som bibliotekets folkbildande roll: 

Hoppas nu alla biblioteken äntligen tar sig an denna utmaning och inser att det 
inte handlar om en tillfällig klyfta utan en stege, där var tredje person i Sverige 
står och vinglar på första pinnen eller inte ens nått den. Bibliotekets viktigaste 
mål måste vara att få så många som möjligt att nå ett par pinnar upp, en andra 
alfabetisering, det vill säga - har man bara lärt sig grunderna, knäckt koden, så är 
det möjligt att ta sig vidare själv, kanske rent av med hjälp av en lånebok! 
Folkbildning helt enkelt! (10) 

Baksidan av den digitala integreringen på folkbiblioteken uppfattas vara de 
förväntningar bibliotekens användare kan ha att bli hjälpta med digitala 
myndighetsärenden eller liknande. Ärenden som traditionellt inte hör hemma på 
biblioteken och som kräver resurser: 

Medan Skatteverket och Försäkringskassan gör stora vinster på att inte längre 
skicka blanketter och svara i telefon, sitter medborgarna i andra änden och 
förväntas göra jobbet själv... biblioteken borde skicka räkningarna vidare till 
andra aktörer eftersom kostnaderna för effektiviseringen i grunden inte är 
kulturförvaltningens. (61) 

Integration är ett begrepp som inte bara används i utsagorna i samband med 
digital delaktighet. Biblioteken kan komma att bli ett kravlöst första möte med 
det svenska samhället för nyanlända (21). På biblioteket i Karlskrona arrangerar 
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den ideella föreningen Enter Sweden något de kallar It-guide som både 
innefattar digital integrering och integrering för människor som är nya i Sverige. 
Nyanlända personer som har teknisk kompetens träffar seniorer som har diverse 
frågor kring exempelvis datorer, mobiler och sociala medier: ”Biblioteket är den 
naturliga mötesplatsen, så för oss var det självklart att projektet skulle komma 
hit. Det här konceptet tar in så många delar av vårt uppdrag. Dels den digitala 
aspekten, sen är det också ett integrationsprojekt där människor möts över 
generationsgränserna” (75). 

I arbetet med nyanlända och integration på folkbiblioteken kan 
biblioteksrummet bidra som en kravlös och avgiftsfri mötesplats. 
Folkbiblioteket kan få en viktig roll i att förklara och på olika sätt hjälpa 
människor att orientera sig i ett ”komplicerat byråkratiskt samhälle”. Arbetet 
med nyanlända upplevs i en studie från 2017 som största del positivt och 
berikande. Ett problem som kan uppstå är att föreställningen om vad biblioteket 
är tolkas olika och personalen behöver emellanåt förklara vad de anser att ett 
bibliotek är och hur besökarna ska bete sig där. Det som berörs då är ofta 
ljudnivå, nedskräpning och ordning (5). Biblioteket ska enligt en artikel i 
Bibliotek i Samhälle vara en trygg plats i vardagen och ett kosmopolitiskt 
allrum. Detta kan ses både som en utmaning och en nödvändighet och 
biblioteket har enligt en utsaga ett socialt ansvar, särskilt vad det gäller 
integration (12). Arbetet med integration av nyanlända kan enligt en artikel 
sammanfattas med att viljan är god, ambitionen hög och mycket görs i det tysta 
och behöver synliggöras (69). Folkbibliotekets roll i samband med arbetet för 
integration är dock inte alltid helt tydlig och resurserna upplevs knappa: 

Ur vårt perspektiv är det inte så mycket som förvånar. Biblioteket är viktigt för 
de asylsökande, och det finns ett stort engagemang för dem där. Vad man kanske 
kan behöva fundera över är vilken roll biblioteket egentligen ska ha. Flera 
asylsökande uttrycker ett behov av att få prata om livet och berätta om sin 
situation, något som biblioteken kanske upplever att det inte finns tid eller 
resurser till. (2) 

Vad som egentligen är folkbibliotekets roll i fråga om olika former av 
integration uttrycks olika i materialet. De flesta uttrycker det som en del av den 
demokratiserande rollen, andra som en del av bibliotekets folkbildande roll eller 
som bibliotekets sociala ansvar. Otydligheten kring vad det konkreta arbetet ska 
innefatta skapar en frustration och ett rop efter ökade resurser. 

Folkbibliotekens uppdrag att främja demokratin diskuteras också i materialet 
utifrån en annan form av gränsdragning. Diskussionen är mest påtaglig 2018 då 
ett bibliotek arrangerar en paneldebatt där bland annat en medlem ur den 
högerextrema organisationen  Nordisk ungdom är inbjuden och deltar. Detta 
leder till en debatt om hur biblioteken ska tolka sitt demokratiuppdrag som 
sammanfattas i Biblioteksbladet. Avsändaren till en utsaga anser att de 
mänskliga rättigheterna måste utgöra grunden för biblioteken och deras 
programverksamhet och efterfrågar att Svensk biblioteksförening ska ta tydligare 
ställning till var gränsen för var definitionen av demokrati ska gå på biblioteken 
(74). Ordförande för Svensk Biblioteksförening uttalar i samband med detta sin 
syn på saken som kan tolkas som ett medhåll till den omskrivna paneldebatten: 
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Oavsett vem man är, vad man tycker eller vad man har för ärende, står 
bibliotekets dörrar öppna. Väl innanför dem måste man respektera andras lika 
stora rätt att vara där. Det är det demokratiska ramverket. Bibliotek ska vara 
trygga platser. Men inte platser som skyddar från kontroversiella tankar och 
åsikter. Tvärtom. (74) 

Ordförande för fackförbundet DIK håller inte med och har en annan syn på det 
demokratiska ramverket: ”Svenska bibliotek är mästare på att erbjuda kunskap 
och möjligheter till fri åsiktsbildning. De behöver inte bjuda in våldsbejakande 
extremister” (74). Osäkerheten kring var gränsen för vad demokrati är blir en 
konkret fråga i programverksamheten. En inställning är att biblioteket har 
befogenhet till och bör sätta egna gränser. Yttre påtryckningar ska inte styra 
programverksamheten: 

Allt flyter inte. Det finns objektiv fakta som är grundad i forskning och som 
biblioteken kan förmedla. I programverksamheten kommer det att bli viktigt att 
man jobbar med demokratiuppdraget och funderar över olika perspektiv. Vad 
man ska säga nej och vad ska man säga ja till. Min inställning är att man måste 
äga sitt program själv. (60) 

Att äga sitt program innebär att styra innehållet. Ett sätt att styra det är att anta 
en policy om att bara hyra ut till en viss typ av evenemang: ”Ett krav för lån är 
att arrangemanget är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samt 
alkoholfritt” (29). Huvudsaken är då att samma regler gäller för alla, oavsett 
innehåll. Ett annat sätt kan vara att inte hyra ut lokalerna till utomstående över 
huvud taget och bara ha egna program (60). 

