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STYRA ELLER STÖDJA? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år

En lång rad frågor behandlas. Varför ser bibliotekspolitiken ut som den gör idag?
Hur kom den till? Hur har den utvecklats ideologiskt och organisatoriskt
i hundraårsperioden 1912-2012? Vilka idéer har staten uttryckt kring folkbiblioteken och hur har de konkreta besluten implementerats? Vilka har varit de
viktigaste institutionerna och aktörerna i utformandet av bibliotekspolitiken
och på vilka sätt har de bidragit till politikens innehåll och resultat?
Och sist men inte minst viktigt – vilka utmaningar står dagens politiker och
professionella inför ifråga om folkbibliotekens utvecklingsmöjligheter?

Anders Frenander och Jenny Lindberg (red)

1912 beslöt Sveriges riksdag om inrättandet av två bibliotekskonsulenter.
Det kan ses som startskottet för framväxten av en statlig folkbibliotekspolitik.
Avsikten var både att stärka utvecklingen av det bräckliga system av olika slags
folkbibliotek som då existerade, och att skapa enhetlighet och ordning i verksamheten. Nu, hundra år senare, är det hög tid att börja skriva folkbibliotekspolitikens historia och det är vad den här boken vill göra.
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2012 finns det anledning att hävda att det gått hundra år sedan staten på allvar
började vidta strategiska åtgärder för folkbibliotekens positiva utveckling.
Bibliotek av olika slag hade visserligen funnits i landet sedan lång tid, men
biblioteksväsendet i Sverige vid förra sekelskiftet ”stod svagt”, menade bibliotekshistorikern Åke Åberg i en artikel 1979 (Åberg 1979, s. 27). De bibliotek
som fanns var mestadels mycket små, hade få böcker, huserade i föga ändamålsenliga lokaler och saknade i princip utbildad personal. Systemet var vidare
splittrat såtillvida att biblioteken organiserades och sköttes av en lång rad olika
huvudmän. Den borgerliga kommunen var en, socknen var en annan, men de
flesta bibliotek hade anknytning till studiecirklar organiserade av olika folkrörelser. Situationen var så besvärlig att om man letade efter en särskild bok kunde
man, åtminstone om man bodde i Stockholm, ”få gå runt till 10-15 bibliotek”
och leta, berättar bibliotekarien och biblioteksforskaren Mats Myrstener i en
artikel i Dagens Nyheter i mars 2012. Det fanns med andra ord goda skäl för
staten att försöka göra något åt situationen och kring sekelskiftet 1900 restes
från flera håll krav på ett starkare engagemang för folkbiblioteken från statens
sida. 1905 beslutade riksdagen om inrättande av ett statsbidrag till lokal biblioteksverksamhet. Bidraget var emellertid tämligen snålt tilltaget och reglerna för
dess utbetalning krångliga, så ganska snart stod det klart att det inte blev någon
framgång (Hansson 1998, s. 63, jfr även Torstensson, denna volym). Nya
åtgärder och nya idéer krävdes. Sådana idéer fanns också att tillgå, dels i våra
grannländer, dels och framför allt i USA. 1912 fattade riksdagen sålunda ett
nytt beslut angående statens förhållande till de lokala biblioteken. Den här
gången beslöts inte bara om ett kvantitativt ekonomiskt stöd som var mer effektivt utformat än det förra, utan i beslutet ingick också en kvalitativ dimension,
vilken fick epokgörande betydelse. Förutom att staten skulle tillhandahålla
ekonomiska bidrag till ett bibliotek i varje kommun, etablerades också en
myndighet inom området. Två bibliotekskonsulenter tillsattes och deras uppgift
var att utöva en viss tillsyn över bibliotekens kvalitet och arbeta för att standarden höjdes och skillnader minskades. Denna händelse kom att bli en milstolpe i
utvecklingen av det svenska biblioteksväsendet. Den legendariska bibliotekspersonligheten Valfrid Palmgren, som själv i högsta grad varit verksam för att
dessa reformer skulle komma till stånd, fällde flera år senare följande kommentar angående 1912 års beslut: Denna förordning, menade hon, ”innebar så stora
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förändringar, att man har rätt att kalla den ett nyskapande av hela vårt folkbiblioteksväsende” (Munch-Petersen 1954, s. 18).1
För drygt hundra år sedan var alltså det vi kunde kalla bibliotekslandskapet
synnerligen mångskiftande och ostrukturerat, sammansatt av en myriad av små,
isolerade och ofta slitna enheter. Som antyddes ovan hade de sina rötter i flera
olika myllor. Inte överraskande var därför terminologin vacklande. Man talade
om sockenbibliotek, kommunala bibliotek, allmänna bibliotek, folkbibliotek,
studiecirkelbibliotek, församlingsbibliotek, läsestugor och så vidare. Att namnfrågan var omstridd framgår till exempel i Förslag angående statsunderstöd åt
kommunala bibliotek, skolbibliotek och vissa riksorganisationers bibliotek från
1912, där en reservation infördes angående namnet. Magnus Torstensson ägnar
i sitt kapitel i boken den här frågan tillbörlig och noggrann uppmärksamhet.
I de diskussioner som fördes i början av förra seklet och med de beslut som
togs då växte emellertid efterhand en mer enhetlig nomenklatur fram. De
bibliotek som vände sig till folket, det vill säga hela befolkningen utan
inskränkningar, och som utan avgifter lånade ut böcker (och småningom också
andra medier), kom att kallas folkbibliotek. Ursprunget till denna typ av bibliotek fanns i USA, där de kallades public libraries och det var dessa som i stor
utsträckning omplanterades i svensk jord. En källa till språkförbistringen om de
öppna biblioteken låg sannolikt här: direktöversättningen till svenska blir ju
”allmänna bibliotek”. Men om namnet försvenskades så behölls andra väsentliga
inslag i den amerikanska idén såsom de avgiftsfria lånen och de öppna hyllorna.
En förvirrande aspekt i sammanhanget är att om man nu ger sig ut i en svensk
kommun för att hitta en byggnad på vilken det står ”folkbibliotek” är det
sannolikt att man inte hittar någon. De konkreta byggnader i vilka boksamlingarna inhyses kallas andra saker: ”stadsbiblioteket”, ”kommunbiblioteket” eller
helt enkelt bara ”biblioteket”. Det är den samhälleliga institutionen som går
under namnet folkbibliotek. Det är också den som ska behandlas i föreliggande
antologi. Eller, för att vara precis: det är relationen mellan staten och folkbiblioteket som är det huvudsakliga objektet för kapitlen i boken.
Under de hundra år som gått sedan det historiska beslutet 1912 har staten
med oregelbundna mellanrum vidtagit åtgärder (eller underlåtit att göra det)
som påverkat de kommunala folkbibliotekens existens och verksamhet. Dessa
åtgärder har beslutats av regeringar med olika politisk legitimitet och sammansättning och, inte minst, under synnerligen skiftande historiska omständigheter.
Det är lätt att konstatera att hundraårsperioden sett en rad väsentliga politiska
förändringar inträffa, där den allmänna rösträttens införande 1921 är den
1
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Hänvisningen till Munch-Petersen beror på att Valfrid Palmgren 1911 gifte sig med
Jon Julius Munch-Petersen. Vi använder referensen Munch-Petersen i enlighet med
Libris som katalogiserat alla hennes skrifter på hennes namn som gift.
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viktigaste. Den ekonomiska utvecklingen har varit utan historiskt motstycke,
med en aldrig tidigare skådad ökning av BNP och medborgarnas inkomster. På
samma sätt har samhället omvandlats vad gäller välfärdens utbyggnad och den
åtföljande sociala omsorgens och hälso- och sjukvårdens enorma expansion. Vi
har erfarit omfattande och genomgripande tekniska förändringar med allt från
bilens och telefonens genombrott till IT-revolutionen de senaste decennierna.
Vi ska heller inte glömma ideologiska svängningar där till exempel uppfattningarna om statens roll i samhället har skiftat, eller de kulturella förändringar som
inträffat med invandring och ökat resande som bara ett par exempel.
Den viktigaste delen av den reform som riksdagen beslöt om 1912 var alltså
att två bibliotekskonsulenter skulle tillsättas. Därmed upprättades en statlig
myndighet med överinseende över den brokiga flora av folkbibliotek som då
existerade i landet. Tillsättandet av konsulenterna innebar i själva verket början
på en lång historia av förenhetligande av de svenska folkbibliotekens struktur,
organisation och verksamhet. Det är denna historia vi avser att berätta i denna
bok.
Det finns naturligtvis en lång rad olika sätt berätta en sådan historia. Det
som står i brännpunkten för oss här är hur den statliga politiken har utformats
och utvecklats genom åren. Det kan tyckas egendomligt. Folkbiblioteken är ju
kommunernas ansvar och statens roll har alltid varit relativt begränsad. Varför
då intressera sig för statens aktiviteter? Varför inte granska vad kommunerna
gjort eller inte gjort? Ett viktigt skäl till vårt val är att vi velat fylla en besvärande
lucka i historieskrivningen om de svenska folkbiblioteken. Det finns helt enkelt
inga vetenskapligt grundade analyser av hur statens roll utvecklats sedan de
första initiativen till det som möjligen kan kallas en nationell bibliotekspolitik
började formuleras. Luckan kommer inte att fyllas på ett fullständigt sätt, men
vi menar att det är rätt ände att börja i om man vill skriva de svenska folkbibliotekens historia och lägga grunden till en inträngande analys av deras aktuella läge och framtidsutsikter.
Ett annat skäl är mer opportunistiskt och har naturligtvis att göra med att
det gått ett sekel sedan dessa första initiativ formades. Vid den typen av jubileer
finns det alltid anledning att reflektera över sakernas tillstånd. Att samlas kring
ett bokprojekt av detta slag är ett utmärkt tillfälle till fördjupad reflektion över
folkbibliotekens aktuella läge, såväl som över den historia som lett till dagens
situation samt de utmaningar och möjligheter som det förändrade samhällsläget
och de nya kulturpolitiska villkoren för med sig. Vi tror därtill att det är av stor
betydelse för både professionen och akademin. Varför ser bibliotekspolitiken ut
som den gör idag? Vilka idéer har staten uttryckt kring folkbiblioteken? Vilka
beslut har den fattat? Vilka institutioner har inrättats för att implementera de
idéer och beslut som förekommer? Vilka föreställningar och beslut om biblio-
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tekariernas utbildning och tekniska hjälpmedel har funnits? Hur har man från
statens sida betraktat relationerna mellan olika slag av bibliotek? Dessa, och rad
andra frågor, ska diskuteras och utredas i de åtta kapitlen i antologin.
Ett hundraårsjubileum ger alltid anledning till festligheter och arrangemang
som kan dra uppmärksamhet till sig. Och uppmärksamhet är något vi menar att
de svenska folkbiblioteken kunde behöva mer. Kanske inte så mycket från
allmänheten, folkbiblioteken håller fortfarande ställningarna som den mest
besökta kulturinstitution vi har. Däremot kunde man önska sig att politikerna
på såväl lokal som regional och nationell nivå ägnade biblioteksfrågorna större
intresse. Det finns också ett behov av mer omfattande forskningsinsatser för att
undersöka vad folkbiblioteken gör, hur och varför de gör det de gör, samt vilka
mål och vilken legitimering de har. Vår antologi är ett bidrag till denna omfattande undersökning och vår förhoppning är att den kan tjäna som ytterligare
inspiration till nya forskningsprojekt.
Ett tredje skäl till att resultatet, det vill säga just den här samlingen studier,
ser ut som det gör är de lite speciella förutsättningarna för projektet. Författarna
är alla förankrade vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/
Bibliotekshögskolan (BHS) vid Högskolan i Borås. I fyrtio år har det bedrivits
bibliotekarieutbildning vid institutionen och under den tiden har det naturligtvis ackumulerats en avsevärd kunskap om svenskt biblioteksväsende. För somliga av deltagarna har det här bokprojektet erbjudit ett tillfälle och en möjlighet
sätta på pränt kunskaper, insikter, empiriskt material och forskningsansträngningar som samlats under en lång lärargärning vid BHS. För andra har det
inneburit att ta sig an nya områden. De här premisserna, parat med att de
konkreta arbetsvillkoren varit tämligen olika, har resulterat i just den samling av
studier som föreligger. Det vore faktiskt falskt att påstå att inte pragmatiska
avgöranden spelat in vad gäller vilka frågor och områden som slutligen fått sin
behandling i boken. I flera fall får läsaren här ta del av originalforskning som
behandlar empiri och källor som tidigare inte undersökts ordentligt. Vi tror
alltså att våra åtta kapitel ska kunna vara relevanta och läsvärda, både för andra
biblioteksforskare, studenter och för biblioteksprofessionen.
Vårt intresse kretsar i grund och botten kring frågan om huruvida det finns
en statlig bibliotekspolitik och vad den i så fall innehåller? Om den finns är det
betydelsefullt att ta reda på när den kom till och vilka politiska initiativ det var
som beredde vägen för den. I en sådan diskussion är det av vikt att närmare
ange och bestämma vad som bör avses med ”politik”. Hur ska vi förstå detta
välbekanta och vardagliga ord, som, om vi tänker närmare efter, inte alltid är så
entydigt och självklart, som vi lätt föreställer oss. Ordet politik tillhör verkligen
bruksorden, dagligen använt i nyhetsflödet, men är det alltid så givet vad som
avses? För att skapa både lite reda i begreppsanvändningen och en tydlig gemen-
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sam teoretisk plattform har forskargruppen utgått från en tämligen grundläggande och enkel bestämning som lanserats av den svenske statsvetaren Lennart
Lundquist. I boken Det vetenskapliga studiet av politik redogör han för tre
skilda, men delvis överlappande, definitioner av begreppet politik: den institutionella, den funktionella och den stilmässiga. Den första är den definition som
har det snävaste tillämpningsområdet, emedan den ”institutionella” politiken är
den som omfattar ”beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till det
offentliga”. När vi talar om ”den politiska makten” i samhället är den typen av
politik vi refererar till.
Den andra definitionen har ett något vidare tillämpningsomfång. Här har vi,
förklarar Lundquist, med ”beteenden, idéer och institutioner” relaterade till
”den auktoritativa fördelningen av värden för ett samhälle” att göra. Denna
kallar han alltså för en ”funktionell” definition och även om denna värdefördelning i huvudsak emanerar från offentliga institutioner och myndigheter är det
inte alltid fråga om avgränsade och identifierbara beslut, som avgör fördelningen.
Den tredje, slutligen, är den ”stilmässiga” definitionen. Detta är den vidaste
definitionen, som har en mer generell räckvidd. Med Lundquists ord handlar
den om ”beteenden, idéer och institutioner, som är relaterade till utövandet av
makt”. När vi pratar om politik i den här bemärkelsen går vi ofta bortom de
valda politikerna och de offentliga instanserna i samhället. I de moderna demokratiska, parlamentariska och kapitalistiska länderna utövas makt av många
instanser vid sidan av de offentliga, vare sig det är fråga om privata företag eller
fackliga organisationer, till exempel (Lundquist 1993, s. 27f.).
Med utgångspunkt i de frågor vi vill söka svar på är det uppenbart att det i
första rummet är den första, och snävaste, definitionen av politik som är objektet för våra studier. Men det vore oklokt att stirra sig blind på bara den formen
av politik. Inte minst den tredje, stilmässiga formen är av största intresse. De
beslut, den konkreta politiska maktutövning som staten i slutänden står för, och
som fattas i riksdagen, har i regel alltid varit i säck innan de kom i påse, det vill
säga att många andra intressenter och aktörer är inblandade i de olika processer
som föregår konkreta lagförslag. Föreningar och intresseorganisationer, politiker
och opinionsbildare, professionella bibliotekarier och utbildningsanordnare är
studieobjekt som inte får försummas om man vill förstå helheten i politikens
utveckling.
Det kan också finnas skäl att lite närmare klargöra vilken inriktning den
politik vi vill studera har. Vi är uppenbart inte intresserade av någon abstrakt
form av politik i största allmänhet. Folkbibliotekens verksamhet berör förvisso
många sektorer i samhället, men hur den konkret utformas är en angelägenhet
för vissa bestämda politikområden. De politikområden som omedelbart fram-
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står som de närmast berörda på den nationella nivån är kulturpolitik, utbildningspolitik och informationspolitik. Men andra områden kan kanske också
tänkas vara inblandade. Här sker under de hundra åren flera förskjutningar och
förändringar, vilka är å ena sidan synnerligen explicita och konkreta, förankrade
i organisation och förvaltning, å andra sidan mera implicita och knutna till föreställningar och ideologier. Två politikområden utkristalliserar sig som särskilt
betydelsefulla att analysera i samband med folkbibliotekens utveckling och det
är utbildningspolitiken och kulturpolitiken. De ramar som dras upp inom dessa
områden utövar stort inflytande på hur folkbiblioteken agerar och kan agera ”i
verkligheten”. Folkbiblioteken, har vi konstaterat, är vår mest besökta kulturinstitution och har sålunda central betydelse för ett vitalt kulturliv, men har
också en väsentlig funktion att fylla i samhällets demokratiska samtal i stort.
Borde det då inte finnas intresse för staten att formulera en mer precis och
avgränsad bibliotekspolitik? Frågan kan sägas finnas med som ett underliggande
tema i alla kapitlen.
Det är ungefär så långt våra gemensamma teoretiska och metodologiska
angreppssätt sträcker sig. Vi har inte funnit anledning att skapa en fast teoretisk
och/eller metodologisk plattform på vilken alla våra studier måtte baseras. Situationen betingar naturligtvis den omständigheten att kapitlen kan se tämligen
olika ut, såväl till omfång och ambition som till infallsvinkel, begreppsapparat
och metodiskt angreppssätt. Vi är emellertid fast övertygade om att detta snarast
varit berikande för helheten. Det gemensamma forskningsobjektet, den eventuella förekomsten av en statlig bibliotekspolitik och dess innehåll, blir ju belyst
från många olika håll.
Med detta sagt är det också viktigt att klargöra att vi ingalunda beträder helt
jungfrulig mark när det gäller svensk biblioteksforskning. Mycket forskning om
folkbiblioteken i synnerhet och biblioteksväsendet i allmänhet har naturligtvis
bedrivits. Ett problem med den har dock varit att den uppvisat en viss brist på
sammanhang. Flera olika aspekter av bibliotekens verksamhet har analyserats på
inträngande och uppslagsrika sätt, men det mer övergripande och samlande
greppet har hittills saknats. Framför allt har det saknats framställningar om de
nationella politiska villkoren och förutsättningarna för folkbibliotekens aktiviteter. Det är särskilt den luckan vi vill försöka täppa till.
I slutskedet av vårt arbete offentliggjorde regeringen sin promemoria om
förändring av bibliotekslagen (Ds 2012:13). Förslaget går naturligtvis inte att
lämna okommenterat i det här sammanhanget, även om vi inte haft möjlighet
att närmare analysera dess innehåll. Vi måste inskränka oss till några få
kommentarer. Till att börja med kan man notera några rent yttre skillnader.
Det nya lagförslaget är något mer utförligt och omfattande: de tio paragraferna
från 1996 har blivit 16 år 2012. Texten har också givits en tydligare struktur
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med rubriker som grupperar paragraferna ämnesvis. Många formuleringar har
preciserats, men de huvudsakliga intentionerna med lagen är oförändrade. Det
är fortfarande kommunerna som ansvarar för folkbiblioteken, det ska finnas
folkbibliotek i varje kommun och de ska anta planer för sin biblioteksverksamhet, utlåningen ska vara avgiftsfri och folkbiblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt vissa grupper i samhället (barn och ungdomar till exempel)
samt vikten av samverkan nu lyfts fram i en egen paragraf. Det enda verkligt
nya är skrivningen i 16 § som stadgar om att en ”myndighet som regeringen
bestämmer ska ha en nationell överblick och ansvara för samverkan inom det
allmänna biblioteksväsendet”. Paragrafen återspeglar den aktuella förändringen i
den statliga kulturpolitiken som behandlas närmare i flera kapitel i volymen
(Frenander, Höglund och Johannisson). Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2013.

***
Boken består av åtta fristående kapitel, skrivna av lika många författare.
Kapitlen behandlar olika aspekter av det fenomen som vi vill kalla statlig bibliotekspolitik. Framställningen i dessa syftar till ett ge en bild av den utveckling
folkbiblioteken i olika avseenden genomgått de hundra åren sedan staten tog
det avgörande steget att inrätta de två bibliotekskonsulenttjänsterna. Den
samlade bild som därmed skapas ger också ett underlag för att avslutningsvis
formulera ett antal viktiga utmaningar och uppgifter som strängt taget alla
inblandade parter står inför. Hur ska biblioteken ta sig an redan existerande och
framtida utmaningar? Hur ska politiken och politikerna förhålla sig? Vilka
viktiga spörsmål kräver fördjupade studier av den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsgemenskapen?
Det första kapitlet är skrivet av en av bokens redaktörer, Anders Frenander,
och syftar till att ge en historisk överblick över de förvecklingar som förevarit i
förhållandet mellan staten och folkbiblioteken. I det syftet finns inbakat att
artikeln också ska tjäna som en form av ryggrad i det historiska skelett vars kött
på benen utgörs av de övriga kapitlen. I kapitlet redogörs sålunda för de viktiga
milstolparna i förhållandet mellan staten och folkbiblioteken. En slutsats är att
det går att urskilja en lång och ganska långsam trend från det att staten formulerar och uttrycker ett positivt intresse för folkbibliotekens verksamhet till att den
också stiftar lag och påbörjar arbetet med att skapa en strategi vars intentioner
förefaller vara att ta ett fastare grepp om hela biblioteksväsendets utveckling.
Det andra kapitlet är författat av Magnus Torstensson och går tillbaka till
historien före förordningen från 1912. Frågan om statligt stöd till lokala bibliotek har gamla anor i Sverige. Tanken väcktes redan i en motion till 1828/30 års
riksdag. Det dröjde dock till 1905 innan riksdagen antog en kungörelse i vilken
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det stipulerades att lokala folkbibliotek skulle kunna erhålla statsbidrag. Detta
utvecklades ytterligare med kungörelsen 1912. På grundval av ett källmaterial
som tidigare aldrig bearbetats analyserar kapitlet i detalj tillkomsthistorien bakom beslutet. Frågorna om varför och till vilka bibliotek staten beslutade ge bidrag och vilken roll staten skulle spela i sammanhanget ges utförlig behandling.
Nästa kapitel behandlar skolbibliotekens plats i folkbibliotekspolitiken
1911–2011. Skolbibliotek och folkbibliotek har sedan tidigt betraktats som
nära kopplade till varandra i svensk bibliotekspolitik. Louise Limberg utreder
frågan om hur relationen mellan folk och skolbibliotek sett ut under olika tidsperioder, vilka intressen som gagnats av att ge skolbibliotek större eller mindre
plats i folkbibliotekspolitiken. Källmaterial för hennes studie är huvudsakligen
statliga utredningar på folkbiblioteksområdet. Studien visar att skolbibliotek
rört sig från centrum till periferi i folkbibliotekspolitiken. Den visar också att
skolbibliotek pendlat mellan områdena för bibliotekspolitik respektive skolpolitik. Detta speglar ett genomgående dilemma om skolbibliotekens hemvist, som
del av skolan eller av biblioteks- och kulturväsendet.
Nära kopplat till frågan om vilken exakt funktion skolbiblioteken ska fylla är
frågan om hur folkbiblioteken ska förhålla sig till barnen. Inte minst idag framstår folkbibliotekets potentiella betydelse för barn och unga som stor, mot
bakgrund av debatterna om försämrad läsförmåga och sjunkande bokläsningsfrekvens. Bokens fjärde kapitel, av Mats Dolatkhah, behandlar barnbibliotekspolitik genom att göra en jämförelse mellan två politiska dokument: det ena är
Valfrid Palmgrens grundläggande utredning från 1911 och det andra är den
utredning som gjordes av kommittén Aktionsgruppen för barnkultur, 2006.
Texterna har ett sekel mellan sig, och kapitlet söker efter likheter och skillnader
mellan dem. Medan Palmgren med självklarhet drog upp riktlinjerna för vad
barn skulle läsa i en omvärld hon såg som präglad av undermålig Nick Carterlitteratur, underströk Aktionsgruppen barns rättigheter och egna ovillkorliga
upplevelser av kultur. Samtidigt formulerades barnbibliotekets betydelse på ett
traditionellt sätt i relation till ”den goda svenska barnlitteraturen”.
Lars Seldén tar, i kapitel fem, upp vilka ambitioner staten haft när det gällt
bibliotekariernas utbildning. Ett flertal olika perioder kan urskiljas i denna
historia, där både staten och andra agenter har försökt påverka utbildningens
innehåll. Med den akademisering som skett de senaste decennierna tycks det
som att staten dragit sig tillbaka från den direkta styrningen av utbildningen. I
kapitlet identifieras också tre återkommande diskussionsteman angående utbildningens utformning. De handlar om just den akademiska nivån på utbildningen, folkbibliotekarieutbildningens eventuella särart samt frågan om det
finns anledning att ställa lämplighetskrav på dem som vill bli bibliotekarier.

12

SKRIFTER FRÅN VALFRID

Kapitlet avslutas med en sammanfattande översikt i tabellform över bibliotekarieutbildningens historia.
I det sjätte kapitlet behandlar Jenny Lindberg den brännande frågan om hur
statlig bibliotekspolitik har haft inflytande över professionens utveckling. I en
diskursivt orienterad studie läggs fokus på folkbibliotekariers arbetsredskap och
de olika förhållningssätt till ny teknik som kommer till uttryck i såväl politiska
dokument som i den interna biblioteksdebatten. Bland de tekniska innovationer som alltid fångat bibliotekariers intresse (som hot eller löfte) diskuteras
här bland annat den tidiga mekaniska informationsteknologin, bokbussens
överbryggande av geografiska och sociala avstånd, och – inte minst – de svårbemästrade datorernas inträde bakom informationsdiskarna på 1980-talet.
Arbetsredskapens betydelse för den professionella utvecklingen sätts också i
relation till bibliotekariekårens kvinnointensitet.
Sjunde kapitlet, ”Svenskarna och folkbiblioteken på 2000-talet”, skrivet av
Lars Höglund, behandlar folkbibliotekens faktiska och möjliga roller. Under
lång tid förefaller folkbiblioteken ha åtnjutit en närmast självklar legitimitet,
både hos statsmakterna och bland medborgarna. En underliggande fråga för
kapitlet är om denna position fortsätter att vara orubbad? Tonvikten ligger på
analyser av allmänhetens biblioteksanvändning under senare år med hjälp av
statistik och data från surveyundersökningar från SOM-institutet och Nordicom, vilka speglar aktuella trender när det gäller biblioteksvanor, läsning och
attityder till bibliotek. I kapitlet visas hur nedgången i biblioteksbesök under
senare år hänger samman med mediaförändringar och ökad konkurrens som
resulterat i minskad användning av traditionella medier och ökande användning av Internet och sociala medier. I kapitlet betonas också att allmänhetens
syn på bibliotekens service och allmänhetens förtroende för biblioteken fortfarande ligger högt och klart högre än en rad andra former för samhällsservice.
I det åttonde kapitlet, ”Från kulturpolitik till bibliotekspolitik? Folkbiblioteket och Kultursamverkansmodellen”, gör Jenny Johannisson en analys av
huruvida folkbibliotekets position i den svenska politiskt-administrativa organisationen förändras i samband med pågående förvaltningsreformer på det
kulturpolitiska området. Analysen av politiskt-administrativa dokument kopplade till den så kallade Kultursamverkansmodellen samt till Kungliga Bibliotekets nya nationella uppdrag visar att förvaltningsreformerna formellt innebär
att folkbiblioteket återvänder till utbildningspolitiken efter en relativt kort tid
hos kulturpolitiken. Informellt förstärker denna förflyttning utkristalliserandet
av en separat bibliotekspolitik, med Kungliga Biblioteket som ledande statlig
aktör, samt en separat litteraturpolitik, med Kulturrådet som ledande statlig
aktör. Då kommuner fortsatt utgör huvudsakliga ekonomiska och verksamhetsmässiga bärare av folkbiblioteksverksamheten är det ännu oklart vilka praktiska
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konsekvenser dessa förskjutningar på den statliga nivån kommer att få i de
kommunala folkbibliotek som hanterar såväl kultur- och litteraturpolitiska som
biblioteks- och informationspolitiska aspekter.
Boken avslutas med ett kort Slutord där redaktörerna försöker sammanfatta
lärdomarna av hela projektet och därvid peka ut ett antal genomgående spänningsförhållanden som existerat, implicit eller explicit, i hela den historiska
period som undersökts. Dessa spänningsförhållanden gäller såväl var bibliotekspolitiken egentligen hör hemma i den statliga förvaltningsorganisationen,
som vem som egentligen har beslutat över den, samt frågan om vad innehållet i
den statliga politiken egentligen ska syfta till, inte minst i relationen mellan
staten och medborgarna. Givet biblioteksforskningens relativt outvecklade läge
kan vi här identifiera ett antal pockande, viktiga och mycket intressanta frågor
och områden som kan och bör bli föremål för framtida analyser.
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KAPITEL 1
STATENS FÖRHÅLLANDE TILL FOLKBIBLIOTEKEN

1912-2012
Anders Frenander
Bibliotek har naturligtvis funnits länge i Sverige. De första var knutna till
kyrkan eller staten, i form av till exempel klosterbibliotek eller universitetsbibliotek. Under stormaktstiden började också rika adelsmän bygga upp privata
bibliotek. Inga av dessa kan emellertid sägas ha varit tillgängliga för allmänheten, men kring sekelskiftet 1800 började bibliotek som var öppna för menigheten etableras. Det skedde i kyrkans regi, eller mer precist, på initiativ av präster och kyrkoherdar ibland inspirerade av den tidens moderna upplysningsidéer,
som spreds över Europa. Under 1800-talet skedde i Sverige långsamt en
utveckling – delar av denna historia skildras i Magnus Torstenssons kapitel i
boken. Kring förra sekelskiftet (1900) aktiverade sig staten i de här frågorna och
har därefter agerat på olika sätt i förhållande till de lokala folkbiblioteken. Syftet
med det här kapitlet är att följa och granska hur de statliga initiativen utvecklat
sig sedan den första myndigheten på området inrättades 1912 och fram till idag.
DEN HISTORISKA KONTEXTEN

Den statliga politiken kring folkbiblioteken det senaste seklet skriver in sig i en
större historia om en genomgripande omvälvning av det svenska samhället.
Denna går förstås att sammanfatta på olika sätt. Ett är att fokusera på de
ekonomiska förhållandena och då säga att Sverige gått från att vara ett jordbruksdominerat, men blivande industrisamhälle i början av förra seklet till att
nu vara ett tjänstedominerat samhälle på väg in i ett postindustriellt skede. Ett
annat sätt kan vara att konstatera att det tidiga nittonhundratalets tydligt klassskiktade samhälle med skarpa konflikter mellan en växande arbetarklass och en
nyligen etablerad företagarklass i början av tjugohundratalet förvandlats till ett
samhälle där klassgränser och klassidentiteter förefallet uppluckrade. Man kan
också beskriva utvecklingen som en förvandling från ”det befästa fattighuset” i
utkanten av Europa till ett tämligen rikt välfärdssamhälle väl integrerat i Europa
och världen.2
2

Det befästa fattighuset, med undertiteln Antimilitaristisk och socialistisk handbok är en
pamflett som utgavs år 1913 av Socialdemokratiska Ungdomsförbundet. Den redi-
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Alla sådana här korta slagordsmässiga sammanfattningar är naturligtvis
alldeles för grova för att tjäna till något annat än suggestiva beskrivningar av den
omfattande förändring som skett på alla plan under de senaste hundra åren. De
ger också en bedräglig bild av en rätlinjig och kontinuerlig utveckling från
ekonomisk fattigdom, social misär, politisk orättvisa och stora klasskillnader till
ett tillstånd av allmän välfärd, demokrati och social jämlikhet. Det krävs inte
mycket av historiska studier för att vederlägga en sådan bild. Men det kan ändå
vara värdefullt att på något sätt hålla denna oerhörda omvandling i minnet när
ett helt sekels bibliotekspolitik ska tecknas i sina huvuddrag. Förhoppningsvis
kan det schematiska och suggestiva i ovanstående karaktäristiker då vara till
hjälp.
Vi måste ändå göra några preciseringar. Framför allt är det viktigt att
problematisera bilden av den rätlinjiga och enhetliga utvecklingen. Många
historiska studier vill tvärtemot understryka de motsatsfyllda och krisartade
händelseförlopp som dominerar 1900-talet. Två världskrig, ett kallt krig, svåra
ekonomiska kriser, utrotning av människor i industriell skala, ett otal väpnade
konflikter, miljöförstöring och vetenskapliga ”framsteg” som visat sig utgöra
farliga hot mot mänsklig existens är minst lika välfunna markörer av 1900-talets
historia. Ett dylikt konstaterande gör bland annat den brittiske historikern Eric
Hobsbawm i sin stora översikt Ytterligheternas tidsålder, där han tecknar en
fascinerande helhetsbild över världshistorien under det förra seklet (Hobsbawm
1997). Under en stor del av århundradet ”snubblade [Europa] från den ena
katastrofen till den andra”, konstaterar han (ibid. s. 23). Just pendlingen mellan
de extrema tillstånden, från världskrig och randen av ett kärnvapenkrig till
aldrig tidigare skådad välståndstillväxt, står i centrum för hans imponerande
syntes av denna helt nyligen avslutade historia.
Även om modernisering varit en grundläggande och formande aspekt under
hela nittonhundratalet är denna ingalunda någonting enhetligt. I alla de ovan
uppräknade förhållandena kan modernisering utan tvekan anges som en
ofrånkomlig dimension, någonting som ingår som en verksam beståndsdel i
såväl uppbyggnaden av välfärdssamhället som i den industriella utrotningen av
judarna i Nazityskland (Bauman 1991). Det är med andra ord en synnerligen
befogad kommentar som den norske historikern Francis Sejersted fäller i inledgerades av Z. Höglund, Hannes Sköld och Fredrik Ström och väckte oerhörd uppståndelse. Ungdomsförbundets ståndpunkt var nämligen att arbetarklassen inte hade
något fosterland och därför skulle vägra att ansluta sig till de nationella arméer som
inom ett år skulle börja utkämpa det första världskriget. Såväl den samlade borgerligheten som ledande socialdemokrater (partiledaren Hjalmar Branting till exempel)
vände sig med kraft mot Höglunds m.fl. pamflett. I vänsteruppsvinget kring 1970
utgavs den på nytt i faksimil, till och med två gånger; 1969 och 1979.
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ningen till sin historik över Sverige och Norge under nittonhundratalet: ”Vid
en återblick framträder 1900-talet, modernitetens sekel framför andra, med sitt
märkliga Janusansikte” (Sejersted 2005, s. 10).
Det är detta Janusansikte som också kan sägas vara utgångspunkten för
Hobsbawms periodindelning av världshistorien under 1900-talet. Det ”korta
nittonhundratal” som han beskriver delas in i tre ganska distinkta faser, ”ett
slags triptyk eller historisk sandwich”, som han själv formulerar det (Hobsbawm
1997, s. 22). Den första fasen omfattar tiden 1914 – 1945 och betecknas ”Katastrofernas tidsålder”. Den andra tar sin början efter andra världskriget och
sträcker sig till 1973 och får etiketten ”Guldåldern” (ibid.). Den tredje, slutligen, är kortare och avslutas redan 1991, med Sovjetunionens upplösning och
det Kalla krigets definitiva slut. Denna era ger Hobsbawm rubriken ”Jordskredet” (ibid. s. 455).
Detta schema skulle naturligtvis kunna användas som en formande princip
också för Sveriges del. Men den svenska utvecklingen skiljer sig i viktiga avseenden från den som Hobsbawm tecknar. Sverige var neutralt både i första och
andra världskriget, så ”Katastrofernas tidsålder” ter sig helt annorlunda i ett
svenskt perspektiv. Men en mer väsentlig skillnad, menar jag, är införandet av
den allmänna rösträtten och demokratin, vilken, som Stig Hadenius uttryckt
det, ”kom sent till Sverige”, nämligen inte förrän 1921. Sverige var då det sista
landet i Norden att genomföra denna demokratireform (Hadenius 2008, s. 45).
Någon hållbar stabilitet i politik och ekonomi kunde emellertid inte omedelbart
upprättas genom den allmänna rösträttens införande. I stället bör man nog
konstatera att 1920-talet blev en relativt utdragen övergångsperiod, karaktäriserad av återkommande politiska och ekonomiska kriser, till en avsevärt mer stabil
utveckling från 1930-talets början fram till mitten av 1970-talet (Hadenius
2008, Schön 2007, Sejersted 2005). Genom att på det viset lägga till en, i
förhållande till Hobsbawms schema, fjärde period i den svenska nittonhundratalshistorien får man enligt min mening en bättre anpassad periodindelning.
Denna indelning antyder också hur Sverige efterhand blir mer och mer integrerat i den globala utvecklingen; den svenska samhällsstrukturen och politiken
blir allt mer lik den i resten av västvärlden. Därmed skapas en struktur för en
begriplig och sammanhängande framställning, där skillnaderna i förutsättningar
vid olika tidpunkter ändå framgår klart.
Folkhemmet
Många historiker har velat betrakta nittonhundratalets Sverige som socialdemokratins tidsålder. Den utveckling och förändring som landet genomgått är ett
uttryck för och följd av ett i vissa avseenden specifikt socialdemokratiskt projekt
att bygga ett välfärdssamhälle. Redan från början hade detta ett namn: folkhemmet. Det ligger mycket i det synsättet och det sätter oss i stånd att se både
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skillnaderna och likheterna mellan Sverige och andra välfärdsländer i världen. I
relation till det övriga Europa gick Sverige under ett par decennier från cirka
1930 en egen väg. En väg som nästan genast kom att få stor internationell
uppmärksamhet och uppfattas som en särskild modell för att bygga samhället.
Begreppet ”den svenska modellen” spreds över världen, inte minst genom den
amerikanske journalisten Marquis W Childs bok Sweden: The Middle Way, som
utkom redan 1936. Hans bok var en entusiastisk beskrivning av hur Sverige
formade ett samhälle som på ett klokt sätt navigerade mellan kapitalism och
kommunism. Speciellt framhöll han svenskarnas realistiska, pragmatiska inställning och beredvilligheten att kompromissa. Eftersom det, enligt hans uppfattning, faktiskt inte fanns något ”fastslaget långtidsprogram för socialisering”,
kunde en säregen svensk modell av samhällsbygge växa fram tämligen organiskt
(Childs 1936, s. 164). Föreställningen om ”den svenska modellen” hade, kan
man säga, därmed fått ett innehåll, även om själva termen är av senare datum.
Den svenska nittonhundratalshistorien kan också beskrivas i mer konflikteller kampinriktade termer. Då är det motsättningen mellan arbete och kapital
som sätts i centrum. Men periodindelningen blir ändå i stort densamma.
Århundradets svenska historia utmärks i ett sådant perspektiv av återkommande
politiska och ekonomiska kriser och konflikter. När industrialismen bryter
igenom kring sekelskiftet 1900 orsakar den både politiska och sociala konvulsioner. Konflikterna på arbetsmarknaden avlöser varandra och de två huvudmotståndarna, arbetarklassen och företagarna, organiserar sig i landsomfattande
organisationer. På det politiska planet möter kampen för demokrati och allmän
rösträtt starkt motstånd från de konservativa kretsarna kring kung Oscar II och
i riksdagens första kammare. Fram till slutet av 1920-talet var klasskampen och
den socialistiska omvandlingen av samhället det dominerande politiska
perspektivet inom arbetarrörelsen. Kampen för den allmänna rösträtten å ena
sidan och socialdemokratins anpassning till det kapitalistiska samhället och den
parlamentariska demokratin å den andra utgör huvuddragen i skeendena fram
till 1930-talet (Sejersted 2005, särskilt kap. 2). Per Albin Hansson, som tog
över partiledarskapet efter Hjalmar Brantings död 1925, brukar framhållas som
den drivande kraften i förvandlingen av socialdemokraterna från ”klassparti” till
”folkparti”. I stället för arbetarklassen åberopar man folket som det politiska
subjektet. Partiet transformeras från ett arbetarnas intresseparti som vill avskaffa
det kapitalistiska systemet till ett folkets och medborgarnas parti som vill reformera kapitalismen (Dahlkvist 1976, Gröning 1988, Jonsson 2000, Schüllerqvist
1992, Therborn 1989). Genom en skicklig retorisk manöver kunde Per Albin
Hansson lägga beslag på begreppet ”folkhem”, som egentligen sedan tidigt
1900-tal tillhört högern. Ideologiskt framstod socialdemokratin efter cirka 1930
som ett hela folkets parti, vilket bland annat ledde till framgång i riksdagsvalet
1932. Per Albin Hansson blev statsminister och kunde inleda den långa eran av
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socialdemokratiskt regeringsinnehav, som bortsett från några månader sommaren 1936 skulle vara fram till 1976. Inledningen var emellertid besvärlig. Socialdemokratin var splittrad och saknade en samlad politisk strategi. Fraktionsstriderna var tidvis hårda, innan Hansson lyckades få majoritet för sin linje. Denna
innebar en grundläggande ideologisk-politisk förändring inom partiet. Därefter
vidtog en form av kompromissmakande med tidigare politiska motståndare,
särskilt bondeförbundet, som några år senare följdes av Saltsjöbadsavtalet 1938.
Här flyttades kompromissen, eller samarbetsandan, från den politiska sfären till
en annan arena, nämligen den industriella och fackliga (Jonsson 2000, s. 95).
Två viktiga drag i överenskommelsen kan noteras. Det ena var att avtalet lade
grunden för ett formaliserat samarbete mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer, Landsorganisationen (LO) och Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF).
Härmed ställdes staten och politikerna åt sidan. Det andra är att avtalet innebar
ett utbyte av centrala värden. Företagen skulle fortsätta att ha hela makten över
produktionens inriktning och organisering medan arbetarna tillförsäkrades en
hög och stabil löneutveckling (Johansson 1989, s. 405ff).
Grunden var därmed lagd för ”den svenska modellen”. Den väckte, som vi
sett, internationell uppmärksamhet av flera skäl. Den tycktes utlova en framkomlig väg mellan en ojämlik kapitalism med immanenta kriser och en diktatorisk kommunism. Gränserna mot extremerna uttrycktes klart, i snudd på
nationalistiska ordvändningar, i ett tal av statsministern 1933:
Demokratins öppna fiender […] utpekas bäst genom de vedertagna
beteckningarna bolsjeviker och fascister. […] Båda vägra att lojalt inordna sig under den demokratiska lagen för civiliserade människors samlevnad, båda vilja ersätta allas frihet med någras frihet att förtrycka andra.
Båda ha också osvenskheten gemensamt, de efterapa främmande förebilder
och lystra till paroller utifrån. (Hansson 1935, s. 108)

För att få majoritet i riksdagen var socialdemokraterna hela tiden beroende
av stöd från andra partier. Under långa perioder fick man det stödet av just de
exkluderade kommunisterna, så paradoxalt nog kom detta samhällsbygge i politiskt avseende periodvis att baseras på stöd från ett parti, som man samtidigt
bekämpade kraftfullt. I Schüllerqvists historieskrivning är Per Albins Hanssons
kamp mot kommunisterna ett av hans viktigaste verktyg för att utmanövrera
den interna oppositionen och få partiet att sluta upp bakom hans folkhemslinje
(Schüllerqvist 1992, kap. 6 och 7).
Under den här tiden var socialdemokraterna utan konkurrens det största
politiska partiet och intog, menar många historiker och statsvetare, i själva
verket en form av hegemonisk position i samhället. Sejersteds framställning av
denna period ges symtomatiskt nog rubriken ”Socialdemokratins lyckliga ögonblick” (Sejersted 2005, s. 197). Perioden kan identifieras med ”den svenska
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modellens” eller ”folkhemmets” uppgångs- och storhetstid, vilka är begrepp
som kommit att dominera i den svenska forskningen (Frenander 1999, Hadenius 2008, Johansson 1989, Jonsson 2000, Therborn 1989). Bortsett från
krigsåren första halvan av 1940-talet kännetecknas den här perioden av stabilitet. Ekonomiskt i form av en oavbruten och stark tillväxt i bruttonationalprodukten och politiskt i ett likaledes oavbrutet socialdemokratiskt regeringsinnehav. Först på 1970-talet bröts, som redan nämnts, denna unika utveckling.
Politisk kantring 1976
Det socialdemokratiska valnederlaget 1976 signalerade en kantring i svensk
politik och samhällsutveckling. Även om de olika borgerliga regeringskonstellationerna 1976-82 i princip förde samma typ av keynesiansk ekonomisk politik
som socialdemokraterna så framgångsrikt gjort i decennier, så har ändå perioden efter 1976 kännetecknats av kritik mot och uppbrott från gamla politiska
positioner. Det sätt att organisera och sköta ekonomin, politiken och välfärden
som etablerats under den föregående fasen ifrågasattes, nedmonterades och
omstrukturerades i nästan alla avseenden. Den politiska stabiliteten försvann,
den ständiga tillväxten ersattes av återkommande ekonomiska och finansiella
kriser, de kontinuerligt minskande inkomstskillnaderna förbyttes från 1980talet till oavbrutet ökade klyftor mellan fattiga och rika. De särdrag som
utmärkt det svenska folkhemmet suddades successivt ut och inte minst efter
inträdet i Europeiska Unionen (EU) 1995 blev Sverige ett land som alla andra i
Europa. Stabiliteten undergrävdes, vilket visats bland annat av vi sett fem regeringsskiften till dags dato och ett antal nya partier har gjort olika långa sejourer i
riksdagen. Från den allmänna rösträttens införande 1921 till miljöpartiets
inträde 1988 hade i princip samma fem partier (om än under olika namn) hela
tiden representerat valmanskåren. Efter 1988 har det alltid funnits minst sex
partier i riksdagen (Hadenius 2008, s. 129).
Anlägger man ett konfliktinriktat perspektiv är det likaledes uppenbart att
det på 1970-talet inträdde ett brott i den successiva och stabila förändring som
utgjorde folkhemsperiodens fundamentala kännetecken. Den exakta tidpunkten
för detta brott går inte att fastställa. Snarare är det enligt min mening en fråga
om en sorts brytningsprocess där flera mindre steg till slut innebär att ekonomisk politik, socialförsäkringssystem och politiska strukturer allt mer liknar
dem som dominerar i övriga Europa. Denna fortgående anpassning, som fick en
tydlig symbol Sveriges anslutning till den EU 1995, gör att man kan säga att
folkhemmet inte längre existerar (Elmbrant 1993, Frenander 1999, Hadenius
2008, Sejersted 2005).
Också den innevarande perioden kan bestämmas på olika sätt. Ur en
ekonomisk-politisk synvinkel har keynesianismen övergivits och statens roll i
det ekonomiska livet har inskränkts på mångahanda sätt. Det är inte längre tal
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om en konjunkturmotverkande eller -överbryggande politik. Inte heller ska
staten reglera marknader, eller bedriva aktivt ägande av företag. Avreglering och
privatisering av en rad branscher som tidigare drivits i offentlig regi har
genomförts, till exempel inom undervisningsväsendet och hälso- och sjukvårdsområdet. I statens ställe har marknaden allt mer kommit att betraktas som den
viktigaste arenan för ekonomisk-politiska beslut.
Ur en politisk-ideologisk synvinkel kom nyliberalismens marknadsvänliga
idéer att från 1980-talet fullständigt slå de mer vänsterinriktade och socialistiska
idéerna från sjuttiotalet ur brädet. En tid in på det nya millenniet tycks dock
den ideologiska diskursen återigen svänga och nyliberalismen tappa mark i
offentligheten. Det är dock alldeles för tidigt att sia om huruvida detta innebär
en svängning till mer socialistiskt färgade ståndpunkter. Den aktuella noteringen tycks snarare vara att det blir en trängsel i mitten av det politiska spektrumet.
Ur en förvaltningssynpunkt, som inte minst är intressant i vårt sammanhang, har vad som kallats New Public Management (NPM) kommit att bli den
helt dominerande formen för den offentliga förvaltningen sedan slutet av 1980talet. Henry Bäck och Torbjörn Larsson som behandlar frågan i sin grundläggande bok om svensk politik påstår att de här idéerna har haft ovanligt stor
genomslagskraft just i Sverige, men framhåller samtidigt att de ”gått som en
präriebrand genom västerländska demokratier” (Bäck & Larsson 2006, s. 222
resp. 356). Grundtanken är enkel: den offentliga förvaltningen ska efterlikna
det privata företagets agerande på marknaden. Konkret innebär det minskad
statlig styrning av ekonomin, att konkurrens införs också i offentligt finansierade verksamheter genom så kallade beställarutförarmodeller eller köp/säljmodeller, en förskjutning från politik till ledarskap, övergång från regelstyrning
till målstyrning samt att medborgarna alltmer kommer att betraktas som
kunder på olika marknader (Montin 2004, s. 111f). Övergången sker både på
statlig och kommunal nivå och kan därmed direkt komma att påverka folkbibliotekens organisation och driftsformer. Vi återkommer till frågan i avsnittet
om perioden kring 1996, när bibliotekslagen infördes.
FOLKBIBLIOTEKSPOLITIKENS FÖRÄNDRINGAR

Mot denna, mycket grovt skisserade, bakgrund ska vi i det här kapitlet granska
den svenska statens politiska göranden och låtanden angående folkbiblioteken.
De frågor som särskilt står i centrum gäller hur staten motiverar stöd till folkbibliotekets verksamhet. Varför är det viktigt för staten att alls engagera sig? Vad
vill staten att folkbiblioteket ska ha för uppgift? Hur skapas och upprätthålls
folkbibliotekets legitimitet? Frågorna kan besvaras på olika sätt och på grundval
av olika material. I det här kapitlet kommer diskussionen att begränsas till vad
som kan kallas en diskursiv nivå, det vill säga att underlaget för analysen i första
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hand utgörs av vilka intentioner som staten explicit eller implicit uttryckt i
samband med lagstiftning, utredningar och liknande. Hur statens intentioner
implementerats i konkret verksamhet på de enskilda folkbiblioteken ligger
utanför kapitlets räckvidd. Särskilt två omständigheter betingar detta. Dels är
biblioteksforskningens ännu tämligen outvecklade situation en faktor som gör
att denna studie med nödvändighet får en huvudsakligen deskriptiv karaktär.
Någon mer heltäckande historik som den Geir Vestheim har skrivit om den
norska politiken finns ännu inte i Sverige (Vestheim 1997). Man skulle rentav
kunna säga att det här är fråga om en historieskrivning ”ovanifrån”, byggd på
lättillgängligt offentligt källmaterial (jfr Broberg m fl 1993, s. 8). Dels är själva
projektets tidsmässiga och ekonomiska ramar ett skäl till att den forskningsmässigt ”enklaste vägen” i det här fallet varit den enda möjliga. Mer ambitiösa
teoretiska reflektioner måste därför i stor utsträckning utelämnas, och också i
det avseende skiljer sig den här framställningen kraftigt från Vestheims ambitiösa analys.
Under det sekel som förflutit sedan den första statliga myndigheten inom
biblioteksväsendet, bibliotekskonsulenterna, inrättades 1912 har många statliga
initiativ i form av offentliga utredningar eller regeringspropositioner tagits. Det
finns ett antal verkligt betydelsefulla sådana tillfällen, vilka på ett osökt och
organiskt sätt organiserar historieskrivningen i föreliggande studie. Jag kommer
alltså att särskilt försöka beskriva och granska viktiga drag i de samhälleliga,
politiska och kulturella förhållanden och villkor som gällde vid dessa tidpunkter, 1912, 1924, 1930, 1949, 1965, 1974, 1984, 1996 och 2009.
Vid fyra av dessa tidpunkter har folkbibliotekens allmänna uppgifter och
verksamhet har varit direkta föremål för offentliga utredningar: Valfrid Palmgrens Förslag från 1911, SOU 1924:5 Betänkande med utredning och förslag
angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet: överarbetning av ett den 25
maj 1923 av Folkbildningssakkunniga avlämnat utlåtande, SOU 1949:28 Folkoch skolbibliotek. Betänkande och förslag avgivet av folkbibliotekssakkunniga samt
SOU 1984:23 Folkbibliotek i Sverige, betänkande av folkbiblioteksutredningen. I
andra utredningar har folkbiblioteken behandlats mer marginellt, t ex i
Litteraturutredningens betänkande 1974:5 eller i de övergripande kulturutredningarna, SOU 1972:66 Ny kulturpolitik, SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning och SOU 2009:16 Betänkande av Kulturutredningen. Och vid två tillfällen,
1930 och 1965, fattade riksdagen, utan föregående utredning, beslut med
ganska vittgående konsekvenser för folkbiblioteken.
Utredningarnas karaktär skiftar på olika sätt, delvis beroende på om de är
bibliotekspolitiska utredningar, allmänna kulturpolitiska sådana, eller gällde
folkbildningsfrågor (1924). Av de fyra bibliotekspolitiska utredningarna finns
det en tydligare ideologisk ton i de första två än i den tredje. Denna ideologiska
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ton återkommer och förstärks sedan märkbart i den fjärde utredningen från
1984. Här syns inflytandet från den allmänna kulturpolitikens målsättningar
klart: folkbiblioteken har en viktig funktion i att fungera som alternativ till den
kommersiella bokmarknadens mindre lödiga produkter. Därigenom uppfyller
man målsättningen om att ”motverka kommersialismens negativa verkningar”. I
den senaste kulturutredningen, som ägnar biblioteksfrågan ett rätt omfattande
avsnitt, är inriktningen avsevärt mer administrativ/organisatorisk, medan den är
tämligen tyst om folkbibliotekens roll och funktion i samhället.
Därtill kan man säga att det statliga förhållningssätt som kommer till uttryck
i utredningarna, i deras direktiv och i ministrarnas kommentarer är i grunden
genomgående positivt fram till 2009. I helheten av denna utveckling går det att
urskilja en långsiktig trend i statens förhållande till folkbiblioteken, en berättelse
som ligger som en bärande bjälke genom de hundra åren: staten vill att folkbiblioteken ska öka samordningen och samverkan sinsemellan, för att därigenom kunna öka ”effektiviteten” i verksamheten och att efterhand utjämna de
stora skillnader som förelåg när de första statliga initiativen togs i början av
1900-talet.3
De utredningar som görs och de beslut som fattas speglar en verksamhet
som är en sorts framgångspromenad som hela tiden gör folkbiblioteken bättre:
fler besök, fler böcker, fler utlån, (åtminstone fram till 1980-talet) successivt nya
medier, breddad verksamhet etc. Det är ett återkommande omkväde fram till
den senaste utredningen. Där har tongångarna ändrats. Kanske är det så, att vi
nu ser slutet på denna utveckling? I utredningen från 2009 kan man mellan
raderna märka en viss skepsis gentemot den positiva värdering som dominerar i
tidigare utredningar. Kanske håller folkbiblioteken på att tappa greppet? De
farhågor som antyds synes besannade med de senaste årens biblioteksstatistiska
upplysningar, där nedgången i såväl besök som utlån är tydlig (se Höglund i
denna volym). Folkbibliotekens roll förefaller ha drabbats av oklarheter och
staten ser ett behov av förändringar. Signifikativt nog går de förslag som formuleras även nu på 2000-talet i samma riktning som den tidigare utvecklingen
under det förra seklet; det är ännu mer samverkan och samordning som efterlyses. Som vi ska granska närmare i avsnittet om 2009 års bibliotekspolitik, så
ges Kungliga Biblioteket ett nationellt ”samordningsuppdrag” som omfattar
även folkbiblioteken.