En gemensam nämnare i utsagorna från 10-talet är att biblioteket ses som 
viktigare än någonsin i en turbulent och osäker tid. ”Vi har mörka krafter som 
hotar demokratin” (51). Det finns många exempel på utsagor där bibliotekets 
verksamhet utgör ett alternativ i en hotfull omvärld och att bibliotekens 
demokratiska uppdrag aldrig haft så stor betydelse som nu (63, 36, 56). ”Jag 
känner att jag blir lite så här... jag gråter nästan. Att jobba på bibliotek är att 
komma ett steg närmare medborgarna och det är så himla viktigt, inte minst i 
dessa oroliga tider” (66). Det finns en hegemonisk föreställning om att 
biblioteken står inför en prövande framtid och att det befinner sig i en tid av 
både antidemokratiska och marknadsekonomiska krafter. Däremot råder det 
antagonism om åt vilket håll bibliotekens verksamhet ska gå. Föreställningarna 
om bibliotekens allmänkulturella verksamhet förhåller sig på olika sätt till denna 
osäkra världsbild. Som något autentiskt, trovärdigt och stabilt, som en 
samhällsbärare som får kompensera upp för alla nedskärningar i välfärden eller 
som fristäder och samhällets sista öppna rum. 

 

6.3.2 Anpassning till lokala behov – Samhällsnyttiga folkbiblioteket 

Hösten 2011 öppnar en ny biblioteksfilial i Borås med namnet Mötesplats 
Norrby. Verksamheten är omfattande och består av bland annat  stickkafé, 
språkundervisning, läxhjälp, schackspel, bakning och sömnad: “Funktionerna är 
många: – Vi driver kafé och fungerar som ett medborgarkontor, vi skall fungera 
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som en ingång till det svenska samhället” berättar en person i personalen som är 
utbildad socionom: ”Och så är man alltså också bibliotek, även om det inte syns 
utåt. Man funderar dock på att sätta upp en biblioteksskylt” (48). Detta är ett 
exempel på en av flera utsagor från 2010-talet där folkbiblioteket har en 
mångfunktionell och samhällsnyttig roll. Bibliotekets kärnverksamhet blir då 
mindre framträdande: ”Ibland antog biblioteket en form som skedde på 
bekostnad av (min föreställning om) dess ursprungliga funktion – ett rum med 
litteratur och information där det finns lugn och ro att läsa och skriva och tänka” 
(55). I utsagorna pågår en diskussion kring folkbibliotekens roll och hur många 
samhällsfrågor de kan förväntas hantera. Biblioteken uppges stötta sina 
användare i allt fler myndighetsrelaterade ärenden (32). Det råder antagonism 
angående att folkbiblioteken tar sig an uppgifter samt ikläder sig en roll som 
traditionellt tillhör andra institutioner 

Det är bra om biblioteken är integrerade i andra verksamheter som är relevanta 
för människors behov, gärna i olika offentliga rum. Jag är dock tveksam till om 
biblioteket ska ta över rena samhällsuppgifter men kanske ska vi, i större 
utsträckning än idag, finnas sida vid sida med andra samhällsverksamheter. Ett 
exempel är ”första hjälpen” som vi skulle kunna ha i våra lokaler medan en aktör 
som arbetsförmedlingen nog inte ska ligga i biblioteket rent fysiskt.” (33) 

I artikeln Vad bör biblioteket och bibliotekarierna göra? förs ett resonemang 
kring hur bibliotekets utökade närvaro på nätet i syfte att skapa en dialog med 
sina användare fått praktiska konsekvenser. Meningen är att biblioteket i dialog 
med sina användare ska skapa och bli del i utvecklingen av biblioteket. Detta har 
på vissa håll lett till mer eller mindre långtgående användarstyrning av 
biblioteken: ”Kort sagt, det användarna tycker ska finnas på biblioteket, det och 
inget annat ska finnas där. Vilka användarna är och huruvida de man når i olika 
brukarundersökningar är representativa för folkflertalet, det är en annan fråga” 
(16). Att låta lokala behov styra vilken roll folkbiblioteket ska ha leder 
emellanåt till förvirring och i utsagorna syns en osäkerhet kring vad 
folkbiblioteket är och gör: 

Vad är ett bibliotek egentligen? Vilka former kan det anta? Idealet som 
formuleras av IFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions) och i svensk bibliotekslag är att folkbibliotek ska formas efter de 
behov och det tryck som det lokala samhället utövar på det. Men finns det någon 
gräns för hur mycket ett bibliotek kan formas, när ett bibliotek slutar att vara ett 
bibliotek och blir till något annat. (55) 

Svensk Biblioteksförenings ordförande säger 2018 att biblioteket är till för 
människorna och de ska ta mer plats än böckerna, men tillägger: ”Vi är en 
mötesplats, men alltid med medierna som utgångspunkt” (52). En uppfattning är 
att de svenska biblioteken inte alls går åt att vara ett medborgarkontor eller 
dylikt. De upplevs snarare satsa mer på kulturhustanken. Språkcaféer, 
verksamhet för digital delaktighet och annan allmänkulturell verksamhet som 
formats efter användarnas behov anses då vara en fortsättning av den traditionen 
mer än något annat (32). En annan uppfattning är att bibliotekets samhällsnyttiga 
roll på ett sätt är ett uttryck för användarnas behov, men på ett annat sätt också 
påtvingad från utomstående aktörer som ett led i deras bristande resurser eller 
känsla för ansvar: 
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Kan man tala om att biblioteken kompenserar för utebliven kommunal, 
kommersiell och statlig service? Ja, när banker, resebyråer, arbetsförmedling, 
fackföreningar, kort sagt alla, hänvisar till biblioteket så behöver biblioteken ett 
nationellt uppdrag med prioritering av arbetsuppgifter, fortbildning, bättre 
språkkunskaper och stöd i bemötande för att klara rikets integrationsmål. (19) 

Oavsett positiv eller negativ inställning till den utökade samhällsnyttiga roll 
folkbiblioteket ofta upplevs ha är de flesta eniga om att det saknas resurser: 
”Bibliotekspersonalen får fler och fler uppgifter men ingen som helst 
kompensation för det. Många går på knäna” (70). Förutom de ekonomiska 
resurserna och kompetensutveckling oroar sig de som arbetar på bibliotek 
för hur fler uppgifter och roller ska hinnas med. Förutom att vara en plats 
för kultur ska det uppfylla de lokala användarnas  behov och önskemål. 
Utöver det ska bibliotekets grundverksamhet och de dagliga rutiner som det 
innebär hinnas med: “Däremellan springer allt fler sjunkande bibliotekarier 
bland växande arbetsuppgifter och utbrändhet, som vore vi såväl rätts- som 
aningslösa” (23). Det finns också en rädsla att folkbibliotekets mer 
traditionella roller ska försummas: 

Ofta startar biblioteken verksamheter som man uppfattar att det finns ett starkt 
behov av därför  att ingen annan gör det och för att biblioteket har lämpliga 
lokaler och kunnig personal som är lyhörd för mer eller mindre uttalade 
önskemål. Allt detta är fantastiskt bra och bibliotek är verkligen den rätta platsen 
för det mesta, men risken är att det unika uppdraget, det som ingen annan kan 
göra, medieförsörjningen, försummas.  (14) 

Utsagorna delas upp i de som uppfattar att många av de nya uppgifter och 
roller som folkbiblioteket fått inte hör hemma där och de som tycker att 
biblioteket givetvis ska formas efter samhällets behov och sin samtid. 
Några ser den samhällsnyttiga rollen som en ny roll och andra som en 
förlängning av kulturhustanken. Oavsett inställning så önskas en större 
tydlighet i vad som faktiskt är bibliotekets roller och vad som förväntas av 
dem som arbetar där. Likt debatten om gränsen för folkbibliotekets 
demokratiserande roll upplevs även här att en tydlig gränsdragning saknas. 

 

6.3.3 Den sociala mötesplatsen 

Mötesplatsen är ett begrepp som för varje år ökar i användning. Mötesplatsen är 
både en nodalpunkt som används som samlingsbegrepp för olika delar av 
verksamheten och en flytande signifikant som har olika betydelse beroende på 
sitt sammanhang. Det finns en föreställning om att det finns en klyfta mellan vad 
besökarna önskar (lugna miljöer, vänligt bemötande, hjälp med datorer, litteratur 
och kvalificerad, läsande personal) och personalens och ledningens ambitioner 
att ligga i framkant med ”upplevelsekulturen” (78). Istället för ett bibliotek som 
måste förändras i grunden för att hänga med i samhällsutvecklingen framställs 
det som en viktig motvikt i ett digitalt samhälle där människor blir allt mer 
ensamma. ”Jag tror att man lurar sig själv om man tror att man kan effektivisera 
genom att ta bort det mänskliga mötet” (77). Att profilera sig som en mötesplats 
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framställs också som en ny väg för exponering av biblioteket (33, 43). ”Vi måste 
nå nya grupper för att skapa uppbackning för att behålla vår position som 
oberoende mötesplats i framtiden” (33). Det finns en oro för att mycket av det 
arbete biblioteken gör ska hamna i det fördolda. Det finns också en oro över att 
politiker, journalister och besökare tror att läsning är bibliotekets enda uppgift: 
“personalen kan behöva informera politiken om vilken enorm resurs biblioteken 
är för fri åsiktsbildning och den demokratiska infrastrukturen” (4). Att öka 
tillgängligheten och göra biblioteket till en en mötesplats ses av många som ett 
sätt att öka bibliotekets status och relevans. 

En aktuell fråga i dag handlar om mötesplatser. Var ska vi träffa andra 
människor och hur kan längtan efter mötet med andra tillgodoses? Biblioteken 
har en unik roll som en plats där människor kan mötas utan att någon lägger sig i 
eller något måste köpas. En fristad eller allmänning. Men det finns också en 
ökad konkurrens om att vara den platsen. Andra aktörer börjar bli varse kraften i 
människors möten. Biblioteken bör fundera på hur de kan utveckla rollen som 
självklar mötesplats och säkerställa att det inte blir en plats som måste 
kommersialiseras. (64) 

Den lågintensiva mötesplatsen, samhällets tredje rum, är en plats som uppfattas 
som fri och öppen och som i förlängningen bidrar till samhällsutvecklingen i 
stort (Audunsson, 2012). En mängd verksamheter står i kö för att använda 
begreppet och utsagorna försöker därför genomgående göra mötesplats till ett 
moment som förknippas med just folkbiblioteket. Folkbibliotekens ”viktiga 
funktion som mötesplats” och ”vårt gemensamma vardagsrum” blir en positiv 
förstärkning till olika delar av verksamheten och används ofta i 
marknadsföringssyfte. Det nya Världslitteraturhuset i Göteborg beskrivs som 
”En ny interkulturell arena för möten och samtal” (38). Mötesplatsen fungerar 
också som ett argument mot nedskärningar och nedläggningar: “Vad man måste 
förstå är att Kortedala bibliotek inte bara är ett bibliotek i mängden, dit man går 
för att lämna och hämta böcker. Det är en social mötesplats och en 
integrationsplats, ett riktigt besöksbibliotek, där människor vistas mycket” (17).  

Flera utsagor beskriver mötesplatsens sociala funktion. Mötesplatsen knyts då 
till element som social, träffpunkt, gemenskap och kafé. Några utsagor vittnar 
om problematiska aspekter med att biblioteket används som träffpunkt och 
mötesplats: “I Rinkeby hör bibliotekets stora betydelse som social mötesplats 
samman med att ungdomsgården öppnar först några timmar efter skolans slut. 
Det kan innebära att behovet av en lugn miljö för studier krockar med behovet 
av biblioteket som träffpunkt” (67). Andra utsagor är odelat positiva: ”Jag är 
bibliotekarien som gillar biblioteken mer än böckerna. Till skillnad från många 
andra gillar jag dessutom ordet mötesplats med allt vad det innebär!” (27). En 
annan positiv utsaga berättar om ett bibliotek som har öppet på julafton. 
Biblioteket beskrivs som en mötesplats för de som inte vill eller kan fira jul med 
familj och släkt. De som kommer dit läser böcker och tidningar och språkar med 
de andra besökarna (28). Folkbibliotekets sociala funktion betonas ofta i utsagor 
som rör biblioteksverksamhet i de mindre kommunerna. I en utsaga har 
biblioteket flyttat ihop med en mataffär. Genom samarbetet mellan kommunen 
och lanthandeln har det kunnat öka sina öppettider tre gånger om. När 
biblioteket blev mer tillgängligt blev det också en populär mötesplats. 
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Både antalet lån och låntagare har ökat sedan biblioteket flyttade. –Det är väldigt 
roligt, men den största vinsten är att biblioteket och kaféet har blivit en 
träffpunkt som tidigare saknades i samhället. Man kan komma hit om man vill 
träffa folk eller läsa. Biblioteket arrangerar stick- och korsordskafé en gång i 
månaden och varje lördagsförmiddag samlas ett gäng i kaféet för att lösa 
Melodikrysset. (1) 

Folkbiblioteket som mötesplats blir mobil i den uppsökande verksamheten. 
Närpbussen har i många år trafikerat svårtillgängliga glesbygdsbyar på 
Nordkalotten. De bibliotekarier som arbetar på bussen rör sig mellan tre nationer 
och fem språk. I den här uppsökande verksamheten blir bibliotekets och 
mötesplatsens roll att minska utanförskap och öka delaktighet tydlig: 