3

Perspektivet kan på så sätt sägas likna det som läggs ut i Dan Anderssons avhandling
Folkbibliotek makt och disciplinering från 2009. I avhandlingen tillämpar Andersson
ett foucaultskt angreppssätt som i hög grad fokuserar på hur centralisering och
effektivisering drevs fram och därigenom tyvärr tenderar att skjuta frågorna om vem
som driver utveckling och varför, i bakgrunden.
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Vad staten alltså hela tiden försökt uppmuntra och initiera är en ökad
ordning i den brokiga flora av bibliotekstyper som fanns för drygt hundra år
sedan. Då existerade förvisso kommuner som hade sina egna allmänna bibliotek. Samtidigt fanns på många håll också sockenbiblioteken med anor från
början av 1800-talet samt olika slags föreningsbibliotek, knutna till studiecirkelverksamheten inom olika folkrörelser (nykterhets-, frikyrko- och arbetarrörelserna). Vid sidan om dessa existerade också enstaka privata, kommersiella
lånebibliotek (Andersson 2009, s. 42ff Torstensson 1996, s.136ff). Såvitt man
kan tolka positionerna på den diskursiva nivå som den här uppsatsen utspelar
sig förefaller statens förhållande till den konkreta verksamheten ute i kommunerna hela tiden varit tämligen försiktig. Ur de offentliga dokument (lagar,
propositioner, utredningar etc.) som lägger grunden för den här framställningen
är det svårt att utläsa några riktigt kraftfulla styrande ingrepp från statens sida.
Principen om den kommunala självstyrelsen respekteras och de verktyg staten
använder är i princip av två slag: ekonomiskt stöd, som i relation till de resurser
kommunerna själva satsar är tämligen blygsamt, och en form av mestadels indirekt myndighetsutövande (jfr Lars Seldéns kapitel). De instrument som då
använts har varit, först, bibliotekskonsulenterna och, sedermera, Statens kulturråds avdelning för folkbibliotek, vilka haft en inspekterande och rådgivande roll
gentemot de allmänna biblioteken i kommunerna.
Det här kapitlet ska mer i detalj visa hur denna långsiktiga trend faktiskt
tagit sig ut i nationella politiska beslut och diskurser. De nio tidpunkter som
nämndes ovan kommer att utgöra skelettet för framställningen. Vägen fram till
den första beskrivs ingående i Magnus Torstenssons bidrag, så här görs bara ett
avstamp med en kort beskrivning av situationen.

1912 – ETT EPOKGÖRANDE BESLUT
Det första decenniet efter sekelskiftet 1900 karaktäriserades i Sverige av starka
politiska och sociala spänningar. Kampen för demokrati och allmän och lika
rösträtt drevs hårt av liberaler och socialdemokrater, starkt uppbackade av en
betydande och vital kvinnlig rösträttsrörelse (Hadenius 2008, Hedvall 2011,
Norborg 1999, Sejersted 2005). Under segt motstånd tvingades det konservativa lägret steg för steg på reträtt (Norborg 1999, s. 178). Efter en i jämförelse
med övriga nordiska länder ganska långvarig kamp nåddes småningom målet,
men alltså inte förrän 1921. I riksdagsvalet det året förverkligades för första
gången allmän och lika rösträtt för alla myndiga svenskar, kvinnor som män.
När den andra så kallade biblioteksförfattningen beslöts 1912 var sålunda alla
Sveriges kvinnor och mer än hälften av dess vuxna manliga befolkning uteslutna
från politiskt inflytande. Det är en viktig omständighet att ha i minnet.
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Klasskampen var hård. 1900-talets första decennium hade utmärkts av flera
konflikter mellan arbetare och arbetsgivare. Båda grupperingarna hade organiserat sig och successivt byggt upp sina styrkor. Landsorganisationen (LO) grundades 1898 och några år senare var det företagarnas tur, när Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) formades 1902. Arbetarklassen var onekligen en växande
kraft i samhället, men hade att kämpa inte bara mot SAF. Staten, det vill säga
de konservativa regeringarna vid sekelskiftet, oroade sig för fackföreningarnas
växande styrka och försökte genom lagstiftning stävja deras möjligheter att
agera. Spänningarna mellan arbetare och företagare lindrades inte av den
depression som inträdde 1908 och 1909, då industriproduktionen sjönk två år i
rad (Schiller 1967, s. 115, 124). Storstrejken 1909 var en kulmination som
innebar ett smärtsamt nederlag för arbetarrörelsen. Fackliga aktivister och
förtroendevalda avskedades och många av dessa valde att emigrera, bland annat
till USA. Medlemskapet sjönk drastiskt, ner till ungefär halva antalet året efter
strejken (Norborg 1999, s. 146). ”Arbetarrörelsen befann sig i kris”, konstaterar
historikern Bernt Schiller korthugget i sin analys av händelseförloppet (Schiller
1967, s. 169f).
Sverige utsattes med andra ord för starka slitningar. Landet hade också nyligen så att säga förlorat sina ena hälft. Den fredliga upplösningen av unionen
mellan Sverige och Norge (som ingåtts i samband med Napoleonkrigen knappt
hundra år tidigare, 1814), var naturligtvis ett slag mot den svenska självbilden.
Även om Sveriges förflutna som europeisk stormakt sannerligen tillhörde historien fanns det krafter som gärna sett ett militärt ingripande för att vidmakthålla
unionen. Upplösningen rubbade den tidigare balansen och självkänslan. Historikern Bo Stråth, som i samband med hundraårsminnet av upplösningen publicerade en grundlig analys av unionsperioden, kunde lakoniskt konstatera:
”Självsäkerheten från förr var borta” (Stråth 2005, s. 512).
I en form av psykologiserande resonemang om den svenska mentaliteten
åren efter unionsupplösningen ville Stråth lansera en kompensationsstrategi.
Efter att Norge och Sverige sålunda gått skilda vägar sköt ”moderniserings- och
framtidstänkandet” i Sverige fart på allvar. En ”propp av reformmotstånd gick
ur och en konservativ reformstrategi utvecklades […] som ett svar på smäleken i
samband med unionsupplösningen får man tänka sig” (Stråth 2005, s. 529).
Han är inte ensam om tanken. Också idéhistorikern Conny Mithander har varit
inne på den. I början av nittonhundratalet, skrev han i en uppsats, ”föddes en
ny, framåtblickande och fredlig stormaktsdröm: visionen om Sverige som en
kommande industriell och ekonomisk världsmakt” (Mithander 2000, s. 205).
Det var en vision som förordades och hade sin förankring i flera politiska läger.
Den formulerades emellertid främst av den så kallade unghögern, en Gruppering av intellektuella som var både konservativ och framstegsvänlig och vars
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ledande namn var Rudolf Kjellén, professor i statsvetenskap vid den nybildade
högskolan i Göteborg. (ibid. s. 206ff).
Den svenske etnologen Åke Daun sammanfattade effektivt och elegant situationen i en uppsats om Gustav Sundbärg, professor i statistik och legendarisk
emigrationsutredare:
Samhällets över skikt var starkt konservativt och fruktade arbetarklassens
politiska och fackliga medvetenhet. Statsmakterna ingrep med nyskrivna
lagar mot politisk och facklig agitation och lejde militären mot strejkande
arbetare. Storstrejken 1909 uppvisade klart de djupa klassmotsättningarna. Striden om den allmänna rösträtten var hård, likaså motsättningarna mellan högern och vänstern i försvarsfrågan. Unionsupplösningen
1905 och Danmarks starka ekonomiska ställning gav ytterligare anledning till allmänt missmod. (Daun 2001, s. 108f)

Missmodet och melankolin var inte något som präglade bara svenska intellektuella. Idéhistorikern Svante Nordin har i sin bok Filosofernas krig redogjort
för hur Europa av många av dåtidens intellektuella upplevdes som trött och
handlingsförlamat. Kontinenten behövde ruskas om och ryckas upp ur sin
skenbara letargi. Första världskriget hälsades, åtminstone inledningsvis, som den
signal som skulle återge Europa livskraften från förr. Nyssnämnde Rudolf
Kjellén var en som i Sverige uttryckte förhoppningar om att kriget måtte innebära förnyelse av gamla förfelade ideal (Nordin 1998, kap 1). Sådana idéer om
någon sorts återfödelse skulle, som vi vet, komma på skam i det världskrig som
skulle skörda miljontals unga mäns liv och medföra fyra kejsardömens (tyska,
ryska, österrikisk-ungerska och ottomanska) fall och en fundamental omritning
av Europas karta (Hobsbawm 1997, kap. 1).
Samhälleligt brytningsskede
Samhället befann sig vid sekelskiftet 1900 med andra ord i ett både långsiktigt
och akut brytningsskede. Den långsiktiga trenden betydde ett uppbrott från
hierarkier, adelsvälde och kungamakt. Den akuta brytningen var förstås första
världskriget som i högsta grad kom att påskynda den långsiktiga omvandlingen.
Industrialismen, parlamentarismen och den representativa demokratin var på
väg. Nya sociala och demografiska strukturer trädde fram. Etnologen Orvar
Löfgren beskrev i en inflytelserik bok läget i samhället kring det förra sekelskiftet i följande ordalag: ”1880- och 1890-talen var en tid fylld av oro och polarisering i det svenska samhället. Ståndssamhället hade vittrat sönder och traditionella normer kring hierarki, lojalitet och förnöjsamhet fungerade inte längre.
[…] Nu skedde en radikal omgruppering i det sociala landskapet. Det växande
arbetarproletariatet på landsbygden och i städerna sågs som ett allt större hot
mot den sociala ordningen” (Löfgren & Frykman 1979, s. 117f).
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Den omvandling samhället genomgick möttes med fruktan och misstro såväl
som med entusiasm och optimism. Det gamla samhällets överklass var, inte
förvånande, motsträvig och misslynt, medan framstegstro och utvecklingsoptimism bredde ut sig på andra håll, framför allt i industri- och företagarkretsar (Frängsmyr 2000, s. 207). Den ”sociala frågan”, det vill säga fattigdom, usla
boendeförhållanden, alkoholmissbruk och andra bekymmer som främst drabbade den fattigare delen av befolkningen, kunde åtgärdas på olika sätt. Ökad
industriell aktivitet och ”moralisk upprustning” anfördes av olika delar av
borgerligheten som recept (Löfgren & Frykman 1979, s.119).
Arbetarrörelsens politiska kamp för demokrati och socialism och de därmed
förbundna bildningssträvandena var en annan sida av tron på en ljusare framtid.
I processen var många aktörer och institutioner involverade och verksamma. En
av de institutioner som bar upp den nya tiden var folkbiblioteket. Redan sedan
länge hade biblioteket förknippats med upplysning och bildning och dess betydelse för att forma det nya samhällets medborgare kom vid den här tiden i fokus
i Sverige.
På annan plats i den här volymen har Magnus Torstensson ingående skildrat
hur tillkomstprocessen såg ut. Här kan vi därför nöja oss med att konstatera att
staten 1912 tog ett fast grepp över folkbibliotekens utveckling. Åtminstone
hade den skaffat sig goda verktyg för att påverka deras framtid där det mest
betydelsefulla var tillsättandet av bibliotekskonsulenterna. Men det är viktigt att
komma ihåg att själva driften av biblioteken fortfarande låg hos kommunerna
respektive de olika folkrörelseorganisationerna. Bibliotekskonsulenternas funktion skulle vara vägledande genom att bistå med råd och upplysningar, ge ut en
normalkatalog, anordna kurser och författa en lärobok i biblioteksskötsel (Förslag angående statsunderstöd …, s. 34).
Statsmakten och den ledande eliten i samhället såg positivt på bibliotekens
existens. De betraktades som utomordentligt viktiga folkbildningsinstitutioner
och härdar och spridningscentraler för de ledande samhällsklassernas kultur. I
en jämförande analys av Palmgrens utredning och 1995 års kulturutredning
konstaterar Joacim Hansson angående Palmgrens synsätt att ”[b]iblioteken ses
som anstalter som ska bidra till samhällsmedborgarnas förädling” (Hansson
1997, s. 76). Detta perspektiv ligger som en underliggande styrande princip i
hela hennes engagemang i biblioteksfrågan. Hon hyste aldrig några tvivel om
”bibliotekets oskattbara betydelse som kulturbärare af första rang” (MunchPetersen 1911, s. 8). De möjligheter de rätta böckerna hade att bibringa nationens hela befolkning sunda idéer och värderingar kunde knappast överskattas,
menade hon. Det är därför inte att undra över att hon ägnade nästan trettio
sidor i sitt förslag åt att diskutera de olika biblioteksformernas (skolbiblioteken
respektive de allmänna) bestånd. Men det är intressant att notera att hon också
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underströk en mer krasst ekonomisk vinning som kan bli följden av en satsning
på allmänna bibliotek för hela befolkningen. Det gällde här att följa ”mäktiga
kulturländer” som England, USA och Tyskland vilka alla hade insett bokens,
bildningens och bibliotekens betydelse för att ”höja ett folks intelligens och
andliga lifaktighet”. Och det var bara ett folk som stod på högsta bildningsnivå
som kunde ”blifva och förblifva utvecklingsdugligt och konkurrenskraftigt på
världsmarknaden” (s. 51). Palmgrens idéer slöt sålunda väl an till de strävanden
som unghögern gett uttryck. Hennes idéer anammades av den sakkunniggrupp
som utarbetade det förslag som riksdagen antog 1912. Vi kan med andra ord
sluta oss till att ett av statens främsta motiv för att stödja folkbiblioteken var att
de genom sina folkbildande funktioner skulle medverka till folkets upplysning
och förädling. I sin tur kan detta motiv sorteras in under ett mer övergripande,
som kan karaktäriseras som inordning av de lägre klasserna i en samhällsomdaning som skulle vila tryggt i den bildade och besuttna överhetens händer
(Andersson 2009, Hansson 1998, Torstensson 1996). Den legitimitet som
krävdes för att folkbiblioteken verkligen skulle kunna spela denna roll hämtades
i att de riktades till alla grupper och klasser i samhället. Inget medlemskap och
inga utlåningsavgifter skulle krävas för att nyttja bibliotekens resurser.
Palmgren underströk i sin utredning 1911 å det starkaste detta krav om att
inga låneavgifter skulle tas ut och att biblioteken skulle rikta sig till hela befolkningen. I detta avseende, liksom i flera andra, slår inspirationen från de amerikanska public library-idéerna tydligt igenom. Några år tidigare hade hon ju, på
regeringens uppdrag genomfört en månadslång studieresa i USA för att lära
känna verksamheten där. Denna rapporterade hon i boken Bibliotek och folkuppfostran: anteckningar från en studieresa i Amerikas Förenta stater. Det är spännande att se hur hon i sina skrifter formulerade en idé om bibliotekets uppgift
som långt senare skulle konceptualiseras som ”en lågintensiv mötesplats”.4 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. 49f). Det var helt följdriktigt att
hon ville att beteckningen ”allmänt bibliotek” skulle stadfästas. Epitetet ”folk”
hade på den här tiden ett tydligt nedsättande och deklasserande innehåll, och
associerade alldeles för starkt till arbetarrörelsens språkbruk, menade hon.
Namnfrågan engagerade också den sakkunniggrupp som bearbetade Palmgrens
utredning till det Förslag angående statsunderstöd åt kommunala bibliotek, skol4
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bibliotek och vissa riksorganisationers bibliotek, som riksdagen behandlade året
efter, 1912. En av de sakkunniga reserverade sig mot namnet ”kommunala
bibliotek” och vidhöll att de skulle kallas ”folkbibliotek”, såsom var fallet i 1905
års kungörelse.
Bristen på enhetlig organisation
I perspektivet av den nationella folkliga bildningsambitionen var det uppenbart
problematiskt att de enskilda biblioteken hade så olika standard och i alldeles
för stor utsträckning helt enkelt var undermåligt utrustade. I sin utredning
ägnade Palmgren många sidor åt att beskriva och beklaga detta tillstånd. Utan
tvekan var ”bristen på enhetlig organisation” det mest besvärande, menade hon
och pekade både explicit och implicit ut vilken uppgift staten borde fylla i
relation till denna alltför brokiga mångfald av folkliga bibliotek (Munch-Petersen 1911, passim; citat fr. s. 43).
Med den förordning som beslöts 1912, och som i allt väsentligt alltså följde
de förslag Palmgren hade gett, var grunden för statens engagemang i folkbiblioteken därmed lagd. Det förnämsta verktyget var den myndighet, som, hur
begränsad till omfånget den än var i början, skapades i och med inrättande av
konsulenttjänsterna.
Ekonomiska, kunskapsmässiga och ideologiska verktyg hade också skapats
och alla dessa skulle komma att brukas i omkring sex decennier. De ekonomiska
bidragen var redan 1912 tämligen blygsamma, åtminstone ur statens synvinkel,
och snart kom de att urholkas än mer. Det hindrade inte att de till att börja
med kunde ha stor betydelse för det enskilda bibliotek som mottog stödet. Två
år efter beslutet inföll första världskriget och även om Sverige var neutralt
påverkade detta svensk ekonomi med en kraftig inflation. På 1920-talet stod det
klart att de summor som folkbiblioteken kunde ansöka om i statliga bidrag var
nästan löjligt låga. Den begränsning till ett maximum om 400 kr, som stadgats
1912 var fortfarande oförändrad. En reform, eller åtminstone en justering av
nivåerna blev alltmer pockande. Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB)
sände 1919 genom sin styrelse en skrivelse till regeringen (eller till ”Konungen”
som man skrev på den tiden) med en sådan propå. Man ansåg att en ”revidering
i vissa avseenden [var] av behovet påkallad” när det gällde ersättningen och föreslog att maximigränsen ”här liksom i Danmark” helt och hållet avskaffades
(BBL 3/1919, s. 128f). Något direkt gehör fick man dock inte, men en utredning tillsattes i början av tjugotalet. Dess Betänkande med utredning av och förslag angående Det fria och frivilliga bildningsarbetet, SOU 1924:5, ledde inte
heller till några väsentliga förändringar i statens förhållningssätt. Först i statsverkspropositionen 1930 kom en efterlängtad uppskrivning av bidragens storlek.
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Valfrid Palmgren
Tillkomstprocessen vid den biblioteksförfattningen 1912 var kort och intensiv.
Det finns flera anmärkningsvärda omständigheter att dröja vid. Här ska vi
stanna vid tre, alla knutna till processens huvudperson: Valfrid Palmgren. Den
första är förstås att hon var kvinna. Vid den här tiden var kvinnornas plats i
samhället ännu mycket starkt kringskuren och i princip begränsad till privatlivet. Rösträtten var i stort sett dem förmenad (änkor som ärvt mannens företag
kunde ha viss rösträtt i kommunala val). Det skulle dröja nästan ett årtionde
efter att hennes förslag i sina huvuddrag röstats igenom i riksdagen tills den
allmänna rösträtten genomfördes och ett fåtal kvinnor (blott fem stycken) skulle
ta plats i riksdagen. Ytterligare nästan tre decennier skulle förflyta innan den
första kvinnan kom in i regeringen, Karin Kock 1947 (Ohlander 2000, s. 106).
Att en kvinna på det vis som Palmgren gjorde tog plats i offentligheten och
dessutom formulerade förslag till nationell politik, var med andra ord synnerligen exceptionellt.
Palmgren var därtill akademiker. Hon hade avlagt filosofie doktorsexamen
1905 och också det var synnerligen ovanligt. Kvinnor förväntades inte genomgå
högre studier, ens på gymnasienivå. Även om de formellt sett tilläts avlägga studentexamen från 1870 skulle det dröja till 1920-talet tills de fick komma in på
läroverken och därmed kunna genomgå samma utbildning som männen. Rätten att skrivas in på universitetet hade erövrats 1873, men det var naturligtvis
en försvinnande minoritet som kunde utnyttja den. Den första kvinnliga doktorsexaminationen ägde rum 1883, då Ellen Fries erövrade doktorshatten med
en avhandling i historia (Frängsmyr 2000, s. 194ff, Ohlander 2000, s. 42f).
Redan dessa omständigheter gör Palmgren till en utomordentlig personlighet i Sveriges historia och en pionjär inte bara för folkbiblioteksrörelsen i
landet, utan också för kvinnorörelsen (jämför Myrstener 2012). Men det finns
ytterligare ett intressant förhållande att uppmärksamma när det gäller Palmgren
och det är hennes politiska tillhörighet. I forskningen om de svenska folkbibliotekens historia har Joacim Hansson hävdat att det går att vaska fram en
underliggande ideologisk hållning som hämtar mycket inspiration från konservativa idéer (Hansson 1998, s. 139f). Hanssons uppfattning har senare fått stöd
i Dan Anderssons avhandling från 2009. Implicit i den här analysen skulle då
ligga att folkbibliotekens utveckling kom att styras i hög grad av samhällets
överhet, och inte av folket självt. Andersson kan på visst sätt sägas driva den
tesen vidare i det att han starkt understryker folkbibliotekens medverkan i
disciplineringen av folket. Folkbiblioteket, hävdar han, blev en apparat ”för
fostran av lämpliga medborgare i det moderna samhället” (Andersson 2009,
s. 193).
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Denna uppfattning har dock inte stått oemotsagd. I en kritisk recension i
Dansk Biblioteksforskning av Anderssons bok vill uppsalaforskaren Kerstin Rydbeck lyfta fram folkbibliotekens förankring i folkrörelserna och menar att folkbiblioteken lika väl kan ses som ett ”initiativ nedifrån”, avsett att ”stärka demokratin” och ”fungera frigörande” (Rydbeck 2010, s. 50). Det är knappast att ta
till överord att hävda att svensk folkbibliotekspolitik i efterhand i stor utsträckning kommit att uppfattas som framstegsvänlig, starkt demokratiskt inriktad,
öppen och universalistisk. Inte minst inom verksamheten själv har denna bild
tenderat att breda ut sig. Är detta då en vanföreställning? Det är obestridligt att
de fundamentala idéerna formulerades av en kvinna som tillhörde dåtidens
konservativa partigruppering. Under några år representerade hon högern i
Stockholms stadsfullmäktige. Hur kan det komma sig att en högerkvinna gav
både form och innehåll åt en politik som bär tydliga drag av ståndpunkter som
sedermera snarast kommit att förknippas med socialdemokratin?
Det går naturligtvis inte att här ge ett fullödigt svar på den frågan. En viktig
aspekt att utreda vore i så fall att närmare bestämma i vilken utsträckning socialdemokratins ideologi så att säga ligger inom modernitetens idésfär rent allmänt, och därmed kunnat delas med till exempel konservativa grupperingar
som också varit positiva till delar av samhällets moderniseringsprocess. En
annan aspekt går mer in på hur de konservativa förhöll sig vid denna tid. Förutom det tämligen generella svar om folkbiblioteksideologins konservativa rötter
som ges av Hanssons analys, menar jag att man måste se närmare på de idéer
som omfattades av de dåtida konservativa, liksom även de kopplingar som
Palmgren kan ha haft till dessa. Det är också en forskningsuppgift som ligger
utanför ramarna för den här studien, men några förhållanden kan antydas. Jag
menar att en del av förklaringen står att finna i att högern helt enkelt rymde en
progressiv och reformvänlig falang. En konservatism som förhöll sig smidigt och
pragmatiskt till de stora politiska frågorna i början av förra seklet. Trots motstånd mot allmän rösträtt och ett parlamentariskt politiskt system uttryckte
framför allt den så kallade unghögern en tro på förändring och framsteg. Ovan
stiftade vi bekantskap med statsvetarprofessorn Rudolf Kjellén, som var en av
riktningens mest prominenta företrädare. Även om dess starkaste förankring
fanns i Göteborg, var unghögern också representerad i Stockholm. Mig veterligen har ingen närmare forskat kring Palmgrens relationer till denna unghöger,
men det förefallet inte sökt att tänka sig att sådana fanns.
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1930 – STATENS EKONOMISKA ÅTAGANDE ÖKAR
Perioden kring första världskriget hade varit ovanligt dramatisk och växlingsrik
med starka klassmotsättningar och konflikter mellan organisationer och
meningsskiljaktigheter mellan de ledande politiska partierna. Stormarna hade
emellertid ridits ut och förutsättningarna tycktes trots allt goda för en lugnare
politisk utveckling fastän vägen dit var längre än många trott (Hadenius 2008,
s. 49).
Utvecklingen på tjugotalet skulle i vissa avseenden innebära ett upprepande
av tiotalets politiska och ekonomiska instabilitet, om än med andra aktörer
inblandade. Till arbetarrörelsens besvikelse ledde inte den allmänna rösträtten
1921 till att det skapades en stabil politisk majoritet i riksdagen, motsvarande
den arbetarklassen hade i befolkningen som helhet. De tio åren efter rösträttsreformen kom i stället att se sju olika regeringskonstellationer, där statsministerposten växlade mellan alla de tre stora riksdagspartierna; högern, liberalerna och socialdemokraterna (Norborg 1999, s. 290). De politiska motsättningar var skarpa, vilket kom till tydligt uttryck i samband med andrakammarvalet 1928, som gått till historien som ”kosackvalet”. Arbetarrörelsens två
partier (socialdemokrater och kommunister) hade ingått valsamarbete, vilket
framkallade starka reaktioner hos Högern vars valkampanj blev synnerligen
oförsonlig. På affischer över hela landet kunde svenskarna läsa att ”[e]n var som
röstar på arbetarepartiet röstar för Moskva”. Statsvetaren Peter Esaisasson, som
skrev en avhandling om svenska valkampanjer, betecknade ändå parollen som
”jämförelsevis återhållsam”: på andra affischer beskylldes arbetarpartierna för att
verka för ”familjebandens upplösning, barnens förvildning och sedernas förfall”
(Esaiasson 1990, s. 146).5
Växlingarna i ekonomin var likaledes påtagliga. Strax efter krigsslutet kom
en djup depression med mycket höga arbetslöshetstal (upp till 27 %). En bit in
på 1920-talet återhämtade sig konjunkturen och även om arbetslösheten fortfarande var betydande kunde en viss standardökning komma folkflertalet till
del. Mot slutet av årtiondet vände utvecklingen återigen och med börskraschen
i New York i oktober 1929 föll kapitalismen ner i sin dittills djupaste kris
(Norborg 1999, s. 70, Schön 2007, s. 327). Överallt i den kapitalistiska delen
av världen bredde arbetslöshet och fattigdom ut sig.
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Situationen var inte annorlunda i Sverige. Fram emot 1930 steg arbetslösheten brant och närmade sig siffrorna från tio år tidigare. Oron på arbetsmarknaden var stor och strejker och lockouter avlöste varandra. En av dessa konflikter kom att få synnerligen ödesdigra och tragiska konsekvenser. Vid en strejk i
Graningeverken i Ådalen kallade ägarna in strejkbrytare. När några av dessa
blev misshandlade rekvirerade länsstyrelsen militär hjälp. De lokala fackföreningarna organiserade i protest ett stort demonstrationståg. När detta vägrade
att följa militärens anmodan om att stanna öppnade denna eld och fem personer dödades och fem sårades (Norborg 1999, s. 192). Opinionsstormen mot
militären och regeringen blev stark, men trots den uppjagade stämningen kan
man i efterhand konstatera att Ådalen 1931 snarast markerade slutet av ett turbulent skeende och i stället signalerade inledningen till en lång period av samförstånd såväl i politiken som på arbetsmarknaden.
Denna häftiga och dramatiska inrikespolitiska utveckling hade sin motsvarighet – eller, rättare, överträffades av – utvecklingen i resten av Europa. I
många länder förekom oroväckande antidemokratiska tongångar. I Italien hade
fascisterna under ledning av Benito Mussolini tagit makten redan 1922. I Tyskland växte successivt det folkliga stödet för det nazistiska partiet med Adolf
Hitler som ledare tills att det 1933 segrade i valet till riksdagen. När Hitler i
mars det året tillträdde som rikskansler dog slutligen den demokratiska
Weimarrepubliken. Det av Hitler proklamerade ”tusenårsriket” kom att inleda
sin tolvåriga existens.
Om det berodde på den allmänna politiska och ekonomiska instabiliteten att
folkbildningsutredningen från 1924 inte omedelbart kom att avsätta några
konkreta resultat ska vara osagt här. Det som betänkandet underströk låg emellertid helt i linje med tidigare ståndpunkter och attityder. Återigen betonades
folkbibliotekens viktiga roll i folkbildningen. Utredningen ansåg att de var det
”mest effektiva bildningsmedlet”, bland annat i samband med det man i anslutning till en stark strömning inom Arbetarnas Bildningsförbund kallade ”självbildningsarbetet” (SOU 1924:5, s. 14f). Vikten av att folkbiblioteket skulle vara
”ett allmänt bibliotek”, det vill säga att det var öppet för alla, underströks likaså:
”Olika samhällsklasser och parter, olika intressen, olika åldrar skola kunna
mötas inom folkbiblioteket” (ibid.). Inte minst uppmärksammades barnen som
en viktig grupp för biblioteken att arbeta med. USA framhölls som ett föredöme häri. Ett annat föredöme som utredningen gärna riktade blickarna mot
var Danmark, särskilt i samband med att man föreslog att bibliotekarierna
borde få viss utbildning. I Danmark hade då precis nyligen Statens biblioteksskole startats och de sakkunnigas önskan om att en liknande utbildning borde
införas i Sverige var stark. Utbildningen betraktades rentav som en ödesfråga
och kunde inte uppskjutas ”utan fara för att folkbiblioteksarbetet i Sverige skall
fördröjas i sin utveckling” (ibid. s. 31).
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Utredningen tryckte, liksom Palmgren och 1912 års kommitté, med kraft
på nödvändigheten av samordning och centralisering av verksamheten. I
sammanfattningen uttrycktes detta mycket klart. Där fastslogs att sakkunnigas
mål hade varit att ”dels befordra en mera effektiv och mera kvalificerad biblioteksverksamhet inom såväl folkbibliotek som studiecirklar, dels foga stora och
små bibliotek samman i ett system, där de större kommunerna […] understödja
biblioteksverksamheten i mindre väl utrustade kommuner” (ibid. s. 68).
Biblioteksbladet införde i nr 2, 1924, en sjutton sidor lång refererande kommentar till utredningen. Kommentaren andades tillfredsställelse med det mesta
som utredarna kommit fram till. Det noterades bland annat att utredarna i flera
fall inspirerats av förhållandena i Danmark, vilket mottogs mycket positivt
(BBL 1924:2 ss. 34ff). Vårt södra grannland framhölls ofta, vilket påpekats
ovan, som ett föredöme när det gällde folkbibliotekens organisation och arbete.
Tidskriftens redaktör, Fredrik Hjelmquist, hade varit en tongivande medlem i
utredningen, varför det knappast är förvånande att betänkandet möttes med
stor entusiasm från det hållet.
Av alla förslag som framfördes stöttade ecklesiastikministern egentligen bara
ett: en ökning av de statliga anslagen. Den var dock påtaglig – över 40 % –
vilket väl får sägas ge en antydan om att folkbiblioteken behandlades med viss
välvilja. Utredningen bekräftade folkbibliotekens allmänna ställning: deras legitimitet i det "politiska systemet" var hög.
1930 års författning
Början av 1930-talet framstår i ett svenskt sammanhang på många sätt som en
nytänkande, radikal och optimistisk period. Intellektuellt, inte minst ur ett
allmänt ideologiskt och politiskt perspektiv innebar trettiotalet en sorts nytändning. En grupp kulturforskare ville sålunda i ett projekt sätta etiketten ”Det
moderna genombrottets andra fas” på denna tid (Nolin (red.) 1993). Beteckningen syftar förstås på det som i litteraturhistorien går under namnet ”det
moderna genombrottet” på 1880-talet med författare som Georg Brandes och
August Strindberg. Då formades det förhållningssätt som senare kom att kallas
”kulturradikalismen”. I en uppsats som emanerade från det nämnda projektet
gjorde idéhistorikern Crister Skoglund följande karaktäristik av detta förhållningssätt. Företrädarna underströk bland annat att människan var ”god” och
”utvecklingsbar hela livet”, ett synsätt som gjorde självbildningstanken central
för de kulturradikala. Vidare var man rationalister och antimetafysiker och
framhöll ”naturvetenskapen som förebild för hur kunskap nås”. Darwin och
Spencer var stora inspiratörer och en sorts optimism angående människans
evolution till allt högre och bättre stadier frodades (Skoglund 1993, s. 113f, se
också Richardson 1963, ss. 94ff ).
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När den andra fasen inföll kring 1920- och 30-talen var, betonade Skoglund, den mest ogrumlade framtidsoptimismen borta, men andra inslag i själva
förhållningssättet bestod. Föreställningar som ”kamp mot förljugenheten”,
”kamp mot all slags metafysik” och ”idealet om den fristående kritikern”
liknade dem som förts till torgs i slutet av 1800-talet (ibid. s. 120f). Besläktad
med sådana antimetafysiska och rationalistiska tankegångar var funktionalismen, som slog igenom på Stockholmsutställningen 1930. Ursprungligen
handlade den om ett nytt sätt att betrakta arkitektur. Avgörande var att byggnadernas funktion skulle styra dess utformning och uttryck. Man tog avstånd
från tidigare epokers mer eller mindre svulstiga utsmyckningar som inte hade
någon relation till vad byggnaden eller rummet skulle användas till. Utställningen mottogs med oerhört intresse, både i Sverige och utomlands. Totalt
inregistrerades fyra miljoner besökare (hela Sveriges befolkning vid tidpunkten
var ca 6 miljoner!). Omdömena i tidningspressen och bland kulturskribenter
om dess innehåll var skiftande. Utställningen uppfattades av många som
”osvensk”, när den propagerade för industriell masstillverkning (Rudberg 1999,
s. 188f). Men den kunde också, som Bertil Nolin konstaterade med hänvisning
till Ivar Lo-Johanssons minnesbild, ses som en ”utopisk modell av det nya
samhälle som arkitekter, sociologer och ingenjörer, ’den nya saklighetens’ företrädare nu ville bygga, ett nytt samhälle präglat av förnuft, rationalitet och
planmässighet” (Nolin 1993, s. 79).
Trots djupgående ekonomisk kris, stor arbetslöshet och politisk instabilitet
fanns det i Sverige alltså idéer och föreställningar om en ny och bättre värld.
Moderniseringen löpte till synes ofrånkomligen vidare och det var i denna
komplexa kontext av modernisering och framtidstro vid sidan av ekonomisk
kris, arbetslöshet och antidemokratisk politisk mobilisering som en ny biblioteksförfattning såg dagens ljus 1930. Frågan hade alltså i någon mån beretts
genom den utredning från 1924 som refererades ovan och riksdagsbeslutet togs
redan i maj 1929, men författningen utfärdades inte förrän i januari 1930. De
nya skrivningar som beslutades i riksdagen bjöd på få genomgripande förändringar i relation till den gamla författningen från 1912. Kraven på ökad
kompetens hos personalen på de lokala biblioteken skärptes och ett nytt
begrepp infördes. Det gällde den finansiella insats som gjordes av den kommun
eller den förening som drev det bibliotek som erhöll bidrag från staten och
kallades ”ortsbidrag”. Detta ortsbidrag låg till grund för beräkningen av statsbidragets storlek upp till ett tak om 5000 kr. Tillsammans med de tilläggsbidrag
som också kunde utgå blev den maximala summan på det statliga stödet nu
totalt 10000 kr. Det motsvarade en uppskrivning på 25 gånger från det tidigare
maximibeloppet om 400 kr.
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Centralisering
Förändringen i stödvillkoren var också viktiga för biblioteken i så måtto att de
ytterligare drev på samordningen och inordningen under de kommunala
biblioteken. Ännu ett steg togs mot ett mer centraliserat och enhetligt folkbiblioteksväsende. I förordningens detaljerade bestämmelser för vilka bibliotek
som skulle komma i åtnjutande av bidrag och hur det skulle beräknas, infördes
en ny, synnerligen viktig klausul, som skulle få stor betydelse för bibliotekens
utveckling lång tid framöver. Det stadgades nämligen att för de bibliotek som
fick mer än 2000 kr i statsstöd skulle Skolöverstyrelsen (det vill säga bibliotekskonsulenterna) pröva och godkänna bibliotekariernas kompetens. På liknande
sätt infördes en bestämmelse om att ”tilläggsunderstöd” kunde utbetalas i vissa
fall, givet att biblioteket uppfyllde vissa kvalitetsvillkor angående dess ”ledning”
och ”handbokssamling” (SFS 1930:15, s. 27). Dessa nya villkor var ett starkt
incitament till en allmän höjning av biblioteksyrkets professionella innehåll och
status. Ser man närmare på folkbibliotekens innehåll och verksamhet, t ex angående beståndsutveckling, innebar förordningen från 1930 emellertid inte så
stora förändringar. En skillnad var att de synnerligen strikta formuleringarna i
tidigare allmänna villkor angående vad slags litteratur som kunde finnas i folkbibliotekens bestånd mildrades något. 1920 års bestämmelser hade i kategoriska
termer uttryckt att ”böcker av osedligt innehåll ej få införlivas med biblioteket”
(SFS 1920:948). Tio år senare hade ordet ”osedligt” strukits och ersatts av en
formulering, som hämtats från 1924 års utredning, om att i den mån ett
bibliotek hade litteratur som Skolöverstyrelsen fann vara av undermålig moralisk eller konstnärlig halt skulle det bara kunna få statsstöd om det ställde sig till
efterrättelse i detta avseende (SFS 1930:15, jfr SOU 1924:5, s. 26). Några
väsentliga innehållsliga förändringar i statens intresse för folkbiblioteken kan
inte förmärkas i 1930 års författning. Dennas stora betydelse låg i att de
ekonomiska anslagen skrevs upp ordentligt och att kvalitets- och kompetensfrågorna lyftes fram. I statens ögon fortsatte folkbiblioteken att göra ett bra
arbete med att uppfylla de motiv och intentioner staten hade och deras legitimitet fortfor att vara hög. Och från bibliotekariehåll var man synnerligen nöjd.
Redan i samband med riksdagsbeslutet 1929 kommenterades statsutskottets
yttrande – som båda kamrarna hade bifallit utan debatt – i Biblioteksbladet, på
ett sätt som knappast kan missförstås: ”Det svenska biblioteksarbetets målsmän
äro statsmakterna den största tack skyldiga för den utomordentligt betydelsefulla omorganisation som beslutats” (BBL 4/1929 s. 146).
Det förslag som riksdagen beslöt 1930 utgjordes av en proposition författad
av ecklesiastikministern Claes Lindskog i C. G. Ekmans liberala regering. Lindskog hade varit ordförande i ”folkbildningssakkunniga”, dvs. de som utrett ”det
fria och frivilliga folkbildningsarbetet” (SOU 1924:5) och han fick ett speciellt
tack i Biblioteksbladets kommentar. Som nämndes ovan var Fredrik Hjelmquist
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en av de ”folkbildningssakkunniga”. Han var den ena av de två redaktörerna för
Biblioteksbladet, den andre var Knut Tynell. De kretsar som utredde, kom med
förslag och beslutade om bildnings- och biblioteksfrågorna på 1920-talet var
med andra ord inte särskilt stora.
Två år efter biblioteksförfattningen, 1932, intog socialdemokraterna regeringsmakten. Den som i denna hade hand om utbildnings- och kulturfrågorna,
Arthur Engberg, var en aktiv minister. Flera av hans kulturpolitiska reformer
kom att bli mycket långlivade, ja det stadgande om att en procent av kostnaderna för byggande av statliga fastigheter skulle avsättas till konstnärlig
utsmyckning är fortfarande i kraft. Detsamma gäller om inrättande av Rikskonserter från 1934. Engberg skrev också mot slutet av årtiondet en kulturpolitisk pamflett, som måste räknas till den första i sitt slag i Sverige (Engberg
1938). Dock omfattade hans aktivitet inga insatser på folkbiblioteksområdet.
Det skulle dröja till efter andra världskriget innan nya idéer och förslag kom
upp. 1949 publicerade folkbibliotekssakkunniga, som tillsatts 1946, sitt betänkande, Folk- och skolbibliotek, SOU 1949:28.