Där det bor äldre människor med svårighet att ta sig till bussen, betjänas de 
ibland med hembesök vilket innebär prat- och kaffestund, berättar Perdita 
Fellman. –Eftersom nästan all statlig, privat eller kommunal service i form av 
skola, bank, butik och postkontor har upphört i de flesta byar blir det ännu 
viktigare att någon form av kulturell och social verksamhet når ut till de få 
invånare som ännu bor kvar. Vår bokbuss har såväl en kulturell, demokratisk 
som (psyko)social uppgift. Kanske den enda fläkten från yttervärlden, och 
kaffedrickandet, oftast kokkaffe i stugorna, blir därför också en viktig ritual för 
alla parter. (30) 

Folkbibliotekets roll som mötesplats beskrivs i utsagorna som en plats att träffa 
andra människor, läsa en tidning, dricka en kopp kaffe och vara otvunget social. 
Elementet samverkan är också återkommande i utsagorna om mötesplatsen och 
har en positiv klang: “Det nya stadsdelsbiblioteket blir en del av ett 
lärandecenter och en mötesplats med bland annat kafé, föreningslokaler och 
evenemangsverksamhet. Målet är att i samverkan med andra aktörer främja 
delaktighet, minska utanförskap och öka trivseln i området. Bland annat är det 
tänkt att socialtjänsten, Jobbtorget och Kulturskolan ska ha olika verksamheter i 
lokalerna” (58). Detta syns också i en utsaga som beskriver uppbyggnaden av ett 
kulturhus: ”Framför allt kommer det att innebära en stor möjlighet till 
samverkan” (26). I samband med att ett nytt folkbibliotek ska öppnas talas det 
även där om samverkan: “Biblioteket ska, förutom att bedriva traditionell 
verksamhet med utlåning av media, även ta aktiv del i lokala nätverk och 
utveckla kontakter och samarbete med det lokala föreningslivet och andra 
verksamheter” (58). Vid en slutrapport av ett projekt med namnet Det 
mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser lyfts 
samverkan mellan en rad institutioner och organisationer fram som en nyckel för 
att framgångsrikt kunna konkretisera allt som sägs om biblioteket som 
mötesplats. Mötesplatsen innebär i rapporten både det stora och det lilla: ”När 
världen krymper måste biblioteket bli större, öppna sig för det globala och 
samtidigt vara en trygg plats i vardagen. Att skapa detta kosmopolitiska allrum 
är en utmaning och nödvändighet för varje kommun” (13) . 

 

6.4 Sammanfattning av 2010-talet  
Ett stort antal utsagor från 2010-talet präglas av folkbibliotekets identitetskris. 
Vad folkbibliotekets kärnverksamhet faktiskt är och hur den ska ta sig uttryck i 
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den allmänkulturella verksamheten diskuteras genom hela årtiondet. 
Föreställningar om folkbiblioteket som representant för två ytterligheter är ett 
bibliotek som bränner alla böcker för att istället starta kafé eller också en 
klassisk rotunda med många böcker i tysta salar. Dessa föreställningar kommer 
oftast från personer utanför bibliotekarieprofessionen och ofta försöker de som 
står bakom utsagorna istället förmedla bilden av att biblioteket kan vara en del 
av ett kulturhus och ändå vara en plats som tillhandahåller litteratur och tysta 
ytor.  
 
Bibliotekets demokratiuppdrag, bibliotekarien som demokratiarbetare samt 
bibliotekets sociala roll och samhällsengagemang är tongivande i flera utsagor. 
Nya uppgifter som traditionellt inte har tillhört biblioteket, har tillkommit som 
att hjälpa till att fylla i blanketter, tolka, scanna och kopiera. Att biblioteket 
arbetar med medborgarservice ses av många som positivt och stärkande, men 
bristande resurser gör det problematiskt och tydlighet i uppdraget efterfrågas. 
Biblioteken uppges också stötta sina användare i allt fler myndighetsrelaterade 
ärenden och frågan väcks angående hur många samhällsfrågor folkbiblioteken 
kan förväntas hantera. 

Mötesplatsen är ett begrepp som för varje år ökar i användning. Mötesplatsen är 
både en nodalpunkt som används som samlingsbegrepp för olika delar av 
verksamheten och en flytande signifikant som betyder olika saker beroende på 
sitt sammanhang. Mötesplatsen kan vara en del i folkbibliotekets uppdrag att 
främja demokrati, men i flera utsagor är mötesplatsen just en fysisk, kravlös 
plats att träffas och vara på. 

Det finns en hegemonisk föreställning om att biblioteken står inför en hotfull 
framtid och att det befinner sig i en tid av antidemokratiska och 
marknadsekonomiska krafter. Däremot råder det antagonism om åt vilket håll 
bibliotekens verksamhet ska gå. I vad vi valt att kalla bevarandediskursen ska 
folkbiblioteket främst fokusera på de verksamheter och roller som det 
traditionellt sett haft. Den allmänkulturella verksamheten ska vara restriktivt 
utvald och kopplad till kärnuppdraget. Folkbiblioteket ska själv bestämma 
vilken verksamhet som ska finnas där och inte påverkas för mycket av lokala 
påtryckningar. Folkbiblioteket ska inte bli ett medborgarcentrum eller ett 
spelrum för olika politiska agendor. Den här diskursen tar fasta på det som få 
andra instanser i samhället tillhandahåller, exempelvis fri information och en 
lugn och kostnadsfri plats som är öppen för alla. Folkbibliotekets effektivitet 
eller nytta anses här inte gå att mäta. Samarbeten med andra är välkomna, men 
folkbiblioteket ska även då behålla sin integritet. Bevarandediskursen efterlyser 
tydliga riktlinjer för vad som faktiskt ingår i folkbibliotekets uppdrag.  

I utsagorna från 2010-talet finns också vad vi valt att kalla för 
kulturhusdiskursen. Folkbibliotekets demokratiska uppdrag uppfattas i den här 
diskursen inte som en ny roll. Folkbiblioteket anses istället alltid ha arbetat 
aktivt för att främja demokrati. Den allmänkulturella verksamheten handlar ofta 
om att utveckla kärnverksamheten och att tillgängliggöra, arrangera och 
samordna samt att öppna upp lokalerna för frivilliga som vill ordna aktiviteter. 
Folkbibliotekets verksamhet och roll ska utvecklas tillsammans med sin samtid 
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och formas efter den. Folkbiblioteket ska inte vara politiskt mer än i den mån att 
det kan utgöra ett alternativ till marknaden. 

Den tredje diskursen kallar vi för den kompensatoriska diskursen. Här finns ett 
driv att förändra folkbiblioteket och dess allmänkulturella verksamhet utifrån en 
rädsla att sluta vara relevanta samt utveckla den efter de behov som finns i 
samhället. Den allmänkulturella verksamheten ska fyllas med det som 
medborgarna vill ha och behöver. Folkbiblioteket kan användas som ett 
instrument för att minska klyftorna i samhället. Det finns ingen rädsla för eller 
ovilja mot att förändra, utveckla och skapa nytt och det finns ett instrumentellt 
tänkande kring den allmänkulturella verksamheten. Mätbara mål blir ett kvitto 
på relevans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
73 



 
 

7. Diskussion  
 

Det har nu blivit dags att knyta ihop alla delar av vår studie genom att gå tillbaka 
till de frågeställningar som vi inledningsvis ställde till materialet: 

 
● Vilka föreställningar om folkbiblioteket som plats för allmänkulturell 

verksamhet går att identifiera i professionstidskrifter inom 
biblioteksområdet på 1930-talet, 1970- talet och 2010-talet? 

 
● Vilka olika diskurser om folkbibliotekets allmänkulturella verksamhet 

går att identifiera över tid? 

 

● Hur har föreställningar om folkbiblioteket som en plats för 
allmänkulturell verksamhet varierat över tid? 
 

Den första frågeställningen om vilka föreställningar om folkbiblioteket som en 
plats för allmänkulturell verksamhet som funnits i de tre perioderna har redan 
identifierats i de tre analyskapitlen. För att svara på frågeställning nummer två 
har vi sammanställt vilka olika diskurser som framträtt samt vad som definierar 
dem 
 
 

1930-talet 

Moderniserande diskurs Folkbildande diskurs 

Biblioteksarbetet ska bli mer homogent.  

Tillgänglighet är en viktig aspekt av 
bibliotekens arkitektur.  

Folkbiblioteket ska bli en organisation 
som verkar i det moderna samhället.  

Folkbiblioteket ska finnas till för alla 
samhällets invånare. 

Biblioteksarbetet är en del i 
folkbildningsarbetet.  

Ett större samarbete bör inledas med det 
övriga folkbildningsarbetet. 

Samarbete med folkbildningsarbetet är 
ett sätt att nå ut till fler besökare.  

Folkbildningsarbetet ska kännetecknas av 
frivillighet och aktivering. 
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1970-talet 

Uppsökande diskurs Aktiverande diskurs 

Den allmänkulturella verksamheten ska 
främja delaktighet och skapa möten 
mellan människor. 

Det ska finnas någonting som tilltalar 
alla människor.  

Den allmänkulturella verksamheten ska 
vara neutral och objektiv. 

Det är viktigt att folkbiblioteket når ut till 
alla potentiella biblioteksbesökare. 

Den allmänkulturella verksamheten ska 
fostra en blivande bibliotekspublik.  

Den allmänkulturella verksamhet ska 
utgöras av ett aktivt urval 

Den allmänkulturella verksamheten ska 
användas i syfte att aktivera och skapa 
politiskt och kulturellt medvetna 
medborgare. 

Folkbibliotekets roll är att skapa 
alternativ till de kommersiella krafterna i 
samhället. 

 
 

2010-talet  

Bevarande diskurs Kulturhus-diskurs Kompensatorisk 
diskurs 

Den allmänkulturella 
verksamheten ska vara 
restriktivt utvald och 
kopplad till 
kärnuppdraget.  

Folkbiblioteket ska själv 
bestämma vilken 
verksamhet som ska 
finnas där. 

Folkbiblioteket får inte 
utvecklas till ett 
medborgarkontor eller ett 
spelrum för olika politiska 
agendor.  

Folkbibliotekets 
effektivitet och nytta går 
inte att mäta.  

Folkbibliotekets 
allmänkulturella 
verksamhet ska vara bred, 
aktiverande och nå ut till 
fler.  

Folkbibliotekets 
verksamhet och roll ska 
fortsätta utvecklas i 
samma riktning som det 
alltid har gjort 

Folkbiblioteket ska inte 
vara politiskt mer än i den 
mån att det kan utgöra ett 
alternativ till marknaden. 

Folkbibliotekets 
allmänkulturella 
verksamhet är viktig för 
demokratin.  

Den allmänkulturella 
verksamheten ska fyllas 
med det som medborgarna 
vill ha och behöver.  

Folkbiblioteket ska 
utvecklas och formas 
utifrån sin samtid.  

Folkbiblioteket kan 
användas som ett 
instrument för att minska 
klyftorna i samhället. 

Mätbara mål blir ett kvitto 
på relevans.  
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Frågeställning nummer tre, hur föreställningar om folkbiblioteket som en plats 
för allmänkulturell verksamhet varierat över tid, kräver en del förtydligande. Det 
finns stora skillnader i vilken kontext folkbiblioteket befinner sig i samt vilka 
föreställningar som dominerar vid de olika tidsperioderna. Diskurserna har fått 
olika namn eftersom föreställningarna om folkbiblioteket vid olika tidpunkter 
lägger fokus på olika aspekter av folkbibliotekets verksamhet och roller. 
Däremot har diskurserna många likheter och har i viss mån ersatt varandra. 
Diskurserna idag innehåller både nya och gamla föreställningar om 
folkbiblioteket. Den diskurs som vi kallar folkbildningsdiskursen på 30-talet 
ersätts på 70-talet av den aktiverande diskursen och senare av 
kulturhusdiskursen. Den moderniserande diskursen på 30-talet övergår i sin tur 
av den uppsökande diskursen på 70-talet och med den senare kompensatoriska 
diskursen. Den bevarande diskursen är däremot en ny diskurs som bara har 
identifierats på 10-talet. Hur diskurserna liknar varandra och hur de skiljs åt 
kommer nu förklaras närmare.  

Det finns många likheter mellan folkbildningsdiskursen på 30-talet, den 
aktiverande diskursen på 70-talet diskursen och kulturhusdiskursen på 10-talet. 
Biblioteket ska i samtliga diskurser vara en aktiv institution och i den 
allmänkulturella verksamheten betonas aktivering, samtal och deltagande. Att 
biblioteket är en del av folkbildningen har en hegemonisk plats i 
föreställningarna på 30-talet. Folkbildning är i sig en flytande signifikant och 
kan ha olika betydelser. Gustavsson (1991) skriver att bildning kan betraktas 
både utifrån sin nyttosapekt och som en fri process. Det finns i samband med 
folkbildning flera exempel på en uppfostrande terminologi men när 
folkbibliotekets roll diskuteras ligger fokus framförallt på självverksamhet och 
aktivering. Vår analys skiljer sig därmed från Hanssons (1998) och Anderssons 
(2009) som i sina historiska analyser av folkbiblioteket kommer fram till att det 
tidiga folkbiblioteket framförallt har haft en disciplinerande roll. Vår analys 
bekräftas däremot av Kerstin Rydbeck (2010) som i en recension av Anderssons 
avhandling skriver att folkbibliotekets utveckling också kan betraktas som ett 
initiativ underifrån med målsättningen att stärka demokratin, fungera frigörande, 
bidra till förändring samt betonande av kollektivet framför individen.  