1949 – KONCENTRATION OCH EXPANSION
Av uppenbara skäl hade biblioteksreformer, liksom alla andra reformer, legat på
is under andra världskriget. Krigsslutet innebar nya politiska och ekonomiska
villkor för Sverige. Även om Per Albin Hansson hade lekt med tanken om att
fortsätta samlingsregera, avgick regeringen sommaren 1945 och socialdemokraterna tog ensamma över (Hadenius 2008, s. 86). På många håll inom socialdemokratin rådde stor optimism om framtiden. Redan innan kriget var slut hade
partiet, under finansminister Ernst Wigforss’ ledning, formulerat ett framtidsinriktat strategiskt program, som kallades Arbetarrörelsens Efterkrigsprogram och
som kommunistpartiet snabbt anslöt sig till. Häri uttrycktes en del radikala
idéer om ökat statligt inflytande över näringslivet och produktionen inom
viktiga samhällssektorer. Förslagen byggde i stor utsträckning på de positiva
erfarenheter som gjorts under kriget när det gällde att planera produktionens
omfång och inriktning.
”Planhushållning” var ett centralt begrepp i programmet, men det var inte
fråga om statliga diktat eller socialisering av företagandet. Statsvetaren Leif
Lewin som gjorde en omfångsrik och inträngande analys av debatten hävdade
till och med att borgerlighetens och företagens uppfattning av innehållet i
programmet innebar en ”anmärkningsvärd förvanskning” (Lewin 1967, s. 306).
Programmet mötte inte desto mindre mycket hårt motstånd. Svenska Arbetsgivareföreningen startade en intensiv kampanj mot förslagen. Den debatt om
planhushållning som följde åren närmast efter krigsslutet kallade Lewin ”en
verklig ideologisk generalmönstring” (ibid. s. 263). Delvis beroende på borger-
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lighetens starka opposition och delvis beroende på en annorlunda och bättre
ekonomisk utveckling än socialdemokratin tänkt sig, lades de mest kontroversiella delarna av efterkrigsprogrammet på hyllan. Socialdemokraterna svängde
steg för steg mot höger och gick 1951 i koalitionsregering med bondeförbundet
(Frenander 1999, s. 56f, Hadenius 2008, s. 103).
Innehållet i efterkrigsprogrammet speglade den framtidstro som bredde ut
sig inom det socialdemokratiska partiet. Vid sidan om idén planhushållning
framstod den sociala ingenjörskonst som utvecklats under 1930-talet som ett
grundläggande verktyg för hur det framtida socialistiska välfärdssamhället skulle
skapas (Nilsson, 1994). Arbetarrörelsen hade stort stöd i väljarkåren (valet 1946
nådde de två partierna tillsammans 55,6 %) och hade alltså en ganska
omfattande reformpolitik så att säga i lager. Nu skulle ”skördetiden” inträda,
deklarerade till exempel Arne Björnberg i den socialdemokratiska idétidskriften
Tidens septembernummer (7) 1945. Det var helt enkelt dags att förverkliga de
idéer om välfärdssamhälle och socialism som diskuterats före kriget. Partiet var
dock inte alldeles enigt. Det fanns åtminstone enstaka röster som snarast var av
motsatt, mer pessimistisk, mening. I en bok med den talande titeln Varning för
fredsoptimism, utkommen 1944, höll Gunnar Myrdal fram erfarenheterna av
den svåra krisen efter första världskriget, som ett varnande exempel på att framtiden kanske inte bara såg ljus ut. Då hade världsekonomin, såväl som den
svenska, sjunkit ner i en djup depression (Myrdal 1944). Myrdal var inte vem
som helst. Han var en ledande socialdemokratisk intellektuell, som i efterhand
kommit att mer än andra personifiera den sociale ingenjören. Till professionen
var han ekonom och hade på 1930-talet tillbringat mycket tid i USA och på
den amerikanska regeringens uppdrag analyserat rasrelationerna i landet.
Resultatet blev en berömd bok: An American Dilemma som utkom 1944.
Myrdal utsågs efter kriget till handelsminister, en post han innehade till 1947,
då han efterträddes av Sveriges första kvinnliga minister, Karin Kock.
”Guldåldern”
I realiteten kom faktiskt en skördetid att inträffa. En lång rad reformer på olika
samhällsområden genomfördes: den nya arbetsmarknadspolitiken började
genomföras, folkpensionerna höjdes, allmänna barnbidrag infördes liksom
allmän sjukförsäkring, den lagstadgade semestern förlängdes med en vecka och
enhetsskolans införande var några av de reformbeslut som togs. Anmärkningsvärt var att riksdagspartierna nästan alltid var överens om besluten (Norborg
1999, s. 205f). Fram till 1970-talet rådde i Sverige, liksom i stora delar av
världen, en oavbruten tillväxt som möjliggjorde en betydande standardökning
och kraftig utbyggnad av välfärdssystemen. Ofta har man sett denna enorma
omvandling som i huvudsak koncentrerad till de västliga kapitalistländerna,
men Hobsbawm påpekar att hela världsekonomin faktiskt växte ”explosions-
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artat” på 1950- och 1960-talen (Hobsbawm 1997, s. 298). Det kan vara lätt att
glömma att framstegen i Sovjetunionen och dess randstater också var betydande. Tillväxten i ”’socialistlägret’ [var] avsevärt mycket snabbare än i Västländerna” åren mellan 1945 och 1960 upplyser han således (ibid. s. 427). Att
sätta etiketten ”Guldåldern” på perioden mellan 1945 och 1973 måste därför
sägas vara synnerligen befogat.
Av avgörande betydelse för det politiska och ideologiska klimatet i slutet av
1940-talet var naturligtvis det kalla krigets utbrott. Segrarmakterna från andra
världskriget: å ena sidan USA, Storbritannien och Frankrike och å den andra
Sovjetunionen, kom att hamna i skarp konflikt med varandra. Kalla kriget
formade en bipolär världsordning fram till slutet av 1980-talet, med innebörden
att också mycket av nationell politisk debatt färgades av motsättningen mellan
supermakterna. Ståndpunkter, förslag och idéer tolkades genom det raster som
denna motsättning gav upphov till. Mot varandra stod västvärldens demokrati
och kapitalism, i första hand representerade av USA, och östblockets diktatur
och kommunism, under ledning av Sovjetunionen. Däremellan fanns ingenting. Detsamma gällde i Sverige. Debattklimatet var periodvis mycket oförsonligt. Världen framställdes som svart eller vit och alla avkrävdes ett entydigt ställningstagande. Också försiktig kritik mot någondera sidan, särskilt mot väst,
stämplades omedelbart som en hyllning till den andra (Frenander 1999, särskilt
kap 2 och 3).
Men den svenska debatten vid den här tiden handlade inte bara om kalla
kriget och ”tredje ståndpunkten”.6 Faktum är att en ovanligt livlig kulturpolitiskt inriktad debatt ägde rum i olika sammanhang (Frenander 2005, kap 4).
Det var framför allt den politiska vänstersidan som intresserade sig för dessa
spörsmål. Först ut blev kommunistpartiet (SKP) som 1946 publicerade ett
kulturpolitiskt program, kallat ”Kulturen och folket”. Biblioteksfrågan berördes
dock endast pliktskyldigt. Biblioteksväsendet skulle ”utvecklas och populariseras” var programmets korta kommentar (Vår Tid 9/1946, s. 4). Arbetarnas
bildningsförbund (ABF) var också aktiva i sammanhanget och organiserade
samma år en uppmärksammad konferens om kulturfrågorna. Debatten där
kretsade mycket kring vad som borde kunna kvalificera som ”kultur” och den
övervägande ståndpunkten var faktiskt tämligen konservativ. Det tycktes finnas
en allmän enighet om det omistliga värdet av en traditionell kulturell kanon.
Somliga deltagare uttryckte en oförblommerad ovilja mot nya konstnärliga
uttryck, som till exempel den samtida jazzen (Frenander 2005, s. 106f).
6

”Tredje ståndpunkten” var ett försök från oberoende intellektuella och författare att
gå bortom den hårda tudelningen mellan öst och väst och söka ett alternativ till det
amerikanska idealet och den sovjetiska modellen. Se vidare Forser & Tjäder (1972)
och Frenander (1999).
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Händelseutvecklingen framstod som en utmaning för det socialdemokratiska
regeringspartiet, som riskerade att hamna vid sidan om. I en strävan efter att
behålla, eller återta, det politiska initiativet på området tillsatte man en egen
utredningsgrupp 1948. Denna publicerade 1952 en synnerligen intressant
rapport, som tog ett generalgrepp över samhällsutvecklingen och som i flera
avseende var avsevärt radikalare än det kommunistiska programmet från 1946.
Rapporten, med titeln Människan och nutiden, fick dock inga omedelbara
konkreta politiska följder.
Regeringen och ecklesiastikdepartementet var emellertid inte passiva. Förutom folkbiblioteksutredningen, som vi strax ska granska noggrant, tillsattes
ytterligare flera utredningar ägnade att studera villkoren för det svenska kulturlivet. En handlade om statens konstsamlingar och föreslog bland annat byggandet av ett annex vid Nationalmuseet i Stockholm (SOU 1949:39). En annan
gjorde en grundlig genomlysning av det svenska musiklivet (SOU 1954:2). En
tredje, som till skillnad från de två nämnda tillkallades av finansdepartementet(!), utredde frågan om statligt stöd åt svensk filmproduktion (SOU 1951:1).
Filmmediets kulturpolitiska aspekter var sålunda inte erkända vid det förra
seklets mitt och filmskapandet fortfar ännu idag att bara vara delvis inkorporerat i kulturpolitiken. En fjärde utredning, som är av stort intresse här, var
Bokutredningen (SOU 1952:23), vars betänkande avgavs sommaren 1952. Den
hade haft som uppdrag att ge ”förslag rörande åtgärder för att ge större spridning åt god litteratur samt rörande författarnas ställning och villkor” (SOU
1952:23, s. 7). Fastän frågan alltså gällde att ge ”spridning” åt böcker framgick
det klart i utredningsdirektivet att bara bokförlag och bokdistribution skulle
granskas. Att folkbiblioteken lämnades utanför var emellertid inte så konstigt,
eftersom det redan pågick en utredning som sysslade just med den frågan. Ändå
kom den enda reform som faktiskt genomfördes att ha direkt inverkan på folkbibliotekens verksamhet, då den stadgade om införande av den så kallade
biblioteksersättningen till författare vars böcker lånades från biblioteken. Intresset för och viljan att kartlägga och analysera villkoren och förhållandena inom
olika delar av det svenska kulturlivet var alltså stor vid den här tiden. Dessvärre
var, måste man konstatera, beslutskraften mer begränsad. Strängt taget resulterade utredningsansträngningarna i bara en enda reform. När Kulturrådet i sitt
betänkande Ny kulturpolitik, som kom 1972, gjorde en tillbakablick på tidigare
kulturpolitiska initiativ tvingades man dra den nedslående slutsatsen att ”[t]rots
att det nu fanns faktaunderlag och genomarbetade förslag introducerades alltså
– frånsett biblioteksersättningen åt författare – inte några reformer av betydelse
under 1950-talet” (SOU 1972:66, s. 123).
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Utredningen om folkbiblioteken – ”folkbibliotekssakkunniga” – hade tillsatts 1946. I direktiven framgick klart att de hade en stor uppgift framför sig.
Det senaste beslutet på biblioteksområdet hade ju tagits 1930 och sedan dess
hade mycket hänt. Inte bara så att anslagen urholkats rejält, utan också många
innehållsliga och organisatoriska frågor pockade på lösning. Efter att, traditionsenligt, ha understrukit folkbibliotekens centrala roll i det fria folkbildningsarbetet radade direktivet upp den ena frågan att utreda efter den andra. De
gällde biblioteksväsendets ”splittring” och påföljande behov av att ”samordna”
verksamheten. De gällde ”omprövning av maximeringsbestämmelserna” och
vilka ”kompetenskrav” som borde ställas på personalen samt, i nära anslutning
till detta, deras löner och utbildningsbehov. Utredningen skulle också uppmärksamma biblioteksverksamhet på sjuk- och fångvårdsinrättningar, liksom i
folkskolan. Slutligen stod också ”rationalisering av det bibliotekstekniska arbetet” på uppgiftslistan (SOU 1949:28, s. 5-8).
Utredningen gick grundligt tillväga och blev, jämte utredningen på 1980talet, den mest ambitiösa och heltäckande biblioteksutredningen på 1900-talet.
Bibliotekshistorikern Jan Ristarp menade att det var ”den första fullständiga
undersökningen av de svenska folkbibliotekens uppgifter och mål” (Ristarp &
Andersson 2001, s. 33). Ett digert statistiskt material samlades in för att teckna
en fyllig bild av folkbibliotekets dåvarande läge. I kategorin folkbibliotek
räknade man då in studiecirkelbibliotek, svenska sjömansbiblioteket och flera
andra typer. Den generella bilden av utvecklingen sedan 1930 var att de allmänt
tillgängliga biblioteken expanderat, både till antal och vad gällde bestånd och
utlåning. 1947, meddelade utredningen, fanns sålunda 1541 bibliotek, men
eftersom antalet kommuner var 2514 saknades det bibliotek i många kommuner. Nästan tusen kommuner, dvs. 39 % av samtliga, stod utan kommunalt
bibliotek, men hade vanligtvis någon annan form av bibliotek (SOU 1949:28,
s. 15). Situationen var alltså inte helt katastrofal, men de andra slags bibliotek
som fanns var oftast mycket små, nästan helt utan sakkunnig personal och med
synnerligen begränsat öppethållande. Utredningen fortsatte sedan med att på
motsvarande vis närmare analysera situationen för studiecirkelbiblioteken,
centralbiblioteken, sjukhusbiblioteken, truppförbandsbiblioteken, sjömansbiblioteken, Tornedalens bibliotek och skolbiblioteken.
Folkbibliotekens tre uppdrag
Innan den föredrog sina förslag skrev utredningen ett intressant avsnitt om
”folkbibliotekens uppgifter och organisation” (ibid. s. 41). Det var första
gången på nästan fyrtio år som man från statligt håll formulerade sig om principiella ståndpunkter angående folkbibliotekets roll och funktion i samhället.
Diskussionen i 1924 års utredning hade strängt taget inskränkts till några
kommentarer om namnet. Man får gå tillbaka till Valfrid Palmgrens skrift 1911
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för att hitta några mer utförliga resonemang om vad folkbibliotekens uppgift i
samhället kunde eller borde vara. Utredningens kartläggning hade gett vid
handen att standarden var synnerligen ojämn och att många kommuner alltså
helt saknade ett allmänt bibliotek. Ur utredarnas synpunkt var det således förenat med vissa risker om man lämnade biblioteksverksamheten helt och hållet i
kommunernas händer. För att biblioteksverksamhet alls skulle komma tillstånd,
konstaterade man, fordrades förvisso ”ett lokalt intresse” som staten kunde
stödja ekonomiskt (s. 41). Men fanns inte ett sådant tog inte staten ansvar för
situationen. Mot bakgrund av hur situationen såg ut frågade sig utredningen
”om denna principiellt passiva inställning […] numera låter försvara sig” (ibid.).
För att kunna rätta till de brister utredningen konstaterat var det nödvändigt att
staten tog en mer aktiv del i verksamheten. Och staten hade vitala intressen av
att folkbiblioteken fungerade väl, underströk man. Den första – och kanske
förnämsta – uppgift som nämndes var att det var ”en angelägenhet för demokratien”, att det funnes ”kunniga och dugliga medborgare”, som fritt kunde
bilda sig en mening om samhället. Folkbiblioteken var med andra ord fast förankrade i arbetet att vidmakthålla och utveckla det demokratiska samhällsskicket. Men denna viktiga politiska funktion kompletterades med andra. En
annan uppgift som nämndes syftade mer åt att medborgarna måtte kunna
utveckla sina kunskaper och sin yrkesutbildning för att bli nyttiga och effektiva
i arbetslivet. Och för det tredje framhölls en uppgift, vars omedelbara nytta nog
var (och är) svårare att mäta och värdera. Det var nämligen ”ett statligt intresse”
att folkbiblioteken tillhandahöll ”god och sund förströelseläsning” för att medborgarna på så sätt skulle tillfredsställa sina behov av nöje och underhållning på
ett kvalitativt sätt (ibid. s. 42). Det finns skäl att ha dessa tre motiv för folkbibliotekens existens och verksamhet i minnet: ett demokratiskt uppdrag, ett
utbildningsuppdrag och ett förströelseuppdrag.
Här formulerade utredningen alltså i klartext att det fanns många skäl till att
staten ökade sitt engagemang och sin aktivitet när det gällde folkbiblioteken.
Slutsatserna var lika klara: det fanns inte längre utrymme för att låta flera olika
huvudmän utan koordinering ha hand om folkbiblioteksväsendet. Staten måste
gripa in och organisera verksamheten så att den faktiskt kunde komma varje
medborgare till del. Enligt denna ”grundsyn”, fastslog utredningen, måste
”biblioteksverksamheten [bli] obligatoriskt genomförd i hela landet”, ”splittringen måste försvinna” och organisationen byggas ut ordentligt. Ett sådant
program krävde ”väsentligt ökade insatser från det allmännas sida”, konstaterade man. Det ”allmänna” utgjordes i det här fallet av både staten och
kommunerna, eftersom de sakkunniga avvisade ett förstatligande av folkbiblioteken. Det lokala engagemanget var viktigt att ta vara på, vilket skulle ske
genom att kommunerna förblev huvudman för verksamheten (ibid.).
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Om denna nyordning kunde genomföras skulle det så länge efterlysta
samarbetet mellan olika typer av biblioteket kanske äntligen förverkligas.
Visionen om lånekedjan formulerades tydligt: ”I realiteten [skulle] alla bibliotek
ingå som led i ett enhetligt system, där en obruten linje går från skolbiblioteket
över folkbiblioteket till det vetenskapliga biblioteket” (s. 43).
Utredningens förslag gick följdriktigt i den riktningen. Även om kommunerna inte skulle tvingas att inrätta folkbibliotek så såg den framför sig att det
kraftigt ökade anslag som staten, enligt utredningens förslag, skulle bidra med
kom att ge en stark stimulans i det avseendet. I den här frågan mötte utredningen invändningar från bibliotekssektorn. De två organisationer som fanns
vid tidpunkten (Svenska folkbibliotekarieföreningen, SFF, och Sveriges Allmänna Biblioteksförening, SAB) trodde inte att incitamentet var kraftigt nog.
Utan att uttryckligen kräva lagstiftning förespråkade båda att obligatoriska folkbibliotek var den enda möjligheten att nå ”en effektiv biblioteksorganisation
över hela landet” (BBL, 4/1950, s. 166).
Betänkandets förslag
Betänkandet ville ändra beräkningen av det statliga maximibidraget så, att det
utgick efter en viss summa per kommuninvånare, varpå staten skulle skjuta till
det belopp som krävdes (utöver det kommunen bidrog med) för att täcka ”skäliga kostnader för en effektiv biblioteksverksamhet” (SOU 1949:28, s. 150).
Effektiviteten skulle också befordras genom att anslagen till studiecirkelbiblioteken successivt skulle tas bort för att ”helt försvinna efter en 10-årsperiod”
(ibid. s. 151). Utan ekonomiskt stöd skulle studiecirkelbiblioteken helt enkelt
inte överleva. Kombinationen av de två åtgärderna skulle, förutsåg utredningen,
medföra en förstärkning av de kommunala folkbiblioteken och på lite sikt
utmynna i den situation som redan Palmgren visionerat om, nämligen att det
bara fanns en typ av allmänt bibliotek i kommunen: det kommunala folkbiblioteket. Denna strävan till centralisering på den lokala nivån hade sin
motsvarighet på länsnivå, där man föreslog att centralbiblioteksorganisationen
fullföljdes så att det etablerades läns- eller centralbibliotek i alla län. Överst i
denna skissade nya struktur kvarstod bibliotekskonsulenterna från 1912. Fast
nu ville man tilldela dessa en egen organisatorisk hemvist i och med att inrättandet av en ”statens biblioteksbyrå” föreslogs. Därmed skulle bibliotekssektorn
få en egen, självständig myndighet i den statliga förvaltningsstrukturen och
följdriktigt borde då förste konsulentens titel ändras till ”biblioteksdirektör”.
Byrån skulle därtill bli starkare än tidigare med konsulenter för skolbiblioteken
och biblioteken i sjuk och fångvården. Vid sidan av dessa tillskott och omorganisationer föreslog man vidare också ett rådgivande organ: Statens biblioteksnämnd.
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Fram träder onekligen en klar och renodlad struktur med en statlig biblioteksbyrå som på regeringens uppdrag styr och övervakar verksamheten i en
landsomfattande organisation med ett tjugotal centralbibliotek som i sin tur i
stort sett länsvis både servar och utövar tillsyn över de kommunala folkbiblioteken. Till dessa ”ansluts” i nästa steg, förutom de vanliga filialerna, också sjukhus-, fängelse- och truppförbandsbiblioteken, som filialer i praktiken, även om
deras formella ställning kan vara en annan. Den ordning och enhetlighet som
redan Valfrid Palmgren efterlyste kunde nu tänkas bli förverkligad med de här
förslagen.
Folkbibliotekssakkunnigas betänkande från 1949 ger alltså klart uttryck för
den kungstanke som funnits i statens förhållningssätt till folkbiblioteken ända
sedan Palmgrens utredning 1911. Verksamheten måste samordnas, rationaliseras
och effektiviseras. Det är nödvändigt att skapa ordning och reda i ett relativt
virrvarr av organisationsformer, bibliotekstyper, huvudmän, storlekar, utrustnings- och bemanningsnivåer. Ska nyordningen kunna bli verklighet måste, det
är utredarna klara över, gamla bibliotekstyper försvinna så att det på några års
sikt bara existerar en form av allmänna bibliotek, nämligen de kommunala folkbiblioteken. Man är också helt på det klara med att statens ansvar måste vidgas
avsevärt och i några fall bör den ta över finansieringen helt och hållet. Det gäller
till exempel skolbiblioteken (jämför Louise Limbergs kapitel) och truppförbandsbiblioteken, båda bibliotekstyper som potentiellt når mycket stora användargrupper.
När regeringen behandlade utredningens förslag skedde det i ett kort avsnitt
under åttonde huvudtiteln i Statsverkspropositionen för 1950 i vilket endast de
pekuniära anslagen togs upp. De organisatoriska förslag som utredningen utarbetat var frånvarande. Någon statlig biblioteksbyrå blev det alltså inte. Lika lite
fattade riksdagen några beslut om inrättande av fler konsulenttjänster eller tog
ställning till förslaget om biblioteksnämnd. Däremot kom, inom en tioårsperiod, tankarna om att centralisera arbetet med rationaliseringen av olika bibliotekstekniska aspekter att förverkligas. Utredningen hade föreslagit att en
institution med namnet ”Bibliotekstjänst” skulle ta hand om de uppgifterna (s.
156), och 1960 bildade Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) ett aktiebolag med det namnet.
Man kan ana att händelseutvecklingen var en besvikelse för många inom
folkbibliotekssektorn. I sin sammanställning över remissinstansernas synpunkter
i Biblioteksbladet 4/1950 hade Sigurd Möhlenbrock nämligen noterat att många
uttryckt en viss otålighet med genomförandet av reformen (BBL 4/1950, s.
173). Men även om staten denna gång på sätt och viss drog sig undan kom de
närmaste decennierna efter folkbibliotekssakkunnigas betänkande ändå att
medföra i grunden förändrade villkor för det svenska folkbiblioteksväsendet.
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Förändringar som i huvudsak var frukten av omfattande reformer inom andra
politikområden, vilka skenbart inte alls hade med folkbiblioteken att göra. Ett
antal sådana reformer drevs igenom av staten på 1950-, 1960- och 1970-talen
och dessa påverkade i högsta grad kommunernas storlek och antal och skulle
därigenom ganska radikalt ändra förutsättningarna för folkbibliotekens verksamhet.
Den första reformen var den stora kommunreformen som genomfördes i två
steg. Det första, den så kallade storkommunreformen, togs 1952 då kommunernas (inklusive städer och köpingar) antal reducerades från cirka 2500 till
cirka 1000. Syftet med reformen var att skapa större enheter som kunde ha
ekonomiska resurser att bygga ut välfärdsstatens olika institutioner. Steg två i
reformen, kommunblocksreformen, avsågs vara frivillig, men emedan urbaniseringen fortsatte kom en rad kommuner att ändå ha för litet befolkningsunderlag
för att klara sina uppgifter. Riksdagen beslöt därför att fullfölja reformen med
tvång 1974. Då blev antalet kommuner 278 (Bäck & Larsson 2006, s. 229f,
Montin 2004, s. 33). Därefter har ett tiotal kommundelningar skett, så för närvarande är antalet svenska kommuner 290. Minskningen av antalet kommuner
från 1950-talet till 1970-talet ändrade förstås förutsättningarna för folkbibliotekens verksamhet bland annat på så sätt att bibliotek som tidigare haft olika
kommuner som huvudman, nu kom att föras in under en av dessa. Centraliseringen av folkbiblioteksväsendet kunde på det viset genomdrivas så att säga
”bakvägen”. Det blev en i någon mening naturlig följd att koncentrera satsningen på biblioteken till det som låg i kommunens nya huvudort. Utvecklingen fick uppenbarligen en kraftig skjuts av sådana yttre förändringar. En
ledare av signaturen ”S.M.” (Sigurd Möhlenbrock, som då var sekreterare i Sveriges Allmänna Biblioteksförening) i Biblioteksbladet 1956 gav syn för denna
sägen. På kort tid, konstaterade han, hade ”helhetsbilden” vad gällde folkbibliotekens uppgifter och verksamhetsformer så radikalt förändrats att ”utvecklingen
gott kan sägas ha varit revolutionerande” (BBL 1/1956, s. 1). Förändringen var
synnerligen märkbar både kvantitativt och kvalitativt, och detta var bara ”början
av folkbibliotekets utveckling” trodde S.M., en spådom som skulle visa sig vara
riktig. Kommunernas större ekonomiska kraft och den allmänna högkonjunkturen (”rekordåren”) på 1960-talet innebar en omfattande expansion av
verksamheten. Den statliga litteraturutredningen Boken meddelade 1974 att
kostnaderna för biblioteksverksamhet hade ökat med nästan 80 procent, i fast
penningvärde, bara under de fem åren mellan 1965 och 1970 (SOU 1974:5,
s. 232). Planeringen av nya biblioteksbyggnader tog likaså rejäl fart.
Möhlenbrock rapporterade i en liten skrift från 1980, Förnyelse och debatt, om
”det glada 60-talet” då ”[r]ader av nya bibliotek byggdes, nya verksamhetsformer prövades, mediaanslagen ökades kraftigt och […] volymen av biblio-
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teksbesökare, låntagare och utlåning [visade] en kraftig uppgång” (Möhlenbrock
1980, s. 63).
Under tiden som kommunindelningsreformen pågick vidtog emellertid
staten en annan åtgärd som fick ännu större inverkan på folkbibliotekens villkor. Det var skatteutjämningsreformen, som genomfördes 1965. Vilka effekter
denna hade på statens relation till folkbiblioteken ska vi snart undersöka
närmare. Innan dess är det av värde att se lite närmare på den allmänna situationen i samhället strax efter förra seklets mitt för att få en bredare förståelse.

1965 – SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEMET
Trots, eller kanske på grund av, god ekonomisk utveckling erfor socialdemokraterna ett sjunkande stöd i opinionen under första halvan av 1950-talet. Den
tidigare nästan oavbrutna ökningen av såväl antalet väljare som röstandelar
förbyttes i en vikande trend. Förändringen var kanske inte drastisk, men tydlig:
i riksdagsvalen 1948 och 1952 vann man 46,1 % av rösterna, medan andelen
1956 gick ner till 44,6 % (Hadenius 2008, s. 269). Mellan 1951 och 1957 satt
socialdemokratin, som nämnts, i en koalitionsregering med bondeförbundet.
Socialdemokratin upplevde med andra ord vissa motgångar, fastän man var i
full gång med att genomföra sitt reformprogram och bygga ut det svenska
välfärdssamhället till en modell för världen. Det gamla ”fattig-Sverige” försvann
steg för steg och Folkhemmet var onekligen på uppgång. Befolkningens
ekonomiska och sociala standard växte snabbt, bilismen, charterresorna och
teven bröt igenom. 1950-talet har kallats ”hemmafruns årtionde”, men
sanningen var att även många av de gifta kvinnorna förvärvsarbetade (Hirdman
1994, 187f). En konsumtionsstark och självförsörjande ungdomsgeneration
gjorde sig starkt påmind i offentligheten. Nya bostadsområden med välutrustade och hygieniska lägenheter såg dagens ljus.
De flesta indikatorer på människors välmående och lycka föreföll alltså peka
uppåt. Politikens ironi verkade däremot inte premiera det sittande regeringspartiet för dessa framsteg. Socialdemokratiska partiet, och inte minst dess
ledare, Tage Erlander som ju också var statsminister, var bekymrat. I ett intressant tal från 1956 reflekterade statsministern över detta orättvisa förhållande.
Hans slutsats var att situationen berodde på vad han kallade ”det stigande missnöjets förväntningar”. Människornas ökade standard fick dem att efterfråga
ytterligare nya reformer av annorlunda, mer långsiktig karaktär (Möller 2011,
s. 155f). Sysselsättningsstrukturen förändrades i takt med en ökande industrialisering och urbanisering. Samhällsomvandlingen hade påverkat klassammansättningen så, att arbetarklassens numerära tillväxt nästan avstannat, medan en
löst definierad medelklass (till stor del bestående av tjänstemän i offentlig och
privat tjänst) däremot expanderade (Therborn 1981, tab. 10 och tab. 22).
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Arbetarpartiernas traditionella väljarbas var med andra ord på väg att förlora sin
ställning som den största klassen.
Det gällde alltså för socialdemokraterna att bredda sitt väljarunderlag. Den
generella välfärdspolitik man redan bedrev behövde utvidgas, menade Erlander.
På den politiska dagordningen stod vid denna tid en reformering av pensionssystemet. Den lösning, som socialdemokraterna förespråkade, en allmän tjänstepension (ATP), skulle visa sig bidra till lösningen att motverka partiets
vikande röstsiffror. Genomförandet av pensionsreformen skedde emellertid inte
utan krångel och dramatik. Eftersom regeringskoalitionens partier stod bakom
olika förslag försökte man lösa frågan genom en folkomröstning 1957. Den gav
dock endast ett halvt svar då inget alternativ vann majoritet. Pensionsfrågan
löstes alltså inte, men däremot måste koalitionen upplösas och efter en del turer
utlystes nyval. Mandatfördelning i andra kammaren efter nyvalet blev i princip
oavgjord och när omröstningen om ATP skulle göras spelade en folkpartistisk
metallarbetare huvudrollen. Han kunde inte rösta emot ett förslag som var
fördelaktigt för arbetarna och lade därför ner sin röst. Socialdemokraternas
ATP-förslag gick därmed igenom med en rösts övervikt (Hadenius 2008, s.
117ff, Norborg 1999, s. 215f).
Denna framgång för socialdemokraterna kom att inleda en period som
efteråt fått beteckningar som socialdemokratins ”bästa årtionde” och ”det starka
samhället” – i efterhand kan man se att perioden betydde Folkhemmets höjdpunkt (Frenander 1999, s. 116, Hadenius 2008, kap. 9). Innebörden är tämligen klar. På 1960-talet skedde en stark tillväxt av den offentliga sektorn i och
med utbyggnaden av en rad reformer bland annat inom sjukvård, utbildning
och den sociala sektorn. Samhället, det vill säga staten, landstingen och, inte
minst, kommunerna skulle ta ett allt större ansvar för de enskilda medborgarnas
trygghet i form av god skolutbildning, god hälso- och sjukvård, goda bostadsförhållanden och goda sociala villkor. Takten i utbyggnaden av välfärdssamhället var kanske högre än någonsin annars (Norborg 1999, s. 218). Framtidsoptimismen var också kanske större än någonsin. Sextiotalets föräldrageneration
kunde känna sig helt förvissade om att deras barn skulle få leva under bättre
villkor i de flesta avseenden, än de själva gjort.
Ideologin bakom ”det starka samhället” var i korta ordalag att de enskilda
individerna skulle befrias från vardagliga bekymmer i form av fattigdom,
arbetslöshet, ohälsa och dåliga bostäder. Även om inte staten och det offentliga
skulle sörja för all denna välfärds förverkligande, så skulle deras roll vara central
och pådrivande. Planering var ett nyckelord i detta tänkande. Planeringsidéerna
fortplantades på 1960-talet också till bibliotekssektorn påpekade till exempel
Thord Plaenge Jacobson i sin historik över 1960- och 70-talen, vilken infördes i
Folkbiblioteksutredningens faktarapport Folkbibliotek i tal och tankar (1982).
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Där menade han att ”[o]m 1950-talet var det planeringslösa stadiet, så kan man
konstatera att 1960-talet medförde en begynnande planering” (s. 88). I särskild
grad förverkligades planeringsidealen i den genomgripande fysiska omdaning
som flertalet svenska städer genomgick. En lyckosam aspekt av denna var ett
tämligen omfattande uppförande av nya biblioteksbyggnader. En annan, kanske
mindre lyckosam aspekt, var att stadskärnor sanerades och omvandlades till
förvillande likadana komplex för handel och kommers. Gamla, slitna och ibland
förfallna, arbetarkvarter revs och gav plats för moderna, massproducerade
hyreskaserner. Nya förorter, ibland kallade sovstäder, byggdes utanför de stora
städerna. Många åsikter har ventilerats om det lyckosamma i detta projekt, som
kallades miljonprogrammet – en miljon bostäder byggdes i landet under tioårsperioden 1965 – 1975. Ostridigt är att den akuta bostadsbrist som förelåg
särskilt i städerna efter andra världskriget kunde avhjälpas och att den genomsnittlige svenskens bostadsstandard därigenom förbättrades oerhört.
I den här processen kom Sveriges geografi och demografi att i grunden
omskapas. Urbaniseringen var mycket snabb och landsbygden avfolkades i en
takt av tusentals gårdar per år (Frenander 1999, s. 37). Den allmänna expansionen av den kommunala verksamheten, inte minst inom sjuk- och hälsovård,
skolor och förskolor, orsakade ett enormt behov av arbetskraft. Just i dessa sektorer löstes detta nästan till hundra procent genom att kvinnor började förvärvsarbeta i tidigare aldrig skådad utsträckning. Ett av de yrken som stod kvinnorna
till buds var just bibliotekariens. Skeendet medförde en feminisering av yrkeskåren (se Seldén respektive Lindberg i denna volym). Generellt steg förvärvsfrekvensen för kvinnor kraftigt och oavbrutet från 1950-talet, när den siffran var i
botten (Therborn 1981, s. 139). På 1980-talet utjämnas i princip könsskillnaderna och från början av 1990-talet har kvinnor och män lönearbetat i nästan
lika stor utsträckning (Ahrne med flera 1996, s. 74f).
Byggandet av nya bostadsområden, med tillhörande skolor, förskolor, vårdcentraler, apotek, och andra institutioner för social service, det vill säga de
grundläggande instanserna i välfärden, väckte också önskemål om och behov av
andra typer av välfärdsinrättningar. Tanken att välfärden inte enbart var så att
säga timlig, utan också hade andliga, kulturella dimensioner hade väckts i den
politiska och kulturella debatten, redan under 1950-talet (Frenander 1999,
2005). Viktiga steg i utjämnandet av de olika klassernas fysiska, materiella
förutsättningar hade tagits, bland annat alltså vad gällde bostadsstandard, men
också när det kom till utbildningsmöjligheter (enhetsskolan, grundskolan och
gymnasieexpansionen undanröjde många hinder för arbetarbarnen att skaffa sig
högre utbildning). Däremot var det uppenbart att tillgången till kulturell sti-
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mulans och förkovran fortfarande var starkt socialt skiktad.7 Slagordet ”god
konst åt folket” fick fäste i högsta politiska kretsar (Nilsson 2003, s. 238). En
kulturpolitik började successivt ta form, och en av de viktigaste ingredienserna i
denna blev de facto de kommunala folkbiblioteken. Detta trots att de egentligen
i explicit formell mening ännu inte räknades som en del i denna. Inte heller var
de ännu riktigt infogade i någon tydlig kulturpolitisk förvaltningsstruktur.
Statsbidragen upphör
Hela den djupgående samhällsomvandling som skedde under några decennier
efter andra världskrigets slut hade med andra ord avgörande inflytande på folkbibliotekens utveckling och statens förhållande till dem, såtillvida att det
förändrade de allmänna förutsättningarna, ekonomiskt, socialt och kulturellt,
för verksamheten. Politiska beslut, direkt riktade mot folkbiblioteken, spelade
mindre roll. Ett sådant som emellertid direkt påverkade relationen mellan staten
och biblioteken i kommunerna var en proposition, som föreslog kommunal
skatteutjämning. Ett omfördelningssystem, avsett att ge alla kommuner mer
jämlika ekonomiska förhållanden föreslogs av regeringen. Propositionen hade
nummer 1965:43. Samma dag lade regeringen en annan proposition, 1965:50,
där det föreslogs att statsbidragen till folkbiblioteken skulle ”avlösas”, det vill
säga upphöra i befintlig form. Regeringen framhöll i sin förklaring att det nya
skatteutjämningssystemet skulle ge en nettoförstärkning på omkring 400 miljoner kronor till kommunerna och man förutsatte att en del av de pengarna skulle
komma biblioteksverksamheten till del.
Innehållet i proposition 1965:50 rörde främst det fortsatta statliga stödet till
utvecklingsarbete på biblioteken. En viktig bakgrund till propositionens överväganden var en departementspromemoria från 1963. Promemorian argumenterade bland annat för ett mer än fördubblat statligt anslag till folkbiblioteken.
Här framfördes också, såvitt jag kunnat utröna, för första gången idén om att
biblioteken inte bara skulle ägna sig åt att förmedla böcker och andra medier,
utan även kunna bedriva ”utställningar och allmänkulturell verksamhet” (Prop.
1965:50, s. 7) och få statligt stöd för det. De beslut som propositionen föreslog
handlade som väntat i första hand om storleken av de ekonomiska anslagen.
Men det nio sidor långa resonemang som den ansvarige ministern, Ragnar
Edenman, förde kring hur biblioteken skulle kunna utvecklas är intressant i
flera avseenden.

7

Sociologen Harald Swedner genomförde på 1960-talet en rad undersökningar av
publikens sociala sammansättning, bland annat vid Malmö Stadsteater. Resultaten
publicerades i flera rapporter och fick en sammanfattning i Swedner 1971.
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Ett skäl, menade han, till att ta bort det direkta statliga stödet var att
kommunerna själva nu hade både intresse och förmåga nog att sköta det hela
själva. Och allteftersom kommunreformen fortgick skulle förutsättningarna
bara bli bättre. Det bidragssystem som formades 1930 var därför överspelat och
den normkonstruktion (till exempel avgiftsfriheten) som fanns inbakad i det
gamla systemet var nu så etablerad att alla slags förmynderskap var onödiga.
Men det fanns ändå en del bekymmer kvar vad gällde folkbiblioteksväsendet.
Standarden var nämligen ”inte enhetlig” (ibid. s. 12). Att det var så, berodde på
att kommunernas resurser var så olika. Övergången till det nya skatteutjämningssystemet skulle generellt stärka kommunernas ekonomi avsevärt, underströk ministern, och tillade att de dessutom kommer bli mer likvärdiga, ur
ekonomisk resurssynpunkt. Om nu kommunerna allmänt blev rikare borde de
också satsa mer på biblioteken, förmanade han uttryckligen: ”Finns ekonomiska
resurser, finns också anledning att förvänta att kraven på utgifter för att tillgodose bibliotekens behov kommer att kunna hävda sig i konkurrensen med
andra kommunala utgiftskrav.” (s. 13). Den kommun som inte satsade hade
inte insett vilka goda skäl det fanns att satsa på folkbiblioteken. De var, framhöll Edenman, av ”grundläggande betydelse för skola och folkbildning”, det vill
säga ett argument och en legitimering som följt folkbiblioteken sedan den första
författningen. Men ministern gjorde ett tillägg, som är intressant att notera. För
det andra var nämligen biblioteket ett viktigt inslag i ”de samhällsfunktioner
[…] som gör en ort attraktiv ur lokaliseringssynpunkt” (ibid.). Millennieskiftets
retorik om hur viktiga kulturinstitutioner är för att ”sätta orten på kartan” var
sålunda högst levande redan fyra decennier tidigare.
Biblioteksverksamhet var således otvetydigt en kommunal ansvarighet.
Edenman avvisade tanken om förstatligande. Det var helt enkelt onödigt nu när
kommunernas resurser ökade, särskilt trodde han att de skattesvaga kommunerna skulle vinna mycket på den pågående reformen. Men staten hade en roll,
underströk han. Denna gällde ”rådgivning och bistånd för utvecklingsarbete”
och att verka för ”ökad samverkan” (s. 14). Enligt Edenmans uppfattning kvarstod alltså den rollfördelning som i praktiken funnits alltsedan biblioteken
började byggas upp kring sekelskiftet 1900: det är på det lokala planet som
ansvaret för driften ska ligga, medan staten ska ge råd och anvisningar, verka för
enhetlighet, samordning och bättre organisation och högre effektivitet, men
utan direkt ansvar. Den förändring som skedde i och med propositionen 1965
kan sägas innebära en renodling i dessa avseenden, på så vis att statens direkta
ekonomiska stöd till de kommunala biblioteken försvann.
Ecklesiastikministern var helt förvissad om att de reformer regeringen var i
färd med att genomföra avsevärt skulle förbättra kommunernas möjligheter att
bygga ut en stark biblioteksverksamhet. Oerhört mycket hade redan förändrats
på många bibliotek, där verksamheten vidgats på flerfaldiga sätt (s. 14). Men
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alla hängde inte riktigt med. Särskilt tre områden utpekades som i extra behov
av uppmärksamhet och åtgärder: det krävdes ”förbättringar upp till en viss
minimistandard, breddning och intensifiering av bibliotekens kulturförmedlande roll samt slutligen en organisatorisk omdaning” (s. 15). Han utlovade
återigen statens stöd i detta arbete och pekade speciellt på centralbibliotekens
viktiga position och aviserade en ”avsevärd förstärkning” av statens stöd till
dessa (s. 17). Samtidigt ändrades beteckningen ”centralbibliotek” till ”länsbibliotek”. Vidare byggdes under 1960-talet tre så kallade lånecentraler upp, en
för vardera södra, mellersta och norra Sverige. Dessa skulle fungera som ett slags
depåer för böcker (och annan media) som lånades mycket sällan och som
bedömdes som onödiga för folk- och länsbiblioteken att köpa in. Hela folkbibliotekssystemet omfattade därmed tre nivåer, där två av dem – länsbiblioteken och lånecentralerna – erhöll statligt stöd, medan den tredje, de kommunala biblioteken helt bekostades på lokal nivå. Om lånecentralerna kan sägas
inta en ganska passiv roll, var länsbibliotekens uppgift mer aktiv och initiativtagande. Det var de som skulle svara för att sprida information och ge råd så att
biblioteksstandarden både skulle kunna höjas och utjämnas. Den kombination
av styrning uppifrån och ansvar nerifrån, som alltifrån begynnelsen utvecklats
inom biblioteksområdet förtydligades helt klart med beslutet 1965.
Detta var långt ifrån vad man på vissa håll i bibliotekskretsar hade önskat
eller väntat sig. Besvikelsen var mycket stor. Inställningen kom till uttryck i en
ledare i BBL 3/1965, där Bengt Holmström inte skrädde orden. Edenmans
politik i folkbiblioteksfrågan dömdes ut som ”oansvarig och chockerande”. Han
fortsatte med att frankt påstå att ”[p]ropositionen är darrigt och dumt skriven,
dåligt underbyggd och naivt formuerad [och den är] så helt utan perspektiv på
folkbibliotekens framtida roll och betydelse […] att den […] obarmhärtigt
avslöjar frånvaron av en kulturpolitisk helhetssyn ” (BBL 3/1965, s. 137f).
Känslorna fäste sig djupt bland folkbibliotekarier. Nästan fyrtio år senare skrev
Jan Ristarp i sin, förvisso svepande formulerade, tillbakablick över folkbibliotekshistorien att ”bibliotekssverige [fick] en chock av ett penndrag på finansdepartementet” (Ristarp & Andersson 2001, s. 43).
Hur bittert än bibliotekssektorn protesterade hade man ingen framgång.
Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen och en ny tid i de svenska
folkbibliotekens historia inträdde.

1970-TALET – FOLKBIBLIOTEK, KULTURPOLITIK OCH
VÄLFÄRDSPOLITIK

På 1970-talet började det tidigare så välsmorda tillväxtmaskineriet att hacka.
Den obrutna uppgången i Sveriges BNP upphörde och i stället svängde ekonomin fram och tillbaka från expansion till minskning. Det svenska fallet avspeg-
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lade en allmän svacka i hela världsekonomin. 1974 utbröt en allvarlig oljekris i
västvärlden efter att en rad oljeexporterande länder inom OPEC (Organisation
of Petrol Exporting Countries) kraftigt dragit ner på produktionen av råolja.
Effekten blev en fyrdubbling av priset, vilket ytterligare spädde på den ekonomiska nedgången (Hobsbawm 1997, s. 535, Magnusson 2010, s. 428). I efterhand går det att konstatera att 1970-talet innebar en vändpunkt i efterkrigstidens historia. Inbromsningen i ekonomin i de rika västliga kapitalistländerna
skvallrade om en ”strukturkris” (Schön 2007, s. 24ff) som medförde en genomgripande förändring i den globala arbetsfördelningen. Hela industribranscher,
som traditionellt utgjort basen i många europeiska länders produktion och
sysselsättning, flyttade till de så kallade nyindustrialiserade länderna framför allt
i Sydostasien. Följderna av denna omstrukturering skulle bli fullt klar först på
1980-talet, med industrinedläggningar och stigande arbetslöshet. 1970-talet
innebar att Sverige förlorade sin tätposition, konstaterade Sejersted: på ”några få
år blir Sverige ett ordinärt europeiskt land” (Sejersted 2005, s. 376). När Eric
Hobsbawm 1994, på engelska, publicerade sin stora syntes över det korta
nittonhundratalet kunde han se tillbaka: ”Guldåldern förlorade sin glans. […]
Världsekonomin kom aldrig in i de gamla gängorna igen efter kraschen. En
epok var till ända. Decennierna efter 1973 skulle bli en ny kristid” (Hobsbawm
1997, s. 327). Men för betraktarna på 1970-talet framstod de här händelserna
till att börja med som tillfälliga oönskade avvikelser från det mönster av tillväxt
och standardökningar som varit det vanliga sedan andra världskrigets slut. Dessa
avvikelser borde, antog man, kunna rättas till med beprövad ekonomisk politik
(Magnusson 2010, s. 431, Schön 2007, s. 490). De ekonomiska förutsättningarna för politiska reformer uppfattades, åtminstone i början av decenniet, i stor
utsträckning som tämligen oförändrade.
Välfärdsbygget skulle med andra ord fortgå. ”Ökad jämlikhet” hade lanserats
som ett ledande slagord i socialdemokratisk politik alldeles i slutet av 1960talet. Jämlikhetsfrågan hade också varit vägledande när kulturpolitiken allt ivrigare började diskuteras på 1960-talet. Många trådar, som mer eller mindre
släppts i början av 1950-talet, togs nu på allvar upp igen. Flera nya utredningar
inom kulturens och litteraturens fält tillsattes. Ambitionerna var också
annorlunda. Till skillnad mot de rätt splittrade initiativ som togs precis efter
andra världskrigets slut, var strävan nu att ta ett helhetsgrepp över kulturfrågorna. Detta kom i synnerhet till uttryck i tillsättandet av utredningen
Kulturrådet (som alltså inte ska förväxlas med den statliga myndighet som
inrättades 1974, Statens kulturråd, och som i dagligt tal kallas Kulturrådet).
Rådet som var sammansatt av en rad framstående kulturpersonligheter och
representanter för bildningsrörelsen fick i uppdrag att formulera en heltäckande
kulturpolitik för landet. Strax därpå tillkallade kulturministern en annan utredning som skulle belysa litteraturens ställning i riket. De betänkanden som dessa
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två presenterade 1972 och 1974 blev utomordentligt betydelsefulla också för
folkbibliotekens vidkommande (SOU 1972:66 Ny kulturpolitik respektive SOU
1974:5 Boken).
Ny kulturpolitik, en försvarlig volym på nästan 600 sidor, analyserade systematiskt ett antal viktiga kulturområden. Folkbiblioteken fick därvid sin
beskärda del i ett ganska kort avsnitt. Utredarna konstaterade att det fortfarande
rådde stora skillnader mellan olika kommuner vad gällde folkbibliotekens kvaliteter. Men även om så var fallet kunde man, med hänvisning till en UNESCOrapport framhäva Sverige som innehavare av det mest utvecklade biblioteksväsendet i världen (SOU 1972:66, s. 285). Kulturrådet var med andra ord
trots allt nöjt med sakernas tillstånd. Utvecklingen hade gått i rätt riktning och
folkbibliotekens centrala plats i det lokala kulturlivet underströks. Denna
ställning borde utnyttjas, ansåg Kulturrådet, till att göra folkbiblioteket till ”den
institutionella grunden för ett mer differentierat kulturutbud”, som inte minst
kunde ”erbjuda ett alternativ till det kommersiella kulturlivet” (ibid.). Att ”motverka kommersialismens negativa verkningar” var ett av de mål som Kulturrådet
föreslog för den generella kulturpolitiken (ett mål som sedermera fastställdes av
riksdagen 1974). Genom att använda formuleringen också i samband med
folkbibliotekens verksamhet höll Kulturrådet fram dessas stora betydelse för
kulturpolitiken som helhet. I själva verket kan man säga att skapandet av en
övergripande statlig och nationell kulturpolitik innebar att ett mer genomtänkt
och utvecklat ramverk för folkbibliotekens verksamheter hade åstadkommits.
Folkbiblioteken hade en roll att spela i ett bredare sammanhang. Att ett sådant
sammanhang funnits också tidigare var förvisso sant. Hänvisningarna till
bibliotekets roll i folkbildningen hade varit legio i tidigare utredningar och
propositionstexter, men nu formades på ett annat sätt än tidigare en sammanhängande och robust politisk och organisatorisk struktur. Den här delvis förändrade ställningen för folkbiblioteken kom till uttryck i hur utredningen
sammanfattade deras uppgifter i slutet av 1960-talet. Tre rubriker användes: ”1)
medieförmedling, 2) informationscentrum, 3) kulturellt centrum” (s. 282).
Betänkandet från 1949 hade, noterades ovan, talat dels i snävare politiska
termer, dels om medborgarnas förströelse genom litteraturen. Till skillnad mot
då, antyddes nu också att folkbiblioteken inte längre bara skulle ägna sig åt att
förmedla litteratur till låntagarna, utan att det också kunde vara en arena för
andra kulturella aktiviteter, med större aktivt deltagande från användarna och
från andra organisationer utanför biblioteken.
Välfärdsstat och 60-talsradikalism
Den kulturpolitik som formades i slutet av 1960-talet präglades i hög grad av
två olika sammanhang. Det ena var föreställningen om välfärdsstatens fullbordande genom tagandet av det tredje steget i en övergripande strategi för sam-
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hällets demokratisering. Idén var sannolikt rätt allmänt spridd, men utvecklades
framför allt inom socialdemokratin. En av dem som satte ord på tankegången
var Gunnar Hirdman, studieledare inom ABF. Han formulerade en sorts
stadieteori för hur arbetarrörelsen skulle omvandla det gamla odemokratiska
överhetssamhället. I steg ett hade det gällt den politiska demokratin. Den hade
förverkligats med den allmänna rösträttens genomförande 1921. Det andra
steget var den sociala demokratin. Alla de reformer som satts i verket efter andra
världskriget vittnade om att det steget i det närmaste var fullbordat. Nu gällde
det att ta ett tredje, avslutande steg, som skulle förverkliga den kulturella demokratin (Frenander 2005, s. 130). Med det skulle välfärden vara fullt utbyggd,
tänkte man sig. En välfärd som inkluderade allas konsumtion av god kultur,
såväl som drägliga arbets- och inkomstvillkor för en växande skara kulturarbetare.
Det andra sammanhanget var tidens politiska och kulturella radikalitet. Vid
mitten av decenniet återkom till exempel på nytt ordet ”kulturradikalism” till
debatten. En kommentator utnämnde 1965 till ”strömkantringens år”, det vill
säga det år då ett skifte från en allmän konservatism till ett radikaliserat politiskt
intresse åter kom till synes i kulturen, särskilt i den nyutkomna litteraturen
(Lagerlöf 1975). Den ”nya vänstern” framträdde samtidigt med en socialistisk
kritik av det kapitalistiska Sveriges tillkortakommanden, inte minst vad gällde
fördelningen av kulturens håvor. Den snäva kulturpolitiska debatten och den
bredare, alltmer politiskt inspirerade, allmänna kulturdebatten gick in i
varandra, vilket gjorde att diskussionen om kulturpolitikens vara och innehåll
fick en osedvanligt tydlig ideologisk karaktär (Frenander 1999, 2005).
När litteraturutredningen 1974 offentliggjorde sitt stora betänkande Boken
(SOU 1974:5) syntes flera spår av dessa allmänna omständigheter. Dess
uppdrag var i första hand att analysera den existerande situationen angående
produktion och distribution av böcker till alla medborgare i hela landet.
Tyngdpunkten i rapporten låg på förlagen och bokhandlarna, men folkbiblioteken ägnades mer än femtio sidor. I diskussionen om bokens förutsättningar
och bibliotekens roll speglades klart att det nu fanns ett nytt ramverk att ta
hänsyn till. Utredningen gjorde en form av positionsdeklaration angående vad
slags politik som kunde beröra boken. Det man såg framför sig var en sorts tilllämpning av ”[k]ulturpolitiken inom litteraturens område” och utredarna fortsatte med att tillkännage sina grundläggande värderingar i ordval som nära
anslöt till de allmänna kulturpolitiska mål, som Kulturrådet föreslagit ett par år
tidigare (men som ännu inte fastlagts av riksdagen). Inom litteraturens område
skulle kulturpolitiken, framhävde man, ”ge fler människor möjligheter och
impulser att läsa bra böcker”, säkra yttrandefriheten, ”möjliggöra konstnärlig
och kulturell förnyelse” samt tillvarata det litterära kulturarvet (SOU 1974:5,
s. 19). Synsättet att bokfrågan var en del av kulturpolitiken genomsyrade också
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de avsnitt som närmare behandlade folkbiblioteken. Själva utgångspunkten här
var nämligen konstaterandet att folkbiblioteken var den viktigaste kulturinstitutionen i landet. Folkbiblioteket var alltså inte längre i första hand en
bildningsfrämjande institution, som 1949 års folkbibliotekssakkunniga koncist
hade slagit fast. ”Det [folkbiblioteket, min anm.] skall stå i centrum för
bildningsarbetet”, hade de skrivit (SOU 1949:28, s. 43). Nu hade ambitionen
breddats. Enligt 1970-talets kultur- och bibliotekspolitiska idéer skulle folkbiblioteken sträva efter att bli ett kulturhus, ett nav i ett allt livaktigare lokalt
kulturliv, som kunde omfatta många olika verksamheter.
Genast efter denna deklaration om bibliotekens nya roll var man emellertid
tvungen att konstatera att det existerade en ”påfallande ojämnhet” vad gällde
standarden hos desamma i olika kommuner (SOU 1974:5, s. 213). Alldeles
utan att på något sätt direkt referera till den ovan beskrivna trestegsmodellen för
samhällets demokratisering fällde betänkandet en kommentar som ändå för
tankarna i den riktningen. Det var nämligen så, att kommunerna sinsemellan
var mer lika vad gällde ”sociala förmåner än när det [gällde] kulturell service”,
betonade man (s. 214). Här rådde med andra ord en eftersläpning angående
kulturell service som måste åtgärdas. Ändå hade folkbiblioteksväsendet i det
stora hela gjort oerhörda framsteg sedan 1949. Det som då ”närmast var utopi
är i dag verklighet”, skrev utredarna 1974. Biblioteken hade breddat sitt mediautbud till att också omfatta annat än böcker, de bedrev ”omfattande informationsverksamhet”, ”uppsökande verksamhet”, gjorde ”insatser på det allmänkulturella området” och var, fortfarande, ”i centrum för bildningsarbetet”
(s. 222). I den mån man kan tala i termer av att staten var tillfreds med bibliotekens prestationer så var denna utredning ännu ett exempel på detta. Om det
emellanåt förekom missnöje och otålighet i bibliotekariekretsar, så tycks detta
sällan haft någon direkt motsvarighet bland politiker och utredande myndigheter.
Att det var så, hindrade naturligtvis inte litteraturutredningen att komma
med flera förslag till ytterligare förbättrad, det vill säga mer samordnad och mer
effektiv, verksamhet. Efter reformen 1965 hade ju staten tagit sin hand från
direkt inblandning i folkbibliotekens finansiering och därmed avhänt sig en del
av möjligheterna till kontroll och påverkan. Nu reglerade varje enskild kommun
verksamheten, vilket från bibliotekens sida möjligen kunde uppfattas som att
man hamnat i en form av laglöst land. Detta noterade utredarna tydligt och de
underströk med viss skärpa att staten borde tala om vad målen med folkbiblioteken skulle vara (s. 322). Den viktigaste uppgiften var, enligt deras ståndpunkt,
att komma till rätta med den ojämna standarden. (Ökad jämlikhet var, som
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nämnts, den kanske viktigaste politiska ledstjärnan i början av 1970-talet.) Här
föreslog man i en punktlista tre typer av åtgärder, nämligen
−

information, råd och exempel

−

selektivt stöd för upprustning av ”ineffektiva” enheter

−

att ge länsbiblioteken resurser att ta över verksamhet (åtminstone
temporärt) som inte var tillfredsställande (s. 324).

På flera ställen i texten tryckte man på att länsbiblioteken var statens viktigaste instrument för att driva utvecklingen i centraliserande riktning och mot
större enhetlighet och effektivitet. Länsbiblioteken tilldelades en nyckelroll och
utnämndes till ”ryggraden” i folkbibliotekssystemet (s. 235).
Utredningens främsta uppgift var alltså egentligen inte att analysera och
komma med förslag om folkbibliotekens framtid, utan dess syfte var att belysa
förutsättningarna för en allsidig landsomfattande distribution av litteratur.
Precis som titeln utlovade var det boken som stod i centrum. Att man ändå
ägnade så mycket utrymme åt folkbiblioteken berodde naturligtvis på att de
hade (och har) en viktig roll i bokdistributionen, men utredarna lade en form av
nästan universellt, metafysiskt mänskligt behov till grund för sina resonemang.
Genomgående talade man nämligen om att folkbibliotekens måste tillfredsställa
människornas, eller de enskildas, eller kommuninvånarnas ”bokförsörjning”.
Människan hade, hävdade man, ”ostridigt” ett ”behov av information om litteratur” och detta behov var det folkbibliotekens, och i synnerhet länsbibliotekens, uppgift att tillgodose (s. 238).

***
Det helhetsgrepp regeringen tog om kulturpolitiken framgick med önskvärd
tydlighet av att det krävdes tre skilda propositioner för att täcka in hela området. I den första togs ingen hänsyn till de förslag kulturrådet presenterat angående folkbiblioteken i SOU 1972:66. Ministern ville invänta vad litteraturutredningen (SOU 1974:5) hade att anföra i den saken. Ett synnerligen viktigt
organisatoriskt beslut hade riksdagen emellertid fattat redan 1974, nämligen att
inrätta ett statligt kulturråd till vilket bland annat de bibliotekskonsulenter som
fanns vid Skolöverstyrelsen skulle överflyttas. Den statliga myndighet som hade
det övergripande ansvaret för folkbibliotekens utveckling, samordning och
effektivisering flyttades därmed från sin hemvist sedan 1920-talet. Förflyttningen kan te sig som en enkel och oskyldig organisatorisk manöver, men hade
stor symbolisk betydelse. Att Statens kulturråd övertog ansvaret från Skolöverstyrelsen innebar att folkbiblioteken överfördes från ett bestämt utbildningssammanhang till den nyinrättade kulturpolitiska strukturen. Det var med andra
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ord inte bara ett ideologiskt ställningstagande från regeringens sida att folkbiblioteken skulle fogas in i de nya tankebanor jag relaterat till ovan, utan också
i en mer handfast organisatorisk mening blev sammanhanget nytt. Från att ha
varit en del i en (ut)bildningspolitik blev folkbiblioteken nu en del i kulturpolitiken.
När regeringens andra proposition angående den nya kulturpolitiken
presenterades i riksdagen 1975 var alltså frågan om folkbibliotekens roll onekligen väl förberedd. Det var en på det hela taget belåten kulturminister (Bertil
Zachrisson innehade posten vid den här tidpunkten) som tog till orda i propositionen. Den började med att nöjt konstatera att även om det fortfarande fanns
brister inom folkbiblioteksväsendet hade detta emellertid som helhet genomgått
en ”entydigt positiv” utveckling sedan den förra biblioteksutredningen från
1949 (Prop. 1975:20, s. 59). Med gillande återanvände ministern kulturrådets
karaktäristik av det moderna folkbiblioteket som ett centrum för medieförmedling, som ett informationscentrum och som ett kulturellt centrum. Att
folkbibliotekens uppgifter på så sätt tycktes ha breddats under det gångna
kvartsseklet föreföll uppenbarligen vara helt i enlighet med statsmaktens
intentioner, även om dessa inte alltid varit tydligt uttryckta. Efter 1965 hade
dessutom folkbibliotekens verksamhet varit ”oreglerad” av staten i så måtto att
ingen lagstiftning fanns (s. 58). Också detta var helt i regeringens smak. (Det är
naturligtvis utomordentligt smidigt att så att säga få andra att göra som man vill
utan att egentligen behöva ta till regleringar eller andra former av disciplinerande åtgärder.) Från några håll hade krav rests om att en bibliotekslag borde
införas. Den tämligen nybildade socialistiska föreningen Bibliotek i samhälle
hörde till dem, liksom några författarorganisationer. Bilden var emellertid splittrad och flera tunga remissinstanser, till exempel Svenska kommunförbundet
och Landstingsförbundet, talade emot behovet av en sådan lag.
Regeringen var skarp motståndare till alla förslag om lagstiftning. Den ansåg
att en sådan var helt onödig. Verksamheten fungerade bra i dagsläget, underströk ministern, och statens uppgift borde vara att ”stimulera kulturverksamheten i landet och inte […] reglera den” (s. 208). Formuleringen är ännu en
återklang från resonemangen om den generella kulturpolitiken, där företrädaren
Ragnar Edenman redan i början av 1960-talet hade slagit fast principen om det
så kallade armlängdsavståndet mellan politikerna och kulturlivet (Prop.
1961:56, Frenander 2005, s. 132). Enligt Zachrissons uppfattning fanns inga
skäl att gå in och styra och ställa. Han uppbådade ett flertal argument för sin
ståndpunkt, bland annat risken för att de minimikrav som det skulle vara oundvikligt att formulera i en lagtext i själva verket skulle komma att fungera som
maximinormer. Det hävdvunna kommunala självstyret var naturligtvis ett annat
argument som kom till användning. Men det mest intressanta skälet till
ministerns negativa hållning till lagstiftning var att han menade att en sådan
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skulle strida emot den allmänna kulturpolitikens grunläggande intentioner
(Prop. 1975:20, s. 208). Återigen ser vi här hur statens politiska inställning
visavi folkbiblioteken nu fått en ny inramning, i vilken dessas bredare kulturpolitiska roll framhävs.
I förslagslistan fanns alltså inga krav om bibliotekslag. Där fanns däremot ett
par andra frågor av innehållsligt slag som prioriterades. Båda hade uppenbar
anknytning till 1970-talets rådande politiska konjunkturer. Den ena saken som
regeringen ville satsa på var en strävan som vi kan återfinna redan i förarbetena
till 1912 års författning, nämligen utjämning av standarden mellan biblioteken
i olika kommuner.
Att detta, efter sextio års direkt och indirekt statlig bibliotekspolitik, fortfarande stod på dagordningen kunde möjligen tolkas som att politiken borde
anses som rätt misslyckad. Det var emellertid inget som propositionen ville
kännas vid. Den andra saken som skulle prioriteras var att biblioteken i högre
grad borde arbeta utanför sina egna väggar, med ”utåtriktad och uppsökande
verksamhet”. Det som ministern särskilt avsåg var då en satsning på bokbussar,
arbetsplatsbibliotek och litteraturförsörjningen för invandrare (s. 211). Syftet
var naturligtvis att nå nya låntagargrupper, som tidigare i stor utsträckning inte
nyttjat biblioteken. En av de övergripande målsättningarna i kulturpolitiken
hade formulerats som att den skulle stödja ”eftersatta gruppers erfarenheter och
behov” och kulturministerns förslag låg helt i linje med den ambitionen.
Positionsförskjutningar
Den nya kulturpolitiken mötte mestadels positivt gensvar från berörda parter.
Inte minst bland de politiska partierna. I riksdagen var enigheten stor: alla
partier ställde sig bakom huvuddragen i regeringens kulturpolitiska propositioner. Ser man till statens relation till folkbiblioteken blev resultatet av den
kulturpolitiskt aktiva tioårsperioden från 1965 betydande. Två grundläggande
positionsförskjutningar framstår som särskilt intressanta och viktiga. Den första
blev, som redan antytts, följden av skatteutjämningsreformen och innebar alltså
att det direkta statliga stödet till de lokala folkbiblioteken, efter 60 års existens,
helt upphörde. Staten tog med andra ord ett stort steg bort från direkt inblandning i verksamheten ute i kommunerna. De konkreta erfarenheterna av denna
förändring tycks, att döma av rätt enstämmiga rapporter, ha varit positiva. Nya
bibliotek byggdes och verksamheten både fördjupades och breddades. Någon
ingående analys av utvecklingen har, såvitt jag vet, inte gjorts, men en rimlig
förmodan är väl att förstärkningen av folkbiblioteken i första hand hängde
samman med att kommunerna i gemen fick avsevärt starkare ekonomi. Dels
genom sammanslagningen, dels – och kanske främst – genom den kraftiga
ekonomiska tillväxten, särskilt på 1960-talet.
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Den andra förskjutningen, som också redan antytts, kom med beslutet att
överföra bibliotekskonsulenterna från Skolöverstyrelsen till det nybildade statliga kulturrådet. Därmed övergick ansvaret för biblioteksutvecklingen från ett
skol- och utbildningspolitiskt sammanhang till ett kulturpolitiskt dito. De
närmare konsekvenserna av denna förändring har inte heller undersökts vetenskapligt, men kommentarerna i samtiden var överlag positiva. Man menade att
det var ett naturligt steg med tanke på att folkbiblioteken efter andra världskriget successivt vidgat sitt arbetsområde från de snävare frågorna om bokdistribution och bildningsstöd till ett aktivare deltagande i, och initierande av,
lokala kulturaktiviteter som kunde omfatta också andra konstarter än litteraturen. I en intervju i Biblioteksbladet uttryckte Ulf Dittmer, blivande chef för
Kulturrådets avdelning för litteratur- och biblioteksfrågor, just detta. Att man
nu skulle få möjligheter att utan att åsidosätta det ”starka bandet med skola och
folkbildning” kunna ”samordna biblioteksverksamheten med annan kulturell
verksamhet”, såg han som mycket positivt. Faktiskt kunde han inte se ”någonting negativt med överflyttningen” (BBL 14/1974, s. 256). Lite mer skepsis
andades en insändare i BBL strax efter det att intervjun publicerats. Det fanns
absolut brister i den nya politisk som aviserades, framhöll den. Det var avsaknaden av en särskild biblioteksavdelning inom Kulturrådet som oroade insändarskribenten, som fanns bristen ”betänklig”. Att övriga bibliotekstyper inte
berörts väckte vidare farhågor om att staten egentligen inte brydde sig tillräckligt mycket om dessa forskningsbibliotek till exempel (BBL 16/1974, s. 278).
Sådana brister fick konkreta konsekvenser för skolbiblioteken, vilket Louise
Limberg visar i sitt kapitel.
De decennier som gått efter andra världskriget var av sinsemellan lite olika
karaktär. 1950- och 1960-talen var i många avseenden synonyma med ekonomisk tillväxt, social och demografisk omvandling samt, särskilt på sextiotalet,
politiskt och kulturellt uppvaknande. Reformtakten var hög. 1970-talet blev till
dels annorlunda, men uppvisade också kontinuitet. Den ekonomiska utvecklingen bromsade in kraftigt och en allvarlig strukturkris inträdde. På sikt kom
detta att få enorm betydelse för Sverige, liksom för hela västvärlden, men i
samtiden var det få som insåg detta. Den politiska reformtakten fortsatte därför
att var hög även under sjuttiotalet. Nya arbetsmarknadslagar infördes angående
till exempel anställningsvillkor och medinflytandefrågor. Föräldraförsäkringen
byggdes ut, den högre utbildningen omstrukturerades och, som vi granskade
detaljerat ovan, en ny kulturpolitik sjösattes vilken väsentligen påverkade
förhållandet mellan staten och de kommunala folkbiblioteken. Var det nu dags
att under 1980-talet låta de nya organisatoriska strukturerna ”sätta sig” och få
tillfälle att utvecklas? Eller ville staten gå vidare med reformer och gå in på
delområden inom det kulturpolitiska fältet, kanske rentav gällande folkbiblio-
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teken? I nästa avsnitt ska vi röra oss några år in på åttiotalet för att få svar på
sådana frågor.

1984 – FOLKBIBLIOTEKENS ROLL MARKERAS
Övergången mellan sjuttiotal och åttiotal var ett betydelsefullt skede. Några
specifika händelser kom att signalera en fundamental ideologisk och politisk
förskjutning, såväl i världen som i Sverige. På det internationella planet var det
valen i två av de ledande västmakterna, Storbritannien respektive USA, som
markerade att nya attityder och nya tongångar hädanefter skulle dominera i
dessa länders politik. I det brittiska parlamentsvalet 1979 vann de konservativa
tories ledda av Margret Thatcher, ”järnladyn” som hon senare kom att kallas, en
jordskredsseger över labourpartiet. Året därpå segrade republikanernas Ronald
Reagan i det amerikanska presidentvalet. De två hade mycket gemensamt,
framför allt deras starka ideologiska övertygelse om att staten och fackföreningarna i så liten utsträckning som möjligt skulle tillåtas utöva inflytande över
politiken och samhällslivet. Även om det fanns nyansskillnader mellan deras
åsikter och ingen egentligen kan sägas ha varit renodlad nyliberal, kom deras
makttillträden i två av den kapitalistiska världens ledande makter att ge en
enorm skjuts åt nyliberalismen världen över.
En ideologisk omorientering svepte över flera kontinenter. I land efter land
ifrågasattes tron på att staten kunde och borde reglera de ekonomiska marknaderna. Den keynesianska doktrin som beledsagat efterkrigstidens ekonomiska
expansion förkastades som en hämsko på den individuella kreativiteten. Kollektiva och solidariska lösningar på samhälleliga problem betraktades med misstro.
För att komma ur den ekonomiska krisen, få fart på tillväxten och undanröja
verkliga och förmenta hinder för de enskilda människornas skaparförmåga
måste staten ta ett eller flera steg tillbaka och släppa marknadskrafterna lösa.
Sverige var på intet vis undantaget denna ”högervåg” (Boréus 1994). Möjligen var rollfördelningen paradoxal och ganska överraskande. De borgerliga
partier som regerade när Thatcher och Reagan kom till makten föreföll oväntat
opåverkade av de marknadsliberala tankegångar som lanserades i Storbritannien
och USA. Det var när socialdemokraterna 1982 vann valet som en förändring
inträdde. I skepnad av ”den tredje vägens” politik blev det socialdemokratin
som lanserade en strategi av avregleringar, privatiseringar och marknadslösningar som i det stora hela fortgått sedan dess (Sejersted 2005, s. 381). Det
folkhem som varit socialdemokratins stolthet – och i stor utsträckning dess
skapelse – började del för del nedmonteras.
I ett annat avseende kom de internationella, nyliberala strömningarna att i
grunden påverka det svenska ideologiska debattklimatet, även om orsaksrelationerna knappast var så entydiga. Sommaren 1980 publicerades ett antal
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kulturartiklar vilka var djupt kritiska till den utveckling som pågått under 1970talet. Ekonomiska problem, social och tankemässig likriktning, politiskt förmynderi, allmän stagnation och inskränkthet, intellektuellt förfall, ja nästan allt
negativt uppfattades som verkningar av en förvuxen och klåfingrig socialdemokratisk stat. Tonläget blev emellanåt så uppskruvat att någon talade om att
”den totalitära demokratins ideologi” blivit dominerande i Sverige (Frenander
1999, s. 230). Med största sannolikhet ingick artiklarna inte i något koordinerat, strategiskt handlande, men opinionsyttringarna fick oerhört genomslag i
den politisk-ideologiska debatten. Det problemformuleringsprivilegium som
vänstern innehaft under sjuttiotalet ersattes raskt av ett företräde för nyliberala
och, delvis, konservativa ståndpunkter. Socialismen som lösningen på samhälleliga problem rensades tämligen kvickt bort från den politiska agendan och i dess
ställe kom marknaden. Vill man hårdra vad som hände kan man säga att en
dogmatism avlöstes av en annan.8 Dogmatism eller inte, i ett annat avseende tog
högerpolitiska aktivister definitivt efter hur vänstern bedrivit sina kampanjer.
Den fjärde oktober 1983 demonstrerade i Stockholm tiotusentals människor
mot införandet av löntagarfonder. Löntagarfonderna hade sina rötter i det radikala sjuttiotalet och avsåg i sin ursprungliga konstruktion att föra över ägarmakten i de stora aktiebolagen till fackföreningskontrollerade fonder. Efter mycken
politisk vånda beslutade den socialdemokratiska regeringen 1983 att införa en
avsevärt urvattnad form av löntagarfonder, vars huvudsakliga uppgift transformerats till att säkra kapitalförsörjningen till de svenska storbolagen (Norborg
1999, s. 232f).
De nya politiska och ideologiska vindar som börjat blåsa på 1980-talet är
synnerligen viktiga att ha i minnet när vi nu ska studera de statliga initiativ som
togs i förhållande till folkbiblioteken vid den här tiden. Ett av de mest intressanta dokumenten är den stora utredningen Folkbibliotek i Sverige från 1984.
Det är nämligen lätt att konstatera att dess huvudbetänkande domineras av en
omisskännlig ideologisk ton som direkt härstammar från de radikala tankegångarna från det föregående årtiondet. Förankringen i den nya kulturpolitiken är
djup. Av alla de utredningar som direkt eller indirekt handlat om folkbiblioteksväsendet är den från 1984 absolut mest ideologisk i sin framtoning.
Folkbiblioteksutredningen 80
Utredningen, som tog sig namnet Folkbiblioteksutredningen 80 (Fb 80), tillsattes 1979 av den folkpartistiske utbildningsministern Jan-Erik Wikström, som
8

Riktigt så illa var det inte. Både sjuttiotalets vänsterdominerade debatt och den
högerdominerade på åttiotalet innehöll motröster och nyanser, vilket framgår i min
analys av kulturdebatterna under dessa decennier (Frenander 1999). Men balansskiftningen var helt otvetydig.
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uppenbart tyckte att det var dags att ordentligt belysa folkbibliotekens situation
i landet. Det fanns i och för sig, underströk han, ingen anledning att frångå de
principer som lagts fast angående rollfördelningen mellan staten, regionerna och
kommunerna vad gällde folkbiblioteken. Precis som var fallet med kulturpolitiken i stort var det kommunernas sak att ansvara för den lokala verksamheten,
alltså inklusive folkbiblioteken. Däremot, menade han, fanns det ”skäl att ingående belysa hur den nuvarande ordningen fungerar och att ta upp den statliga
bibliotekspolitiken och bibliotekens roll i den kommunala kulturpolitiken till
förnyad diskussion” (SOU 1984:23, bil. 1, s. 232). Uppdraget var brett och
omfattade de flesta aspekter på biblioteksverksamhet. Här är av betydelse att vi
kan notera att ministern använder termen ”statlig bibliotekspolitik”, en term
som aldrig tidigare förekommit i offentliga dokument. Exakt vad han avsåg
preciserades inte. I en mening kan man påstå att det funnits en sådan från
åtminstone 1912. I en annan mening går det också att med fog hävda att det
kanske funnits en sådan, men att den kraftigt förminskades när statsbidragen
togs bort 1965. Diskussionen om bibliotekspolitikens existens och innehåll
återkommer jag till i avslutningen.
Kommittén kallade en lång rad sakkunniga och experter till sin hjälp och
publicerade efterhand tio skrifter, inklusive själva betänkandet. En av dessa
skrifter, Folkbibliotek i tal och tankar. En faktarapport från folkbiblioteksutredningen, är särskilt intressant i vårt sammanhang. Här uppläts plats åt några av de
experter som utredningen anlitade, men kommittén tog också själv tillfället i akt
att lite friare resonera om vilka uppgifter framtidens bibliotek borde ha. Det
stod fullkomligt klart att kommittén var övertygad om att biblioteken hade haft
och framgent skulle ha en helt avgörande roll i samhällets demokratiska
utveckling liksom de var oundgängliga bildnings- och kulturinstitutioner. ”Det
är hela samhället som behöver folkbiblioteket för att växa som demokrati”, är
ett talande citat. Men man påpekade att en viss förskjutning skett efter andra
världskriget på så sätt att ”bildningsfunktionen” mist sin dominerande ställning,
medan ”informationsförsörjning” och en bredare kulturverksamhet blivit allt
mer framträdande (Folkbiblioteksutredningen 1982, s. 17ff). Kopplingen till
den statliga kulturpolitiken poängterades. Den bringade en klar riktning till
folkbibliotekens arbete. Jämfört med tidigare var detta ett klart framsteg. Men
det skulle bli ännu bättre, underströk kommittén, om ”en statlig bibliotekspolitik” också kunde formuleras. En sådan skulle ”uttala samhällets vilja och avsikt
med folkbiblioteken” och på så sätt undanröja alla eventuella tveksamheter om
vilka uppgifter folkbiblioteken skulle ha (ibid. s. 28). I kapitlet ”Folkbibliotekens mål och uppgifter” återkom man till frågan och var ännu tydligare om
kulturpolitikens betydelse för folkbiblioteken och dessas betydelse för samhället
som helhet. Den statliga politiken hade förtjänstfullt och ”med stor trogenhet
(sic)” översatts till kommunal kulturpolitik och därmed hade bibliotekspro-
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grammen fått ”en ideologisk plattform som tidigare saknats. Biblioteken har i
de nya programmen fått en central roll inte bara i kulturpolitiken utan också i
hela samhällsarbetet” (s. 176).
Det är alltså inte överraskande att betänkandet blev en stark och energisk
argumentation för folkbibliotekens stora värde och angelägenhet. Deras
uppgifter, slog man fast, var två: ”en kulturuppgift och en informationsuppgift”
(s. 41). Efter ett kort resonemang frångick man alltså den tredelade uppgift som
tidigare hade dominerat synen på bibliotekens uppgift. Som vi sett har beskrivningen genom åren, varit lite olika men i och med sjuttiotalets kulturpolitik
blev tredelningen medieförmedling, information och kultur. Nu ströks helt
sonika medieförmedling, trots att betänkandet på andra platser kraftigt underströk hur viktig boken – det viktigaste mediet – var.
När man närmare definierade innebörden av kulturuppgiften blev det
tydligt att medieförmedlingen bakades in i denna. Särskilt uppenbart var detta i
samband med utläggningar om att folkbiblioteken visserligen hade ”ett brett
kulturansvar”, som kunde ta sig uttryck i att de numera arbetade med nya
medier och nya verksamheter som ”fonogram, videogram, program och utställningar”, men att boken, det tryckta ordet och läsandet stod i en särställning.
Läsandet var rentav en ”kulturell rättighet”, bortkopplad från allt tal om nytta
och effektivitet. Återkommande underströks att kulturuppgiftens kanske viktigaste innehåll var att hävda det tryckta ordets ställning. Boken var, menade man,
hotad av andra medier och stod inte längre lika stark i skola och folkbildning.
Folkbiblioteken framställdes som ett slags sista utpost för läsandet, och i dess
förlängning, medborgarnas bildning och demokratiska engagemang. Läsintresset måste ständigt uppmuntras och även om ett modernt folkbibliotek måste
arbeta med ”många medier” var läsandet viktigast. Inget annat kulturpolitiskt
instrument var lika effektivt som folkbiblioteket för att stimulera läsintresset.
Med andra ord var det helt följdriktigt att mål nummer ett angående folkbibliotekens verksamhet i stort formulerades tveklöst och med eftertryck:
”Folkbiblioteket skall föra en kamp för boken och läsandet” (s. 38ff).
Informationsuppgiften definierades också i en kontext av upplysning, opinionsbildning och demokratiskt engagemang. Här konstaterade utredarna att
folkbiblioteket var en neutral institution som var öppen för alla medborgare och
tillgängliggjorde alla typer av information. Inga restriktioner skulle gälla utan
man måste ”låta olika åsikter och röster komma till tals” (s. 43). Målet med
aktiviteterna anslöt till den övergripande kulturpolitikens, och över huvud taget
till välfärdspolitikens jämlikhetssträvanden: i det här sammanhanget preciserat
till ”att minska informations- och kunskapsklyftorna mellan olika grupper i
samhället” (s. 44).
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Sådana var tongångarna i de avsnitt som hade mer principiell och ideologisk
karaktär. Folkbiblioteket var ”en unik resurs i kultur- och bildningsarbetet” som
gagnade alla bokläsare, garanterade fri tillgång till information för alla medborgare, var en ovärderlig tillgång för människornas möjlighet till utbildning och
utgjorde basen för det lokala kulturlivet (s. 32). Man påpekade också bibliotekets roll i den demokratiska politiska opinionsbildningen och dess ökade
”ansvar för att erbjuda en alternativ kulturverksamhet som håller hög kvalitet”.
Folkbiblioteket sattes in i ett större kulturpolitiskt sammanhang, helt i enlighet
med den nya kulturpolitikens idéer från 1970-talet. Anknytningen till de
kulturpolitiska målen framhölls särskilt i tre avseenden. Det gällde yttrandefriheten där utredarna framhävde att ”[b]ibliotekens förmedling av det tryckta
ordet är omistlig när det gäller att garantera en reell yttrandefrihet”. Det påpekades också hur viktigt det var att biblioteken som ”en icke-kommersiell sektor”
kunde ”bjuda motstånd mot skräpprodukter”, vilka implicit förmodades vara
vad den kommersiella kulturen i hög grad erbjöd. Ett tredje område där folkbiblioteken nästan framställdes som ett slags motståndshärdar var i vaktslåendet
om ”vår inhemska kultur” (s. 37). Uttrycket ”kulturimperialism” användes
förvisso inte, men det låg snubblande nära till hands när man diskuterade det
hot som ökad internationalisering och kommersialisering utgjorde.
Samma betoning av den ideologiska legitimeringen av folkbiblioteken återkom när utredningen diskuterade gratisprincipen. Den var ”vedertagen”, en
”folkbildningsinsats” som strängt taget inte kunde ifrågasättas och som kommunerna de facto hållit fast vid även efter det att de statliga bidragen togs bort
på 1960-talet. Folkbibliotekens centrala betydelse för demokratin, yttrandefriheten och den fria opinionsbildningen fick inte begränsas av avgifter som kunde
göra tillgången till dem avhängig av medborgarnas ekonomiska villkor. Alla
typer av ekonomiska och administrativa argument för avgiftsbeläggning avvisades. Slutsatsen var entydig: det var inte ”förenligt med folkbibliotekens mål och
uppgifter att göra avsteg från den hävdvunna gratisprincipen” (s. 50).
Fb 80’s svar på ministerns fråga om hur ”den nuvarande ordningen” fungerat går att sammanfatta i några få ord. Verksamheten var bra. Det fanns alls
ingen anledning att göra större förändringar i vare sig statens förhållningssätt
eller i bibliotekens konkreta verksamheter. Folkbiblioteken var fast förankrade i
en lång tradition av bildning och upplysning, de verkade för att alla medborgare
skulle kunna få förutsättningar att fullgöra sitt medborgerliga ansvar och engagemang, såväl som att de skulle ha chansen att bilda sig och växa på ett rent
personligt plan. Folkbiblioteken var ett väsentligt led i en generell politik som
syftade till kulturell och social utjämning mellan olika klasser och grupper i
samhället.

64

SKRIFTER FRÅN VALFRID

Utredningens bedömning av samhällsutvecklingen liknade med andra ord i
långa stycken den som varit allmän på 1970-talet och den anslöt också nära till
riktlinjerna i kulturpolitiken. I ett bildningsperspektiv var folkbiblioteken integrerade i en strävan att försvara och upprätthålla vad som utan nämnvärd
diskussion eller konflikt uppfattades som kultur och litteratur av god kvalitet.
Där hade staten och över huvud taget det offentliga en nyckelroll som motvikt
till den privata, kommersiella marknadens utslätade, strömlinjeformade och
innehållstomma produkter. Den övergripande ideologiska positionen kan alltså
sägas vara tämligen oförändrad trots att de nyliberala vindarna vann allt större
gehör i såväl den allmänna opinionen som bland de politiska partierna (Boréus
1994, Frenander 1999). Som vi sett påminde retorik och ordval också om sjuttiotalet. Bibliotekens förnämsta uppgift var att föra en ”kamp” för boken, i synnerhet till förmån för de eftersatta i samhället. Folkbiblioteksutredningens
ståndpunkter speglade i själva verket i stor utsträckning en framträdande position i den allmänna biblioteksdebatten vid den här tiden. I sin avhandling Det
föreställda biblioteket identifierade Åse Hedemark i början av 1980-talet två diskurser om bibliotekens roll i samhället: den ena kallade hon ”den bokliga diskursen” och den andra ”den informationsförmedlande diskursen”. Den bokliga
diskursen utmärktes just av ”fokus på god skönlitteratur och tryckta medier”
och som folkbibliotekens viktigaste uppgift underströk den folkbildningen, i
första hand genom att förmedla ”god, svensk kvalitetslitteratur” (Hedemark
2009, s. 57 och 67). En synnerligen intressant aspekt i Hedemarks analys är att
det inte var bibliotekarierna själva som var de främsta företrädarna för den
bokliga diskursen, utan den bars framför allt upp av författarna (ibid. s. 71ff).
Den politisk-ideologiska strömkantring som ägde rum kring 1980 hade
synbarligen inte trängt igenom i alla sektorer av samhället. I mycket ringa grad
föreföll statens attityd till folkbiblioteken, eller till kulturlivet som helhet, ha
undergått några förändringar. Det kanske inte är så märkligt. Dels fortfor enigheten om kulturpolitiken att vara stor ända till efter millennieskiftet. Dels har
kulturpolitiken nästan alltid verkat i politikens marginal, så att säga. Det är inte
kulturpolitiska ställningstaganden som får opinionssiffrornas balans att tippa.
Dels upplevde, som vi sett, folkbiblioteken en stark expansion från 1950-talet
till 1970-talet, vilket utredningen nöjt kunde inregistrera (SOU 1984:23,
s. 31). Även om statistiken är osäker är det inte orimligt att anta att folkbiblioteken redan på 1950- och 1960-talen var den mest besökta kulturinstitutionen.
Folkbiblioteken hade en stark position hos allmänheten och rönte uppskattning
hos myndigheterna. Utifrån de perspektiven fanns det inga skäl att gå till storms
mot dem.
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Upplysningskritik och kulturrelativism
På 1980-talet gjorde sig emellertid en annan typ av ideologisk strömning starkt
gällande, vars ståndpunktstaganden kan sägas mer beröra bibliotekens innehållsliga uppgifter, framför allt frågan om vilken litteratur som borde förmedlas.
Jag tänker förstås på postmodernismen som på bred front inom vetenskapen,
litteraturen, konsten och kulturen i allmänhet, gick till angrepp mot det
moderna projektets själva grundvalar. Upplysningen, hävdade man, hade
uttömt sin progressiva kraft och hade inte längre något att erbjuda människorna. Det var en illusion att utvecklingen mer eller mindre linjärt gick framåt
mot successivt allt bättre tillstånd. Lika illusorisk var föreställningen om att det
gick att uttala sig entydigt och objektivt om konstens, litteraturens eller
kulturens absoluta kvalitet. De postmoderna företrädarna argumenterade enträget för en kulturrelativistisk ståndpunkt.9
Till att börja med, måste man nog konstatera, var de framgångsrika,
åtminstone i den intellektuella kulturdebatten. Uppfattningar om kulturella
hierarkier, absoluta konstnärliga kvaliteter, skillnader mellan ”högt” och ”lågt”
förlöjligades och övergavs. Upplysningstron om det rationella förnuftets förmåga att i ett kollektivt samarbetsprojekt skapa samhälleligt välstånd och
mänsklig lycka förbyttes i misstro mot både förnuftet och det kollektiva. Var
och en skulle satsa på sig själv, som åttiotalets slogan löd, och vara skeptisk till
vetenskapen. Upphöjandet av individen och individualismen var inte bara en
ideologisk och retorisk förändring. Förskjutningar i det moderna samhällets
sociologi fick många forskare att tala i termer av att gamla normer, seder och
bruk blev alltmer obsoleta och irrelevanta för den uppväxande generationen.
Var och en ställdes inför val som krävde ett individuellt och oberoende beslut
angående livsbana och yrkesliv. Sociologer myntade begrepp som ”friställning”
och ”görbarhet” för att konceptualisera frånvaron av självklara och ärvda alternativ för ungdomen i det senmoderna samhället (se Fornäs m fl 1994). Denna
djupgående strukturella individualisering påverkade i hög grad politisk organise9

Inläggen i den internationella och nationella debatten för och emot post-modernismen var otaliga och oöverskådliga. De sträckte sig från de mest abstrakta filosofiska
nivåerna hos till exempel François Lyotard, Michel Foucault och Jürgen Habermas
till de mest handfasta inlägg i form av nedrivandet av byggnader av omisskännlig
modernistisk karaktär. En ström av yngre svenska intellektuella tog plats i kulturtidskrifter och på kultursidor och argumenterade vältaligt och ivrigt för de nya idéerna.
En föredömlig samling av de väsentligaste historiska filosofiska texterna finns i
antologin Postmoderna tider? (red Mikael Löfgren och Anders Molander). Vad
upplysningsprojektet egentligen handlade om har Sven-Eric Liedman skrivit en synnerligen upplysande bok om, I skuggan av det moderna. Några intryck av 1980-talets
debatt kan man få i Frenander 1999. Se också Frängsmyr 2000, s. 381ff.
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ring och politisk aktivitet. De gamla partierna, med rötter i 1800-talet, förlorade alltmer i attraktionsförmåga, till och med så mycket att en avhandling från
2002 ställde frågan Vart tar politiken vägen? (Sörbom 2002).
Upplysningskritiken och kulturrelativismen utsatte naturligtvis några av
folkbibliotekens fundamentala byggstenar för angrepp. Alltsedan Valfrid Palmgrens dagar hade biblioteken varit institutionella ”ljushärdar” som stod för
upplysning, förnuft och framsteg. Folkbiblioteken var ett vitalt instrument som
nådde långt ut i landets periferi och med dem skulle välståndet och den högre
kulturen komma alla till del. Särskilt i kampen mot ”smutslitteraturen”, som
Palmgren kallade den (på 1980-talet var benämningen ”skräplitteratur”) och i
förmedlingen av de kvalitativt högtstående litterära verken hade folkbiblioteken
en nyckelroll. I det avseendet tycks den stora utredningen om Folkbibliotek i
Sverige inte låtit sig bekomma av den postmodernistiska kritiken.
Alla delar i utredningsbetänkande var förstås inte lika bemängda av strävan
efter att ideologiskt legitimera folkbibliotekens position och uppdrag i samhället. Mer praktiskt-organisatoriska åtgärder för att stärka och utveckla verksamheten upptog också utredarnas intresse. Ett genomgående drag i det synsätt
som utvecklades var att samverkan mellan biblioteken på alla olika nivåer i
pyramiden kommunala bibliotek – länsbibliotek – lånecentraler måste utökas.
Samverkan skulle kunna utjämna skillnader som fortfarande existerade mellan
bibliotek i olika kommuner och sprida goda exempel på framgångsrikt arbete,
framhöll man. För att effektivisera, driva på och koordinera det arbetet föreslog
Fb 80 att regeringen måtte inrätta ett ”statligt biblioteksråd” (SOU 1984:23,
s. 25).
En utomstående betraktare kan återigen undra om inte de förslag Folkbiblioteksutredningen kom med borde implicera ett underbetyg åt den bibliotekspolitik som förts i över sju decennier. Gång efter annan understryks i utredningar och propositionstexter behovet av ökad samverkan och effektivitet i
verksamheten. Även om åtgärder oavlåtligt vidtas för att åstadkomma detta, lika
regelbundet konstaterar olika utredningar att brister i just dessa avseenden fortfarande vidlåder organisationen som helhet. Några spår av (själv)kritik är emellertid mycket svårt att hitta. Tvärtom andas man, som vi noterat flera gånger,
stor tillfredsställelse med hur positivt folkbiblioteksverksamheten utvecklas över
åren.
Efter regeringsskiftet 1982, då socialdemokraterna återkom till regeringsmakten, blev det den nye kulturministern Bengt Göranssons sak att formulera
en proposition: 1984/85:141. Också han var nöjd både med den allmänna
utvecklingen av folkbiblioteken och med deras aktuella läge. Redan på propositionens första sida förkunnade han att regeringens förslag inte innebar ”några
grundläggande förändringar i statens förhållande till […] de kommunala folk-
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biblioteken” (s. 1). Också utredningens arbete beredde honom stor tillfredsställelse. På nästan alla punkter klargjorde han att han delade utredningens synsätt
och förslag. Kontentan av propositionens innehåll blev därmed att biblioteken i
princip fick en uppmaning att arbeta på som förut. I relation till hur det statliga
stödet tidigare varit utformat föreslogs några omdisponeringar, bland annat
ökades satsningen på arbetsplatsbiblioteken (s. 93). Den väsentligaste oenighet
som uppstod mellan utredningen och ministern gällde biblioteksrådet. Även om
han instämde i att samordning var av yttersta vikt avfärdades förslaget utan
någon mer ingående motivering (s. 106).

***
I samband med utredningen på 1940-talet hade man snuddat vid frågan om
bibliotekslag, men sedan hade denna snabbt sorterats undan. När den socialistiska biblioteksföreningen Bibliotek i samhälle bildades 1969 var kravet på
biblio-tekslag en av dess centrala idéer. På 1970-talet togs diskussionen upp i
politiska sammanhang, bland annat i kultur- och bokutredningarna och i
påföljande propositioner (Häggström & Renberg 1998). I samband med att Fb
80 började publicera sina faktarapporter tog diskussionen ny fart bland folkbibliotekarier. Flera artiklar i Biblioteksbladet tog upp frågan och krävde införande av någon form av lagstiftning. I en artikel uppmärksammade Bengt
Holmström och Arne Kristoffersson (båda bibliotekarier från Malmö) att
Statens kulturråd i sitt remissvar till utredningen föreslagit en ”minilag”. Bättre
än inget, tyckte de två, som samtidigt påpekade det ironiska i att det var statens
egen myndighet som lanserat förslaget (BBL 1/1985, s. 3). Regeringen hade ju
klart deklarerat att den politiska linje som gällde var ett nej till bibliotekslag och
att saken därmed inte skulle tas upp av utredningen. Men trots att den fått
”entydiga direktiv att inte föreslå någon förändring av den ansvarsfördelning”
som rådde, var det ändå ”svårt att helt utesluta” en diskussion om bibliotekslag
insisterade man (SOU 1984:23, s. 121f). I ett kort kapitel behandlades frågan.
Att de argument som Fb 80 då förde fram ledde till ett avvisande av lagstiftning
var förstås givet från början. Det vidgade kommunala självstyret var ett skäl till
avvisande och kommunernas ökade resurser var ett annat. Därtill framhölls att
en reform skulle bli alldeles för dyr för statskassan. Mellan raderna kan man
dock ana att utredningens medlemmar kunde se att det av andra slags skäl fanns
ett behov av lagstiftning. Den vikt som många i biblioteksdebatten fäst vid
betydelsen av helhetssyn på verksamheten delades av utredningen och var i sig
ett argument för att en lag borde instiftas. Utredarnas bakbundna position
föranledde dem emellertid att en aning krystat understryka att de förslag de
själva lagt fram var fullt tillräckliga för att åstadkomma den nödvändiga
samordningen och helhets-synen. Någon bibliotekslag behövdes inte (s. 123).
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Utbildningsministern var givetvis helt överens, men däremot hade oenighet
uppstått i riksdagen. Redan i samband med regeringsskiftet 1982 hade Vänsterpartiet kommunisterna (vpk) motionerat om ett tilläggsdirektiv till Fb 80 som
skulle bemyndiga utredningen att analysera lagstiftningsfrågan (DIK-Forum
7/1984, s.4). Något tilläggsdirektiv blev det inte och vpk återkom till riksdagen
med en motion om införande av bibliotekslag. Eftersom inga andra partier
stödde idén föll förslaget. Den spricka i det politiska motståndet mot bibliotekslag som uppstått förebådade emellertid ändrade ståndpunkter hos fler
partier. I samband med nittiotalets kulturutredning bytte socialdemokratin fot.
Men det är drygt ett decennium till det ska hända. Riksdagsbeslutet, som togs i
juni 1985, medförde alltså inga väsentliga ändringar i statens förhållande till
kommunala folkbiblioteken.