På 70-talet finns en tydlig vänsterorientering i samhället. Tron på det kollektiva 
var stark och jämlikhetsfrågan var vägledande inom kulturpolitiken. Den 
ekonomiska tillväxten och den successiva utbyggnaden av välfärden med bland 
annat beslutet om den nya svenska grundskolan hade lett till nya önskemål och 
behov för folkbibliotekets verksamhet (Frenander, 2012). Folkbildning 
försvinner ur fokus i materialet från 70-talet och ger plats för tankar om 
demokratisering och jämlikhet inom kulturlivet. Det finns i både Bibliotek i 
Samhälle och i Biblioteksbladet exempel på en aktiverande diskurs där det 
viktigaste inte är den allmänkulturella verksamheten i sig, utan de samtal och de 
insikter de kan ge upphov till. Detta stämmer även med Hedemarks (2009) 
definition av 70-talets allaktivitetsdiskurs där fokus i den allmänkulturella 
verksamheten ligger på debatt, kulturaktivering och utjämnande av 
klasskillnader.  

 
76 



 
 

På 30-talet var det viktigt att folkbildningens aktivering av medborgaren skulle 
vara fri från yttre påverkan. Den uppsökande diskursen verkar vid sidan av den 
aktiverande diskursen och i den ska den allmänkulturella verksamheten visa på 
en mångfald, både när det kommer till producenter och åsiktsyttringar. Det finns 
en debatt som handlar om ifall allmänkulturell verksamhet bör fungera som 
reklam för folkbiblioteket och vilka värderingar som i så fall skall utgöra 
mätinstrument för urvalet. Här finns likheter med dagens debatt kring urval, 
politisk neutralitet och hur biblioteken ska tolka sitt demokratiuppdrag. I 
bibliotekslagen från 2014 är demokrati ett övergripande mål och i diskurserna 
från 10-talet har det politiska fokuset försvunnit. I den bevarande diskursen ska 
biblioteket själva ha kontroll över sina program och i kulturhusdiskursen ska 
biblioteket arrangera debatter där alla sidor får komma till tals. Att det neutrala 
biblioteket som fanns redan på 30-talet idag har fått en hegemonisk position kan 
betraktas som en reaktion på 70-talets aktiverande diskurs med fokus på politisk 
aktivering.  

Redan på 30-talet har vi kunnat identifiera exempel på kulturhus genom att 
folkbiblioteket ofta fick dela lokaler med annan kulturverksamhet. På 70-talet 
fick idéerna om folkbiblioteket som kulturhus ordentlig fart med inspiration från 
utvecklingen i Frankrike. I dagens kulturhusdiskurs beskrivs kulturhustanken i 
många fall som en ursprunglig del av kärnverksamheten. Det ”användarstyrda 
biblioteket” och det ”kreativa biblioteket” framförs som en ny metod för att 
uppnå det ursprungliga syftet. Biblioteket betraktas som ett demokratiskt rum 
där det inte är bibliotekarien som ska utforma verksamheten utan medborgarna 
själva. Folkbildning som begrepp har på 10-talet fått en återkomst och syns 
bland annat i folkbibliotekets relativt nya roll att främja digital delaktighet.  

Den kompensatoriska diskursen har i sin tur många gemensamma nämnare med 
både den moderniserande diskursen på 30-talet och med den uppsökande 
diskursen på 70-talet. De har alla fokus på att förnya och bredda folkbibliotekets 
verksamhet och på samma gång stärka dess roll i samhället. Ytterligare en 
föreställning på 10-talet som känns igen från de två föregående diskurserna är att 
utsagorna försöker hitta mätbara effekter med verksamheten och att samtliga 
använder sig av instrumentella argument. Folkbibliotekets instrumentalitet är ett 
område som tidigare forskning har intresserat sig för. Kann-Christensen och 
Andersen (2009) skriver  att det idag finns ett växande fokus på mätbara effekter 
och institutionens effektivitet, vilket påminner om kommersiellt drivna företag. 
De skriver också att det kan uppfattas som att effektiviteten har blivit ett viktigt 
argument för finansiering och för bibliotekets legitimitet. I vårt material är 
mätbara effekter inte en ny föreställning utan redan i den moderniserande 
diskursen på 30-talet ligger fokus på att göra biblioteksorganisationen större och 
mer etablerad. Fördelarna med bibliotekets samverkan är framförallt att få fler 
besökare till biblioteket och i förlängningen ökade statsbidrag. På 70-talet har 
den allmänkulturella verksamheten på en del folkbibliotek utvecklats i syfte att 
göra reklam för och locka fler besökare till biblioteket, även om det höjs röster 
för både en bredare och djupare målsättning. 

I den kompensatoriska diskursen ska folkbiblioteket genomgående utvecklas och 
anpassas efter de behov som finns i samhället. Detta är ytterligare en aspekt som 
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forskning om folkbiblioteket har fokuserat på. Jenny Johannisson gör i sin text 
Från kulturpolitik till bibliotekspolitik? Folkbibliotek och 
Kultursamverkansmodellen i antologin Styra eller stödja en jämförelse mellan 
70-talets allaktivitetshus och kulturhustanken. Hon skriver att “den lokala 
anknytningen som på 1970-talet tog avstamp i ett politiskt medvetandegörande 
av medborgaren har omvandlats till det lokala folkbiblioteket som 
samverkanspartner för en positiv samhällsutveckling” (Johannisson 2012 s. 
306). Michnik (2018) skriver att folkbiblioteket alltid har använt sig av 
instrumentella argument. Vad som är nytt, enligt Michnik, är att biblioteket 
används på ett instrumentellt sätt och att bibliotekspersonal försöker nå externa 
önskemål istället för att som tidigare utgå från folkbibliotekets grundläggande 
värden. Även om en instrumentell syn på verksamheten inte är en ny 
föreställning i vårt material, så innebär samarbete med målstyrda kommunala 
verksamheter i många fall nya arbetsuppgifter och nya roller för folkbiblioteket. 
Detta leder i sin tur till att föreställningar om verksamheten blir fler och mer 
specifika.  