1996 – BIBLIOTEKSLAG
Perioden fram till nästa politiska beslut angående staten och folkbiblioteken
innehåller i sanning flera uppseendeväckande och världshistoriska händelser.
Den kanske viktigaste av dessa var Berlinmurens fall i november 1989. En
skenbart oskyldig kommentar av en trött östtysk regeringstalesman vid en
presskonferens ledde till en fullständigt oväntad öppning av den så kallade järnridån och miljontals östtyskar hade inom en veckas tid besökt väst (Childs
2001, s. 235). Händelsen utlöste vad som skulle bli en total omvälvning av Östoch Centraleuropa. Efter en kort övergångsperiod upplöstes Sovjetunionen
1991 och en lång rad nya och nygamla länder (åter)uppstod. Skeendet innebar
den sovjetiska kommunismens fullständiga bankrutt och i praktiskt taget alla
länder övergavs den marxist-leninistiska ideologin. På många håll skedde en
tämligen abrupt och oöverlagd övergång till vad som närmast kunde liknas vid
en rå och otyglad kapitalism som gick under namnet ”ekonomisk chockterapi”
(Karlsson 1999, s. 285). Skeendet innebar också det definitiva slutet på kalla
kriget. Den gamla världsordningen med två konkurrerande supermakter ersattes
av en US-amerikansk hegemoni som fick somliga kommentatorer att utropa
historiens slut och en världshistorisk seger för liberalismen (Fukuyama 1992).
En bit in på 1990-talet började ordet ”globalisering” bli alltmer använt i den
politiska och samhällsvetenskapliga debatten. Enighet om vad termen exakt
skulle betyda eller hur fenomenet skulle värderas saknades, vilket inte var överraskande. Anhängare av nyliberalismen såg globaliseringen som den världsomfattande utbredningen av kapitalismen, i deras ögon den enda fungerande
och rationella ekonomiska modellen. Andra instämde i att kapitalismen nu
behärskade i stort sett alla länder på jorden, men gjorde en snarast motsatt
värdering av detta faktum. En så kallad anti-globaliseringsrörelse formerades
och fångade nyhetsmedias uppmärksamhet i samband med spektakulära, ibland
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våldsamma, demonstrationer mot de globala institutioner som sågs som spjutspetsar för genomdrivande av denna nyliberala politiska agenda. En mer distanserad analytisk hållning till den utveckling som sköt ytterligare fart under 1990talet ville förvisso betrakta globaliseringen som en fortsättning på kapitalismens
utveckling, kraftigt påskyndad av den nya IT-teknologin. Men globaliseringen
innehöll, menade denna ståndpunkt, flera aspekter än den ekonomiska. Också
på de politiska och kulturella planen var det meningsfullt att tala om en globalisering. En sådan mer mångfacetterad uppfattning om termens innebörd,
betingade en mer komplex och problematiserande bedömning av tidens
utvecklingstendenser (Schön 2007, s. 451ff, Thörn 2002, s. 29ff).
Oavsett vilken bedömning som gjordes av svenska politiker och makthavare
om vart den kombinerade effekten av Sovjetunionens upplösning och globaliseringen skulle föra samhället, stod det klart att villkoren för politiskt handlande
i grunden förändrades i början av 1990-talet. De flesta partier genomgick
omprövningar av olika slag och nya partier såg dagens ljus, eller uppnådde en
styrka i väljarkåren som gav dem plats i riksdagen. Sverige politiska landskap
omformades i grunden. En omprövning, som fick stora konsekvenser för svensk
politik var naturligtvis socialdemokratins svängning i sin inställning till svenskt
medlemskap i EU. Som nämndes inledningsvis blev Sverige medlem 1995.
På den nationella nivån var utvecklingen i Sverige under 1990-talet mer
turbulent, krisartad och komplex än på många decennier. Ser man till ekonomiska indikatorer som BNP-tillväxt, arbetslöshet, löneutveckling och liknande
måste man gå tillbaka till krisåren på 1930-talet för att hitta något motsvarande.
Samhällets ekonomiska expansion, som fortgått nästan helt utan hack sedan
andra världskrigets slut stagnerade kraftigt och under tre år i rad var tillväxten
till och med negativ (Magnusson 2010, s. 437). Arbetslösheten steg katastrofalt
upp till rekordsiffror om 13 % men kom småningom att stabiliseras på 7-8 %,
vilket var rekordhöga nivåer i ett historiskt perspektiv (Schön 2007, s. 480).
Ovanpå detta kom en omfattande och djupgående kris i den svenska banksektorn. Flera banker och finansbolag rapporterade om förluster i miljardklassen
och ett antal tvingades i konkurs. Staten såg inget annat råd än att gå in och
stöda några av dem som noterat de största förlustsiffrorna, vilket resulterade i en
socialisering av kreditförluster i storleksordningen 100 miljarder kronor
(Magnusson 2010, s. 437).
Politisk omorientering
Samtidigt pågick en politisk omorientering. Redan under 1980-talet hade, som
vi sett, socialdemokraterna övergett flera av de traditionella positioner som
karaktäriserat välfärdsutbyggnaden under folkhemsepoken. Avregleringar och
skattesänkningar genomfördes. Partiets högervridning speglade en generell
tendens i samhället. Stig Hadenius hävdade för sin del att ”1991 års val var ett
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högerval på samma sätt som 1968 års val hade varit ett vänsterval”. Till stöd för
den uppfattningen hänvisade han till opinionsundersökningar de aktuella åren,
vilka indikerade en klar högervridning i hur väljarna själva placerade sig på
höger-vänsterskalan (Hadenius 2008, s. 203f). Valutgången 1991 var därför
knappast överraskande. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1928
och fyra borgerliga partier (Kristdemokratiska samhällspartiet kom för första
gången in i riksdagen) bildade minoritetsregering under moderaternas ledare
Carl Bildt (Möller 2011, s. 269). Borgerligheten hade tidigare utan framgång
gått till val under parollen ”systemskifte”, men nu lanserade Moderaterna och
Folkpartiet i stället ”ny start för Sverige” som en gemensam slogan. Nystarten
innebar emellertid i många avseende samma politiska åtgärder som systemskiftet
signalerat, enligt Hadenius, som karaktäriserade regeringen Bildts program som
ambitiöst och sammanfattade vad den åstadkom på följande sätt: ”Sänkta
skatter, avregleringar, avskaffade löntagarfonder, privatisering i utbildningsväsendet, husläkarreform, utförsäljningar av statliga företag, privatradio och
ökade möjligheter tillprivata initiativ inom bl a den sociala sektorn” (Hadenius
2008, s. 213).
Till den politiska omorienteringen hörde också den reformering av den statliga förvaltningens arbetssätt som vi berörde inledningsvis. Fram till 1980-talet
hade de lagar som reglerade statliga myndigheters och andra offentliga instansers arbete varit inriktade på vad man kallar ”regelstyrning”. Det innebar att
riksdag och regering föreskrev myndigheterna tämligen i detalj hur arbetet med
att implementera besluten skulle gå till. Denna styrningsform utsattes under
1980-talet för en kritik som gick ut på att det var ”för lite effektivitet och för
mycket politisk styrning”. Som alternativ fördes ”målstyrning” fram vilken
förväntades medföra bland annat effektivare administration och större flexibilitet (Montin 2004, s. 12). Den konkreta formen för sådan målstyrning har blivit
införandet av New Public Management (NPM), inte minst i kommunerna.
Implikationen av denna förändring är ett byte av vad som kunde kallas förvaltningsideologi. Grundläggande drag i NPM-tänkandet är nämligen att offentlig
förvaltning i högre grad ska efterlikna den privata marknadens sätt att fungera.
Det innebär att verksamheter som tidigare skötts inom kommunen, till exempel
bibliotek, kan eller ska konkurrensutsättas och att driftsformer kan bytas.
Kommunen, det offentliga, kvarstår många gånger som huvudman, men den
effektiva driften av verksamheten görs till föremål för upphandling, i vilken en
rad aktörer – privata, kooperativa och andra – kan delta.
Bankkrisen fick till följd att statsfinanserna urholkades. Budgetunderskotten
sköt i höjden och det föll på den socialdemokratiska regering som tillträtt 1994
att rätta till situationen. Den nya regeringen genomdrev en kärv så kallad
budgetsanering med både viss inkomstförstärkning och framför allt stora
nedskärningar om totalt 128 miljarder kronor (Möller 2011, s. 280). Nedskär-
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ningarna drabbade i stor utsträckning kommunerna vars ekonomi försämrades
avsevärt. De tvingades därför i sin tur till indragningar och en av de sektorer
som for illa var folkbiblioteken. Under 1990-talet lades åtskilliga filialer ned och
bokbussar drogs in på många håll. Båda dessa aspekter av händelseutvecklingen
på 1990-talet, såväl omläggningen av förvaltningsideologi som budgetnedskärningarna, väckte stor oro i bibliotekskretsar. Ett uttryck för detta var att det i
fackpressen utbröt en exceptionellt livlig debatt om situationen i stort för folkbiblioteken och även om bibliotekspolitik och bibliotekslag. I Biblioteksbladet
publicerades en jämn ström av reportage och insändare som vittnade om
kommuner där avgifter införts och hur en sådan utveckling hotade själva hjärtat
i folkbibliotekens uppdrag. I dessa berättelser rådde ingen tvekan om att det
bästa värnet för folkbibliotekens viktiga och hävdvunna uppdrag vore att införa
en bibliotekslag (se till exempel BBL 5,9 och 10/1991, 4/1993 och 3/1995).
DIK-forum publicerade i nr 3/1991, under den drastiskt formulerade rubriken
”Tumskruvarna dras åt”, en riksomfattande granskning län för län av hur
nedskärningar drabbade biblioteksverksamheten. Ett par år senare redovisades i
en ledare vad som hänt: ”medieanslagen har minskat kraftigt, att tjänster dragits
in och personal har sagts upp, att bokbussar och arbetsplatsbibliotek lagts ner
och att filialer och skolbibliotek stängts igen” (2/1993, s. 3). Orosmoln av den
typen fick socialdemokraterna att byta inställning till kravet om bibliotekslag. I
ett särskilt yttrande i Kulturutskottets betänkande (1991/92:KrU32) förklarade
utskottets socialdemokratiska ledamöter att man ville att regeringen skulle låta
utreda ”förutsättningarna för att införa en bibliotekslag” liknande dem som
fanns i övriga nordiska länder (1991/92:KrU32, s. 5).
Vi ska dock inte gå händelserna i förväg. Den borgerliga regering som tillträdde 1991 hade, som vi sett, stora ambitioner. Vad gällde avregleringar och
skattesänkningar lyckades den uppenbarligen. Inom kulturpolitikens område
var den emellertid mindre lyckosam. Birgit Friggebo, som blivit Sveriges första
kulturminister, tillsatte efter ett par år en kulturutredning med ett omfattande
uppdrag. Den skulle göra en utvärdering av den fram till dess förda politiken
och i princip se över alla dess element. Bland de frågor som särskilt specificerades i direktiven var att ”precisera statens ansvar för kulturpolitiken” och att
”eventuellt” förändra målen (SOU 1995:84, s. 629). Utredningen hann inte bli
färdig före valet 1994. I detta skiftades riksdagsmajoriteten åter om och en ny
socialdemokratisk regering trädde till. Majoritet fanns nu alltså för en bibliotekslag. Den nya kulturministern utfärdade följdriktigt ett tilläggsdirektiv som
bland annat koncist och lakoniskt uppdrog åt utredningen att ”lämna förslag till
en bibliotekslag” (ibid. s. 641).
Utredningens resultat redovisades i två volymer. En handlade om de förslag
som den kommit fram till och den andra innehöll en utvärdering av vad som
hänt under de tjugo år kulturpolitiken funnits. För folkbibliotekens del utföll
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den till stor belåtenhet. Visserligen hade antalet bibliotek minskat, men de hade
längre öppettider och var bättre utrustade och bemannade. Skillnaderna mellan
kommunerna hade minskat. Utredningen kallade vad som hänt för ”kondensering” (SOU 1995:85, s. 270).
Av förslagsbetänkandets över 600 sidor var det drygt 16 som handlade om
bibliotek. Huvudnumret var utan tvekan analysen av och motiveringen för
behovet av att införa en bibliotekslag. I övrigt gjorde man korta och kärnfulla
beskrivningar av folkbibliotekens läge, där man konstaterade att ”en kraftig
utbyggnad ägt rum över hela landet” sedan mitten av 1970-talet. Folkbibliotekens ställning i det lokala kulturlivet hade förstärkts bland annat genom att
andelen professionella bibliotekarier ökat, meddelades också. Arbetet med
uppsökande verksamhet för nya grupper hade ”varit tydlig”, ”datatekniken hade
tagits i bruk” och länsbibliotekens stöd till folkbiblioteken förbättrats. Men det
fanns problem. Bokanslagen hade minskat under flera år, den uppsökande verksamheten (trots ovan nämnda tydlighet) hade försvagats, alternativa driftsformer hade prövats i några kommuner och de fria boklånen hade ifrågasatts
samtidigt som avgifterna på andra av bibliotekens tjänster höjts (ibid. s. 467f).
Bibliotekslag
Argumenten för en bibliotekslag hämtades både från beskrivningen av faktiska
problem och från mera ideologiska överväganden. De besparingar som
kommunerna tvingats till hade alltså uppenbart aktualiserat frågan om införande av låneavgifter. Utredningen fann att sådana idéer inte var förenliga med
den ”grundläggande princip i de svenska bibliotekssystemen” som varit ”rätten
till avgiftsfria lån” (s. 468). Visst fanns det en ekonomisk sida i problematiken,
men den menade utredarna hade undanröjts genom att riksdagen beviljat extra
pengar till Kungliga biblioteket avsedda att bland annat klara ut kostnader för
fjärrlån. Men det fanns också ”principiella och ideologiska argument” att tillgå
vilka underströk bibliotekens viktiga roll i en demokrati och här lutade man sig
mot ett uttalande från riksdagens kulturutskott i juni 1992. Utskottet betonade
”vikten av att denna princip [gratisprincipen, min anm.] upprätthålls även i
framtiden. Möjligheterna att utnyttja biblioteken skall inte vara beroende av
den enskilde medborgarens ekonomi” (s. 469).
När man så kom in på motiveringen för en bibliotekslag anfördes att saker
och ting förändrats sedan Folkbiblioteksutredningen på 1980-talet sagt nej till
tanken på lagstiftning:
Senare års utveckling pekar på behovet av ett mer grundläggande skydd
för och kodifiering av bärande principer och praxis inom folkbiblioteksområdet. Ett sådant skydd bör ges i form av en bibliotekslag för att på det
sättet gälla i alla kommuner. (s. 470)
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De hävdvunna principer som verksamheten byggt på i nästan ett sekel var
nu hotade och en lagstiftning behövdes för att försvara dem. En ytterligare
förstärkning i argumentationen för en lag kunde utredningen hämta i det
manifest som UNESCO året innan hade formulerat. Häri underströks bland
annat med kraft hur viktigt folkbiblioteket var för medborgarnas frihet, välstånd
och personliga utveckling och hur folkbiblioteket utgjorde en grundförutsättning för demokratins utveckling. Ett citat från manifestet erbjöd i koncentrat
”en idémässig grund för folkbiblioteken” menade utredningen och inskärpte att
dessa bibliotek ”är kärnan i det svenska biblioteksväsendet och har stått i fokus i
debatten när frågan om införande av en bibliotekslag har diskuterats” (s. 471).
Frågan om den kommunala självstyrelsen var förstås en nöt att knäcka. I
regeringsformens första paragraf, andra stycket, stadgas tydligt att den svenska
folkstyrelsen förverkligas genom kommunal självstyrelse. Sverige hade vidare
1989 anslutit sig till en europeisk konvention om kommunalt självstyre. Man
kan nog säga att utredningen inte hade någon lätt sak att komma runt dessa
hinder. Den gick vägen att diskutera gränsdragningar. Det var omöjligt,
hävdade den, att ”dra någon absolut gräns mellan vad som ligger i kommunernas fria sektor och vad som ska bestämmas i lag”. Till det argumentet fogade
man att lagstiftning måste avvägas noga så att inga inkräktanden gjordes på
självstyrelseprincipen. Och eventuella nya uppgifter för kommunerna måste
åtföljas av medel som gjorde att skattehöjningar undveks. Genom att framhålla
en sådan försiktighetsprincip, menade man sålunda att en bibliotekslag vore
möjlig att införa. Man pekade på två områden som hade stått i centrum av diskussionen. Det ena var ”bevarandet av ett väl fungerande nationellt nätverk”
och det andra var ”de avgiftsfria lånen”. I de avseendena menade utredningen
att en lag bara skulle innebära en kodifiering av rådande förhållanden och på så
sätt inte inkräkta på den kommunala självstyrelserätten. Den underströk också
kraftigt att driften och verksamhetens innehåll även i fortsättningen måste förbli
en kommunal angelägenhet. ”Statlig detaljreglering på detta område bör undvikas”, framhöll man och anslöt sig därmed till den vedertagna kulturpolitiska
ståndpunkten att statens uppgift var att stöda men inte styra (s. 473f).
Ett förslag till lagtext i nio paragrafer överlämnades till regeringen. Reaktionerna i biblioteksvärlden var överlag positiva, om än det fanns flera punkter
på vilka kritik ventilerades. Lagförslaget ansågs vagt och tandlöst och saknade
skrivningar om kvalitetskrav, var några synpunkter som fördes fram i ett reportage i Biblioteksbladet. Den viktigaste invändningen var dock att lagförslaget helt
utelämnade alla krav på professionell utbildning hos bibliotekarierna (BBL
7/1995, s. 211ff). Liknande ståndpunkter fördes till torgs i en ledare i DIKforum nr 14/1995 (s. 3), som återkom till frågan fyra nummer senare (18/1995,
s. 3). Ett inlägg i bis menade att förslaget var ”kuriöst och anakronistiskt” med
sin ensidiga betoning av att det var den tryckta boken som skulle vara gratis
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tillgänglig, ”inte den elektroniska” (bis 1/1995, s. 20f). Reaktionerna kan sammanfattas som att det hela var ”bättre än inget” och även om förslaget alltså inte
var bra kunde det ändå fungera som en plattform från vilken kraven på en starkare, utförligare och mer sammanhängande bibliotekspolitik kunde drivas
vidare.
Regeringen ställde sig planenligt bakom förslaget, men gjorde en del
redaktionella ändringar i formuleringar och delade en paragraf i två. I december
1996 fattade riksdagen beslut om att införa bibliotekslag gällande alla offentligt
finansierade bibliotek, inte bara folkbiblioteken. Sverige var då det sista landet i
Norden som stiftade en sådan lag.
Ett par reflektioner är värda att göra. De hänger samman och är egentligen
de skilda sidorna av samma mynt. Den kulturpolitik som riksdagen klubbade i
december 1996 var i stora drag oförändrad jämfört med 1974 års beslut.
Detsamma gällde också de övergripande motiveringarna för bibliotekspolitiken,
det vill säga vilka uppgifter folkbiblioteken skulle ha i samhället. Trots stora
politiska och ideologiska förskjutningar på 1980- och 1990-talen höll kulturpolitiken (inklusive folkbiblioteken) alltså i stort sett fast vid 1970-talets
målsättningar. Men i ett avseende förändrades statens position tydligt, och det
gällde förstås frågan om bibliotekslag. Socialdemokraterna hade svängt och
majoritet för en lagstiftning uppstod. Även om den lag som stiftades var tämligen allmänt utformad och av typen ramlag måste man nog säga att själva det
faktum att lagen infördes gick på tvärs mot den dominerande politiska och
ideologiska ståndpunkten att staten borde krympas till förmån för kommunala
initiativ, men framför allt till förmån för privata initiativ på marknaden. På
något sätt tycks den statliga kultur- och bibliotekspolitiken gått allt mer i otakt
med den övriga politiken ju närmare millennieskiftet vi kom. Fortsatte denna
trend, eller ”normaliserades” statens relationer till kulturlivet i linje med vad
som gällde för annan politik på 2000-talet? Det är frågan vi ska granska
närmare i nästa avsnitt.

2009 – NATIONELL BIBLIOTEKSPOLITIK?
Innan jag ger mig i kast med att försöka skriva denna nästan samtida historia är
en metodologisk anmärkning på sin plats. För den period som behandlas i det
här avsnittet finns ännu ingen vedertagen, distanserad och syntetiserad historieskrivning. Det gör att berättelsen med nödvändighet blir mer preliminär och
subjektiv. Bestämda historiska fakta är förstås ovedersägliga, men tolkningen av
dem är ännu tämligen tentativ och närsynt. Risken att övervärdera somliga
politiska beslut eller händelser, eller att undervärdera andra, är stor. Bara historien kan så att säga avgöra vad som verkligen var historiskt viktigt. Och även
det, vet vi, är ständigt utsatt för omprövningar. Med sådana reservationer ska vi
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nu ta oss an de dokument, beslut och allmänna förhållanden som är de som
råder när den här texten skrivs.
I stället för att ens försöka göra en sammanfattande karakteristik av det
första decenniet på 2000-talet som har några anspråk på vetenskaplighet
kommer jag i det här avsnittet att fokusera på några viktiga förhållanden i
svensk politik och något diskutera nutidens stora tekniska revolution och dess
konsekvenser som en faktor som på djupet påverkar bibliotekens verksamhet.
Vi börjar med det senare.
Den tekniska revolution som Internet medfört har på ett både djupgående
och vidsträckt sätt präglat samhällsutvecklingen på 00-talet. Den digitala
informationsöverföringen har underlättat en höggradigt intensifierad kommunikation mellan människor i alla världsdelar. Internet har haft genomgripande
konsekvenser för världens ekonomiska och finansiella aktiviteter. Men den
världsvida sammankopplingen av persondatorer har också haft en omfattande
kulturell inverkan. Kultur, både i form av konstnärliga artefakter (film, video,
tv-serier, litteratur) och i form av kultur i bredare bemärkelse (klädmode,
livsstilar, turism), färdas numera över globen tämligen obehindrad av
geografiska avstånd eller nationella gränser. Detta har naturligtvis bidragit till
att världen ”krympt” högst påtagligt. Med Internets hjälp kan alla som har tillgång till en dator med uppkoppling numera bildligen och i princip gratis
besöka vilka platser som helst över hela jorden. All tänkbar information är
nästan omedelbart tillgänglig och nyheter och insikter om hur förhållandena är
i andra länder sprids med enkla knapptryckningar och med närapå ljusets
hastighet. Högst sannolikt har världens befolkning aldrig tidigare varit så välinformerad om globala förhållanden som nu. Huruvida detta kan ha bidragit till
att majoriteten av jordens invånare i början av 2000-talet faktiskt levde i stater
med demokratiskt statsskick är förstås omöjligt att uttala sig om (Lundestad
2010, s. 366). Men ett faktum är det. I diskussionen om ”den arabiska våren”
2011 har många analytiker framhållit hur viktiga internet och sociala medier
varit för spridningen av upproret mot totalitära regimer i Nordafrika och
Mellanöstern.
Den digitala tekniken, internet och sociala medier har haft och fortfar att ha
ett omvälvande inflytande över bibliotekens roll, organisering och arbete. Som
vi snart ska se var detta teknologiskifte en grundläggande premiss för den
kulturutredning som arbetade i slutet av 00-talet.
Regeringsskifte 2006
På svensk botten var antagligen regeringsskiftet 2006 den viktigaste händelsen.
De fyra borgerliga partierna bildade inför valet detta år en ”Allians för Sverige”
och lyckades efter tolv års socialdemokratiskt styre vinna tillbaka regeringsmakten. En fundamental omläggning av skattepolitiken (över 100 miljarder i mins-
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kade skatteinkomster för staten) genomfördes. I enlighet med slagordet om att
”arbetslinjen” skulle gälla lades också arbetsmarknadspolitiken och reglerna för
arbetslöshetsersättning respektive sjukersättning om radikalt. Trots kraftigt
underläge i opinionsmätningarna mitt i mandatperioden lyckades fyrpartialliansen behålla makten i valet 2010, nu som minoritetsregering. Alliansen har i stor
utsträckning genomdrivit sin politik, som avsågs komma till rätta med arbetslöshetsproblemen och det höga antalet sjukskrivna och förtidspensionerade.
Om den verkligen lyckats åstadkomma detta är dock inte klart. Våren 2012 steg
åter både arbetslöshetssiffrorna och sjukskrivningarna. Den nyordning i partistrukturen som inleddes på 1980-talet fortsatte. I valet 2010 tog ytterligare ett
nytt parti, plats i riksdagen. Med över fem procent av rösterna hamnade det
främlingsfientliga Sverigedemokraterna, med rötter i den svenska nynazismen,
nominellt i en vågmästarställning i riksdagen. Trots denna position har partiets
direkta inflytande i politiken varit ganska marginellt.
På samma sätt som vid den förra borgerliga regeringssejouren (1991-94)
fördes kulturpolitiken upp på den politiska dagordningen. Efter viss inledande
turbulens tillträdde moderaten Lena Adelsohn-Liljeroth, allmänt betraktad som
kulturkonservativ, ministerposten. Efter något år i ämbetet tillsatte hon en
kulturpolitisk utredning som 2009 avlämnade sitt betänkande Kulturutredningen (SOU 2009:16). I direktiven hade en rad nya idéer signalerats vilka
utredningen skulle uppmärksamma. De rörde de flesta dimensioner av den
gällande kulturpolitiken, från målformuleringarna över relationen mellan staten
och den regionala nivån till en översyn av den statliga förvaltningsstrukturen
inom kulturområdet (SOU 2009:16, del 3, s. 198). Det i vårt sammanhang
mest intressanta gällde eventuella organisatoriska förändringar och frågan om
statens långsiktiga uppgifter.
Efter en del interna misshälligheter, som gjorde att utredningen fick begära
extra tid för att fullgöra sitt uppdrag, presenterade Kulturutredningen sitt betänkande i tre delar. Del 1 kallades Grundanalys och bestod av en genomgång av
den svenska kulturpolitikens framväxt och utveckling och de delar av Sveriges
nittonhundratalshistoria som ansågs vara relevanta i sammanhanget. En grundläggande hållning i framställningen var att det nu var dags att frigöra kulturpolitiken från sina rötter i 1900-talet och formulera en strategi anpassad till ett
postmodernt samhälle. En typisk kapitelrubrik var sålunda ”Att lämna 1900talet” (SOU 2009:16, s. 183). Det skulle också innebära att överge ett kulturbegrepp, som i alltför hög grad begränsats till de estetiska konstarterna och som
därmed definierat det kulturpolitiska området alltför snävt (ibid, s. 151). I den
nya kulturpolitik som skisserades var dess användbarhet i de flesta av samhällets
sektorer ett framträdande drag (s. 224f). Kulturpolitiken tenderade att bli en
Mädchen für Alles, en angelägenhet inte bara för samhällets kultursektor utan
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också för näringslivspolitik, arbetsmarknadspolitik, regional tillväxtpolitik,
utbildningspolitik och för människors hälsa.
Del 2 fick titeln Förnyelseprogram och skisserade utredningens övergripande
motiveringar för de förändringar den föreslog jämlikt sitt uppdrag. Dessa gällde
en ny formulering av målsättningarna, nya relationer mellan offentliga kulturinstitutioner av skilda slag och vad utredningen kallade ”civilsamhället”. I
enlighet med centrala teser i Grundanalysen ville betänkandet lansera en ny syn
på kulturpolitikens ställning och roll i den samhälleliga och politiska utvecklingen, vilken man sammanfattade i begreppet ”aspektpolitik” (s. 20). Den
kulturpolitik som dittills bedrivits uppfattades som en ”sektorspolitik”, som
implicerade att kulturen sågs som en mer eller mindre isolerad sektor i samhället. Förändringen i riktning mot aspektpolitik byggde på föreställningen att
kulturen var en integrerad del av samhället och hade beröringspunkter eller
överlappande områden med de flesta andra politikområden. I linje med direktiven diskuterade utredningen vidare hur statens stöd till den regionala nivån
skulle utformas, en fråga som inte minst aktualiserats av att somliga regioner
och landsting ökat sina aktiviteter inom kulturområdet i samband med att dessa
på försök fått en ökat politisk självständighet. Diskussionen mynnade ut i att
man föreslog en ny modell för fördelning av de statliga medlen till den regionala nivån. Till att börja med kom den att benämnas ”portföljmodellen” (s. 25),
men fick småningom den mer byråkratiskt klingande namnet ”samverkansmodellen”.
I del 3, Kulturpolitikens arkitektur, gick man in på konkreta resonemang
angående hur kulturpolitikens myndigheter och institutioner borde omorganiseras. I denna nya ”arkitektur för en samlad kulturpolitik” (del 3, s. 9) lanserades en fullständig ny struktur. Mot bakgrund av att kulturpolitikens organisering sedan urminnes tider varit synnerligen mångfacetterad, för att inte säga
svårgenomtränglig, ville utredningen kraftigt förenkla strukturen och göra den
lättöverskådlig och därmed också förhoppningsvis göra organisationen mer
kraftfull. Tanken var att tre administrativa ”sfärer” skulle införas: en för ”frågor
om arkiv, bibliotek och språk”, en för ”frågor om samtid, historia och livsmiljö”, samt en tredje som skulle ha hand om ”frågor om konstarterna” (ibid.
s. 15).
Vardera ”sfären” ägnades ett kapitel. För vår del är det förstås den första,
”arkiv, bibliotek och språk” som är relevant att granska närmare. Premisserna
för de resonemang utredningen förde angående arkiven och biblioteken var
primärt tekniska och administrativa. Det var anpassningen till den digitala
utvecklingen som var avgörande för såväl arkiv som bibliotek. Eftersom de hade
en gemensam ”kärnuppgift”, nämligen att ”samla in, förvara och tillgängliggöra
information” uppfattade man det också som lämpligt att föra in de två institu-
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tionerna i en och samma administrativa sfär (ibid. s 39). För de offentligt finansierade bibliotekens del var det också så, att uppsplittringen på olika huvudmän
(staten, kommunerna et cetera) antagligen var till men för verksamheten, varför
det behövdes ”en ny organisation och en ny ledningsfunktion för ett samlat
svenskt biblioteksväsende” (s. 40). Samordningsmotivet var med andra ord helt
tydligt också i 2009 års utredning. Det återkom mycket regelbundet på de cirka
tjugo sidor i betänkandet som handlade om biblioteken.
I likhet med tidigare utredningar formulerade också denna en del betraktelser och överväganden om folkbibliotekens roll och identitet i samhället. I
somliga avseenden upprepade man tidigare ståndpunkter, till exempel att folkbiblioteken var till för alla. I andra avseenden konstaterade man att identiteten
förändrats. Folkbiblioteken hade ”växt fram tillsammans med folkbildningen”
men på 2000-talet var inte den identiteten ”lika tydlig”. Genom åren har man,
som vi kunnat följa i granskningen av utredningar och propositioner, försökt
sammanfatta folkbibliotekens uppgifter i två eller tre punkter. Folkbiblioteksutredningen på 1980-talet koncentrerade dem till två: kulturuppgiften och
informationsuppgiften. Nu räckte inte det. Kulturutredningen tyckte sig se fem
viktiga funktioner som definierade folkbibliotekens roll. De var ”resurser för
lärande”, ”minnesinstitutioner”, hade ”en roll för demokratifrågor”, försåg
medborgarna med ”statlig och kommunal information” samt fungerade som
”mötesplatser” (s. 50f). Denna mer mångsidiga funktion till medborgarnas
fromma skulle sannolikt också både underlättas och stärkas om samordningen
mellan olika delar av biblioteksväsendet kunde ökas. Men, som antyddes av
rubriceringen av den nya myndighet som föreslogs, hade också arkiven mycket
att vinna på att samordnas med biblioteken. Utredarna trodde ”att arkivarier
och bibliotekarier [hade] mycket att lära av varandra” vilket berodde på att de
delade ett antal ”utmaningar och frågor” som berörde ”medborgarnas och forskningens informationsförsörjning”. Samordning var lösningen, men den borde
genomföras i två steg. Först skulle vardera sektorn organiseras för sig och för
bibliotekens del föreslog man att Kungliga biblioteket skulle få ”ett utökat
nationellt ansvar” som innefattade också läns- och folkbibliotek (s. 72). I steg
två skulle sfärmyndigheten upprättas, vilket borde ske senast 2014.
Det betänkande som överlämnades till kulturministern i februari 2009 hade
alltså storstilade visioner om en reformering av den svenska kulturpolitiken,
inklusive hela biblioteksväsendets roll, funktioner och organisering. Som brukligt i den svenska politiska beslutsprocessen togs utredningsförslagen om hand
av kulturdepartementet som hade att formulera regeringens konkreta förslag. På
hösten samma år presenterades proposition nummer 2009/10:3, Tid för kultur.
Om vi fokuserar på biblioteksfrågorna kan vi fatta oss tämligen kort. Regeringen ställde sig helt kallsinnig till utredarnas omorganisationsplaner, vilket
uttrycktes i det officiösa språkets tillbakahållna och monotona prosa: ”Rege-
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ringen har vid en sammanvägd bedömning funnit att en så omfattande
omstrukturering som Kulturutredningen föreslår inte är aktuell” (Prop. 2009/
10:3, s. 88). Någon ”sfär” för att samordna arkiven och biblioteken blev det
alltså inte.
Regeringen hade ett förslag som angick folkbiblioteken. Det var att ge Kungliga biblioteket uppdraget ”att svara för nationell överblick, främja samverkan
och driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet samt att, i samråd med
länsbiblioteken, kontinuerligt följa bibliotekens arbete” (ibid. s. 41). Om man
så vill kan man se förslaget som ett embryo till en nationell bibliotekspolitik.
Det var i vart fall så regeringens proposition tolkades av olika berörda parter
inom biblioteksvärlden. Svensk Biblioteksförening hade sedan 2008 drivit en
kampanj för införandet av en bibliotekspolitik, konkretiserad i åtta punkter,
och när utredningen offentliggjordes var man positiv till att KB skulle få ett
samordningsuppdrag (BBL 2/2008, s. 45 resp. BBL 5/2009, s. 10). Samma
inställning hade DIK-förbundet, den berörda fackorganisationen (DIK-forum
5/2009, s. 6). Över huvudtaget bemöttes förslaget positivt. Riksbibliotekarien
Gunnar Sahlin uttryckte sin stora belåtenhet i intervjuer både i Biblioteksbladet och i DIK-forum när utredningen kommit.
Oavsett om det var fråga om en bibliotekspolitik i strikt mening, i propositionen användes inte ordet, så fullföljde i vilket fall regeringen den gamla
traditionen att understryka vikten av att biblioteken samordnar sig. I de skäl
som regeringen anförde för sitt förslag framhöll den att folkbiblioteken hade
fem viktiga uppgifter. Precis lika många som utredningen hade nämnt, men det
var bara det att det här var fråga om andra uppgifter. Regeringen ville för sin del
inte erkänna ”minnesinstitution”, ”roll för demokratifrågor” och ”mötesplats”
som centrala uppgifter för folkbiblioteken. De fem funktioner regeringen ville
föra fram var ”läskunnighet, utbildning, livslångt lärande, kultur och informationsspridning” (Prop. 2009/10:3, s. 42). Som ett litet sidospår kan man vid en
jämförelse mellan utredningen och propositionen notera ett antal kritiska nålstick av det slaget från regeringens sida. Blev inte resultatet det man önskat av
utredningen?
I riksdagen stötte propositionen inte på några hinder att tala om. I biblioteksfrågan ville Mp och V gå längre och uppdra åt KB att formulera en nationell biblioteksplan, men partierna fick inget gehör för den ståndpunkten. Riksdagens beslut angående folkbiblioteken begränsade sig alltså till ett: att ge
Kungliga biblioteket uppdraget att utreda hur en nationell samordning skulle
utformas konkret. Detta är det närmaste vi hittills kommit i Sverige angående
att formulera en explicit bibliotekspolitik. Riksdagen fattade också beslut om de
nya relationerna mellan staten och regionerna, det som utredningen kallat
portföljmodellen. Detta hade skenbart inget med folkbiblioteken att skaffa
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eftersom modellen inte inbegrep kommunernas prioriteringar. Indirekt kommer
emellertid samverkansmodellen, som blev den knäsatta benämningen, att få
konsekvenser för folkbibliotekssystemet på regional och lokal nivå. I Jenny
Johannissons kapitel görs en närgången analys av vilken betydelse samverkansmodellen har för folkbiblioteken.
KONKLUSIONER

Hundra år har förflutit efter det att den första statliga myndigheten inom
biblioteksområdet inrättades. I vår kartläggning av den historiska utvecklingen
av relationen mellan staten och de folkbiblioteken har vi följt processen i detalj
och granskat de olika steg den tagit med utredningar, propositioner, riksdagsbeslut och opinionsyttringar. Vilken betydelse och mening har dessa steg haft?
Hur kan man förstå processen som helhet? Vilka utvecklingslinjer går att
urskilja? Vilka brytpunkter kan identifieras? Går det att dra några övergripande
och generella konklusioner om statens förhållande till folkbiblioteken? Finns det
en statlig bibliotekspolitik? Det är sådana frågor vi ska ta oss an i detta avslutande avsnitt.
Den allra tydligaste utvecklingslinje som går att se i det historiska materialet
är önskan om eller kravet på samverkan eller samordning. Det uttrycks oavbrutet
i utredning efter utredning och upprepas av regeringens propositioner. Även om
biblioteken hela tiden anses svara för en bra verksamhet kan den alltid bli bättre
och det viktigaste instrumentet för förbättring är att de samverkar mera. Det
krävs en centralisering av biblioteksväsendet, framhålls ofta och med viss emfas.
Till att börja med, när floran av socken- och rörelsebibliotek och andra fortfarande är stor, är det samverkan mellan olika enheter på det lokala planet som
staten insisterar på. När så småningom centralbiblioteken inrättas blir dessa den
instans som ska organisera samverkan både horisontellt och vertikalt. Bibliotekskonsulenterna, först placerade på Skolöverstyrelsen och sedan på Kulturrådet, spelar naturligtvis också en viktig roll, inte minst genom den tillsyn de
utövar.
Denna samverkan kommer därtill, är man överens om vid alla tidpunkter,
att öka effektiviteten i verksamheten. Detta är en annan utvecklingslinje som är
tydlig. De två rationaliseringsutredningarna 1958 respektive 1968 är exempel
på det (se vidare Lars Seldéns kapitel). Riktigt vad som avses med begreppet
”effektivitet” blir aldrig helt klarlagt och det är också så, att det kravet efterhand
sjunker undan. Möjligen är det så att staten småningom anser att en tillfredsställande effektivitet uppnåtts i folkbibliotekens arbete, även om vi aldrig får
veta exakt vad den innebär?
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Ytterligare ett genomgående drag under hela hundraårsperioden är att
biblioteken har oavbrutet hög legitimitet i statens ögon. Staten uttrycker genom
sina olika regeringar och deras ansvariga ministrar i det stora hela tillfredsställelse
med hur folkbiblioteken utvecklas. Brister och tillkortakommanden som noteras i utredningar och propositioner vill man i huvudsak åtgärda genom allmänna rekommendationer och en form av inspirerande verksamhet från statens
sida. Medlet är snarare att försöka sprida goda exempel och underlätta samordning än att införa tvingande lagstiftning, eller att omfördela ekonomiskt stöd.
Folkbiblioteken har också haft hög legitimitet i befolkningens ögon. I mätning efter mätning av medborgarnas förtroende för olika samhälleliga institutioner framgår tydligt att folkbiblioteket är den som svenskarna haft mest förtroende för och biblioteket är också den mest besökta kulturinstitutionen (jämför Höglund i denna volym).
Många utredningar hämtar goda exempel från andra länders bibliotekssystem. Alldeles klart är det naturligtvis i Valfrid Palmgrens skrift 1911. Hela
hennes resonemang bygger på de erfarenheter hon samlade vid sitt besök i USA
några år tidigare. Det är där public library-idén föds och tar gestalt och det är
helt klart att USA är hennes stora förebild för hur hon vill att folkbiblioteken
ska organiseras och verka också i Sverige. Men hon hämtar idéer och inspiration
också från andra håll. Danmark är ett framträdande exempel, som också senare
utredningar hänvisar till. I 1924 års utredning är det kanske Danmark som är
den mest iögonfallande förebilden, där inte bara organisationen och verksamheten i landets bibliotek apostroferas, utan också den bibliotekarieutbildning
som man tar initiativ till. Därefter tycks utredningarna bli något mer självtillräckliga i den meningen att de utländska exemplen blir mer sällsynta även om
de fortfarande hålls fram 1949. I betänkandet från 1984 har hänvisningarna till
utländska bibliotek, bortsett från angående några tekniska detaljer, helt upphört. Nu är det i stället UNESCO:s folkbiblioteksmanifest som är inspiration.
Brytpunkter
Vilka brytpunkter i utvecklingen finns? Det finns naturligtvis flera mindre
sådana, beroende på vilken aspekt av verksamheten man undersöker. Men det
finns absolut en avgörande brytpunkt, eller brytningsperiod, som är en riktigare
benämning. Det är de tio åren kring 1970. Det börjar 1965 med skatteutjämningssystemet som innebar att de direkta statliga anslagen till kommunala folkbibliotek upphörde. Staten tar därmed ett bestämt steg tillbaka från inblandningen i de lokala aktiviteterna. Nästa fas i processen äger rum i samband med
att den nya kulturpolitiken formuleras och organiseras. Med den skapas ett helt
nytt organisatoriskt ramverk i vilket folkbiblioteken infogas. Även om folkbildningen inte försvinner från folkbiblioteken vidgas deras arbetsområde till ett
vidare kulturpolitiskt sammanhang. Biblioteken får nya och bredare uppgifter,
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som sträcker sig bortom stationär litteraturförmedling. Mer av uppsökande
verksamhet och mer av andra konstyttringar integreras i verksamheten. Med
viss överdrift kan man säga att när processen är över och den nya kulturpolitiken ”satt sig” har folkbiblioteken förflyttats från att vara statsunderstödda folkbildningsfrämjande institutioner till att bli kommunalt finansierade nav i det
lokala kulturlivet. Det finns åtminstone en tydlig tendens till att statens betraktelsesätt förändras i den riktningen.
Det är ännu för tidigt att avgöra men möjligen kan vi skönja en brytpunkt i
den process som påbörjats med riksdagsbeslutet 2009. I detta ingick alltså att
Kungliga biblioteket tilldelades ett uppdrag att samordna alla svenska bibliotek.
Ett helt nytt uppdrag i svensk bibliotekshistoria och en helt ny roll för KB, som
är ett forskningsbibliotek och som sådant sorterar under utbildningsdepartementet. Att KB fått i uppdrag att utforma en nationell bibliotekspolitik innebär
kanske inte så stora faktiska förändringar av verksamheten på det lokala planet.
Däremot är det tänkbart att det faktum att det högsta ansvaret för bibliotekssamordningen ligger just på Kungliga biblioteket, det vill säga en central instans
i statens utbildningspolitik, kommer att innebära att folkbiblioteken ännu en
gång får byta politisk inramning? Det skulle innebära att ett tredje skede i
relationen mellan staten och folkbiblioteken inträdde. Under det första, sextioåriga skedet mellan 1912 och 1972, var folkbiblioteken inordnade i ett bildningspolitiskt sammanhang; konkret som del i utbildningspolitiken. Det andra
skedet inträdde i samband med den nya kulturpolitiken på 1970-talet, då folkbiblioteken fördes in under den kulturpolitiska domänen; bibliotekskonsulternas efterföljare blev en avdelning inom Kulturrådet. Skiftet till skede tre sker nu
genom överflyttningen från ett kulturpolitiskt sammanhang till ett utbildningspolitiskt, vars innebörd är helt annorlunda jämfört med förhållandena under
skede ett. Vilka konsekvenser kan det i så fall få?
En tänkbar fasindelning
Ett annat sätt att skapa mening i den rent kronologiska berättelse vi gått igenom
ovan är att försöka kontextualisera den, det vill säga att sätta in de refererade
händelserna i ett vidare historiskt sammanhang. Ett tänkbart sätt att strukturera
historien om statens förhållande till folkbiblioteken är att dela in den i fyra
faser.
1. Den första perioden är inledningsfasen, det vill säga tiden före 1921 då
den allmänna rösträtten införs och den politiska demokratin erövras. Många
former av folkbibliotek existerar och somliga av dem är djupt involverade i
kampen för rösträtt och demokrati. Staten tar de första, relativt försiktiga,
stegen för att bringa ordning i den vildvuxna floran av mestadels mycket små
bibliotek, organiserade på olika sätt under olika huvudmän och med i allmänhet
mycket begränsat bestånd och begränsade öppettider. I princip existerade heller
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ingen professionell bibliotekspersonal. Statens ambition under den här perioden
är i första hand att stöda och stärka den verksamhet som finns, inte att
omforma den eller ändra dess inriktning.
2. Den andra perioden är förhållandevis lång. Den börjar på 1920-talet och
sträcker sig fram till 1960-talet. På ett övergripande plan innehåller perioden
skarpa svängningar i ekonomisk och politisk bemärkelse. Efter utbredda kriser
på 1920-talet etableras i början av trettiotalet en socialdemokratisk hegemoni
som innebär välfärdsstatens och Folkhemmets etablerande. Andra världskriget
bryter naturligtvis den utveckling som inletts, men efter krigsslutet kan reformpolitiken återtas. Vad gäller folkbiblioteken utreds de både före och efter andra
världskriget. 1920-talets utredning försöker ta ett samlat grepp och skapa en
tydlig struktur för folkbiblioteken i landet. Den ekonomiska utvecklingen sätter
dock en del käppar i hjulen, men med 1930 års biblioteksförfattning gör staten
en ordentlig ekonomisk satsning. Ett avgörande inslag i denna är också de kvalitetskrav som införs för att kommunerna ska kunna få mer än 2000 kr i statligt
stöd. Helt centralt är konsulenternas prövning av bibliotekariernas kompetens.
Det här innebär en skärpning i ansträngningarna att skapa en professionell
bibliotekariekår.
Med andra världskriget stöter utvecklingen på hinder, men efter krigsslutet
tas nya tag. En stor utredning formulerar en rad principiella ståndpunkter om
folkbibliotekens roll. I den pågående uppbyggnaden av ett modernt välfärdssamhälle hade folkbiblioteken en given och viktig roll för att förse medborgarna
med möjligheter att både bilda och utbilda sig. Utredningen aviserar också att
tiden med folkbibliotek som drivs av andra huvudmän än kommunerna, till
exempel studiecirklar, nu är slut. Förvisso blir det inget förbud mot sådana
bibliotekstyper, men eftersom endast de kommunala är berättigade till statligt
stöd, kommer andra typer att i praktiken upphöra att existera. Utredningen
skisserar också en tydlig organisationsstruktur för folkbiblioteksväsendet som
visualiserar den strävan till centralisering som länge funnits. Över huvud taget
är betänkandet från 1949 mycket visionärt vad gällde folkbibliotekens framtida
verksamheter och roller. Och även om få av dess idéer på kort sikt anammas av
regeringen och omsätts i beslut kommer de flesta av dem att på längre sikt
faktiskt bli verklighet. Den kommunsammanslagning som pågick på 1950- och
1960-talen är vidare ett starkt incitament till ökad samordning av biblioteken,
liksom den förbättrade kommunala ekonomin tillåter en rejäl expansion av det
svenska bibliotekssystemet. Flera av de intentioner som aviserats i folkbibliotekssakkunnigas betänkande och som staten haft med sin politik kan nu alltså så
att säga förverkligas ”med andra medel” än direkt statliga bibliotekspolitiska
åtgärder. Renodlingen av ansvarsfördelningen mellan den nationella och den
lokala nivån blir helt tydlig i och med att statens direkta ekonomiska stöd dras
bort. Kombinationen av styrning uppifrån och ekonomiskt ansvar nerifrån
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befästs. Den andra perioden avslutas tydligt med skatteutjämningsreformen
1965.
3. Period nummer tre sträcker sig så fram till 1990-talet och inleds med
införandet av den nya kulturpolitiken. Den politiska och ekonomiska utvecklingen hyser radikala svängningar. 1970-talet ser, åtminstone till en början, en
fortsatt reformpolitik och utbyggnad av välfärdsstaten, som nu också griper in
med lagar på arbetsmarknaden. Den ekonomiska utvecklingen är dock haltande
och faller i början av 1990-talet ner i den djupaste krisen sedan trettiotalet. På
det politiska planet upphör det över 40-åriga socialdemokratiska regeringsinnehavet 1976 och sedan växlar regeringsmakten mellan de två blocken flera
gånger. Den grundläggande politiska riktningen skiljer sig dock inte mycket åt,
de nyliberala strömningar som brett ut sig från 1980-talets inledning vägleder
båda lägrens politik. Kulturpolitikens utveckling är emellertid till stora delar
avvikande från detta mönster. Den nya kulturpolitik som formulerats på sjuttiotalet fortsätter att utgöra grunden för verksamheten i hela perioden. Den
placerar, som redan nämnts, folkbiblioteken i en ny politisk hemvist. Det sker
både på det organisatoriska planet med konsulenternas överflyttning från
Skolöverstyrelsen till Kulturrådet och på ett mer vardagligt verksamhetsplan där
det lokala folkbiblioteket i allt högre grad avses utgöra den viktigaste lokala
kulturinstitutionen, med en verksamhet som sträcker sig bortom den rena litteraturförmedlingen.
I bibliotekssammanhanget är 1970-talets radikala vindar tydliga också långt
efter det att de mojnat i den övriga politiken och samhällsdebatten. Folkbibliotekens uppgift är ett integrerat led i den övergripande kulturpolitiken och innebär förverkligandet av den kulturella demokratin. Denna omfattar en spridning
av kultur och litteratur för att utjämna existerande klyftor. Målet formuleras
som att tillgodose ”eftersatta gruppers behov” och för bibliotekens del innebär
det satsningar på uppsökande verksamhet, bokbussar och arbetsplatsbibliotek.
Idéer om att omforma biblioteken till allmänna kulturhus luftas och kampen
för kvalitetslitteraturen står högt på dagordningen (”den bokliga diskursen”).
Efter en stark expansion i periodens inledning utsätts biblioteken på 1990-talet
för kraftiga besparingar – filialer läggs ned och bokbussar dras in. Kraven på en
bibliotekslag blir alltmer högljudda. När socialdemokraterna byter fot i frågan
genomförs också 1996 en nationell lag som föreskriver att varje kommun ska ha
ett folkbibliotek. I bibliotekslagen sägs inget om bibliotekens driftsformer,
vilket öppnar för försöksverksamhet med till exempel privat företagsamhet eller
kooperativ. Parallellt med att den nya digitala tekniken blir allt vanligare markerar de här förändringarna övergången till den fjärde perioden.
4. Med tjugohundratalets inträdande går folkbibliotekspolitiken in i ännu en
ny fas. Ekonomisk, politisk och kulturell globalisering präglar tiden, tillsammans
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med en explosionsartad teknologisk förnyelse i form av den digitala informations- och kommunikationstekniken. Hotet om allvarliga och oåterkalleliga
klimatförändringar svävar oavlåtligt som ett svart moln över människorna.
Huvudorsaken är den industrialisering som världens länder genomgått sedan
slutet av 1700-talet. Under det förra seklet intensifierades denna industrialisering och det ”janusansikte” som Francis Sejersted menade var så karakteristiskt för modernitetens 1900-tal blir skarpt illustrerat i denna process.
Återkommande ekonomiska kriser har plågat såväl Sverige som resten av
världen. De grundläggande strukturella förändringarna i den globala makt- och
arbetsfördelningen som följer i globaliseringens spår är en av orsakerna bakom
skeendet. De politiska svaren på dessa krisförlopp har, mest tydligt i det europeiska samarbetet, varit att förorda åtstramningar i staternas budget och öka det
privata näringslivets svängrum. Trenden har, som nämnts, varit tydlig också i
Sverige. Men trots denna trend till förmån för privatiseringar och marknadslösningar och det faktum att en borgerlig fyrpartiallians vinner valet 2006 syns
sådant ganska svagt i bibliotekssverige. Möjligheterna att driva folkbibliotek
som bolag utnyttjas i mycket liten utsträckning. Bibliotekslagen förhindrar
avgiftsbeläggning av lån, vilket motverkar utvecklandet av kundrelationer på
folkbiblioteken. Digitaliseringen påskyndar (ytterligare) samverkan mellan
biblioteken. I den utredning som avlämnar sitt betänkande 2009 sätts organisationen i främsta rummet. Den fullständiga omstrukturering av kulturpolitiken
som föreslås avfärdas dock av regeringen. Det avgörande förslaget för folkbiblioteken är att Kungliga biblioteket får i uppdrag att utöva nationell tillsyn
och samordning vilket tolkas som att regeringen tagit ett steg närmare att
utforma en nationell bibliotekspolitik.
Långsiktig trend?
Hypotetiskt går det att konstruera en sorts långsiktig trend i statens förhållande
till folkbiblioteken. Den går inte enkelt att urskilja genom att följa statliga
beslut inom området, utan är av ett mer implicit slag. Vi har sett antydningar i
den historia jag ovan berättat, men många vita fläckar och suddiga partier återstår ännu att undersöka empiriskt. Den finns där, menar jag, i form av ett slags
statliga viljeyttringar angående folkbiblioteken och går framför allt att konkretisera genom de effekter den haft på förhållandet mellan staten och folkbiblioteken. Två drag är framträdande: a) långsamt och successivt genomförs en större
ordning i och tydligare struktur för bibliotekssektorn som helhet; b) staten gör
en sorts rockad i sin relation till folkbiblioteken genom att dra tillbaka det
direkta ekonomiska stödet och i stället flytta tyngdpunkten till en mer utvecklingsinriktad och övergripande politisk-strategisk nivå. Detta andra drag innebär
att statens grepp över och påverkan på biblioteksfältet i det första skedet efter
skatteutjämningsreformen 1965 blev lösare och mer indirekt. I den aktuella
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utvecklingen ser vi emellertid tecken på att staten (åter) vill ta kommandot och
kanske styra biblioteken på ett mer enhetligt sätt.
Accepterar man hypotesen om en sådan här trend kan man påstå att staten
efter hundra år av ganska försiktigt manövrerande äntligen (nästan) uppnått det
tillstånd Valfrid Palmgren drömde om 1911. Det vill säga att det nu existerar
ett enhetligt, professionellt bemannat, väl utrustat, nationellt spritt system av
gratis och allmänt tillgängliga folkbibliotek. Det som skulle återstå är att
formulera och förverkliga nationella riktlinjer för hela verksamheten i form av
en politisk strategi för denna sektor i samhället.
Försöksvis skulle man kunna sammanfatta utvecklingen av den här trenden i
fyra steg:


Det första steget innebar en statlig strävan att alla olika former av
cirkel-, förenings- och sockenbibliotek som fanns i början av 1900talet skulle kommunaliseras. Länge är denna strävan främst retorisk,
några konkreta ekonomiska eller lagliga åtgärder vidtas egentligen
inte förrän på 1950-talet.



Ett andra steg i statens ambitioner om samordning och effektivisering utgjordes av beslutet om inrättande av centralbibliotek eller
länsbibliotek 1930. Dessa följs efterhand av lånecentraler och depåbibliotek, som både stärker kontakterna mellan folkbiblioteken och
förtydligar en hierarkisk struktur. I samma förordning formulerades
också tydliga krav på höjd kompetensnivå för dem som skulle
bemanna folkbiblioteken. Högre kompetens innebar också med
största sannolikhet större enhetlighet i exempelvis frågor om kvalitet
och beståndsutveckling, eftersom Skolöverstyrelsens bibliotekarieutbildning satt igång några år tidigare. Därmed skapades ytterligare
ett instrument för att genomföra en samordning.



I praktiken blir de kommunsammanslagningar som sker efter andra
världskriget ett tredje steg i trenden. De ger kommunerna både
anledning och ekonomisk möjlighet att satsa på uppbyggnad av ett
centralt beläget folkbibliotek i kommunen. Samordningen på det
lokala planet ökar därmed. Skatteutjämningssystemet från 1965
innebär att kommunernas ekonomiska förmåga stärks och gissningsvis ville man inte splittra denna på alltför många biblioteksenheter.
Om det är så, vilket återstår att undersöka, kom också denna reform
att driva på samordningen och uniformeringen av systemet.



Det fjärde steget tas när den organisatoriska strukturen förefaller
färdigbyggd, det vill säga när det finns tämligen välutvecklade och
välförsedda folkbibliotek med professionell personal i varje kom-
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mun. Det steget tas i och med beslutet 2009 om att ge Kungliga
Biblioteket ett uttryckligt samordningsuppdrag. Ett uppdrag som är
svårt att se som annat än embryot till en nationell, inte bara statlig,
bibliotekspolitik.