Den bevarande diskursen är en diskurs som vi bara har kunnat identifiera på 
10-talet. I den bevarande diskursen ska den allmänkulturella verksamheten 
knytas till bibliotekens kärnuppdrag, det vill säga litteraturen. Den har därmed 
vissa likheter med den diskurs Hedemark (2009) identifierar som en boklig 
diskurs. Hedemark skriver att den bokliga diskursen inte är påtagligt synlig i 
debatten under 70-talet, utan att den diskurs som dominerar vid tiden är just 
allaktivitetsdiskursen (Hedemark, 2009 s. 49-51). Detta stämmer överens med 
vår analys av 70-talet där allmänkulturell verksamhet intar en hegemonisk 
position i föreställningen om folkbiblioteket. En bevarande diskurs som vill 
begränsa den allmänkulturella verksamheten blir i vårt material inte synlig 
förrän på 10-talet.  

På 10-talet försöker professionen många gånger själva legitimera 
folkbibliotekets existens. Detta förekommer inte alls på samma sätt i de två 
tidigare perioderna. Trots den ekonomiska depressionen och nazismens 
spridning i Europa var 1930-talet en relativt stabil tid för folkbiblioteket, både 
politiskt och ekonomiskt. Folkbiblioteksarbetet hörde till folkbildningsfrågan i 
övrigt och dess viktiga roll i folkbildningen betonades i författningen från 1930 
(Frenander, 2012). Denna roll har när vår empiriska undersökning börjar redan 
vunnit i legitimitet och utsagorna utgår från en fortsatt utveckling och 
expandering av folkbiblioteket i samma riktning. På 70-talet betraktades 
folkbiblioteket som den viktigaste kulturinstitutionen i landet (Frenander, 2012) 
och som ett viktigt redskap i demokratiseringen av kulturlivet. Inte heller där 
syns någon oro över bibliotekets framtid.  

På 10-talet finns istället en hegemonisk föreställning om att biblioteket står inför 
en osäker framtid. Den kompensatoriska diskursen vill att folkbiblioteket ska bli 
bättre på att visa hur viktigt det är för demokratin och för samhällsekonomin. 
Den bevarande diskursen uttrycker istället en oro över att folkbibliotekets arbete 
ska mätas med samma mått som andra kommunala verksamheter och verka i ett 
samhälle som präglas av New public management och ökade krav på 
effektivisering. En farhåga i kulturhusdiskursen är att om biblioteket tvingas 
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kompensera för brister i välfärden kommer det till slut inte finnas några resurser 
över till bibliotekets kulturförmedlande arbete.  

Det finns på 10-talet också en överhängande föreställning om att demokratin är 
hotat av både marknadsekonomiska och odemokratiska krafter. Bevarandet av 
demokratin är i både bibliotekslagen och biblioteksstrategin det övergripande 
målet med folkbibliotekens verksamhet. Senare forskning om folkbiblioteket har 
försökt visa att om det lyckas visa vilken resurs det kan vara i samhället behöver 
det inte riskera att tappa i legitimitet, detta genom att vara just den lågintensiva 
mötesplats som demokratin är i behov av (Aabø, 2005). På 30-talet 
legitimerades folkbiblioteket mycket tack vare dess utökade uppdrag; att stå alla 
klasser i samhället till tjänst. Det finns stora likheter i hur folkbiblioteket 
försöker legitimera sig idag, genom att genomgående identifiera sig som en 
mötesplats. Mötesplatsen är både en nodalpunkt och en flytande signifikant. 
Biblioteket som mötesplats används inom samtliga diskurser och saknar en 
konkret betydelse. Ibland syftar det på att läsa, studera och ta del av kultur 
tillsammans med andra. Det vanligaste är dock att mötesplatsen används som en 
ny riktning och ett nytt sätt att marknadsföra biblioteket på. Många hyser 
förhoppningar om att biblioteket kan fortsätta vara relevant om bara politiker 
och allmänhet tänker på det i form av en mötesplats istället för ett traditionellt 
bibliotek.  

Trots försök till förtydligande genom bibliotekslagen och senast genom förslaget 
om en nationell bibliotekspolitik finns det under hela 10-talet en stor osäkerhet 
kring vilket arbete folkbiblioteket ska bedriva. Samma osäkerhet identifieras i 
förhållande till allmänkulturell verksamhet överlag. Genomgående i alla tre 
perioder finns en föreställning om att bibliotekets arbetsuppgifter, uppdrag och 
roller skulle behöva förtydligas. Redan på 30-talet uttrycks att arbetet många 
gånger känns ganska “virrigt” och osammanhängande, något som känns igen i 
utsagorna idag där det ofta uttrycks en förvirring kring arbetsuppgifter, uppdrag 
och kompetens. Nya arbetsuppgifter har tillkommit och besökarna har andra och 
nya behov. Framförallt finns det fler och mer specifika föreställningar om vad 
ett folkbibliotek är och borde vara än tidigare.  

Diskurserna har på 10-talet ökat i antal. Ofta syns fler än en diskurs i samma 
artikel. Ju mer etablerat folkbiblioteket blir desto mer specifika och förgrenade 
verkar också föreställningarna om det bli. Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen (2006) talar om en allt mer avtagande diskursiv kamp till följd av ett 
ökat användarinflytande. Utsagorna på 10-talet vill många gånger göra sig kvitt 
dikotomier om biblioteket som antingen ett traditionellt och tyst rum eller också 
ett upplevelsebibliotek styrt efter marknadens logik. Ofta måste professionen 
försvara sig från föreställningar som kommer utifrån och försöka ge en mer 
nyanserad bild. En vanlig föreställning inom professionen är att bibliotek kan 
innehålla flera olika sorters rum och att det kan erbjuda något för de flesta. I vårt 
material finns ändå exempel på konflikter inom professionen mellan att göra 
plats för användaren och att behålla kontrollen över biblioteksrummet. 

I vår undersökning har vi tagit reda på vilka som är nya föreställningar om 
folkbiblioteket som en plats för allmänkulturell verksamhet och vilka 
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föreställningar som har följt med sedan 30-talet, även om de delvis har 
förändrats i innehåll. Vad vi inte undersökt är föreställningar inom vilka det 
finns en diskursiv kamp mellan olika subjektspositioner. Den osäkerhet som vi 
har kunnat identifiera igenom hela materialet visar på behov av mer forskning 
kring hur bibliotekarier själva ser på sitt arbete. Vilka kompetenser anser 
bibliotekarier själva att dom saknar och hur skiljer sig bibliotekariers syn på 
folkbibliotekets verksamhet och roller jämfört med föreställningar som 
dominerar bland politiker, i media och bland utbildningarna i biblioteks- och 
informationsvetenskap? En nationell biblioteksstrategi publicerades under tiden 
som vi arbetade med den här uppsatsen. Vidare studier behöver göras för att 
undersöka hur strategin tagits emot av professionen.  