***
Grundfrågan för vårt arbete har på sätt och vis varit: Finns det en statlig bibliotekspolitik? Har det redan från början funnits en sådan? Svaret på den frågan
beror förstås på vilka kriterier man ställer upp för att ge något beteckningen
politik. Uppfattningen om vilken roll staten ska spela i samhällslivet har, som
Torstensson påpekar i sitt kapitel, varierat genom tiderna. Men med startpunkt
i början av förra seklet var den dominerande politiska ståndpunkt i många
decennier i favör för en mer aktiv statlig inblandning och styrning av samhället i
stort. Hur mycket syntes egentligen det i bibliotekssammanhanget? En vändning inträdde uppenbart för hundra år sedan, men kan man säga att staten
sedan konsekvent och uthålligt fullföljt en aktiv politik? Betraktar man i tiden
relativt spridda handlingar och åtgärder som utvecklande av en sammanhängande strategi, så: ja, det har den gjort, det har funnits en politik. Är sådana
kriterier för lösliga så är svaret förstås nej. Frågan kan även turneras så, att också
en relativt osammanhängande serie av beslut, åtgärder och insatser av tämligen
begränsad räckvidd kan sägas utgöra en politik. Inte minst fotade på nyliberala
doktriner är frånvaron av statligt engagemang ett viktigt uttryck för en
medveten och genomtänkt politisk hållning. Betraktad i det långa perspektivet
blir den svenska bibliotekspolitiken i så fall ganska paradoxal. Med en viss
hårdragning av resonemanget kan man säga att socialdemokratiska regeringar
(som allmänt har en positiv inställning till ökat statligt engagemang) varit mer
försiktiga – kanske med undantag från 1996 års beslut om bibliotekslag – än
borgerliga regeringar att ingripa i villkoren för folkbibliotekens verksamhet.
Tydligast blir det kanske i den pågående förändringen av kultur- och bibliotekspolitiken. Det är en smula ironiskt att den svenska staten nu tycks bli alltmer aktiv och närvarande vad gäller bibliotekens utveckling, samtidigt som den
i andra sammanhang överlämnar alltmer av makt och initiativ till andra aktörer.
Naturligtvis finns det många faktorer bakom denna utveckling och analysen
ovan är ensidig. Men utifrån ett diskursivt och ideologiskt perspektiv finns ändå
fog för att konstatera att folkbiblioteken under socialdemokratiskt styre, från
statligt håll, tycks tillåtas leva sitt eget liv i större utsträckning än under borgerligt. Något av omvända ideologiska världen, om man får uttrycka sig så, och
riktlinjerna i åtminstone en del av den aktuella kulturpolitiken förefaller alltså
fortfarande gå stick i stäv med en övergripande samhällelig och ideologisk
utveckling.
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KAPITEL 2
FRAMVÄXTEN AV EN STATLIG FOLKBIBLIOTEKSPOLITIK
I SVERIGE
Magnus Torstensson
INLEDNING

Sveriges riksdag antog 1996 en bibliotekslag med bestämmelser för, som det
står i §1 i lagen, ”det allmänna biblioteksväsendet”. Lagen inrättades främst för
folkbibliotekens behov men kom att utsträckas till att gälla också andra offentliga bibliotek. Frågan om bestämmelser rörande relationen mellan staten och de
lokala folkbiblioteken har gamla traditioner i Sverige. Tanken väcktes redan i en
motion till 1828/30 års riksdag. 1905 antog riksdagen en kungörelse i vilken
det stipulerades att lokala folkbibliotek skulle kunna erhålla statsbidrag. Detta
utvecklades ytterligare med kungörelsen 1912. Nu gavs statsbidrag även till
studiecirkelbibliotek tillhörande en riksorganisation av viss omfattning. Viktigt
med kungörelsen 1912 var att folkbiblioteksfrågorna från och med 1913 kom
att administreras av bibliotekskonsulenter på ecklesiastikdepartementet, snart
därefter placerade på den då nyinrättade skolöverstyrelsen. Statsbidragen var
länge små och gynnade främst mindre bibliotek. Genom en kungörelse 1930
blev statsbidragen viktiga också för större bibliotek. Då inrättades med hjälp av
statsbidrag de första länsbiblioteken, fram till 1965 under namnet centralbibliotek. Från denna tid började alltfler kommuner grunda moderna folkbibliotek med öppna hyllor, barnavdelning, läsrum med referenssamling,
personal utbildade vid den av bibliotekskonsulenterna 1926 inrättade biblioteksskolan m.m. Om detta finns att läsa i kapitlen av bland andra Anders
Frenander och Lars Seldén. 1965 avvecklades de direkta statsbidragen till de
lokala folkbiblioteken med dem till dessa knutna villkor om bland annat kostnadsfria lån. Statsbidragen till länsbiblioteken utökades däremot och dessa
bibliotek kom efterhand att få allt större betydelse för de lokala folkbiblioteken.
De svenska folkbiblioteken genomgick en snabb utveckling fram till 1980-talet.
Denna kom att hotas genom krisen i de offentliga finanserna under 1990-talet,
något som ledde fram till bibliotekslagen 1996. Denna kan främst ses som en
lag med uppgift att försvara det som redan uppnåtts inom folkbiblioteksområdet.
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Hur var då folkbibliotekens situation i Sverige kring sekelskiftet 1900? De
tidigaste svenska biblioteken av folkbibliotekskaraktär grundades omkring år
1800. De benämndes sockenbibliotek och var främst avsedda för allmogen. De
mer välbeställda samhällsklasserna hade ofta egna bibliotek men kunde också
utnyttjade tidens lärda bibliotek eller de då nyligen tillkomna läsesällskapen och
kommersiella lånebiblioteken. Vid sekelskiftet 1900 kom en diskussion igång
om att förvandla de bibliotek, som då främst var avsedda för de så kallade ”bredare och undre lagren av befolkningen”, till bibliotek för alla olika samhällsklasser. För detta krävdes avsevärt större resurser än för bibliotek ämnade för ”den
stora allmänheten”. Detta är en viktig bakgrund till att staten alltifrån 1900talets början kom att engagera sig alltmer i folkbiblioteksfrågan.
Föreningar och organisationer av olika slag började från mitten av 1800-talet
att grunda bibliotek för de egna medlemmarna men ofta också för en större
allmänhet. Alltfler initiativ togs i riksdagen för att staten skulle understödja
folkbibliotekens utveckling ekonomiskt. Städerna och landskommunerna började engagera sig alltmer i folkbiblioteksfrågan genom bidrag till föreningars
och organisationers bibliotek men också genom grundandet av bibliotek i egen
regi. Folkbiblioteksfrågan diskuterades vid skol- och folkbildningsmöten parallellt med utbildnings- och folkbildningsfrågor i övrigt. Något var på gång men
de svenska folkbiblioteken var ännu små och obetydliga.
Hur annorlunda var inte folkbibliotekens situation vid denna tid i länder
som USA och England. Där började man från mitten av 1800-talet att bygga
upp folkbibliotek av en helt ny typ. Det gällde nu bibliotek avsedda för hela
befolkningen med stora såväl utlåningsavdelningar som referensbestånd. Ofta
var dessa belägna i byggnader från början planerade som bibliotek. De kunde
vara öppna 10-12 timmar per dag. Några decennier senare blev det allt vanligare att filialbibliotek inrättades i de större städerna. Från och med 1890-talet
introducerades speciella barnavdelningar och utlåningsverksamhet med öppna
hyllor (Torstensson, 1996 s. 111). Dessa bibliotek kallades och kallas fortfarande i den engelskspråkiga världen för public libraries. W. F. Poole, den dåtida
bibliotekarien vid Chicago Public Library, skrev 1876 följande angående vad
som karaktäriserar ett public library:
The ‘public library’ which we are to consider is established by state laws,
is supported by local taxation and voluntary gifts, is managed as a public
trust, and every citizen of the city or town which maintains it has an
equal share in its privileges of reference and circulation. It is not a library
simply for scholars and professionals /,../ but for the whole community
/…/ The idea originated in Massachusetts and England nearly at the
same time, the Massachusetts enterprise having a slight priority. (Poole
1876 s. 477)
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Vi ser att Poole menade att public libraries enligt hans definition, först grundades i Massachusetts och England. Detta skedde under 1850-talet. I båda
fallen byggde de på bibliotekslagar, som gav städer rätt att ta ut skatt för ändamålet. Vid den andra internationella bibliotekskonferensen i London 1897 sa
Melvil Dewey följande angående vad som han menar kännetecknade den
biblioteksera, som han menar inleddes vid mitten av 1800-talet.
The original library was a reservoir, getting in and keeping safely, a
storehouse for prosperity. That was and is a great function, for which I
have profound respect. Then after many centuries, came another library
epoch, for which we all feel still greater respect. The cistern was made a
fountain; giving out was seen to be more important than getting in. The
library is no longer merely a passive receptacle, but becomes an aggressive
educational force in every society. The reservoir will not become a stagnant pool, for, in its branches and deliveries, the public library has mains
and pipes laid through every street, and reaching almost to the door of
every household. (Dewey 1898 s. 19)

Diskussionen i Sverige om folkbibliotekens ställning och uppgifter kommer
i det här kapitlet att analyseras mot Pooles och Deweys idéer. Folkbiblioteksfrågan i Sverige kom från början av 1900-talet att bli alltmer inspirerad av erfarenheter från länder som USA, England, Norge och Danmark.
Det här kapitlet handlar alltså om själva framväxten av statlig folkbibliotekspolitik i Sverige. Därvid fokuseras på relationen mellan stat och kommun i
folkbiblioteksfrågan. Vilka initiativ togs för att få staten att ge ekonomiska
bidrag till de lokala folkbiblioteken? Hur argumenterade man? När vann
initiativen framgång? Hur skall detta kunna förklaras? Riksdagen beslöt som
sagt om statsbidrag till de lokala folkbiblioteken genom en kungörelse utfärdad
1905. Material för analys av relationen mellan staten och de lokala folkbiblioteken är främst relevanta riksdagshandlingar fram t.o.m. beslutet 1905. Detta
material analyseras sedan emot synen på relationen mellan stat och kommun
under perioden fram till 1905.
Den andra frågan gäller utformningen av folkbibliotekskungörelserna 1905
och 1912. Vilken utformning fick de? Vilka olika slags bibliotek med skiftande
huvudmän kunde erhålla bidrag? Vad skulle staten göra själv när den agerar i
folkbiblioteksfrågan och vad kunde skötas genom att staten gav bidrag till olika
slags organisationer? Även här är handlingarna från riksdagen det som står i
centrum.
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KAPITLETS DISPOSITION

I Sverige liksom i till exempel Danmark och Norge har begreppet folkbibliotek
överlevt som begrepp för kommunala bibliotek. Detta i motsats till i Finland
där dessa bibliotek benämns allmänna bibliotek. Initiativ togs i Sverige under
åren kring 1910 att benämna biblioteken i fråga just allmänna bibliotek. Som
en bakgrund till denna diskussion analyseras begreppen folk och folkbibliotek.
Därpå tecknas en bakgrund angående hur sockenbiblioteken utvecklats under
1800-talet. En viktig fråga i denna period är relationen mellan folkundervisningen och folkbiblioteken. Vad sägs om detta i folkskolestadgorna från 1842
och i senare stadgor? En annan stridsfråga var vilken kommunal instans, som
borde ansvara för de lokala folkbiblioteken. För att ge underlag till att analysera
frågan presenteras vad som sägs i kommunalförfattningarna från 1862 och
framåt om detta. Dessa uppgifter behövs inte minst för att reda ut relationen
mellan folk- och skolbibliotek. Kapitlet fortsätter sedan med att undersöka vad
som sades i främst riksdagen om statsbidrag till folkbiblioteken fram till
genombrottet i frågan 1905. Därefter redogörs för folkbiblioteksfrågans behandling på skol- och folkbildningsmöten under decennierna kring år 1900.
Innan analysen av de två viktiga kungörelserna från 1905 och 1912 tar vid
diskuteras teoretiska synsätt, som olika forskare tagit upp om relationen mellan
stat och kommun under den berörda perioden. Detta ger en grundval för
granskningen av kungörelserna och det avsnittet inleds med en presentation av
innehållet i dem. Sedan är det dags att analysera vägen fram till de två förordningarna 1905 och 1912 utifrån aspekterna vilka bibliotek som bör få bidrag
och vilken roll staten själv skall inneha i sammanhanget i relation till organisationer aktiva inom folkbiblioteksområdet. Dessutom behandlas aktiviteter inom
de berörda organisationerna i folkbiblioteksfrågan under perioden.
Bidraget avslutas med några fall där enskilda statsbidrag prövats gentemot de
två kungörelserna samt en övergripande analys och diskussion i vilken även mer
generella frågor tas upp såsom själva karaktären av folkbiblioteksfrågan.
BEGREPP

När man studerar folkbiblioteksfrågan under 1800-talet dyker ett flertal olika
begrepp för bibliotek upp. Bland begreppen finns sockenbibliotek, församlingsbibliotek, skolbibliotek, folkbibliotek, lånebibliotek, läsestuga, arbetarbibliotek,
nykterhetsbibliotek med flera. Dessa bibliotek kunde ha många olika slags
huvudmän såsom kyrklig kommun, borgerlig kommun samt olika slags föreningar inom bildnings- och folkrörelser.
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Begreppet folk
Begreppet folk kan ha många olika innebörder. Nedan kommer jag att använda
mig av Svenska Akademins Ordbok (SAOB) för att utreda frågan. Om begreppet folk kan man inledningsvis läsa att det står för ”sammanfattningen av alla de
personer, eller den stora massan av dem, som ur en viss synpunkt utgöra en
enhet”. Om vi går vidare i SAOB under ordet folk finner vi ett otal olika betydelser. Om en sådan står det att den används i synnerhet i singularis och betyder ”de lägre samhällsklasserna, de bredare (samhälls)lagren, (den stora) massan;
menige man; allmogen; arbetarklassen”. En annan betydelse är ”medborgarna i
ett land med undantag och ofta i motsättning till regenten” (Folk, uppslagsord i
SAOB Åttonde bandet 1926 spalt 1056-1057). Enligt Nusvensk ordbok förblandas ofta, medvetet eller omedvetet, dessa två betydelser (Östergren 1926
spalt 297-298).
En intressant analys av begreppen folk/volk i Sverige och Tyskland under
perioden 1848-1933 står historikern Lars Trägårdh för. Han pekar på att arbetarrörelsen i Sverige tidigt använde ordet folk i olika sammanhang såsom folkets
hus och folkets park, liksom rörelsen för allmän rösträtt hade sina folkriksdagar.
Den första socialdemokratiska dagstidningen, startad av August Palm, hette
Folkviljan och såväl Hjalmar Branting som Axel Danielsson menade att det
Socialdemokratiska Arbetarpartiet borde bli ett folkparti. Välkänt är också att
Per-Albin Hansson 1928 myntade den socialdemokratiska visionen av Sverige
som ett folkhem, som det goda hemmet där alla bryr sig om varandra. Rudolf
Kjellén hade dessförinnan använt begreppet folkhem för sin högerinriktade
korporativistiska vision. I Tyskland, i motsats till i Sverige, kom arbetarrörelsen
ej att anamma begreppet folk i stället knöts det från 1920-talet alltmer till den
extrema högerns nationalistiska vokabulär (Trägårdh 1990 s. 35-46).
Detta att begreppet folk i Sverige ej blott var överhetens begrepp för ”den
breda massan” utan också folkrörelsernas begrepp för sig och sina medlemmar
har säkert haft betydelse för begreppets vidare utveckling i Sverige. Det kan
också vara viktigt i sammanhanget att socialdemokraterna efterhand för att
kunna tilltala bredare grupper profilerade sig som ett folkets parti snarare än ett
arbetarnas parti (Nordvall 2005, s. 318).
Begreppet folkbibliotek
Ett mycket viktigt begrepp i denna studie är begreppet folkbibliotek. Vi kommer
att se på några definitioner av begreppet i fråga och hur de förändrades från
slutet av 1800-talet.
I Nordisk Familjeboks Andra Band från år 1878 finns det ingen artikel på
uppslagsordet folkbibliotek men däremot en längre på uppslagsordet bibliotek.
Strax före slutet i den står det att ”beräknade för den stora menighetens behof
äro de i landets olika delar af kommunerna anlagda sockenbiblioteken”
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(Lundstedt 1878 spalt 482). Motsvarande bibliotek benämndes då i städerna,
till exempel i Borås, Helsingborg, Kristianstad och Örebro ofta stadsbibliotek
(Torstensson 1990, Hallvik 1965, Edström 1961 samt Wieslander 1937).
I Göteborg fick det av familjen Dickson upprättade biblioteket, en ”nyttig
och behöflig inrättning, som avse arbetarklassens förmån och förbättring i
gudsfruktan, sedlighet och kunskaper” just namnet folkbibliotek (Robert Dicksons Stiftelses... 1915 s. 7). De fem sistnämnda biblioteken upprättades alla i
början av 1860-talet. År 1897 kunde Göteborgs stads folkbibliotek flytta in i för
ändamålet byggda lokaler i arbetarstadsdelen Haga. Om detta skriver Ernst
Bring i sin bok Om folkbibliotek samma år bl. a. att ”Såvidt antecknaren bekant
är, finnes hittills i Sverige icke något annat bibliotek med namnet ‘folkbibliotek’
än det, hvilket nu här i Göteborg fått sin egen byggnad” (Bring 1897 s. 41).
I Nordisk Familjebok finns år 1908 en längre artikel om folkbibliotek, som
inleds: ”Folkbibliotek kallar man en offentlig boksamling, hvilken avser att
bereda kunskapsgivande och underhållande litteratur åt allmänheten särskildt
den kroppsarbetande klassen” (Hirsch 1908 spalt 732).
I åttonde bandet av Svenska Akademins Ordbok kan man 18 år senare läsa
att folkbiblioteket är ett ”Offentligt bibliotek avsett för den stora allmänheten,
särsk. den kroppsarbetande klassen” (Folkbibliotek, uppslagsord i SAOB Band
8 1926 spalt 1063). Vi ser här hur man fortfarande år 1926 kunde skriva att
folkbibliotek är avsedda särskilt för den kroppsarbetande klassen.
SOCKENBIBLIOTEKENS UTVECKLING UNDER 1800-TALET

Sockenbibliotekens utveckling i Sverige fram till slutet av 1860-talet
När man talade och skrev om folkbibliotek under 1800-talet handlade det länge
främst om sockenbibliotek. De första sockenbibliotek, som ej blott innehade
religiös litteratur, utan också böcker om lantbruk, trädgårdsskötsel, hälsovård
m.m., grundades av präster omkring år 1800. Det första kända upprättades av
prosten och kyrkoherden Magnus Hjortsberg i Kjula och Sundby i Södermanland 1799. Klockaren var bibliotekarie under pastors inseende. Hjortsberg
menade att ”sådan inrättning skulle medföra mycken nytta och Allmogen fatta
mer lust för läsning då de icke behöfde anwända därpå någon enskild kostnad”.
Vid sekelskiftet 1800 grundades också sockenbibliotek i Lekeryd i Småland och
Skurup i Skåne. Dessa bibliotek, liksom det i Kjula och Sundby, blev ej långlivade. (Wiberg 1946)
På 1830-talet tillkom många sockenbibliotek i Karlstads stift. Bakom denna
utveckling stod den 1835 bildade Föreningen för utspridande af nyttig folkläsning i Karlstads stift. (Burius s. 26, Söderberg s. 6) Inom kort hade 38 socknar av 42 i stiftet grundat sockenbibliotek. Bland dem som verkade för denna
utveckling fanns dåvarande biskopen i stiftet C.A. Agardh. (Tynell 1931 s. 24)
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1833 bildades i Stockholm Sällskapet för spridande av nyttiga kunskaper till
allmogen och de arbetande klasserna efter engelsk förebild. Sällskapet gav från
år 1834 ut en tidskrift med namnet Läsning för folket. Denna kom att få stor
spridning till de svenska sockenbiblioteken. Detta berodde inte minst på ett
beslut i riksdagen 1851 om att anslå 12 000 riksdaler banko för inköp av de 15
utkomna årgångarna av tidskriften för utdelning till folkskolorna i Sveriges alla
församlingar. Dessa skulle lägga grunden till de sockenbibliotek riksdagen
förordade men inte ville bevilja andra anslag till. (Söderberg s. 11) I sällskapets
stadgar framhölls bland annat att skrifterna borde verka för ”sinnets förädlande
och eftertankens väckande” men framför allt betonades det att de borde ”liva
och öka arbetshågen, såväl inom idkade näringsgrenar, som genom dess inledande på nya – allt i avsikt att befordra trevnad och välstånd bland de arbetande
klasserna och i synnerhet allmogen” (Tynell 1931 s. 20-21). Tidskriften kom
att få stor betydelse för sockenbiblioteken, framför allt under 1850 och 60talen. Det var då som sockenbiblioteksutvecklingen kom igång på allvar i Sverige.
1868 fanns det 1 437 sockenbibliotek i Sveriges då cirka 2 500 socknar
(Tynell 1931 s. 57). Tioårsperioden dessförinnan kännetecknades av stark expansion. Nedan skall vi se vad som kunde ligga bakom denna.
1859 tog dåvarande justitiekanslern Nils Samuel von Koch ett viktigt
initiativ i sockenbiblioteksfrågan. Han infordrade uppgifter via domkapitlen
bland annat om och i vilka församlingar sockenbibliotek upprättats och hur
deras verksamhet i så fall såg ut (Hallvik 1961 s. 79). En sammanställning av
rapporterna till kanslern visade att antalet verksamma sockenbibliotek var 447
samt att 190 nya planerades. Av folkskoleinspektörernas berättelser framgår att
sockenbibliotekens antal fem år senare uppgick till inte mindre än 1 265
(Hjelmqvist 1960 s. 543).
De från konsistorierna inkomna svaren kommenterades i Post- och Inrikes
Tidningar sommaren 1859 av litteratören J.N. Bruhn (Hallvik 1961 s. 80).
Bruhn menade att sockenbiblioteken var fåtaliga och bristfälliga samt föreslog
att sockenprästerna skulle åläggas att avge årliga berättelser rörande bokbestånd,
utlåning och administration. Bibliotekslösa socknar borde avkrävas uppgift om
orsaken till det sorgliga tillståndet och om de åtgärder, som vidtagits till dess
avhjälpande. Bruhn var också anhängare av statsbidrag till sockenbiblioteken
och menade samtidigt att det borde ankomma på staten att åtminstone för
fattiga församlingar underlätta anskaffandet av böcker (Hallvik 1961 s. 81).
Justitiekanslerns initiativ kan ha bidragit till sockenbibliotekens uppgång på
1860-talet. Tillkomsten av folkskoleinspektionen kan ha varit en annan bidragande orsak. Inspektionen skulle utövas enligt en instruktion utfärdad av chefen
för ecklesiastikdepartementet den 15 juni 1861. Enligt den skulle det åligga
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varje folkskoleinspektör att undersöka och rapportera ”Huruvida sockenbibliotek finnes, vilka böcker det innehålla, i vad mån det anlitas” (Folkundervisningskommitténs betänkande III s. 135-136). I ett cirkulär den 22 april 1864
angående de barn, som lämnat skolan, stod det ”att tillfälle till sådan undervisning borde beredas dessa barn dels genom återkommande förhör, dels genom
goda sockenbibliotek” (a.a. s. 150). Dessa formuleringar är likartade med dem i
folkskolestadgan. Vidare skulle inspektörerna enligt ett cirkulär 31 januari 1867
skriftligen uppge ”om sockenbibliotek finnes och hur det begagnades” (a.a.
s.154-155).
Av folkskoleinspektörernas instruktioner framgår som synes klart kopplingen
mellan folkskolan och sockenbiblioteken även om biblioteken i fråga främst var
avsedda för den ungdom som just avslutat sin skolgång.
Folkskolestadgan och sockenbiblioteken
Som bekant är 1842 ett märkesår för folkundervisningen i Sverige. Enligt folkskolestadgan från det året skulle det i varje socken och i varje stadsförsamling
upprättas minst en, helst fast, skola med vederbörligen godkänd lärare. I §10
2:0 i stadgan kan man läsa att:
För underhållandet af de i skolan förvärfwade kunskaper och synnerligen
för befrämjandet af en sann christelig bildning, bör, helst under den tid
af året, då ledighet ifrån skolan gifwes, skolläraren, under inseende och
med biträde der så kan ske af församlingens Prästerskap, på Söndagarna
meddela undervisning och anställa förhör med den ungdom, som utgått
från skolan. För samma ändamål åligge det ock Prästerskapet att uppmuntra till inrättandet och begagnandet af Sockenbibliotek, samt dertill
tjenliga böcker föreslå. (Sveriges allmänna folkskolestadgar 1842-1921
s.13)

Vi ser här att sockenbiblioteken främst skulle vända sig till den ungdom,
som nyligen gått igenom folkskolan. Vi kommer längre fram att se att det är
just denna ålderskategori det huvudsakligen handlar om också när man senare
argumenterar för vikten av olika slags folkbibliotek.
1882 kom en ny folkskolestadga. Nu hade detta med ”kristelig bildning”
tagits bort. Nu stod det att sockenbiblioteken skulle väcka och underhålla lusten
för god läsning och att skolorna borde främja inrättandet och begagnandet av
sockenbibliotek samt att se till att det till dem anskaffades böcker tjänliga till
läsning för såväl barnen i skolan som för äldre personer (a.a. s.19-20). Nu skulle
alltså sockenbiblioteken vända sig till såväl skolbarn som äldre. Begreppet skolbibliotek användes ännu ej. Det rekommenderade sockenbiblioteket var alltså
jämförbart med moderna tiders integrerade skol- och folkbibliotek.
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Den viktigaste nyheten i biblioteksfrågan i nästa folkskolestadga 1897 är att
man talade om socken- och skolbibliotek. Dessa borde skolrådet främja inrättandet och begagnandet av (a.a. s. 43). Nu framträder alltså skolbiblioteket som
en egen bibliotekskategori. Stadgan 1921, som framgår också av Louise Limbergs kapitel, överensstämde beträffande biblioteksfrågan i stort med den 1897.
Det nya är att man nu talar om folk- och skolbibliotek (a.a. s. 83).
Sockenbiblioteken vände sig alltså till en början till de barn, som gått igenom skolan. Därefter skulle biblioteket vända sig till såväl skolbarn som äldre.
1897 handlade det om att man i en kommun kunde inrätta såväl ett sockenbibliotek som ett skolbibliotek.
Sockenbibliotekens tillhörighet – kyrkostämma eller kommunalstämma
1862 infördes en ny ordning för det kommunala självstyret i Sverige. De frågor
som tidigare handlagts av sockenstämma kom nu att hamna hos endera av
kyrkostämma eller kommunalstämma. Kyrkostämman hade att handlägga
bland annat ”frågor om folk – undervisningen och dithörande anstalter”. Under
kyrkostämman fanns ett kyrkoråd och ett skolråd Det senare skulle sköta frågor
om folkskolan. Enligt kyrkostämmoförordningen skulle kyrkoherden vara
ordförande i skolrådet (Svensk författningssamling 1862 NO 15).
De frågor som ej hörde till kyrkostämman tillföll kommunalstämman. Om
dess uppgifter kan man läsa att:
Alla de ärenden som enligt särskilda författningar nu äro till sockenstämman hänvisade, äfwensom de öfriga angelägenheter, hwilka kommunen såsom sådan äger att vårda, skola till öfwerläggning och beslut i
kommunalstämman upptagas dock med undantag av sådana angelägenheter, om hwilka särskildt stadgas att de till behandling på kyrko-stämma
skola upptagas. (Svensk författningssamling 1862 NO 13)

Fram till år 1867 såg man mestadels sockenbiblioteken som nära knutna till
folkskolan. Enligt gällande folkskolestadga skulle prästen verka för dem och
dessutom skulle folkskoleinspektörerna granska dem och rapportera deras tillstånd. Andra inställningar i frågan fanns dock. Enligt Burius talades det i flera
artiklar i Aftonbladet om hur gott den nya kommunalförfattningen skulle göra
sockenbiblioteken nu när prästens förlamande hand ej längre låg över dem. I
artiklarna utgick man ifrån att de skulle tillhöra den borgerliga kommunen, det
vill säga kommunalstämman. I de två församlingarna Skarstad och Hellum i
Skara stift uppstod en tvist om vilken kommunal nämnd, som skulle ha hand
om biblioteket. En kyrkoherde hade i skolrådet drivit igenom att de religiösa
böckerna skulle gynnas vid bokförvärv (Burius s. 62).
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Kommunalstämman, som var missnöjd över detta, tillsatte för sin del en
biblioteksstyrelse. Kyrkostämman krävde då rätt att bl. a. få granska räkenskaperna. Tvisten drogs inför landshövdingen i Skaraborgs län, som gav kyrkostämman rätt och förklarade samtidigt kommunalstämman obehörig att ha
hand om frågor om sockenbibliotek då dessa frågor var så närstående kyrka och
skola att de naturligen låg under kyrkostämman. Kungl. Maj:t, som avgjorde
frågan den 8 februari 1867 var av rakt motsatt uppfattning och menade att
kommunalstämman ej överskridit sina befogenheter. Som stöd för detta anfördes i Kungl. Maj:ts resolution i ärendet att sockenbiblioteken ej räknats upp
bland de ärenden, som hörde under kyrkostämma och inte heller kunde betraktas såsom anstalter för den egentliga folkundervisningen (Söderberg 1901,
s. 22).
Vi har ovan sett hur folkskoleinspektörerna enligt ett strax dessförinnan
utfärdat kungligt cirkulär skulle inspektera och rapportera om sockenbibliotek
fanns och hur de begagnades. Att folkskoleinspektörerna fortfarande kände
ansvar för sockenbiblioteken framgår av att de 1870 lät publicera en förteckning
över böcker lämpliga för sockenbibliotek (Sjösten 1993). Folkskoleinspektörsmötet 1881 uttalade under rubriken ”undervisningsmateriell bibliotek” att en
ny anvisning beträffande lämpliga böcker för sockenbiblioteken var behövlig
(Folkundervisningskommitténs betänkande III s. 180-181). För nionde inspektörsperioden 1893-98 lades skolbibliotek till som en av de nya punkter, som
folkskoleinspektörerna hade att rapportera om (a.a. s. 199). En ny instruktion
utfärdad den 11 november 1904 hade ett tillägg i §1 moment 5 i vilket det
bestämdes att han skulle inspektera även skolbibliotek för lärare och lärjungar
samt med statsbidrag understödda församlings- och föreningsbibliotek (a.a.
s. 217-218).
Vi ser av ovanstående att rättsläget på många håll ansågs oklart och detta
trots Kungl. Maj:ts utslag 1867 beträffande relationen mellan folkundervisningen och sockenbiblioteken.
BIBLIOTEKSFRÅGAN I RIKSDAGEN UNDER 1800-TALET

Folkbiblioteksfrågan i riksdagen fram till 1900-talets allra tidigaste år
Mellan år 1828 och 1902 lämnades det in ett flertal motioner om statsbidrag
till sockenbibliotek, vilka alla avstyrktes av berört riksdagsutskott. De avslogs
senare alla i riksdagsbehandlingen med undantag av motionen 1902, som kom
att bli antagen av riksdagen. Detta ledde till att Sverige 1905 fick sin första
förordning om statsbidrag till folkbibliotek. I detta avsnitt behandlas hur riksdagen ställde sig angående statsbidrag till sockenbibliotek fram till dess att
vändningen inträffade i riksdagen 1902.
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Ståndsriksdagen med de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder
bestod i Sverige till år 1866. Därefter fanns en tvåkammarriksdag fram till år
1970. I texten nedan kommer jag att hänvisa till de olika motionerna och deras
behandling i riksdagen. Några referenser kommer här inte att ges. I stället
hänvisas till en förteckning av i kapitlet använt riksdagstryck i källförteckningen.
Motioner i sockenbiblioteksfrågan t.o.m. riksdagen 1856-58
Till riksdagen 1828-30 lämnade Carl Ulrik Roos, adelsståndet, in en motion i
folkbiblioteksfrågan. Den följdes av tre motioner till riksdagen 1850-51 av Axel
Fredrik Liljenstolpe, adelsståndet, F. Sundler, borgarståndet samt A. J. Cnattingius, prästeståndet. Dessa motioner följdes av en motion av Per Sahlström,
bondeståndet, till riksdagen 1856-58. Gemensamt för dessa motioner var att
motionärerna menade att staten borde skjuta till medel för att främja sockenbibliotekens utveckling. Hur detta skulle organiseras varierar mellan motionärerna. Detsamma gäller de argument, som framfördes angående sockenbibliotekens roll och betydelse.
Vi börjar med att se vad Roos ville uppnå med sin motion Han yrkade att
statliga medel i form av lån, som delvis skulle efterskänkas, skulle utgå till pastorat, som genom protokoll från sockenstämman kunde styrka att de hade för
avsikt att inrätta ”Local-Bibliotheker för Allmänheten”. Lånen skulle vara
avgiftsfria eller fås till ringa avgift. Roos pekade på bibliotekens betydelse för
”allmänhetens upplysning och bildning” det vill säga folkbildningen, då
elementarskolorna ej gav tillräckliga kunskaper. Roos skrev i motionen att han
inspirerats för den av motioner från bondeståndet om statliga insatser för att
inrätta folkskolor. Roos pekade på att biblioteken var nödvändiga för landets
frihet och upplysning genom att de skulle kunna motverka ”hastiga öfvergångar
från frihet till slafveri eller förtryck”. Han menade att sådana ”olyckliga förändringar alltid haft deras grund däri, att upplysningen ej varit nog allmänt spridd”.
Vi skall nu gå över till de tre motionerna till 1850-51 års riksdag. Liljenstolpe skrev i sin motion att om bara staten genom anslag "hjelpt saken till
första utförandet" så var han övertygad om att "genom socknarna sjelfva bibliotheken snart blivit riktade, blott någon början därtill vore gjord. Ja, mången
enskild inom socknen skulle finna sin glädje och ära uti att på detta sätt kunna
befrämja allmänt väl." Sundler pekade på vikten av att kunskaper sprids
ända ned till samhällets lägsta classer och detta för att möjliggöra
nödvändig läsning efter avslutad folkskola. 10 riksdaler av statsmedel
borde utgå till varje socken för att lägga grunden till ett sockenbibliotek
der allmogen och arbetsclassen samt de af församlingens förmögnare
innevånare, som sådant önskade, kunde utan afgift, få till låns utbekomma de för deras behof tjenliga böcker.
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Statsutskottet uttalade med anledning motionen att:
Då det lärer böra ankomma på församlingarnas skoldirektioner, att på
egen bekostnad anskaffa de böcker, hvaraf de kunna anse sig vara i behof,
finner Utskottet något bidrag till allmänna medel till dylikt föremål icke
böra ifrågakomma, utan hemställer att berörde motion lemnas utan afseende.

Såväl Liljenstolpe som Cnattingius pekade i sina motioner på att alternativ
behövdes till den läsning, som då var förhärskande bland menigheten. Liljenstolpe pekade på tidningsläsningens problem och Cnattingius på den ”det
missledande och förderfliga, som den med största lätthet tillgängliga, men skadliga i löslitteraturen medför”. De ville ställa bildande böcker till förfogande för
dem, som gått ut ur folkskolan. Liljenstolpe underströk behovet av sockenbibliotek i ett så glesbefolkat land som Sverige. Båda förespråkade statsbidrag
till upprättande av sockenbibliotek. Cnattingius gick så långt att han förordade
obligatoriska sockenbibliotek med orden:
ett behöfligt anslag till understöd för inrättande af sockenbiblioteheker,
der sådana icke af skolornas egna medel kunna komma till stånd, hvarefter en bestämd befallning skulle utgå för sockenbibliothekers upprättande
överallt.

Som framgått av kapitlets inledning fick inte Sverige lagstiftning om obligatoriska folkbibliotek förrän med bibliotekslagen 1996.
SOCKENBIBLIOTEKSFRÅGAN I RIKSDAGEN 1899-1902

Det kom att dröja till 1899 innan ytterligare motioner lämnades in till riksdagen i sockenbiblioteksfrågan. Sockenbiblioteken hade då på många håll råkat
i förfall samtidigt som bibliotek höll på att växa upp vid arbetarinstitut, föreläsningsföreningar, fackföreningar och socialdemokratiska föreningar, nykterhetsloger med flera. De liberala riksdagsmännen Georg Kronlund och Julius
Centerwall lämnade det året in en motion i andra kammaren i vilken de yrkade
att statsbidrag borde kunna utgå till de bibliotek, som "deraf anse sig vara i
behof, enligt vissa bestämda grunder". De menade vidare att rörelsen för folkbibliotek skulle kunna få större anseende om "den toges i statsmakgternas (sic!)
hägn" och inte minst viktigt ansåg de det vara att en lämplig kontroll borde
kunna utövas över bibliotekens ordnande och skötsel.
Det är intressant att studera de argument Kronlund och Centerwall förde
fram i sin argumentation för folkbiblioteken i sin motion. De hade noterat en
”nationernas storartade täflan på olika produktionsområden”. För att kunna
vara med och konkurrera där krävdes att nationens alla resurser togs tillvara.

100

SKRIFTER FRÅN VALFRID

Det räckte ej med att
ge en högre klass företrädesrätt till förbättrad bildning, dels emedan nya
uppslag kunde framkomma äfven från de i ekonomiskt avseende sämre
lottade, men dels också af rent sociala grunder.

Det skulle kunna bli ödesdigert om de sociala klyftorna och förståelsen
mellan olika samhällsklasser ej kunde överbryggas. Ett medel för detta syntes
sockenbiblioteken kunna utgöra. I motionen konstaterades fortsättningsvis att
sockenbiblioteken på många håll förfallit sedan 1870-talet. En svårighet i
sammanhanget var att så få bibliotek fått årliga anslag. Dock menade motionärerna att en förbättring i frågan nyligen börjat skönjas och detta beroende på
att ökad tidningsläsning skapat håg för läsning, den livliga föreläsningsverksamheten och slutligen ”ökade kunskaper om liknande rörelser i utlandet”. Statsutskottet avslog motionen med orden:
Utskottet anser det vara synnerligen önskvärdt, att sträfvanden för inrättande och vidmagthållande af sockenbibliotek och andra liknande bokförråd måtte blifva med allmännare intresse omfattade; men då utskottet
ej är öfvertygadt om huruvida dessa sträfvanden böra med statsmedel
understödjas, och då i vart fall den utredning, som i motionen innefattas
icke synes vara af sådan beskaffenhet, att någon åtgärd med stöd af densamma bör af riksdagen vidtagas hemställer utskottet att herrar
Kronlunds och Centerwalls förevarande motion icke må af Riksdagen
bifallas.

Vi ser här ett upprepande av argumenten från mitten av 1800-talet om att
sockenbiblioteken ej var fråga för staten. En öppning i frågan kan samtidigt
skönjas. Utskottet efterlyser en grundligare utredning. En sådan utredning
kommer att innefattas i en motion tre år senare.
En viktig principiell fråga beträffande relationen mellan staten och folkbiblioteken togs upp i en motion till andra kammaren 1899 av S. J. Boëthius.
Den utmynnade i en hemställan om att riksdagen skulle be Kungl. Maj:t att
utarbeta och för riksdagen framlägga
förslag om sådana ändringar i nu gällande kommunallagar, att klarhet må
vinnas angående frågan, under hvilka kommunala myndigheter sockenbiblioteksinstitutionen sorterar, dels bättre garantier erhållas för denna
institutions vård och utveckling.

För Boëthius var sockenbiblioteken en nödvändig fortsättning på folkskolan.
För att det arbete, som las ned där skulle bli fruktbärande krävdes möjligheter
till ändamålsenlig läsning därefter. Utgångspunkten för hemställan var den
Kungl. resolutionen i sockenbiblioteksfrågan 1867 i vilken det fastslogs att
kommunalstämman var berättigad att tillsätta styrelse för sockenbibliotek.
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Detta hade lett till problem. Utslaget syntes strida mot §11 i den då gällande
folkskolestadgan, vilken liksom den föregående ålade skolråden att verka för
inrättandet av sockenbibliotek samt föreslå lämpliga böcker för desamma.
Antingen kunde man i en kommun vara osäker beträffande vilken myndighet,
som skulle ha hand om sockenbiblioteket eller så kunde man överlämna detsamma till kommunalstämman och kommunalnämnden. För Boëthius var båda
alternativen negativa. Osäkerheten var förlamande och kommunalnämnden
kunde som biblioteksnämnd ej verka aktivt för sockenbiblioteket då nämnden
hade så många andra frågor att ombesörja. Folkskollärarna kunde dessutom ej
väljas in i kommunalnämnden. Detta hade lett till att skolrådet på många håll
koncentrerat sin verksamhet på skolbiblioteket vilket de enligt samma §11 även
hade att verka för och vilket det oomtvistat hade att vårda. Detta hade lett till
en nedgång av sockenbiblioteksrörelsen, en nedgång, som skulle kunna brytas
genom ändrad lagstiftning. Kommunallagarna borde ändras så att osäkerheten
enligt ovan eliminerades. Den enklaste åtgärden för att nå detta skulle vara att
vården av sockenbiblioteken uttryckligen överflyttades till kyrkostämma och
skolråd. Detta skulle kunna ske genom att sockenbiblioteken ingick i de frågor
som enligt kyrkostämmoförordningen ingick i kyrkostämmans handläggning.
Om detta ej var möjlig menade Boëthius att förordningen om kommunalstyrelse på landet kunde ändras så att varje kommun ålades att inrätta en under
kommunalnämnden stående biblioteksstyrelse. Boëthius hemställde avslutningsvis att riksdagen skulle be Kungl. Maj:t att utreda frågan och komma till
riksdagen med förslag angående dess lösning. Boëthius hemställan behandlades
av lagutskottet i ett utlåtande samma år. Utskottet började med att framhålla att
frågor rörande sockenbiblioteken enligt gällande bestämmelser skulle handläggas av kommunalstämman. Inget hindrade dock att stämman inrättade en
särskild biblioteksstyrelse i vilken även folkskollärare skulle kunna ingå. Enligt
utskottet var det så, att
den omständigheten, att högsta målsmanskapet för dessa bibliotek är tillagt kommunalstämman, icke enligt utskottets åsigt kan anses innebära,
att den viktiga angelägenheten skulle blifva obehörigen tillbakasatt, eller
försummad.

Utskottet tillstyrkte alltså ej att ärendena i fråga borde överflyttas till kyrkostämma. Utskottet avslog likaledes begäran att införa en bestämmelse om att
kommunalstämman skulle tillsätta en biblioteksstyrelse i varje kommun, detta
då det ej fanns stadganden om att alla kommuner skulle ha sockenbibliotek.
Utskottet avslutade med att avslå hemställan om utredning. Det skulle ej skulle
gagna saken att intvinga sockenbiblioteksinstitutionen i en bestämd för hela
landet gemensam form. Den gagnades bättre av att få utvecklas fritt och
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otvunget utan detaljerade lagbestämmelser. Det enskilda intresset och initiativet
gjorde sig då bättre gällande liksom de olika förhållandena på varje särskild ort.
Folkbiblioteksfrågan aktualiserades åter år 1902 genom en motion av Fridtjuv Berg och Emil Hammarlund, ledande representanter för Sveriges Allmänna
Folkskollärareförening. Berg kom senare att verka som liberal ecklesiastikminister 1905-06 samt 1911-14. Det de två motionärerna hemställde till riksdagen var att den i skrivelse till regeringen skulle be denna att överväga om och
i så fall på vilka villkor statsbidrag skulle kunna lämnas till sockenbibliotek och
jämförliga boksamlingar samt för riksdagen lägga fram det förslag utredningen
föranledde. Berg och Hammarlund gav i motionen en fyllig bild av folkbiblioteksfrågans utveckling och riksdagsbehandlingen av densamma i främst Sverige
men även i länder som England, USA, Danmark, Norge och Tyskland. De
pekade på frågans betydelse för möjligheterna till självstudier efter avslutad folkskola. De menade att sockenbiblioteken på många håll hamnat i förfall efter
uppgången under 1860-talet. Samtidigt hade dessa bibliotek i länder som USA
och England inträtt i ett nytt skede. Avgörande i det sammanhanget hade varit
att biblioteken i fråga grundats på offentliga medel, på bidrag från kommun och
stat.
Varför hade då biblioteken gått tillbaka i Sverige? Berg och Hammarlund
menade att det ej berodde på ”bristande bildningshåg och minskad läslust hos
vårt folk”. Ej heller berodde det på att tidningsläsning konkurrerade ut böckerna. Där biblioteken sköttes väl var intresset för dem stort. Detta berodde på
att bokbeståndet i dessa fall regelbundet förnyades. Alltför ofta var bokurvalet
präglat av ”respektabla och tråkiga böcker”, varför ungdomen i stället tillfredsställde sin läshunger med ”lättlästa, spännande, underhaltiga, att ej säga usla,
tryckeriprodukter, som den så kallade kolportage eller kökstrappelitteraturen
har att erbjuda”. Regelbundna årsanslag var av avgörande betydelse. Sådana
kunde mer välbeställda folkrika kommuner ha råd med men för flertalet småkommuner var statsbidrag helt avgörande för att biblioteken skulle kunna
utvecklas. Dessa statsbidrag borde stå i ett visst förhållande till de belopp som
kom biblioteket till del på annat sätt. I motionen hänvisades till de statsbidrag,
som gavs till ”folkbildningsanstalter” som arbetarinstitut, föreläsningsföreningar
och folkhögskolor. Motsvarande bidrag borde kunna utgå även till folkbibliotek.
Avslutningsvis påpekades i motionen att
sockenbiblioteken och med dem jämförliga boksamlingar (folkbibliotek,
skolbibliotek o.s.v.) står sig svagt jämfört med andra folkbildningens
grenar i Sverige och också jämfört med motsvarande biblioteks ställning i
våra skandinaviska grannländer. Staten kunde genom att ge ekonomiskt
bidrag till dessa bibliotek ej blott få dem att utvecklas väl utan också få
möjlighet till välbehövlig ledning och kontroll.
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Motionen utmynnade i krav på utredning och statliga initiativ i frågan. Den
remitterades till andra kammarens tillfälliga utskott, där den behandlades den
11 maj. Utskottet hemställde att motionen ej måtte föranleda någon åtgärd.
Även om utskottet insåg betydelsen av god folkläsning och erkände vikten av att
stödja initiativ i folkbiblioteksfrågan föreslogs avslag. Som viktigaste skäl för
detta angavs att riksdagen under rådande finansiella situation måste prioritera
folkundervisningen, varför det vore olämpligt att satsa statsmedel på biblioteken. Man hänvisade också till vad lagutskottet anfört vid 1899 års riksdag om
att det ej skulle gynna saken att intvinga sockenbiblioteksinstitutionen i en för
hela landet gemensam form. Det var viktigt att ta de särskilda förhållandena på
varje ort i beaktande och på så sätt låta institutionen utvecklas fritt och otvunget
utan att bindas av detaljerade lagbestämmelser.
En reservation hade inlämnats, i vilken sockenbibliotekens betydelse för
folkupplysningen och folkbildningen framhölls, och därför var de enligt reservanten väl förtjänta av ekonomiskt understöd från staten. Ett argument var att
lättillgängliga boksamlingar med lämpliga böcker för det uppväxande släktet var
ett sätt att angripa problemet med ”den förvildning bland ungdomen, som i
vida kretsar framkallat bekymmer och gifvit anledning till mycket övervägande”.
Efter mer än 70 år av avslag beträffande motioner, vilka syftade till att staten
skulle träda in och ge ”en hjälpande hand” till de lokala folkbiblioteken runt om
i Sverige, var detta utskottsutlåtande det sista i den raden. Det hindrade inte
riksdagen att våren 1902 positivt ta emot Bergs och Hammarlunds motion.
Den togs upp i andra kammaren den 20 mars och orsakade livlig debatt. I den
avslutande omröstningen fick den ovan relaterade reservationen 93 röster mot
utskottets 50. Detta betydde att motionens hemställan om utredning av relationen mellan staten och de lokala folkbiblioteken gick igenom. Riksdagen
beslutade alltså att be regeringen utreda frågan om statsbidrag till sockenbibliotek och jämförliga boksamlingar.
Många argument anfördes för att staten borde ge bidrag till lokala bibliotek.
Ett var omsorgen om ungdomen, som ansågs behöva skydd mot frestelserna att
”nedsjunka i låga och simpla njutningar och tidsfördriv”. Biblioteken kunde,
genom att erbjuda alternativ till den dåliga litteratur som ”förgiftade ungas
sinnen” utgöra en positiv motvikt mot de ”råa och förnedrande nöjena” som
hotade ungdomens moral. Under förståndig kontroll från statens sida skulle
biblioteken också utveckla sig mera fritt och otvunget, framhölls det i debatten.
Ett annat argument var att goda folkbibliotek skulle kunna gynna företagsamheten och även kunna fungera som ett medel för det inre försvaret med
demokratisk innebörd. De positiva erfarenheterna från folkbiblioteksverksamheten i övriga Norden var också ett skäl för staten att hjälpa till. Men inte utan
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restriktioner: Kommunala bidrag skulle vara en förutsättning för statliga och
anslagen borde begränsas uppåt för att ej gynna de rika kommunerna.
Blott två talare var för utskottets utlåtande. Bland de skäl som angavs för
detta ställningstagande var att staten inte skulle åta sig nya utgifter för ändamål
som sannolikt var ett rent kommunalt åtagande. Risken var också att kostnaderna för tidsenliga bibliotek skulle bli alltför höga för staten. Man menade
också, tvärtemot majoriteten, att institutionen bäst främjades av att få utveckla
sig fritt och otvunget utan de föreskrifter och kontroller, som skulle följa med
statliga bidrag. Vidare hänvisades också till folkskolans ekonomiska behov, som
måste gå före. Små kommuner hade inte råd till både och. Ytterligare ett argument mot statligt stöd till lokala bibliotek var av en helt annan natur, vilket i
nutida öron kan låta egendomligt. Det anfördes att det inte var ”behagligt att
besöka biblioteket och låna en bok. Det är bättre att köpa sin egen bok”.
Vi ser här att läget ändå förändrats 1902 jämfört med det 1899. Starkt
bidragande till detta kan säkert aktiviteterna inom folkskollärarkåren och bland
de socialt aktiva ha varit. Bland annat hade Social Tidskrift kommit ut under
något år med artiklar också om folkbibliotek.
När frågan kom upp till utskottsbehandling i första kammaren hade den
redan bifallits i andra kammaren. Utskottet fann att det var rimligt att likställa
statligt stöd till sockenbibliotek med stöd till föreläsningsföreningar och arbetarinstitut, vilka erhållit statsmedel. Det var också mycket viktigt att säkra tillgång till god läsning för att motverka mindre god litteratur, som utskottet
menade ”ymnigt sprides över landet”. Dock var det främst en fråga för kommunen och det enskilda intresset att sörja för att sockenbibliotek kom till stånd.
Staten borde bara hjälpa till när det gällde avlägsnare och fattigare kommuner
och då med belopp som anpassats till de lokala tillskotten. Så kunde de statliga
anslagen hållas inom måttliga gränser. Utskottet hemställde avslutningsvis att
första kammaren måtte biträda andra kammarens beslut. Beslutet fattades utan
votering.
Efter det att riksdagens två kamrar bifallit motionen skickade den en skrivelse till regeringen den 8 maj i vilken riksdagen fann att förslaget att ge statsbidrag till sockenbibliotek och jämförliga boksamlingar under vissa villkor och
med nödig begränsning var väl värt att överväga och utreda. Riksdagen önskade
att regeringen skulle utreda frågan och lägga fram det förslag utredningen
kommer fram till för riksdagen. Riksdagen framhöll att statsbidragen, liksom
var fallet för föreläsningsföreningar och arbetarinstitut, borde kombineras med
”välbehövlig ledning och kontroll”.
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AKTÖRER I FOLKBIBLIOTEKSFRÅGAN

Från slutet av 1800-talet börjar alltfler grupper såsom folkskollärarna och folkbildningsfrämjare från bl. a. etablissemanget att engagera sig i folkbiblioteksfrågan. Inom folkskollärarnas år 1882 grundade organisation Sveriges allmänna
folkskollärareförening diskuterades såväl skol- som folkbiblioteksfrågan alltmer
intensivt under 1890-talet. Vid folkskollärarmötet i Norrköping år 1898 togs
folkbiblioteksfrågan upp som en av huvudfrågorna. Efter ett inledande föredrag
av överläraren Alfred Dalin blev det livlig debatt. Diskussionen avslutades med
att resolutionen enligt nedan antogs:
1.