 
Vi har identifierat hur vissa diskurser har förskjutits över tid (moderniserande 
diskursen, uppsökande diskursen och kompensatoriska diskursen). Ända sedan 
30-talet har det funnits en diskurs som utifrån rådande tidsanda velat utvidga 
verksamheten för att stärka folkbibliotekets politiska, ekonomiska och kulturella 
ställning. Det har samtidigt funnits en konkurrerande diskurs som har varierat 
över tid (folkbildande diskursen, aktiverande diskursen och kulturhusdiskursen). 
Dessa diskurser är väldigt präglade av sin tid och har i hög grad ersatt varandra, 
även om vissa element funnits kvar genom historien. En bevarande diskurs som 
vill begränsa folkbibliotekets verksamhet är till stor del en konsekvens av att 
föreställningarna om vad folkbiblioteket ska ägna sig åt har blivit fler och mer 
specifika. Vi har också kunnat identifiera att mycket av det som idag betraktas 
som nya roller för folkbiblioteket i själva verket har en lång historia bakom sig. 
Bibliotekets bildande roll med fokus på delaktighet och aktivering har följt med 
ända sedan 30-talet även om diskurserna har varit väsensskilda. Folkbibliotekets 
historia har genomgående präglats av diskussioner och meningsskiljaktigheter 
kring verksamheten och det förmodade uppdraget. Ända sedan 30-talet har det 
funnits en otydlighet och osäkerhet kring vad folkbiblioteket är samt vilka 
förväntningar och behov det ska fylla. 
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Sammanfattning 
 
Folkbiblioteket har inte alltid det så lätt att definiera och förklara sin 
verksamhet. Det finns olika föreställningar kring den allmänkulturella 
verksamheten, folkbibliotekets uppdrag, vad som definierar det och vilka roller 
det innefattar. Folkbibliotekens fortsatta utveckling är en diskussion som i stor 
utsträckning utgår från och försiggår inom det interna biblioteksfältet. Syftet 
med den här uppsatsen är att undersöka vilka föreställningar som finns och har 
funnits kring biblioteket som plats för allmänkulturell verksamhet inom 
biblioteksprofessionen och om de föreställningar som är synliga idag går att 
spåra längre tillbaka i tiden. Med allmänkulturell verksamhet menar vi de delar 
av bibliotekens arbete som inte är direkt kopplade till litteratur- och 
informationsförmedling. Vi utgår från följande frågeställningar: 
 

● Vilka föreställningar om folkbiblioteket som plats för allmänkulturell 
verksamhet går att identifiera i professionstidskrifter inom 
biblioteksområdet på 1930-talet, 1970- talet och 2010-talet? 
 

● Vilka olika diskurser om folkbibliotekets allmänkulturella verksamhet 
går att identifiera över tid? 
 

● Hur har föreställningar om folkbiblioteket som en plats för 
allmänkulturell verksamhet varierat över tid? 
 

Vår teoretiska och metodologiska utgångspunkt är diskursanalys. Diskurser är 
ett bestämt sätt att tala om och förstå världen och i studien betraktar vi diskurs 
som både process och struktur. Vi vill kritiskt undersöka hur 
biblioteksutvecklingen styrs av språkliga praktiker inom professionen samt av 
den kulturella, politiska och institutionella kontext som folkbiblioteket verkar i. 
Vi har valt att undersöka frågeställningarna genom att studera 
professionstidskrifterna Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle. 

På 30-talet har vi funnit den folkbildande diskursen som ser biblioteksarbetet 
som en del i folkbildningsarbetet. Samarbete med studiecirkelverksamheten och 
med folkbildningsarbetet i övrigt är centralt. Folkbildningsarbetet ska 
kännetecknas av frivillighet och aktivering. Där finns också den moderniserande 
diskursen som strävar efter att biblioteket ska bli mer homogent och en 
organisation som verkar i det moderna samhället. Folkbiblioteket ska finnas till 
för alla samhällets invånare. På 70-talet har vi hittat den aktiverande diskursen 
som strävar efter en bred allmänkulturell verksamhet vars syfte är att aktivera 
och skapa politiskt och kulturellt medvetna medborgare. Folkbiblioteket ska 
genom sin allmänkulturella verksamhet motverka de kommersiella krafterna i 
samhället. Det finns även den uppsökande diskursen som talar för att det ska 
finnas någonting som tilltalar alla människor. I den här diskursen är det viktigt 
för folkbiblioteket att nå ut till alla potentiella biblioteksbesökare. På 10-talet 
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framträder tre olika diskurser. I den bevarande diskursen ska den 
allmänkulturella verksamheten ska vara restriktivt utvald och kopplad till 
kärnuppdraget. Folkbiblioteket ska själv bestämma vilken verksamhet som ska 
finnas där och ska inte bli ett medborgarcentrum. Folkbibliotekets effektivitet 
eller nytta går inte att mäta. Kulturhusdiskursen kännetecknas av att den 
allmänkulturella verksamheten är bred, aktiverande och ska nå ut till fler. 
Biblioteksrummet ska finnas tillgängligt för frivilliga som vill ordna aktiviteter. 
Folkbibliotekets verksamhet och roll ska utvecklas tillsammans med sin samtid 
och formas efter den. Den kompensatoriska diskursen kännetecknas av att 
verksamheten ska fyllas med det som medborgarna vill ha och behöver. 
Folkbiblioteket kan användas som ett instrument för att minska klyftorna i 
samhället. Mätbara mål blir ett kvitto på relevans. 

Det finns stora skillnader i vilken kontext folkbiblioteket befinner sig i samt 
vilka föreställningar som dominerar vid de olika tidsperioderna. Däremot har 
diskurserna många likheter och har i viss mån ersatt varandra. Diskurserna idag 
innehåller därmed både nya och gamla föreställningar om folkbiblioteket. Den 
diskurs som vi kallar folkbildningsdiskursen på 30-talet ersätts på 70-talet av 
den aktiverande diskursen och senare av kulturhusdiskursen. Den 
moderniserande diskursen på 30-talet övergår i sin tur till den uppsökande 
diskursen på 70-talet och senare med den kompensatoriska diskursen. Den 
bevarande diskursen är däremot en ny diskurs som bara har identifierats på 
10-talet. Genomgående i alla tre perioder syns en föreställning om att 
bibliotekens arbetsuppgifter, uppdrag och roller behöver förtydligas. På 10-talet 
har arbetsuppgifter tillkommit och besökarna har andra och nya behov. 
Framförallt finns det fler och mer specifika föreställningar om vad 
folkbiblioteket är än tidigare. Trots försök till förtydligande genom 
bibliotekslagen och senast genom förslaget om en nationell bibliotekspolitik är 
det fortfarande oklart vilket arbete folkbiblioteket ska bedriva. Vi har också 
kunnat identifiera att mycket av det som idag betraktas som nya roller och 
uppgifter för folkbiblioteken också går att spåra tillbaka till folkbibliotekets 
början.  
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