Offentliga bibliotek, som väl vårdas och årligen förses med nya böcker
samt, där förhållandena sådant medgifva, stå i förbindelse med läsesalar,
äro nödvändiga, för att folkundervisningsanstalterna skola kunna
medföra hela det gagn, som med dem afses.

2.

Därför böra församlingarna upprätta sådana bibliotek och staten lämna
årliga anslag till dem efter samma grunder som till övriga anstalter för
folkundervisningen.

3.

Deras förvaltning och vård bör ombesörjas af skolråden och statsinspektionen af dem återupplifvas.

4.

För en kraftig utveckling och en flitig användning af folkbiblioteken är
tillika nödvändigt, att folkupplysningens vänner allestädes taga sig an
dem och genom personlig påverkan intressera så väl myndigheterna
som allmänheten och särskildt ungdomen för desamma.

5.

Folkundervisningens vänner böra vidare draga försorg om, att en
central organisation upprättas, hvilken verkar för anskaffandet af lämpliga böcker åt biblioteken. (Tolfte Allmänna Folkskoläraremötet 1898,
s. 222-223)

Folkskollärarmötena hade vid denna tid hade vidgats till att ta upp frågor
vid sidan om de egentliga folkskolefrågorna. Sålunda talade folkbildningsförbundets ordförande Knut Kjellberg vid mötet 1903 över ämnet Folkbildningsarbetet bland vuxna. Även om de populärvetenskapliga föreläsningarna var
Kjellbergs hjärtefråga berörde han också folkbiblioteksfrågan. Diskussionen blev
åter livlig. Det hela avslutades med att mötet gjorde ett uttalande i vilket det
bland annat framhölls att:
Staten och kommunerna böra lämna afsevärdt ekonomiskt understöd
icke blott till populärvetenskapliga föreläsningar utan äfven till fasta och
vandrande boksamlingar, till åskådningsmateriell samt till en centralanstalt, hvarifrån folkbildningsarbetet bland vuxna kan organiseras,
underlättas och stödjas. (Trettonde Allmänna Folkskoläraremötet 1903,
s. 68)
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Bland utställningarna vid mötet märktes såväl ett lärjungebibliotek som en
arrangerad av Föreningen för folkbibliotek och läsestugor omfattande vandringsbibliotek och en läsestuga (a.a. s.13-14).
Det nordiska samarbetet lärarna emellan var livligt vid denna tid. Även här
diskuterades folkbiblioteksfrågan. Vid de privata nordiska skolmötena på
Askovs Højskole i Danmark 1896 och på Nääs i Sverige 1898 höll den danske
biblioteksmannen Andreas Schack Steenberg anföranden om de moderna
anglo-amerikanska folkbiblioteksidéerna. Anförandet på Askov publicerades
samma år i tidskriften Verdandi, en fristående främst skoltidskrift. Denna artikel torde vara den första i sitt slag i Sverige (Steenberg 1896, Andra privata
nordiska skolmötet 1901).
Vid det nionde nordiska skolmötet i Köpenhamn 1905 var Børnelæsning og
Børnebogsamlinger ett av ämnena för överläggning. Utställningsverksamheten
beträffande folkbiblioteken var omfattande och utgjordes av bidrag från såväl
Danmark som Finland, Norge och Sverige (Beretning om det 9. Nordiske
Skolemøde… 1905, s. 199ff. samt 634ff.).
Vi har ovan sett hur folkskollärarnas möten var viktiga arenor för att diskutera folkbiblioteksfrågan kring sekelskiftet 1900. Detsamma gäller de folkbildningsmöten som då hölls. Folkbildningsfrågan omfattade vid denna tid bland
annat universitetens folkbildningsarbete, folkhögskolorna, de populärvetenskapliga föreläsningarna, studiecirklarna och deras bibliotek samt folkbiblioteksarbetet. Ett nordiskt folkbildningsmöte hölls 1901 i Uppsala och Stockholm. Vid det talade Steenberg över ämnet Folkbibliotek (Förhandlingarna vid
Studenternas Folkbildningsmöte... 1901, s. 27ff.).
Nationella folkbildningsmöten hölls i Stockholm 1904, 1907 och 1910
samt i Göteborg 1912. Vid samtliga dessa var folkbiblioteksfrågan uppe till
behandling. Vid mötet 1904 antogs följande resolution:
Då folkbildningen är en samhällsangelägenhet af största vikt, då folkbiblioteken äro oundgängliga för folkbildningsarbetet och icke kunna
blifva tillräckligt tillgodosedda endast genom enskildas uppoffringar eller
understöd från kommunens sida, och då erfarenheten visat, att statsunderstöd varit ett mäktigt medel att i vårt land befordra den populärvetenskapliga föreläsningsrörelsen, så uttalat sig mötet för nödvändigheten af att staten lämnar anslag till inrättande och underhåll af dylika
bibliotek, äfven vandringsbibliotek, dock så att biblioteken må få
utveckla sig fritt utan censur. (Hirsch 1904, s. 279)

Vid mötet 1907 fanns en folkbiblioteksutställning och i anslutning till
densamma hölls en instruktionskurs för folkbiblioteks – och föreläsningsföreningsföreståndare (Berättelse över Det Andra Allmänna Svenska Folkbildningsmötet... 1907, s. 90 f.).
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Efter 1912 hölls endast ett allmänt folkbildningsmöte och detta skedde år
1920. Vid det intog folkbiblioteksfrågan en undanskymd plats. Tiden hade
blivit mogen för biblioteken att få sin egen offentlighet. Sålunda grundades SAB
(Sveriges Allmänna Biblioteksförening) 1915 med tidskriften Biblioteksbladet
följande år.
Vi har sett att skol- och folkbildningsmötena under perioden kring sekelskiftet var viktiga arenor för diskussioner och resolutioner i folkbiblioteksfrågan.
Vid dessa möten möttes folkbildare från skolan och folkbildningens olika
verksamhetsområden. Ett flertal av de medverkande från skolans värld var
samtidigt aktiva inom studiecirkels- och folkbiblioteksverksamhet samt inom
föreläsningsföreningar. Vissa kom från nykterhets- eller arbetarrörelsen, några
var moderatkonservativa och många var liberala. Flertalet drevs av ett socialt
engagemang. Det är ingen tillfällighet att Social Tidskrift, en tidskrift grundad
av föreningen Studenter och arbetare, var den tidskrift, som hade flest artiklar
om folkbildning jämsides med folkskollärarnas tidskrift under perioden från
tidskriftens start 1901 och några år framåt. Bland föreningens mål märktes att
”på olika sätt söka närma skilda samhällsklasser till hvarandra, främja samförstånd, väcka det sociala intresset och förbereda de sociala problemens slutliga
lösning”. Under åren 1903-1911 gav de socialliberala kretsarna kring Social
Tidskrift med Axel Hirsch i spetsen ut tidskriften Folkbiblioteksbladet. I den
fanns artiklar om biblioteksskötsel, om verksamheten vid bibliotek av folkbibliotekskaraktär i Sverige och andra länder, diskussion i folkbibliotekens
framtidsfrågor, bokanmälningar m.m. Tidningen drevs filantropiskt med
personligt satsade medel. Den moderna folkbibliotekssektorn var i sin linda och
kunde då ännu ej bära en egen tidskrift, Inom folkrörelsesektorn var de viktigaste aktörerna vid denna tid Fredrik Nilsson vid Stockholms arbetarbibliotek
och Oscar Olsson, nykterhetskämpen och bildningsivraren, som fått hedersbenämningen ”studiecirkelns fader” utifrån den första studiecirkeln i Lund
1902.
SYNEN PÅ STATENS ROLL UNDER PERIODEN FRAM TILL
1900-TALETS BÖRJAN

Vi har nu sett på riksdagens inställning till statsbidrag till främst sockenbiblioteken under perioden 1828-1902. Riksdagen var som framgått negativ till
bidrag under denna period. 1902 skedde dock en vändning i frågan. Riksdagen
anhöll hos regeringen att den måtte utreda frågan om statsbidrag till folkbibliotek och därefter återvända till riksdagen med förslag därom. Hur skall
avvisandet till statsbidrag fram till 1902 och vändningen då kunna förstås?
Svenbjörn Kilander är en forskare, som sysslat med frågan om relationen mellan
stat och kommun under 1800-talet och den förändring beträffande denna som

108

SKRIFTER FRÅN VALFRID

skedde i början av 1900-talet. Kilander använder begreppen statligt/allmänt och
privat/enskilt. Det kommunala ingår i det privata/enskilda i Kilanders schema.
Under större delen av 1800-talet fanns, menar Kilander, en strikt gräns för statens aktionsradie. Den följde samhällets indelning i en ”allmän” och en
”enskild” sfär. Staten utgjorde den ”allmänna” sfären och skulle hålla sig borta
från den ”enskilda” Tongivande filosof under denna tid var Christopher
Boström och i hans filosofiska system var det en sträng åtskillnad mellan det
”publika” samhället (staten) respektive de ”privata” samhällena (till exempel
kommunen, familjen och individen) (Kilander 1991, s. 118-119). Boström
menade att förhållandet mellan de två skulle präglas av ömsesidig respekt. De
var emellertid skilda åt. Staten var det publika samhället medan kommunen var
ett av de privata. Gränsen mellan dem angav synen på det för staten tillåtna och
otillåtna. Kommunen, som liksom till exempel aktiebolagen tillhörde den
privata sfären, skulle hållas utanför det publika samhället. Bland annat framgår
detta av 1862 års kommunallag i vilken det står att ”Ej må kommunal myndighet sig befatta med verkställighetsåtgärd, som till offentlig myndighet hör” (a.a.,
s. 45-48). Kilander menar att demarkationslinjen mellan de båda samhällsfärerna försköts mot slutet av 1800-talet samtidigt som den blev allt otydligare.
I början av 1900-talet dominerade därför ej längre synen på kommunen som en
del av samhällets enskilda sfär. Kilander menar vidare att det ej vore korrekt att
beskriva förloppet som en kommunens metamorfos från ett enskilt fenomen till
ett allmänt – inte heller den gamla sfären hade blivit vid det gamla, bl. a. genom
att den fått ett intimare förhållande till det privata näringslivet. I stället skulle
man kunna säga att det hela är ett av uttrycken för en så kallade församhälleligandeprocess, det vill säga att staten alltmer ingriper i områden, som tidigare
ansågs ligga utanför dess kompetens såsom tillhörande den privata sfären (a.a.,
s. 65).
Detta om synen på relationen mellan staten och kommunerna. Vi skall nu
gå vidare och se på andra samhällsaspekter kring sekelskiftet 1900, som kan
hjälpa oss att förstå bakgrunden till att staten då engagerade sig alltmer i folkbiblioteksfrågan
Den allmänna ramen kring den svenska samhällsutvecklingen under perioden kring sekelskiftet 1900 är välkänd med mycket snabb industrialisering och
ekonomisk utveckling under huvuddelen av perioden. Utvecklingen ledde till
stora folkomflyttningar och starkt växande städer, med bl. a. sociala problem
som följd. Om detta finns mer att läsa i Anders Frenanders kapitel. Folkbibliotekssatsningar kunde ses som ett sätt att lösa de problemen. Perioden präglades
också av kampen för den allmänna rösträtten. Första valet med allmän rösträtt
för såväl kvinnor och män till riksdagens andra kammare hölls 1921. Dessförinnan, 1907, hade allmän rösträtt för män, med vissa restriktioner, införts.
Innan fanns inkomst- och förmögenhetsstreck nu gällde det bl. a. att ha betalat
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sin skatt. Den hundragradiga skalan vid kommunalval förvandlades genom
beslut i riksdagen till fyrtiogradig 1907 och till allmän och lika rösträtt för
kvinnor och män 1918. De första demokratiska kommunalvalen hölls 1919.
Välbekant är hur högern vek sig under trycket i frågan från liberaler och socialdemokrater i december 1918 under stark påverkan av det tyska kejsardömets
fall månaden innan.
En ökad aktivitet på central nivå i folkbiblioteksfrågan började under 1900talets tidigaste år. Hur skall detta förklaras? Enligt Svenbjörn Kilander ställdes
den svenska statsmakten från slutet av 1800-talet inför en mängd nya arbetsuppgifter beroende på de samhällsproblem, som då måste lösas. Det rörde sig
om problem förorsakade av den snabba ekonomiska utvecklingen såsom tilltagande polarisering mellan arbete och kapital, den ökade demografiska rörligheten inom landet, konflikter mellan stad och landsbygd samt den växande
industrins allt större behov av arbetskraft parallellt med emigrationen till framför allt Nordamerika. (Kilander 1988 s. 156, se också Frenander, kapitel 1 i
denna volym). Hur möter då statsmakten denna utmaning. Enligt historikern
Rolf Torstendahl börjar den organisera sig. Torstendahl menar att den klassiska
industrikapitalismen i Sverige under perioden 1870/90 ersätts av så kallade
organiserad kapitalism. Den senare följs sedan under åren 1935/45 av så kallade
delaktighetskapitalism. Den organiserade kapitalismens samhälle karaktäriseras
bl. a. av att den i princip fortfarande liberala marknadsekonomin kompletteras
med en allt tydligare intressegemenskap mellan industri och statsmakt samt av
att såväl arbetarklassen som tjänstemännen växer i antal och homogenitet
samtidigt som arbetsmarknaden genomorganiseras och klassmotsättningarna
blir öppna och intensiva (Torstendahl 1984, s. 159 - 169).
Torstendahls karaktäristik av den organiserade kapitalismens särmärken ger,
en bra bild av det svenska samhällets utveckling i vilken Thorsten Nybom, en
annan historiker som också ägnat mycket intresse åt den här tiden, menar att
benämningen "organiserad" i det närmast bör uppfattas bokstavligt. För honom
framstår just organisationsmomentet som det centrala och han menar att man
utan att överdriva alltför mycket skulle kunna hävda att samhället som helhet
genomgår en total reorganisering under perioden (Nybom 1986, s. 29).
För idéhistorikern Nils Runeby är den dåvarande diskussionen om den
svenska industrins påstådda ineffektivitet och låga arbetsproduktivitet vid sekelskiftet 1900 en viktig utgångspunkt. Behov av förändringar påtalades såväl för
att stärka den svenska industrins konkurrenskraft som för att hejda emigrationen. Enligt Sejersted kom de amerikanska effektivitetsprogrammen in i den
svenska debatten under tidigt 1900-tal (Sejerstedt 2005, s. 50). Runeby ser två
möjliga strategier för att lösa dessa akuta samhällsproblem; en konfrontations –
och en integrationsstrategi. Emigrationsutredningen behandlar frågorna enligt

110

SKRIFTER FRÅN VALFRID

ovan ingående och pekar i sitt betänkande 1910 på att reformer behövs inom
bl. a. undervisningsområdet för att nationell integration och större nationell
effektivitet skall kunna uppnås (Runeby 1978, s. 24).
Idéhistorikern Jan Larsson utvecklar tankar liknande Runebys. För honom
är social integration och nationella samlingssträvanden under perioden 18951920 viktiga inslag i en utveckling präglad av organiserad kapitalism. Samförstånd i form av social integration kan ses som en motpol till samhällskonflikter
och som del i en konservativ idétradition. Genombrottet för sådana strävanden
sker, enligt Larsson, kring sekelskiftet 1900 som motmedel mot skärpta klassmotsättningar (Larsson 1981, s. 205-208). Det ovanstående tolkar jag som ett
statens församhälleligande. Statsmakten visade sig beredd att ta på sig alltfler
uppgifter som tidigare skötts av det privata inklusive kommunerna. Statsbidrag
till bibliotek skötta av kommuner och föreningar var ett uttryck för detta.
Vi har ovan sett hur Jan Larsson betonat inslagen av integration och nationella samlingssträvanden under den i studien aktuella perioden. En annan forskare, som understrukit integrationsaspekten är Ingemar Norrlid. Sven-Eric
Liedman skriver om Norrlid att han visat att genombrottet för en ideologi som
han kallat integrationismen och som låter stat och kommun sjunka in i "det
allmännas" vida famn ägde rum i början av 1900-talet i Sverige. Detta skulle
vara oförenligt med äldre kommunideologiers föreställningar om en egen,
kommunal, halvt om halvt privat verksamhetssfär vid sidan av den statliga. Som
ideologi var den i lika mån barn av begynnande industrikapitalism som inbrytande politisk demokrati. Den moderna högern och den socialdemokratiska
vänstern stod, enligt Liedman, gemensamt bakom den. Liedman menar vidare
att den svenska utvecklingen mot integrationism inte är unik utan att den i stället av allt att döma är en central aspekt av de kapitalistiska samhällenas moderniseringsprocess. Samtidigt frågar sig Liedman om man inte i den sällsynta
harmonin i den svenska utvecklingen kan finna en särprägel. Han frågar sig
också om det inte därtill finns en specifik svensk tradition som bäddat för integrationismens snabba seger och därtill till dess nationella särart. Liedman driver
en tes, som han vill sammanfatta med "att den kontinuitet i den svenska
utvecklingen som man kan finna torde ligga i relationen mellan statsmakt och
(övrigt) samhälle; integrationismens ideologi skulle på sätt och vis vara förberedd" (Liedman 1984, s. 400 - 401).
KUNGÖRELSERNA 1905 OCH 1912

Kungörelserna om statsbidrag till folkbiblioteksväsendet 1905 och 1912
Nedan presenteras kungörelserna om understöd av folkbibliotek 1905 respektive understödjande av folkbiblioteksväsendet 1912. Vi ser att kungörelsen
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1912 hade större ambitioner än den 1905. Nu gällde det inte längre endast
understöd till folkbiblioteken utan sådant till folkbiblioteksväsendet.
Vilka bibliotek skulle då ges statsbidrag? I kungörelsen 1912 nämns skolbibliotek som en av bidragstagarna. De kunde erhålla mellan 15 och 150 kr. per
år. I kungörelsen 1905 omnämns ej skolbiblioteken explicit. Maximalt 75 kr.
kunde tillfalla skoldistrikt för upprättande och underhåll av församlingsbibliotek. Dessa kunde utgöras av ett skolbibliotek eller ha en avdelning med syfte att
betjäna skolungdomen. Under begreppet skolbibliotek låg såväl lärjungebibliotek som bibliotek för lärarnas fördjupning och fortbildning. Enligt 1905
års kungörelse kunde maximalt 75 kr. tillfalla också lands- och stadskommun
för underhåll och upprättande av kommunbibliotek. Församlings- och
kommunbibliotek i samma kommun kunde dock erhålla maximalt 75 kr. tillsammans. Medlen fick endast användas för inköp och inbindning av böcker
samt för tryckning av katalog. Även lokala föreningar kunde erhålla maximalt
75 kr. till sina bibliotek om de kunde förklaras ”härutinnan” likställda med
skoldistrikt eller kommun. Enligt kungörelsen 1912 kunde borgerlig eller kyrklig kommun samt lokal förening erhålla mellan 40 och 400 kr. för sitt bibliotek.
Angående föreningsbiblioteken gällde att den borgerliga kommunen skulle tillsätta minst en ledamot i föreningens styrelse. Enligt kungörelsen 1912 kunde
även lokal- och personalkostnader räknas in i underlaget. Bidraget kunde såväl
1905 som 1912 uppgå till högst samma summa som tillskjutits lokalt.
Dessutom kunde studiecirkelbibliotek enligt kungörelsen 1912 erhålla statsbidrag om de tillhörde ett riksförbund med minst 20 000 medlemmar, som
köpte in böcker för minst 6 000 kr. Studiecirkelbiblioteken skulle kontrolleras
av en av riksförbundet utsedd studieledare. För studiecirkelbiblioteken gällde
enligt kungörelsen 1912 att de kunde få högst hälften så mycket i anslag som de
för egna medel köpte och band in böcker samt, med fyra års mellanrum, tryckte
katalog.
Enligt kungörelserna 1905 och 1912 skulle bibliotek, som erhållit statsbidrag, inspekteras av folkskoleinspektörer. Någon statlig biblioteksmyndighet
inrättades ej 1905. Ansökningarna skulle skickas in till respektive länsstyrelse.
1913, som en följd av förordningen 1912, tillkom två bibliotekskonsulenter på
ecklesiastikdepartementet.
Enligt kungörelsen 1905 skulle böckerna hållas tillgängliga kostnadsfritt eller
mot låg avgift. Enligt kungörelsen 1912 skulle utlåningen vara kostnadsfri för
folkbiblioteken medan studiecirkelbiblioteken fick ta ut en låg avgift.
Kungörelserna 1905 och 1912 hade en paragraf om att böcker med osedligt
innehåll ej fick införlivas med biblioteket. Detta kom att ändras till senare folkbibliotekskungörelser. I den 1920 stod det fortfarande att osedliga böcker ej fick

112

SKRIFTER FRÅN VALFRID

köpas in. Detta kompletterades med en paragraf gällande skolbiblioteken med
lydelsen att:
Populärvetenskapliga arbeten, som på ett ingående sätt behandla
samhällsskadliga eller osunda sexuella förhållanden och äro av beskaffenhet att i sedligt avseende kunna inverka skadligt om de sättas i händerna
på unga och omogna läsare, eller andra skönlitterära arbeten än sådana,
som kunna anses lämpliga för ungdom, få med skolbiblioteken ej införlivas.

Det fanns också en paragraf om att styrelsen för folkbibliotek skulle se till att
populärvetenskapliga arbeten enligt ovan ej tillhandahölls åt personer som ej
kunde anses besitta erforderlig mognad.
Statsbidragen skulle enlig kungörelsen 1905 utgå kontant. Enligt kungörelsen 1912 skulle de utgå som inbundna böcker ingående i en av bibliotekskonsulenterna utgiven grundkatalog. Frågan om bokförmedling och vandringsbibliotek löstes såväl 1905 som 1912 genom bidrag till olika slags föreningar.10
1905 och 1912 års kungörelser – viktiga aspekter
Vi har sett hur riksdagen svängde i folkbiblioteksfrågan 1902. Nu var isen
bruten och folkbiblioteken sågs liksom folkhögskolorna, föreläsningsföreningarna och arbetarinstituten som naturliga mottagare av statsstöd. Nu börjar
frågan om statsbidrag bli mer konkret. Vilka olika slags bibliotek bör få stöd?
Vad bör staten göra med egna tjänstemän? Vad kan skötas via statsbidrag till
föreningar och organisationer? Vilka olika slags bibliotek bör få stöd och med
vilka huvudmän? Vilka villkor bör gälla för att få statsbidrag? Vad kungörelserna 1905 och 1912 sa om detta har vi sett. Nu gäller det de diskussioner och
överväganden, som ledde fram till besluten 1905 och 1912.
Riksdagsskrivelsen 1902 åtföljdes av uppmaning till ett flertal intressenter
inom folkbiblioteksområdet att komma med utlåtanden. Sedan var det dags för
regeringen att lämna in sin proposition om statligt stöd till folkbiblioteken.
Denna ledde till en motion i riksdagen och diskussion bland aktiva i folkbiblioteksfrågan. Det hela avslutades med frågans behandling i riksdagen och
beslutet om kungörelse om understöd till folkbiblioteken 1905.

10

SFS 1905:29. Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående understöd åt folkbibliotek.
SFS 1912:229. Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående understödjande af folkbiblioteksväsendet.
SFS 1920:948. Kungl. Maj:ts kungörelse angående understödjande af folkbiblioteksväsendet.
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Den intensiva diskussionen i folkbiblioteksfrågan under 1900-talets allra
tidigaste år intensifierades ytterligare efter beslutet i riksdagen 1905. Anslagen
ansågs otillräckliga och den statliga överbyggnaden väl svag. Dessutom ifrågasattes själva folkbiblioteksbegreppet. Den som främst stod för det var Valfrid
Palmgren. Nedan följer en genomgång av folkbiblioteksfrågans vidare utveckling i utredningar, proposition och riksdagsbehandling fram till beslutet 1912.
Samtidigt behandlas själva namnfrågan. Vilket begrepp borde användas för att
beteckna biblioteken i fråga? (jfr Frenander i kapitel 1)
Valfrid Palmgren fick i december 1909 i uppdrag av ecklesiastikministern att
"verkställa utredning angående de boksamlingar i Sverige, som äro afsedda för
folkbildning, samt afgifva förslag angående de åtgärder, som från det allmännas
sida böra vidtagas för främjande af folkbiblioteksrörelsen". När Palmgren två år
senare överlämnade sin utredning till departementet valde hon att benämna
den, "Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för
främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. Att hon ej ville använda
begreppet folkbibliotek för dessa bibliotek hade hon klarlagt i ett tal året innan i
Stockholms stadsfullmäktige i vilket hon behandlade stadens biblioteksfråga.
Hon sa då att
/.../ skillnaden mellan så kallade folkbibliotek i vanlig mening och de
anglo-amerikanska offentliga biblioteken är i främsta rummet principiell.
Folkbiblioteken härleder så gott som undantagslöst sin tillkomst från
sträfvanden /.../ att skapa ett tillfälle till läsning för personer tillhörande
en viss kategori /.../ Afsigten med folkbiblioteken var att förse de
obemedlade och mindre bildade klasserna med för deras ståndpunkt
lämplig lektyr. Därför kan man icke heller förvåna sig öfver, att dessa
folkbibliotek ingenstädes kommit öfver en i avseende på utrustning,
bokurval och administration mycket låg nivå. Man har alltid i första
rummet tagit hänsyn till de blygsamma intellektuella fordringarna hos en
på tämligen låg nivå stående och därför föga kräsen del af allmänheten
/.../ fingo folkbiblioteken därför en prägel af välgörenhetsinrättning.
(Munch-Petersen 1954, s. 8-10)

I betänkandet gav Palmgren uttryck för vad de svenska folkbiblioteken
borde utvecklas till. Enligt hennes uppfattning
så bör vårt arbete på biblioteksområdet äfven inriktas därpå, att invånarne i hvarje svensk kommun få fri tillgång till ett välbeläget, välförsedt
och välordnadt allmänt offentligt bibliotek. /.../Om någonsin alla ett
samhälles medlemmar, oberoende af samhällsställning och andra intressen, kunna samlas om någon institution, så borde detta vara om biblioteket, som otvifvelaktigt är en af de allmängiltigaste institutioner, som
kunna tänkas./.../ Kordt sagt, biblioteket är den plats, där alla, ung och
gammal, hög och låg, fattig och rik kunna samlas i samma önskan i
samma känsla inför samma guds gåva. (Munch-Petersen 1911, s. 48-49)
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Palmgrens utredning sågs över av fem sakkunniga, av vilka hon själv var en.
De kom fram till att biblioteken i fråga borde benämnas kommunala bibliotek i
stället för det av Palmgren föreslagna allmänna bibliotek. De sakkunniga
menade att man därigenom fick ett namn som såväl betecknade bibliotekets
syfte – att vara ett bibliotek för kommunens medlemmar – som formen för dess
underhåll. En av de sakkunniga, folkskolläraren och föreläsningskonsulenten
Nils Lundahl i Lund, reserverade sig till förmån för att behålla namnet folkbibliotek. Han menade bl. a. att detta kunde motiveras med att biblioteken i
fråga fortfarande, och det till skillnad från de vetenskapliga biblioteken, skulle
vara ett viktigt led i den allmänna folkbildningen, att ordet folk fanns med i
skolor som folkskolor och folkhögskolor samt på föreningar som folkbildningsförbundet samt att namnet folkbibliotek tydligt tecknade bibliotekets syfte
(Förslag angående Statsunderstöd … 1912, s. 10 och 43).
I den proposition i frågan, som följde senare under 1912, hette det i namnfrågan att: "det syntes olämpligt, att bibliotek med samma syfte få olika namn
allt efter formen för deras understödjande: 'församlingsbibliotek', kommunbibliotek', 'föreningsbibliotek'." I propositionen stannade ansvarig minister för
namnet folkbibliotek (Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 179, s. 48).
Det är intressant att jämföra Palmgrens syn på folkbibliotekets uppgifter
1911 med de Svenska Sällskapet för nykterhet och folkuppfostran gav uttryck
för 1903. Sällskapet hade ombetts av regeringen att sammanställa yttrandena
och framlägga eget förslag i frågan. Detta lämnades in till regeringen den 25
september 1903. Den första frågan gällde om ”så kallade folkbibliotek äro
staten till så afsevärt gagn, att det bör ligga i statens intresse, att sådana finnas”.
Vi ser här att sällskapet skriver ”så kallade folkbibliotek”.
Av Sällskapets synpunkter framgår att det förordade en folkbiblioteksverksamhet av det slag Palmgren kritiserade i sitt tal i Stockholms stadsfullmäktige
1910. Man framhöll vikten av att genom läsning av god litteratur ”motarbeta
och undanröja frestelser till sysslolöshet och skadliga tidsfördriv inte minst
värdshuslivet med dess vanliga följder, dryckenskap och osedlighet, dessa farliga
fiender till ett sunt och lyckligt familje- och samhällsliv”. Denna goda litteratur
var samtidigt ”de bästa kämparna mot den myckna såväl till innehåll som form
usla kolportagelitteratur, som så lätt få en läsekrets såväl bland ungdomen som
bland vuxna.” och som också var ”en av orsakerna till den ungdomens råhet och
förvildning, som flerstädes framträder”. Sällskapet pekade samtidigt på vikten av
folkbiblioteken för uppfostran till demokrati genom kunskaper, som ger ökad
omdömesförmåga, för nationens välstånd i konkurrens med andra länder, för
att stärka fosterlandskärleken m.m. Viktigt var också att ”De summor som läggs
ned på folkskolor och föreläsningsverksamhet för den stora allmänheten torde
bli fruktbärande först genom goda folkbibliotek”.
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Sällskapet menade att dessa skäl var tillräckliga för att klarlägga att folkbiblioteken var viktiga för samhället. Svaret på om staten borde äga verkligt
intresse av att det fanns folkbibliotek kunde sålunda enbart bli ett obetvingat ja
(Utlåtanden angående Statsbidrag till Sockenbibliotek, 1903, s. 4).
Vi har sett hur staten började ta ansvar för folkbiblioteksfrågan genom
anslag vid 1900-talets början. Av de utlåtanden som lämnades in var endast ett
negativt i frågan om statsbidrag till sockenbibliotek. Det var inlämnat av landshövdingen i Skaraborgs län Vi har också sett hur argumentationen i folkbiblioteksfrågan ändrade karaktär under åren närmast därefter och att staten då ville
utvidga sitt ansvar. Vi skall nu se på några aspekter av det.
Vilka bibliotek med vilka huvudmän bör beviljas statsbidrag?
Vi har tidigare sett att det var en stridsfråga beträffande sockenbiblioteken
under 1800-talets senare del angående vilken kommunal nämnd, som skulle ha
hand om biblioteken. Så sent som 1899 avslog riksdagen enhälligt en motion
om att sockenbiblioteken skulle administreras av kyrkostämmans skolråd. Detta
hindrade ej att frågan dök upp igen i propositionen i folkbiblioteksfrågan 1904.
Ansvarigt statsråd menade att statligt stöd först och främst borde utgå till
församlingarnas bibliotek till vilka han räknade skolbibliotek för såväl lärare
som lärjungar. Statsrådet pekade särskilt på betydelsen av bibliotek för ungdomen och svårigheten att dra en gräns mellan sockenbiblioteket och skolbiblioteket. De kunde förenas i ett församlingsbibliotek. De i vissa städer genom
stadsfullmäktiges försorg inrättade stadsbiblioteken borde ej beviljas allmänna
medel. De jämförelsevis obetydliga statsbidrag det skulle bli frågan om skulle
för dessa bibliotek ej ha någon betydelse. Utöver till församlingsbibliotek borde
statsbidrag beviljas även till ”så kallade föreningsbibliotek, eller sådana som
inrättats och handhavas af någon förening, såsom arbetare-, fackförenings-,
nykterhetsföreningsbibliotek och andra dylika”.
Detta att propositionen föreslog statsbidrag till bibliotek under kyrkostämma men ej till sådana under kommunalstämma väckte omedelbart stark
debatt, i riksdagen i form av en motion av J.T. Larsson den 21 februari 1905.
Han skrev i motionen inledningsvis att detta med att överföra folkbiblioteken
till kyrkostämman varit fullständigt främmande för riksdagen och hänvisade
samtidigt till lagutskottets utlåtande i frågan 1899. Larsson hemställde att statsbidrag skulle medges till ”skoldistrikt för upprättande och underhåll av skolbibliotek (lärljunge- och lärarebibliotek) äfvensom till kommuner, menigheter,
lokala föreningar eller institutioner för upprättande och underhåll af folkbibliotek (sockenbibliotek, arbetarebibliotek m.m.) ”.
Sammansatta stats- och lagutskottet lämnade ett utlåtande i frågan den 11
april 1905. Man konstaterade att beslutet 1867 om att sockenbibliotek lydde
under kommunalstämman ”ej alltid vunnit tillämpning” och att det ”I vissa
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landsdelar – ännu är regel att kyrkostämma beviljar de för biblioteken erforderliga anslagen.” Dessutom låg ju skolbiblioteken under kyrkostämmans skolråd.
Denna osäkerhet menade utskottet hade varit förlamande för hela biblioteksfrågan. Utskottet menade att såväl kyrkostämma som kommunalstämma borde
kunna få organisera sockenbiblioteken och att detta borde lagregleras genom ett
tillägg i kyrkostämmoförordningen. Det var ej lämpligt att inordna biblioteken
i en för hela landet gemensam form. Detta kunde vara hämmande för deras fria
utveckling. Om såväl kyrkostämma som kommunalstämma i en kommun
beviljades statsbidrag till bibliotek kunde det högsta det sammanlagda anslagsbeloppet bli 75 kronor, samma belopp, som kunde utgå till föreningsbibliotek.
Utskottet menade samtidigt att endast föreningsbibliotek tillhörande lokala
föreningar, som av ”Kungl. Maj:t förklaras likställda med skoldistrikt” skulle
kunna beviljas statsbidrag.
D. Persson reserverade sig mot utskottets utlåtande. Han menade att främsta
anledningen till förslaget i propositionen var sambandet mellan folkbiblioteken
å ena sidan samt de under kyrkostämma hörande skolbiblioteken å den andra.
Det fanns dock också andra samband i biblioteksfrågan såsom med folkhögskolorna och arbetarföreläsningarna. Frågorna om skolbibliotek och folkbibliotek var skilda och måste bedömas ”ur ganska olika synpunkter”. Folkbibliotekens ändamål var att tillgodose de vuxnas behov av allmänbildande läsning
varför dessa bibliotek ”måste ledas efter andra grundsatser än de för barn
afsedda lärjungebiblioteken”. Persson menade i reservationen att
frågan om de myndigheter, hvilka borde vara befogade att upprätta folkbibliotek, och för dem uppbära statsbidrag, onekligen är av tvistig natur
samt i behof af ytterligare utredning.

Persson skrev avslutningsvis i reservationen att utskottet borde hemställa dels
om statsbidrag till skoldistrikt för upprättande och underhåll av skolbibliotek,
dels till centrala föreningar för bokförmedling och vandringsbibliotek men
också ”i skrivelse till regeringen be densamma utreda frågan om folkbibliotekens
huvudmannaskap och formerna för inspektion av desamma”.
Utskottets utlåtande behandlades av första kammaren den 27 april samma
år. Frågan om bibliotekets hemortsrätt i de kommunala nämnderna ledde till
livlig debatt. En av de frågor, som togs upp, var att ”dissidenter”, det vill säga
personer som utträtt ur statskyrkan, ej skulle kunna få inflytande över biblioteken om de låg under kyrkostämman. En annan var frågan om kyrkoherdens
roll som självskriven ordförande i skolrådet. Ingen i kammaren yrkade avslag på
utskottets hemställan vilken bifölls utan votering.
Andra kammaren behandlade utskottets utlåtande samma dag och även där
var diskussionen intensiv. En viktig fråga var relationen mellan skolbiblioteksintresset och folkbiblioteksintresset. Dessa intressen menade man blev samman-

BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

117

blandade genom ett församlingsbibliotek, som enligt utskottet, skulle kunna
utgöras av eller i sig innefatta ett skolbibliotek. Då dessa två intressen i
kommunerna skulle samsas om ett maximalt anslag om 75 kronor fanns risken
att folkbiblioteket, kommunbiblioteket, blev lidande. Då folkbibliotekens uppgift främst var att vara komplement till något helt annat än folkskolan nämligen
till andra fria folkbildningsanstalter såsom föreläsningsföreningar och arbetarinstitut krävdes att de för att få en lycklig framtid måste få utvecklas fritt och
självständigt. Det sist nämnda anfördes av J.T. Larsson, som samtidigt menade
att man skulle kunna ”rädda biblioteken” genom att ansluta sig till D. Perssons
reservation”. En talare tog upp att riksdagen förra året överflyttat de allmänna
läroverkens frågor från domkapitlen till en överstyrelse för desamma och att det
då samtidigt vore märkligt att öka kyrkostämmans inflytande över folkbiblioteken. Han såg detta som ett sätt för dem, som såg den pågående demokratiseringen som ett hot, att minska den nya tidens inflytande. Då frågan skulle avgöras i andra kammaren begärde Hjalmar Branting votering. 131 ledamöter
röstade för utskottets hemställan och 44 röstade för Perssons reservation.
Vi har nu sett hur den process såg ut, som ledde till den tidigare i kapitlet
presenterade kungörelsen år 1905 om stöd till folkbiblioteken i frågan om vilka
bibliotek som skulle kunna beviljas statsbidrag.
Antalet folkbibliotek med olika huvudmän ökade snabbt som en följd av
1905 års kungörelse. Palmgren konstaterade i sin utredning flera brister i det
svenska biblioteksväsendet och som den mest framträdande fann hon ”saknad
av organisation och planmässighet” vara. Biblioteksformer med olika uppgifter
var ej tillräckligt klart avgränsade gentemot varandra. Särskilt gällde det skolbiblioteket kontra församlings- och kommunbiblioteket. Om ett och samma
bibliotek samtidigt var till exempel såväl skolbibliotek som församlingsbibliotek
kunde det ej fullgöra någon av dessa två uppgifter på ett tillfredsställande sätt.
Detta ledde samtidigt till splittring av krafter och tillgångar, något som minskade.. statsbidragens inverkan på biblioteken. Sålunda kunde det inträffa att det
inom ett begränsat område kunde finnas flera små bibliotek med ”likartad uppgift och likartat bokbestånd”. Det var dock ej endast splittringen som hämmade
bibliotekens utveckling. Ännu mera hejdades den av ”de ekonomiska understödens otillräcklighet”. Ett annat missförhållande var ”bristen på insikt och erfarenhet i tillhörande ting hos dem, hvilka hafva bibliotekens vård sig anförtrodd”.
Palmgren sammanfattar sina önskemål för att lösa problemen sålunda:
Kraftigare ekonomiskt understöd, större enhetlighet och planmässighet i
organisatoriskt hänseende, sakkunnig upplysning och ledning äro alltså
de önskemål i frågan om våra folkbibliotek, som det gäller att söka se till
godo, därest den påbörjade utvecklingen på detta område skall på önskat
sätt fortgå. (Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 179 den 12 april
1912…s. 22-24)
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Nu blir skolbiblioteken en från folkbiblioteken klart avgränsad kategori med
egna statsbidrag. Som skolbibliotek erkänns endast ”sådana bibliotek, som helt
och hållet äro afsedda och afpassade för skolans, främst lärjungarnas behof”. För att
göra detta tillräckligt tydligt ville Palmgren att folkbibliotek ej skulle kunna få
ha lokaler i skolan. De sakkunniga mjukade upp detta så beslutet blev att folkbibliotek endast fick ha lokaler i skolan om där också fanns ett skolbibliotek.
För den fortsatta historien hänvisas till Limbergs kapitel i denna volym.
För att minska splittringen i biblioteksväsendet menade Palmgren att föreningsbiblioteken bäst skulle fylla sin uppgift genom att ”träda i förbindelse med
kommunen och sålunda bli kommunala institutioner”. De sakkunniga ville
utsträcka begreppet kommunala bibliotek till att omfatta alla bibliotek i vilkas
styrelse kommunen tillsatt minst en ledamot och som låter kommunen granska
deras räkenskaper. I propositionen och kungörelsen behölls begreppet föreningsbibliotek. Sådana kunde få bidrag om det ej fanns bibliotek upprättat av
den kyrkliga eller borgerliga kommunen. Föreningsbibliotek skulle granskas av
kommunen, eller om kommunen ej så ville, av länsstyrelsen. Palmgren föreslog
anslagsbelopp mellan 50 och 500 kronor, något som minskades till mellan 40
och 400 kronor i propositionen och kungörelsen. Palmgren ville att blott ett
kommunalt bibliotek skulle kunna få anslag i varje kommun och ej några
bibliotek upprättade av lokala föreningar. Som vi sett blev beslutet att blott ett
bibliotek eller system av bibliotek kunde få anslag i en kommun. Detta bibliotek skulle dock kunna få tillhöra en lokal förening. Här ser vi att Palmgren
uppnådde kravet på minskad splittring av biblioteksväsendet.
Det speciella var att Palmgren samtidigt förordade statsbidrag till bibliotek,
som igen kunde öka splittringen ute i kommunerna. Nu handlar det om studiecirkelbibliotek anslutna till ett riksförbund med ett visst antal medlemmar, som
köpte in böcker för minst ett visst antal kronor per år. De närmare bestämmelserna om detta framgår av presentationen av 1912 års kungörelse tidigare i detta
kapitel. Vi ser här ett inslag av centralisering men samtidigt möjligheten att
åtskilliga bibliotek i en kommun skulle kunna beviljas statsbidrag. Den organisation, som först kunde dra fördel av dessa statsbidrag, var IOGT. Inom arbetarrörelsen fanns sedan länge arbetarbibliotek. Dessa kunde nu få statsbidrag
endast om det ej fanns kommunalt bibliotek i kommunen eller om de omorganiserades till studiecirkelbibliotek inom den organisation ABF (Arbetarnas bildningsförbund), som bildades just 1912 för att möjliggöra statsbidrag till biblioteken inom arbetarrörelsen. Vad var det då som fick Palmgren att föreslå statsbidrag till studiecirkelbibliotek trots de problem med ökad splittring av
kommunernas biblioteksväsende, som de kunde leda till? En utgångspunkt var
att om folkrörelsernas bibliotek ej kunde få statsbidrag skulle deras visserligen
svaga men ändå existerande band till statsmakten försvagas. De skulle behålla
sina bibliotek men känna mindre samhörighet till samhället. Palmgren var tvek-
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sam till det goda för samhället med alla dessa folkföreningar men menade
samtidigt att:
Ingen lär väl ändå vilja förneka, att en mångfald av våra föreningar, inom
hvilka människor samlas i tro på och kärlek till en för dem stor idé, skänker dessa människors lif ett högre, mera ideellt innehåll än släpet och
slitet för det dagliga brödet kan skänka. Att missbruk af föreningslifvet
kunna förekomma och verkligen förekommer, det förringar ju icke
själfva sammanslutningens betydelse, då man i gemenskap med andra,
som ha samma intressen, som känna detsamma inför samma stora sak,
för hvilka man kämpar, får värmas och glädjas vid något, som är större än
kampen för tillvaron, och hoppas på en framtid hvilken man tror ljusare
än det gråa hvardagslif, som det närvarande skänker. (Munch-Petersen
1911, s. 169-170)

Styrkan med dessa föreningar, som de blott sällan delade med bildningsföreningarna, var att de var bildade inom folkets egna led. Palmgren menade att
den från folket själv utgångna biblioteksrörelsen var den enskilda biblioteksverksamhet, som borde få statsbidrag. 1912 hade IOGT redan åtskilliga hundra
studiecirkelbibliotek, det första grundat i Lund 1902 och också inom arbetarrörelsen fanns många bibliotek. Samtidigt menade hon att den koncentration
och effektivitet som eftersträvades bäst kunde uppnås genom:
att samla de splittrade krafterna inom folkföreningarna i biblioteksfrågan
och genom stöd och hjälp vinna ordning i och resultat af allt det arbete,
som nu utföres, och genom sakkunnig, sammanhållande central ledning
och väl avpassad kontroll söka åstadkomma ett enhetligt svenskt biblioteksväsen, i stället för att vi nu äga endast hundratals och tusentals spridda bibliotek, som arbeta hvart och ett för sig utan samband med hvarandra. I ett sådant biblioteksväsen komma våra nu existerande småbibliotek också att ha sin plats liksom kuggen i kvarnhjulet. (MunchPetersen 1911, s. 171)

Palmgren förordade att endast bibliotek tillhörande riksorganisation med
minst 20 000 medlemmar, som köpte in böcker för 6 000 kronor under ett år,
skulle kunna få statsbidrag. Hon såg samtidigt dessa studiecirkelbibliotek som
hembibliotek, som banade väg för utvidgade studier i de allmänna biblioteken.
Hon menade att: ”Alla dessa biblioteksarter, hafva syftemål att fylla hvar för sig
och böra därför verka gemensamt vid sidan av hvarandra. Ingetdera af dem gör
det andra öfverflödigt eller värdelöst”. De sakkunniga stödde Palmgrens förslag
och menade samtidigt att ”bildningsintresset ej kan bestå utan stödet av någon
annan bärande idé, som håller ihop de stora skarorna” De menade också att
stora grupper av befolkningen ännu ej insett betydelsen av att gå till biblioteket
och således måste intresseras genom att böckerna kommer till dem. Studiecirkelbiblioteken når dessa människor då de ej kunna undgå att se bibliotekets
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böcker när de har ärende till någon föreningsaktivitet. De sakkunniga skrev
profetiskt att:
Utvecklingen kommer så småningom att föra till att dessa föreningsbibliotek, äfven om de ej skulle förlora sin karaktär och sina säregna uppgifter, ingå som led i ett kommunalt bibliotekssystem med det kommunala biblioteket som centralbibliotek. Detta blir hvad skötsel och
uppställning beträffar ett mönster för föreningsbiblioteken, hvars förestånd-are hos dess bibliotekarie vid förefallande behof kunna erhålla råd
och hjälp. (Förslag angående Statsunderstöd… 1912, s. 16)

Detta sistnämnda pekar framåt mot bestämmelserna i 1930 års kungörelse.
Då hade många av de större samhällenas bibliotek kunnat anställa bibliotekarier
utbildade i den 1926 grundade statliga biblioteksskolan. Palmgrens förslag om
stöd till riksorganisationer fick som sagt stöd av de sakkunniga och i propositionen och blev också riksdagens beslut. Detta kom att leda till en kraftig
utveckling av studiecirkelbiblioteken, över 5 500 statsunderstödda bibliotek i
slutet av 1930-talet, innan de gick tillbaks och successivt kom att inordnas i de
kommunala bibliotekssystemen.
Efter 1912 renodlades således bibliotekstyperna i Sverige med skolbibliotek,
kommunalt bibliotek administrerat av den kyrkliga eller borgerliga kommunen
samt studiecirkelbibliotek tillhörande ett riksförbund. Till detta kunde komma
bibliotek tillhörande föreningar i kommuner, som saknade kommunalt bibliotek. Biblioteken tillhörande den kyrkliga kommunen blev efterhand allt färre
innan de helt blev historia i början av 1960-talet.
Vad bör staten göra i folkbiblioteksfrågan?
Alltsedan de första sockenbiblioteken för drygt 200 år sedan har folkbiblioteksfrågan främst varit en lokal fråga. Det har varit kommunen, i kyrklig alternativt borgerlig skepnad eller lokala föreningar, som grundat och utvecklat
biblioteken. I detta arbete har de fått stöd av stat, landsting och centrala och
regionala institutioner och föreningar. Vi skall nu titta närmare på den centrala
nivåns roll i kungörelserna 1905 och 1912. Vilken roll skulle staten spela? Vad
skulle den göra själv och vad skulle skötas genom statsbidrag till centrala organisationer? Denna fråga blev högaktuell när statsbidragsfrågan började närma sig
en lösning.
Frågan togs upp av några av de organisationer och institutioner, som 1903
lämnade in synpunkter om hur villkoren beträffande statsbidragen till folkbiblioteken skulle kunna utformas. Studentföreningarna Verdandi och Heimdal
föreslog:
upprättandet i hufvudstaden af en central organisation, bekostad af
staten, med uppgift att på begäran stå folkbiblioteken till tjänst med
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bokförteckningar, råd och upplysningar, förmedling af bokinköp,
utgifvande af förteckning öfver nyutkomna böcker jämte anmärkningar
om deras innehåll samt att i allmänhet följa folkbiblioteksarbetet i inoch utlandet. ( Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N.o 47 den 31 december
1904… s. 39)

Vissa av dessa uppgifter såsom utgivandet av bokförteckning och förmedling
av bokinköp hade de två föreningarna då redan själva stått till tjänst med under
några år. Andra organisationer, bland andra Svenska nykterhetssällskapet och
Sveriges allmänna folkskollärareförening ansåg att uppgifterna enligt ovan skulle
kunna skötas av centrala föreningar, som skulle kunna få stöd av staten vid
behov. Elva folkskoleinspektörer menade att en officiell förteckning över böcker
lämpliga för folkbibliotek borde ges ut av ecklesiastikdepartementet. Sju inspektörer föreslog att ett sakkunnigt biträde, som skulle lämna råd och upplysningar, skulle anställas inom departementet. Folkbildningsförbundet tryckte i
sin inlaga på vikten av central bokförmedling till biblioteken.
Departementschefen pekade i propositionen 1904 på att ledande och stödjande verksamhet av ovan nämnt slag ”i någon mån utöfvats”. Skolbiblioteken
hade haft stöd av centralstyrelsen för Sveriges allmänna folkskollärareförening
samt folkbiblioteken av föreningarna Verdandi och Heimdal. Detta var ett
system som han menade borde skrivas in i en kungörelse. De föreningar, som
hittills skött frågor om bokförmedling till folkbiblioteket, hade gjort detta på ett
tillfredsställande sätt. Andra lösningar skulle kräva nya institutioner, som skulle
medföra betydligt större utgifter. Detsamma gällde frågan om förmedling av
vandringsbibliotek. I propositionen föreslogs sålunda att organisationer skulle
kunna få statsbidrag för bokförmedling och rådgivning i biblioteksfrågor samt
för förmedling av vandringsbibliotek. Han föreslog ett maximalt belopp om 1
500 kronor per förening och verksamhetsområde. De lokala biblioteken föreslogs skicka in statsbidragsansökningarna till respektive länsstyrelse, som sedan
skulle sända dem vidare med utlåtande till ecklesiastikdepartementet. Inspektionen av biblioteken skulle skötas av folkskoleinspektörerna. Föreningen Heimdal förordade däremot ett antal av staten utsedda särskilda inspektörer. En folkskoleinspektör föreslog en överinspektör inom ecklesiastikdepartementet, som
under sig skulle ha av landshövdingarna utsedda underinspektörer.
J.T. Larsson tog upp frågan om inspektionen i sin motion 1905. Han fann
det naturligt att skolbiblioteken inspekterades av folkskoleinspektörer. Det var
emellertid något helt annat med folkbiblioteken, vilkas uppgift sades ligga på ett
helt annat plan. Dessa låg mer i linje med arbetarföreläsningarna. De skulle
dock tills vidare kunna inspekteras av folkskoleinspektörer, tills annat förslag
togs fram i en utredning.
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Vid riksdagsbehandlingen inför att folkbiblioteksfrågan skulle skickas vidare
till berört utskott la ledamoten Österberg fram ett förslag om inrättande av en
central biblioteksstyrelse i varje län, som skulle hjälpa till att ordna biblioteksverksamheten i länet och detta åtminstone beträffande landsbygdsområdena.
Han menade att det skulle gynna folkupplysningen mer att dessa biblioteksstyrelser organiserade vandringsbiblioteksverksamhet i länen än att man i de
olika kommunerna anordnade egna bibliotek. På detta sätt skulle nyutkommen
litteratur snabbare nå invånarna i de mindre kommunerna.
Utskottet kom med sitt utlåtande senare samma år. I det motsatte man sig
förslaget att endast böcker, som var upptagna i en av staten auktoriserad katalog, skulle få köpas in till biblioteken. Man menade att ett sådant tvång skulle
lägga en kraftig hämsko på folkbibliotekens livsnerv, det enskilda intresset. Det
skulle vara att beklaga om ej folkbiblioteken gjorde det möjligt att få religiösa,
politiska och sociala frågor utredda och belysta utifrån olika utgångspunkter.
Vid all censur skulle ödesdigra misstag kunna begås. Departementschefen
menade att folkbiblioteken såsom de hittills fritt utvecklats ej gjort sig förtjänta
av klander angående bokförvärven. Utskottet förordade inspektion av folkskoleinspektörer. Att uteslutande för biblioteken anställa särskilda inspektörer
skulle medföra onödiga kostnader. Utskottet ifrågasatte om folkskoleinspektörerna skulle vara lämpliga att utöva inspektion av kommun- och föreningsbibliotek, då dessa biblioteks uppgifter ”faller helt och hållet utom folkskoleinspektörernas verksamhetsområden”. Andra lösningar av frågan skulle bli alltför kostnadskrävande varför utskottet yrkade bifall till regeringens förslag.
Vid riksdagsbehandlingen inför riksdagens beslut i folkbiblioteksfrågan var
som ovan framgått detta om bibliotekens tillhörighet till kyrko- eller kommunalstämma det som debatterades mest intensivt. Nära relaterat till detta var
frågan om inspektion. Tveksamhet framfördes om det lämpliga i att låta folkskoleinspektörerna ha att göra med kommunalstämmans angelägenheter. Förslag framfördes om att återremittera inspektionsfrågan till utskottet. Så blev ej
fallet utan riksdagen beslutade att bifalla utskottets utlåtande och utfärdade därefter 1905 års kungörelse om beviljande av statligt stöd till folkbiblioteken.
Några år efter riksdagens beslut i folkbiblioteksfrågan 1905 började helt nya
tongångar höras angående statens roll för de lokala folkbiblioteken. Nu var man
inte längre så rädd för att staten skulle likrikta folkbiblioteksväsendet genom en
kraftfull biblioteksmyndighet. Om detta skrev Palmgren i sin utredning att:
Bland de önskemål, som undantagslöst framställas rörande vårt allmänna
biblioteksväsen intager – jämte det om ökade och bättre fördelade statsbidrag – hoppet om en sakkunnig, ledande och kontrollerande statsmyndighet för biblioteksväsendet det främsta rummet. (Munch-Petersen
1911, s. 183-184)
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Palmgren hänvisade i sin utredning till erfarenheter i andra länder och då
främst i USA. Hon fann att man i Sverige liksom varit fallet i flera länder borde
upprätta en fast biblioteksbyrå inom ecklesiastikdepartementet men samtidigt
låta statsunderstödda föreningar sköta frågan om vandringsbibliotek och
bokförmedling. Den statliga byrån för det allmänna biblioteksväsendet skulle
främst fatta sin uppgift som rådgivarens, ledarens och hjälparens. Byrån borde
bestå av fyra konsulenter av vilka en skulle vara chef och ha följande uppgifter:
att såväl inom departementet som gentemot skolor, kommuner, föreningar och enskilda vara rådgivare i alla ärenden, som röra skol- och
allmänna bibliotek;
att genom personliga besök i skol- och allmänna bibliotek följa biblioteksväsendet inom olika delar av landet och därvid utöfva en rådgivande,
vägledande och undervisande på samma gång som stödjande och
uppmuntrande verksamhet;
att utgifva årligen utkommande normal – och mönsterkataloger för
meddelande af dels vägledning vid urval av böcker till skol- och allmänna
bibliotek, dels principer för upprättande af kataloger, klassificering af
böcker m.m. dyl.;
att anordna och leda kurser för utbildande af bibliotekarier;
att biträda vid omorganisationen af folkskoleseminariernas bibliotek till
lämpligt undervisningsmateriel i bibliotekskunskap för dessas lärljungar;
att årligen åt lärljungarna i folkskoleseminariernas högsta klass meddela
minst aderton timmars såväl teoretisk som praktisk undervisning i ett
skolbiblioteks rätta handhavande;
att utgifva läro- och handböcker i bibliotekarieyrket, närmast afsedda för
skol- och allmänna bibliotek;
att granska dels ansökningarna om statsbidrag till skol- och allmänna
bibliotek samt föreningar och förmedlingsanstalter, dels alla dessa
institutioners ekonomiska o.a. redogörelser;
att ingripa, där rättelser synas erforderliga;
att sammanföra och bearbeta från skol- och allmänna bibliotek samt
föreningar och förmedlingsanstalter inkommande statistiska o.a. uppgifter af intresse för det allmänna biblioteksväsendet;
att utgifva periodiska meddelanden angående det allmänna biblioteksväsendets ståndpunkt och utveckling i vårt land, hvilka meddelanden
äfven böra innehålla råd och upplysningar i ett eller annat afseende
rörande upprättandet och handhafvandet af skol- och allmänna bibliotek
och böra tillställas de statsunderstödda institutionerna. (Munch-Petersen
1911, s. 159-160)
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Som framgår hade Palmgren stora tankar om vad en kraftfull statlig
myndighet skulle kunna åstadkomma. Vi ser också vilken vikt hon fäste vid
skolbibliotek genom att betona utbildningen av lärarkandidaterna i att sköta
skolbiblioteken.
Några av de myndigheter och föreningar, som ombads lämna in yttranden
över Palmgrens utredning, kommenterade hennes förslag angående den föreslagna biblioteksbyrån. Riksbibliotekarien hade fått sig meddelat att det bland
de inlämnade yttrandena förekom förslag om att den blivande biblioteksbyrån
borde fästas ej vid ecklesiastikdepartementet utan vid Kungl. biblioteket. Det
var landshövdingen i Uppsala län, som ville sätta den föreslagna centralledningen i förbindelse med Kungl. biblioteket eller att man på annat sätt såg till
att sambandet mellan de vetenskapliga biblioteken och folkbiblioteken befästes.
Riksbibliotekarien förmodade att skälet till förslaget var att sätta byråns tjänstemän i närmare kontakt med det egentliga biblioteksarbetet. Han menade vidare
att förslaget möjligen påverkats av en idé i Palmgrens utredning om att landets
samtliga bibliotek borde organiseras som en helhet under gemensam ledning.
Riksbibliotekarien avvisade tanken om biblioteksbyråns placering på Kungl.
biblioteket. Han menade att det var viktigare för byrån, om den ville få framgång, att vara väl förtrogen med folkbildningsarbetet än att de är förfarna i
biblioteksteknik och biblioteksväsendets uppgifter och metoder även om byrån
måste ha sakkunskap även på dessa områden. Vidare menade han att folkbibliotekstekniken ”icke var oväsentligt olik” den som gällde på vetenskapliga
bibliotek. Den förra måste sträva efter förenklade metoder, den senare kan ej
undgå att inlåta sig på detaljer, som för folkbiblioteken skulle vara överflödiga
eller t.o.m. skadliga om de tillämpades där (Utlåtande från myndigheter…
1912, s. 67). Några av de folkskoleinspektörer, som yttrat sig över utredningen,
menade att biblioteksbyrån kunde ersättas av ett biblioteksråd med assistent
eller inskränkas till att ha tre konsulenter (Utlåtanden från myndigheter…
s. 108).
De sakkunniga fann att så gott som varje utlåtande över Palmgrens utredning framhållit vikten av en central myndighet, som utövade sakkunnig ledning
och kontroll över biblioteksväsendet, något som de själva också var eniga om.
Samtidigt ansåg de att det var förenat med alltför stora kostnader att inrätta ett
helt ämbetsverk. Arbetet torde kunna utföras på ett tillfredsställande sätt av tre
bibliotekskonsulenter i ecklesiastikdepartementet, av vilka en skulle vara överordnad de andra. De arbetsuppgifter, som skulle kunna bortfalla är inspektionsresorna enligt punkt 2 ovan. Inspektionen sköts av folkskoleinspektörerna och
kunskapsöverföring skulle kunna ske genom kurser enligt punkt 4 och med
hjälp av läro- och handböcker enligt den sjunde av Palmgrens punkter angående
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biblioteksbyråns uppgifter. Tre olika slags kurser förordades av de sakkunniga:
längre, i Stockholm eller i landsorten af konsulenterna ledda kurser;
kurser i biblioteksskötsel på några dagar i samband med sommarkurser,
skolmöten och dylika sammankomster;
kurser vid större bibliotek i landet, ledda af dessas bibliotekarier på
anmodan af konsulenterna. (Förslag angående Statsunderstöd … 1912, s.
24-25)

De sakkunniga fann det föga välbetänkt att, som från ett domkapitel antytts,
överlåta dessa kurser till bibliotekarierna vid läroverks- eller stiftsbiblioteken då
dessa bibliotek hade olikartade uppgifter och arbetssätt. De sakkunniga betonade vikten att snabbt få fram en normalkatalog enligt Palmgrens punkt 3 med
årligen utgivna tilläggsförteckningar (Förslag angående Statsunderstöd… 1912,
s. 25-26). Angående konsulenternas kompetens menade de sakkunniga att:
Konsulenterna (män eller kvinnor) böra, som i d:r Palmgrens förslag
framhållits vara i litterärt afseende skickade för sitt yrke och i bibliotekstekniskt afseende mångsidigt och grundligt utbildade, vara hemmastadda
i olika metoder att anordna bibliotek; behärska den moderna bibliotekstekniken och på samma gång vara såväl fullt förtrogna med som intresserade för den socialpedagogiska sidan af det moderna biblioteksväsendet.
(Förslag angående Statsunderstöd … 1912, s. 26)

Departementschefen framhöll i propositionen 1912 att frånvaron av
sakkunnig ledning varit en av folkbiblioteksväsendets mest framträdande brister. Dock menade han att det skulle kunna räcka med två konsulenter. Författandet av lärobok borde kunna skötas på annat sätt, eventuellt genom därtill
riktat statsbidrag. Insatserna för seminariebiblioteken skulle också kunna begränsas (Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 179 den 12 april 1912, s. 68-70).
Vid riksdagsbehandlingen av propositionen senare samma år framhölls att
konsulenternas anställning till en början skulle vara extra ordinarie samt att de
om de ej blev fullt sysselsatta med biblioteksfrågor, skulle få fullgöra andra
arbetsuppgifter inom departementet.
I detta kapitel redogörs inte närmare för hur förslagen beträffande stöd till
anordnare av bokförmedling och vandringsbibliotek skiftade mellan Palmgrens
utredning, de sakkunnigas förslag och det som står i propositionen. Slutresultatet blev statsstöd till två bokförmedlingsanstalter, Folkbildningsförbundets för
folkbiblioteken och IOGT:s för studiecirkelbiblioteken. Stödet till vandringsbiblioteksverksamhet knöts till föreningar för förmedling av föreläsare i
Stockholm, Göteborg och Lund samt till Luleå stadsbibliotek. En viktig nyhet i
förordningen 1912 var att de lokala biblioteken skulle köpa in böcker ur
mönsterkatalogen för de statsbidrag de erhöll. Beträffande de böcker de köpte
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in för egna medel fanns bestämmelsen att osedliga böcker ej fick köpas in samt
att konsulenter kunde ingripa vid behov enligt Palmgrens punkt 9.
Stridsfrågor med anledning av kungörelserna 1905 och 1912
Hur kom då kungörelserna 1905 och 1912 att tillämpas av myndigheter på
olika nivåer. Några fall av konflikter har blivit extra uppmärksammade. I alla
fallen rör det sig om bibliotek inom arbetarrörelsen.
En förening kunde som sagt enligt 1905 års kungörelse beviljas statsbidrag
om den kunde förklaras vara likställd med skoldistrikt eller kommun i och för
sökande av statsbidrag. I slutet av maj 1905 anhöll styrelsen för Svedala arbetarkommun i en skrivelse att den måtte uppfylla statsbidragsvillkoren för att
underhålla sitt bibliotek benämnt Svedala folkbibliotek. Det var enligt ansökan
det enda biblioteket på platsen och understöddes av Svedala sockerfabrik och
Svedala socken med sammanlagt 700 kronor. Folkskoleinspektören tillstyrkte
”obetingat” arbetarkommunens ansökan. Landshövdingen i Malmöhus län
avstyrkte ansökan med motiveringarna ”att det var tveksamt om arbetarkommunen hade sådan fasthet i organisationen, som bör fordras hos en med statsunderstöd försedd förening” samt, att det var tveksamt om biblioteket ”skulle
komma till gagn för andra än fackföreningsmedlemmar”. Dessutom fanns det
inget behov av biblioteket då det redan fanns ett statsunderstött församlingsbibliotek på orten. Ärendet föredrogs i regeringen den 12 december 1909 och
beslutet blev avslag det vill säga landshövdingens utslag stod fast. Axel Hirsch
skrev om avslaget i Folkbiblioteksbladet och avslutade artikeln med orden:
Ur allmän bildningssynpunkt lika mycket som ur verkligt samhällsbevarande synpunkt bör dylika bildningsföretag uppmuntras. Låt socialisterna
känna att de kunna påräkna intresse och opartiskt bedömande på de
punkter, där de är bärare av behjärtansvärda och samhällsgagnande strävanden. En avvisande hållning mot arbetarrörelsen bildningssträvanden
kläder endast tusentals bildningstörstande arbetare i harnesk mot det
samhälle, som ej visar sig förstå att uppskatta dessa strävanden där klasskaraktären helt avlagts och där uppmuntrande av dessa strävanden endast
kan bringa goda frukter för samhället i sin helhet”. (Hirsch 1910)

Vi ser här ett exempel på avslag beträffande en förenings möjlighet att få
anslag för biblioteksverksamhet enligt 1905 års biblioteksförordning. I många
fall blev det bifall. I ett cirkulär med beslut av regeringen för år 1912 beträffande föreningars likställande med skoldistrikt eller kommun för att få statsbidrag till sina bibliotek finner vi att 149 föreningar fick bifall. Av dem var 49
nykterhetsloger varav flertalet inom IOGT, och tre arbetarkommuner. Övriga
föreningar gick under namn som föreläsningsförening, biblioteksförening,
biblioteks- och föreläsningsförening, läsförening med mera (Cirkulär till Kungl.
Maj:ts befallningshafvande… 1911). Ett flertal IOGT-loger fick alltså stats-
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bidrag till sina bibliotek redan innan sådana började utgå via sitt riksförbund
1913. Antalet arbetarbibliotek, som fick anslag, var däremot som framgått
ytterst få.
Det finns två rättsfall från 1919 och 1927 vilka båda rör bibliotek inom
arbetarrörelsen. Båda rättsfallen gäller tolkningar av lagen om kommunalstyrelse
på landet. Enligt den behövdes 2/3 majoritet för anslag till nytt ändamål. Dessutom skulle bibliotekens verksamhet kunna tolkas tillhöra kommunens gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter, då bibliotek ej uttryckligen
nämns i lagen. Ärendet gick i båda fallen vidare för avgörande av landshövdingen i respektive län. Den ena landshövdingen tillstyrkte bidrag utifrån
formuleringarna i lagen om kommunstyrelse på landet och den andra avstyrkte.
Frågan gick i båda fallen vidare till regeringsrätten, som tillstyrkte beviljandet av
bidrag i berörda kommuner i båda fallen utifrån vad som stadgas. I ett av fallen
var regeringsrätten ej enhällig (Regeringsrättens årsbok 1921 Häfte 3 s. 37 samt
Regeringsrättens årsbok 1928 Häfte 4 s. 69).
ANALYS OCH DISKUSSION

En stat kan ha olika relationer till sitt biblioteksväsende. Länge var det främst en
fråga om kontroll och inspektion. Den första lagen om pliktleveranser i Sverige
1661 handlade just om censur. Bibliotekarien vid Kungl. biblioteket var periodvis också censor. I början av 1800-talet var de svenska läsesällskapen och
kommersiella lånebiblioteken starkt begränsade i sin rörelsefrihet utifrån statsmaktens rädsla för revolutionär inspiration från Frankrike, ja till och med från
sådan förmedlad via Danmark. Att bibliotek också skulle kunna användas till
att motverka revolutionära tendenser är Carl Ulrik Roos motion till riksdagen
1828-30 ett exempel på. Bibliotek behövdes för att stärka den nationella
sammanhållningen och identiteten men också för att utveckla näringarna, länge
främst jordbruket. Detta är en bakgrund till att enskilda präster tog initiativ till
att grunda sockenbibliotek från 1800-talets början och också till de folkbildningsinitiativ, som togs under 1830-talet nationellt och i Karlstads stift. Tillkomsten av folkskolan och stadgandet om att prästerskapet skulle verka för tillkomsten och utvecklandet av sockenbibliotek kan ses i samma ljus. Staten var
positiv till bibliotek, som den hade kontroll över, men ville ej skjuta till några
ekonomiska medel. Ett exempel på detta är utsträckandet av pliktleveranserna
vid sekelskiftet 1700 till att gälla också de fem universiteten i det dåvarande
svenska riket d.v.s. de i Uppsala, Dorpat, Åbo, Lund och Greifswald.
En strikt åtskillnad fanns länge i Sverige mellan statligt/allmänt och
privat/enskilt där det kommunala ingick i det privata/enskilda. Detta satte en
gräns för statens aktionsradie. Samtidigt försköts demarkationslinjerna från
slutet av 1800-talet mellan stat och kommun och också mellan stat och företag
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och föreningar och den blev allt otydligare. Staten började ingripa alltmer i
områden, som tidigare ansågs ligga utanför dess kompetens såsom tillhörande
den privata sfären.
Analysen ovan avspeglar sig väl i hur staten ställde sig till de initiativ som
togs i folkbiblioteksfrågan fram till början av 1900-talet. Statsmaktens syn
framgick klarast av utskottens yttranden över motionerna i ärendet. 1851
menade utskottet att kommunens skoldirektion skulle bekosta biblioteken med
egna medel varför bidrag från allmänna medel ej kunde bli aktuellt. 1858 var
utskottet positivt till bibliotekens betydelse. Man erkände bibliotekens ”välgörande, och förädlande inflytande på folkbildningen”. Samtidigt menade man
att de var en kommunens angelägenhet och statsbidrag skulle dessutom medföra
alltför betydande kostnader för staten. I avslaget på motionen 1899 var utskottet mycket positivt till bibliotekens betydelse. Man talade om att det var
”synnerligt önskvärt” att alla strävanden för biblioteken omfattades med ”allmänt intresse”. Man var dock ej övertygad om att ”dessa strävanden böra med
statsmedel understödjas”. Dessutom var motionärernas utredning av frågan
otillräcklig. Vi är nu framme vid det sista utskottsyttrandet med förslag om
avslag innan frågan vände 1902. Utskottet framhöll betydelsen av god läsning
och då speciellt för ungdomen och erkände vikten av att stödja initiativ i folkbiblioteksfrågan. Trots detta föreslog utskottet avslag. Detta angavs bero dels på
att folkundervisningen måste prioriteras under ”rådande finansiell situation”
men också på att man ville låta biblioteken utvecklas fritt och otvunget utan
detaljerade lagbestämmelser och kunna ta de särskilda förhållandena på varje ort
i beaktande. Liknande argument hade framförts mot Boëthius motion redan
1899. När 1902 års motion återkom till riksdagen senare samma år var
tongångarna andra. Den minoritet, som var för avslag, var tveksam till att ny
statsutgift skulle skapas för något som var ett kommunalt åtagande. Man angav
att institutionen skulle utvecklas bäst, fritt och otvunget utan föreskrifter och
kontroller, som skulle kunna bli en följd av statliga bidrag. Kostnaderna skulle
dessutom bli för stora och de små kommunerna hade ej pengar till bibliotek.
Den majoritet, som stödde motionen om utredning i biblioteksfrågan, menade
bl. a. att biblioteken skulle utveckla sig mer fritt och otvunget under förståndig
kontroll. Dessutom framfördes ett antal argument om nyttan av folkbibliotek
för företagsamheten, för det inre försvaret med demokratisk innebörd, som
alternativ till dålig litteratur samt att vandringsbiblioteken var viktiga för glesa
bygder. Man hänvisade också till positiva erfarenheter inom området från övriga
Norden.
Vi ser av det ovanstående en successiv glidning i argumenten från 1851 till
1902. Inledningsvis är det ett bestämt avslag. Frågan är helt och hållet kommunal. Några år senare erkände man bibliotekens betydelse men sa samtidigt att
det var en kommunal angelägenhet, som dessutom skulle kunna bli för dyr för
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staten. Försvaret började luckrats upp. Fler argument än att det ej var en statlig
fråga behövdes. 1899 uttryckte utskottet sig mycket positivt om folkbiblioteken
men menade samtidigt att statsmedel ej borde utgå. Dessutom var frågan alltför
lite utredd samtidigt som biblioteken borde få utvecklas fritt och otvunget utan
statlig inblandning. Det senare återvände utskottet till 1902 samtidigt som man
menade att pengarna behövdes för folkundervisningen. Vid svängningen 1902
använde minoriteten de gamla argumenten medan majoriteten hänvisade till att
förståndig kontroll skulle kunna gynna bibliotekens utveckling. Samtidigt
pekade man på allt gott biblioteken skulle kunna medföra för samhället. Vi ser
här en linje beträffande relationen mellan stat och kommun, som överensstämmer med vad Svenbjörn Kilander sagt om utvecklingen av relationen i fråga
under perioden fram till tidigt 1900-tal. Då började staten bli beredd på att ta
på sig nya uppgifter.
Vad skulle då staten göra när den började engagera sig i folkbiblioteksfrågan
på allvar? Till en början handlade det mest om att inspektera och kontrollera.
Detta skulle skötas av folkskoleinspektörer. Rutinen var att bidragsansökningarna skulle sändas in till länsstyrelserna för avgörande med överklagandemöjlighet till ecklesiastikdepartementet. I övrigt skulle formerna vara så fria som
möjligt. Någon statlig normalkatalog för inköpen var ej behövlig. Det räckte
med att ge stöd till föreningar, som gav ut kataloger med böcker för förmedling,
samt med en paragraf i kungörelsen om att osedliga böcker ej fick köpas in.
Många av de institutioner och föreningar, som yttrade sig inför propositionen
1904, hade synpunkter om en fastare statlig ram. Dessa avvisades med argument om att frågan fungerade bäst i frihet utan detaljerad statlig styrning.
Frågan är om detta var det verkliga argumentet. Kanske handlade det mer om
att staten ej skulle få några kostnader för tillkommande tjänstemän inom området. Folkbiblioteken var som framgått föga utvecklade vid 1900-talets början.
Hur skulle man då bäst kunna betjäna invånarna på främst landsbygden. Österberg hade ett intressant förslag i frågan. Han föreslog en central biblioteksstyrelse i varje län som skulle hjälpa till att ordna biblioteksverksamheten och
skicka ut vandringsbibliotek. Detta såg han som ett positivt alternativ till att
varje kommun anordnade eget bibliotek. Högst sannolikt var Österberg inspirerad av de s.k. ”county libraries” i England, som arbetade med just det Österberg
föreslog.
Några år senare rådde nya tongångar beträffande statens roll i folkbiblioteksfrågan. Palmgren påpekade vikten av att inrätta en statlig biblioteksbyrå
med främsta uppgift att stimulera utvecklingen av folkbiblioteken till moderna
”public libraries”. Det är intressant att notera att de sakkunniga skriver att
konsulenterna kan vara såväl män som kvinnor. Detta sker nio år innan kvinnan fick rätt till statstjänst 1921. Detta ser jag som att de sakkunniga, professor
Knut Kjellberg, liberal folkbildare, Valfrid Palmgren, 1912 just gift Munch
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Petersen, folkskollärare Nils Lundahl, föreläsningskonsulent, Oscar Olsson samt
bibliotekarien vid Göteborgs stadsbibliotek, det bibliotek som 1961 tog sig
namnet Göteborgs universitetsbibliotek, Lars Wåhlin var engagerade i kvinnans
ställning på arbetsmarknaden.
Palmgren menade att styrning och kontroll var viktiga inslag i en process
som syftade till att modernisera de svenska folkbiblioteken. En normalkatalog
borde upprättas utifrån vilken biblioteken skulle göra sina inköp. Personalen
behövde utbildning om bibliotekens uppgifter samt om biblioteksteknik.
Upplysningar om hur bibliotek borde skötas behövde förmedlas via böcker och
meddelanden. En biblioteksbyrå med fyra konsulenter inrättades ej men däremot tillkom två tjänster som bibliotekskonsulenter på ecklesiastikdepartementet, vilka efter några år överfördes till skolöverstyrelsen efter ett kort mellanspel
på folkskoleöverstyrelsen.
Folkbiblioteksfrågan fick kring sekelskiftet 1900 inspiration från många
olika håll. Lärare träffades på nationella och nordiska skolmöten och diskuterade då också folkbiblioteken och deras utvecklingsmöjligheter. Detsamma
skedde på ett nordiskt och flera nationella folkbildningsmöten. Vid dessa
presenterades idéer om den senaste utvecklingen inom området i länder som
USA, England, Norge och Danmark. Dessa erfarenheter dök för första gången
upp i riksdagen i en motion 1899, fick en fördjupad behandling i motionen
1902 och slog igenom på allvar med Palmgrens bok Bibliotek och folkuppfostran,
1909. Palmgren hade under hösten 1907, på medel från staten, rest till USA för
att studera folkbibliotek. Hon skrev senare att hon kom, såg och blev besegrad.
Hon inledde en frejdig, intensiv kamp för att förnya de svenska folkbiblioteken
utifrån erfarenheterna från USA. Hon var som vi sett ej nådig i sin bedömning
av de svenska folkbibliotekens dåvarande situation. Samtidigt förespråkade hon
ett modernt folkbiblioteksväsende, där alla olika slags behov kunde bli tillfredsställda. Att hennes bok blev spridd till skolorna i Sverige på statens bekostnad
och också översatt till flera språk tolkar jag som att statsmakten menade att mer
utvecklade bibliotek behövdes för att Sverige skulle kunna hävda sig på världsmarknaden, kunna gå över till ett demokratiskt statsskick utan konvulsioner, se
till att ungdomens ”förvildning” hejdades genom goda läsvanor m.m. Detta
överensstämmer med vad Jan Larsson och Sven-Erik Liedman skrivit om traditionen med integrationism i Sverige. Nya verktyg behövdes från början av
1900-talet för att uppnå denna integration. Icke blott folkhögskolorna och
arbetarföreläsningarna utan också folkbiblioteken behövde statsbidrag och statliga konsulenter, som stimulerade och kontrollerade verksamheterna.
En fråga, som länge låg i luften i folkbiblioteksfrågan, var relationen mellan
skol- och folkbibliotek och vilken kommunal nämnd, som borde ha hand om
folkbiblioteken. Beträffande skolbiblioteken, var saken klar, där gällde kyrko-
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stämman. Mer knivigt var det med folkbiblioteken och relationen mellan dem
och skolbiblioteken. Vi ser hur sockenbiblioteken till en början skulle betjäna
den ungdom, som gått ut skolan. Från 1880-talet skulle de stå även skolbarnen
till tjänst. Några år in på 1890-talet började man tala om skolbiblioteken som
en egen bibliotekskategori. Någon lösning fick, som framgått, denna fråga ej
med kungörelsen 1905. Först med kungörelsen 1912 framstår skolbiblioteken
som en fullt självständig biblioteksform. För fortsättningen av denna historia, se
Louise Limbergs kapitel i denna volym.
Det som länge skilde den svenska folkbiblioteksutvecklingen tydligast från
den i jämförbara länder som de övriga nordiska, var studiecirkelbibliotekens
viktiga roll. Vi har sett att Palmgren förespråkade att dessa bibliotek skulle
kunna få statsbidrag om de ingick i en riksorganisation av viss storlek med en
studieledare vid rodret. En av hennes huvudtankar kring nyorganiseringen av
folkbiblioteksväsendet var annars att splittringen borde minskas. Hur kunde
hon då förespråka uppkomsten av ett till de kommunala biblioteken parallellt
bibliotekssystem? Hon var positiv till bibliotek inom ramen för föreningar inom
folkrörelser som nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen men emot sådana inom
en liberal bildningsrörelse. Jag menar att detta kan förstås utifrån idéer om social integration och nationella samlingssträvanden som motmedel till de skärpta
klassmotsättningarna vid tiden för storstrejken 1909. Oscar Olsson var en av de
sakkunniga, som arbetade vidare med folkbiblioteksfrågan utifrån Palmgrens
utredning. Hans inflytande syns tydligt i de sakkunnigas formuleringar om studiecirkelbibliotekens betydelse i termer av att då folket ej kommer till böckerna
får böckerna komma till folket via bibliotek i föreningslokalen. Här kan man se
en likhet med diskussionen om arbetsplatsbibliotekens roll under 1970-och 80talen. I båda fallen handlar det om att föra ut boken till där människorna finns
med förhoppningen att de när läslusten väckts skall finna vägen till de kommunala folkbiblioteken.
Det verkar som om nykterhetsrörelsens bibliotek hade lättare att bli accepterade än de inom arbetarrörelsen. Vi ser det på antalet föreningsbibliotek som
fick statsbidrag utifrån bestämmelserna i kungörelsen 1905 men också utifrån
avoghet gentemot arbetarrörelsens bibliotek på såväl regionalt som lokalt plan
utifrån de redovisade rättsfallen.
Intressant i ett dagsaktuellt perspektiv är att se vad riksbibliotekarien ansåg
1911 om Kungl. bibliotekets roll för folkbiblioteken. För honom var det viktigare att de statliga bibliotekskonsulenterna hade god kontakt med folkbildningens alla olika grenar än att de var förfarna i biblioteksteknik. Denna måste,
menade han, av naturliga skäl vara förenklad på folkbiblioteken. Nu 100 år
senare är tydligen folkbiblioteken utvecklade nog att passa som samarbetspartner till Kungl. biblioteket även om det emellanåt ifrågasätts om det är möjligt
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att förena bibliotekets uppgifter mot de vetenskapliga biblioteken med den att
utveckla folkbibliotekens sociala funktion.
Länge rådde begreppsförvirring i folkbiblioteksfrågan. Begreppet folkbibliotek var jämställt med begrepp som sockenbibliotek och skolbibliotek. Folkbibliotek som överordnat begrepp kan vi se i Larssons motion från 1902. När
han där skrev folkbibliotek hade han därefter sockenbibliotek, arbetarbibliotek
m.m. inom parentes. Genom kungörelsen 1905 slog begreppet folkbibliotek
som överordnat begrepp igenom med underavdelningar som församlingsbibliotek, kommunbibliotek och föreningsbibliotek. Att Palmgrens förslag att ha
begreppet allmänna bibliotek som övergripande begrepp för dessa bibliotek ej
kom att bli riksdagens beslut 1912 är ej svårt att förstå. Det var ju ej endast
inom arbetarrörelsen, som begreppet folk användes i många sammanhang som i
tidningsnamnet Folkviljan, Folkets park m.m. Det var även gångbart inom den
liberala bildningsrörelsen med t.ex. Folkbildningsförbundet och tidskriften
Folkbiblioteksbladet. Dåvarande vänstern i svensk politik, d.v.s. socialdemokraterna och liberalerna, samarbetade politiskt och kom att bilda flera ministärer redan före det första demokratiska riksdagsvalet 1921. Värt att notera är att
folkskollärarna vid ett möte 1898 använde begreppet offentliga bibliotek som
överordnat begrepp.
Vi återvänder nu till Pooles definition av begreppet public library från 1876
och Deweys syn på bibliotekens uppgifter 1897. Utifrån Pooles formuleringar
kan vi se en intressant skillnad mellan USA och Sverige. I USA handlade det
om att biblioteket inte endast var till för vetenskapsmän och högutbildade i
övrigt utan för hela befolkningen. I Sverige däremot gällde det att utveckla
biblioteket från ett bibliotek för dem med ”blygsamma intellektuella fordringar”
till ett ”välbeläget, välförsett och välordnat allmänt offentligt bibliotek”, där
”hög och låg, fattig och rik kunna samlas” för att tala med Palmgrens ord. När
vi betraktar den svenska folkbibliotekspolitiken i början av 1900-talet kan vi se
att det som behövdes för att angripa samhällsproblemen bl.a. ansågs vara ”an
aggressive educational force in every society”. De gamla sockenbiblioteken
räckte ej för detta. Något nytt mer utvecklat behövdes. Beträffande Deweys ord
kan vi samtidigt konstatera att det länge var studiecirkelbiblioteken som fick
fylla funktionen ”to reach almost the door of every household”. Det kommunala biblioteket kunde ej klara av detta förrän senare då det utvecklats med filialer, bokbussar och uppsökande verksamhet.
En funktion som varit central för folkbiblioteken och deras föregångare
under deras 200-åriga existens är läsandets betydelse. I Bibliotekslagen 1996
sätts främjande av läsning och litteratur främst av de uppgifter folkbiblioteket
har (Bibliotekslag 1996:1596). I den förnyade folkskolestadgan från 1882 står
det att sockenbiblioteken skall väcka och underhålla lusten för god läsning. Här
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ser vi klara paralleller. Kring sekelskiftet 1900 var det vanligt att man såg
läsning av folkbibliotekets böcker som ett medel att motverka ”ungdomens
förvildning” och ett skydd för ungdomen mot att ”nedsjunka i låga och simpla
njutningar och tidsfördriv”.
Vad har då staten betytt för folkbiblioteken i Sverige under de senaste
knappt 200 åren? Vi ser att åligganden i stadgor, som i folkskolestadgan 1842,
ej ledde till några speciella resultat då de ej följdes upp av ekonomiska och/eller
personella resurser. Tiden skall också gärna vara mogen för frågans utveckling.
Justitiekanslerns ingripande kombinerat med tillkomsten av folkskoleinspektionen fick stor betydelse för utvecklingen av sockenbiblioteken under 1860talet. Här spelar gynnsamma förutsättningar i samhället in såsom kommunreformen 1862, riksdagsreformen 1866, tidningarnas expansion m.m. Detta var
också en tid under vilken många bildningscirklar och arbetarföreningar kom till
stånd. Vi har också sett den snabba utvecklingen inom området under 1900talets inledning. Avoghet mot statliga insatser kläddes ofta i ord om fri utveckling av biblioteken utan statlig inblandning. De mest konservativa var alltså
emot den kontroll av verksamheten som statsbidrag till biblioteken och tillkomsten av en statlig myndighet skulle kunna innebära. Vi ser här hur de
argument som används i debatten ej synes vara de verkligt bakomliggande. De
accelererande samhällsproblemen under åren kring första världskriget gjorde att
alltfler började se folkbiblioteken som ett medel för att angripa dessa problem.
Personer inom högern, som Valfrid Palmgren, kunde vara enig med liberaler
och socialdemokrater om detta. Palmgrens rättframma och föga diplomatiska
sätt att närma sig frågan kan förstås dels utifrån att hon ej hade några etablerade
intressen inom området men också utifrån egen doktorsgrad och uppväxt i en
familj som gav gott självförtroende också till sina döttrar. Hennes far Karl
Edvard hade t.ex. året före Valfrids födelse 1877 startat Europas första samläroverk med undervisning ända upp till studentexamen.
Att det är fråga om politik när staten, kommuner, föreningar och enskilda
agerar eller ej agerar i folkbiblioteksfrågan syns mig uppenbart. Frågan gäller
hur politiken skall betecknas. Länge handlade det huvudsakligen om utbildningspolitik. Från slutet av 1800-talet kan den också betraktas som en del av
socialpolitiken. Några stänk av näringspolitik och litteraturpolitik märks också i
vissa uttalanden. Folkbiblioteken kom dock att fram till 1970-talet främst ingå i
utbildningspolitiken. Det var då kulturpolitik slog igenom som politiskt begrepp. Frågan är vad de ligger i dag. Ingår de nu främst i utbildningspolitiken
igen? Samtidigt kan bibliotekspolitik ses som ett eget politikområde alltifrån
grundandet av Sveriges Allmänna Biblioteksförening 1915 med tidskriften
Biblioteksbladet året därpå. Detta accentuerades tydligt med tillkomsten av
bibliotekslagen 1996 och Svensk Biblioteksförenings kampanj Library Lovers
under senare år.
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KAPITEL 3
FRÅN FOLKBIBLIOTEKSSTADGA TILL SKOLLAG –
SKOLBIBLIOTEKENS PLATS I FOLKBIBLIOTEKSPOLITIKEN

1911-2011
Louise Limberg
INTRODUKTION

I svensk bibliotekspolitik har folkbibliotek och skolbibliotek sedan tidigt
betraktats som nära kopplade till varandra. Det var exempelvis i den första
folkskolestadgan från 1842 som staten rekommenderade kommunerna att
inrätta sockenbibliotek, ett slags föregångare till våra dagars folkbibliotek. Det
betyder att den statliga myndighetens första explicit formulerade intresse för
folkbibliotek kom till uttryck i detta mycket betydelsefulla skolpolitiska dokument. I 1842 års stadga uppmuntrades kommunerna att inrätta bibliotek för att
hålla barnens kunskaper levande och för att föreslå lämpliga böcker till fortsatt
läsning efter avslutad skolgång.
För underhållandet af de i skolan förvärfvade kunskaper och synnerligen
för befrämjandet av en sann kristelig bildning --- åligge det ock prästerskapet att uppmuntra till inrättande av och begagnande af sockenbiblioteker samt att därtill tjänliga böcker föreslå. (1842 års folkskolestadga,
§10 mom. 2, citerat i Munch-Petersen 1911, s. 2)

Det handlade således inte om egentliga skolbibliotek, men stadgan innebär
att ansvaret för utvecklingen av bibliotek för allmänheten lades på kommunerna
och knöts till folkskolan. I den stora biblioteksutredningen som föregick 1912
års förordning förde Valfrid Palmgren in skolbibliotek som viktiga föremål för
resonemangen och förslagen till folkbibliotekssatsningar (Munch-Petersen
1911). Kopplingen mellan bibliotekstyperna visas också av att de statliga bibliotekskonsulenterna under större delen av 1900-talet var placerade vid Skolöverstyrelsen. Denna ordning rådde ända till 1974, då Statens kulturråd inrättades
som en särskild statlig myndighet med ansvar för att följa kulturpolitiken och
föreslå fördelning av statliga medel på kulturområdet, däribland folkbiblioteken. Härigenom separerades statens ansvar för de olika kommunala bibliotekstyperna, folkbibliotek och skolbibliotek.
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Under hela 1900-talet och vidare in i det nya millenniet har relationen
mellan folkbibliotek och skolbibliotek utretts, analyserats och debatterats i en
rad sammanhang på olika politiska nivåer. Båda bibliotekstyperna har kommunen som huvudman, vilket delvis förklarar politiska och ekonomiska intressen
för samordning. Genom åren har olika utredningar försökt att dels identifiera
gemensamma intressen och funktioner i de olika – men kommunala – bibliotekstyperna, dels försökt att analysera och renodla den ena och den andra
bibliotekstypens specifika uppdrag och mål. Ett tema i dessa dokument utgörs
av en ideologisk spänning mellan olika poler i folkbibliotekens samhälleliga
uppdrag, närmare bestämt mellan folkbibliotek som institution för folkbildning, kultur och fria intressen gentemot skolbibliotek som pedagogisk resurs i
skolan. Skolan och det formella utbildningsväsendet har med detta synsätt
ibland fått representera hot mot folkbiblioteket som institution för fria former
av lärande, lust och skapande. Sådana tongångar finns i en aktuell publikation
från Svensk biblioteksförening om 10-åringars syn på läsning och bibliotek
(Hedemark 2011). Redan 1917 fanns en stor artikel i Biblioteksbladet (BBL) om
”Förhållandet mellan skolornas boksamlingar och de allmänna bibliotekens
ungdomsavdelningar” (Sandberg & Jacobson 1917). Här pågick en dragkamp
mellan företrädare för skolbibliotek respektive folkbibliotek angående bästa
möjligheter att nå alla barn och ungdomar för att väcka deras läslust och stödja
deras läsutveckling.
…, men – om man anser målet vara att skapa ett allmänt behov av god
läsning, att nå alla barn med en god bok, så äger skolan i jämförelse med
barnbiblioteket så oändligt många flera möjligheter att osökt göra propaganda för böckerna. (Sandberg & Jacobson 1917, s. 164)

Mot detta argument ställs följande:
Barnen få ej betrakta böckerna som ett hjälpmedel, ett nödvändigt ont
för att skaffa sig betyg och sedan /…/ lämna lästvånget långt bakom sig.
De måste i stället i dem se ett medel till rekreation och fortsatt självständigt kunskapssökande. (Sandberg & Jacobson 1917, s. 171)

Citaten är hämtade från två inledningsanföranden vid Sveriges Allmänna
Biblioteksförenings (SAB) andra årsmöte 1917. Huvudkombattanter var Alvida
Sandberg, skolbibliotekspionjär i Göteborg och Helja Jacobson, barnbibliotekspionjär i Malmö, som förespråkare för skolbibliotek respektive folkbibliotekens
barnverksamhet. Det handlade om de olika bibliotekstypernas uppdrag och
funktioner, om möjligheter till samverkan och frågor om vems ansvarsområde
skolbibliotek borde vara. Argumenten och resonemangen återkommer i en rad
utredningar och debatter under hela den studerade perioden.
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Som denna boks titel anger inriktas våra studier i första hand på folkbibliotekspolitik i historisk belysning och därmed fokuseras också, i mitt kapitel,
särskilt på folkbibliotekspolitiska dokument och skolbibliotekens plats i dessa.
Det handlar här således inte om skolbibliotekens plats i ett bredare politiskt
perspektiv. Det förtjänar att nämnas att tidigare forskning på något av dessa
områden knappast finns. Det mesta återstår således att utforska.
Denna studies övergripande syfte är att ringa in och beskriva vilken plats
skolbibliotek har haft i folkbibliotekens politiska historia under de senaste
hundra åren. Liksom bokens övriga studier inriktas undersökningen på den
statliga politiken, trots att både skolbibliotek och folkbibliotek har och har haft
kommunal huvudman. Det kommunala huvudmannaskapet för båda bibliotekstyperna innebär att den viktigaste politiska historien utspelats på kommunala arenor, inte alls på den statliga. Dock kan vi inte bortse ifrån att den statliga biblioteks- och kulturpolitiken haft stor betydelse för utvecklingen av dessa
kommunala bibliotek. I min studie blir följande forskningsfrågor intressanta:


Vilka argument för skolbibliotekens uppgifter och funktioner har
formulerats och använts i folkbibliotekspolitiken mellan 1911 och
2011? Vilka syften har argumenten tjänat och varifrån har de
hämtats?



Hur framträder förhållandet mellan folkbibliotek och skolbibliotek i
folkbibliotekspolitiska dokument under hundraårsperioden?



Hur har särdrag respektive gemensamma drag i beskrivningarna av de
olika bibliotekstyperna formulerats och renodlats i debatt och utredningar under olika tidsperioder och i olika situationer?



Vilka syften har olika platser för skolbibliotek i folkbibliotekspolitiken
tjänat?

Källmaterial för studien är i huvudsak statliga utredningar på folkbiblioteksområdet samt några exempel på debattinlägg vid tidpunkter, då väsentliga
frågor stått på spel och då avgörande politiska beslut fattats.11 Analyser av
materialet styrs bland annat av kronologi; går det att urskilja en utvecklingslinje
i en viss riktning eller inte? Ytterligare ett analytiskt tema gäller hur skolbibliotekets plats i folkbibliotekspolitiken samspelar med den vidare historiska situationen för såväl folkbibliotekspolitik som utbildningspolitik. Genom historien
har skolbiblioteken varit objekt för dels biblioteks- och kulturpolitik, dels
11

Jag vill redan här nämna att Biblioteksbladet (BBL) är en rik källa att ösa ur för
vidare studier av skolbibliotekens plats i (folk)bibliotekspolitiken. Ett hjälpmedel för
urval av relevanta artiklar är Gustafsson & Samefors (1975), som förtecknar ca 600
artiklar om skolbibliotek i BBL 1916-1974.
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utbildnings- och skolpolitik. I den mån skolpolitiska dokument tas upp i detta
kapitel beror det på att några av dem har haft stor betydelse för argumentation
och förslag angående både folk- och skolbibliotek. Analysen inriktas vidare på
att undersöka om och hur skolbibliotek utnyttjats av olika intressenter för att
främja folkbibliotekssaken.
SKOLBIBLIOTEK OCH FOLKBIBLIOTEK

Skolbibliotek har under lång tid räknats som en av fyra huvudtyper av bibliotek
i den svenska såväl som i den internationella biblioteksvärlden. De övriga tre
utgörs av folkbibliotek, högskolebibliotek/vetenskapliga bibliotek och företagsbibliotek.12 Här är inte platsen att noggrant utreda likheter och skillnader mellan folk- och skolbibliotek, men ett avstamp måste göras för att precisera vilken
typ av bibliotek kapitlet behandlar. I de politiska dokumenten, som utredningar
och författningar ända från tidigt 1900-tal, skiljs tydligt mellan folkbibliotek
och skolbibliotek. Det innebär att dessa uppmärksammas dels med avseende på
vilka statsbidrag som kan utgå till de olika bibliotekstyperna, dels på vilka villkor statsbidragen kan beviljas. Samtidigt är det värt att uppmärksamma att de
bibliotek som under första delen av 1900-talet inrymdes i skolor benämndes
omväxlande församlingsbibliotek, sockenbibliotek, kommunbibliotek och skolbibliotek, något som framgår tydligt i Valfrid Palmgrens utredning (MunchPetersen 1911, s. 44, passim) liksom i utredningen av Folkbibliotekssakkunniga
(SOU 1949:28, s. 11). Det innebär att det kan finnas svårigheter att strikt upprätthålla distinktionen mellan de olika bibliotekstyperna vid studiet av skolbibliotekens plats i folkbibliotekspolitiken (jfr Torstensson, denna volym). De
skolbibliotek som diskuteras och kan bli föremål för statsbidrag enligt utredningar och förordningar är folkskolebibliotek och bibliotek i vissa andra typer
av kommunala skolor som verkstadsskolor, lantmannaskolor och hushållsskolor.
Statliga skolor som läroverk med realskolor och gymnasier omfattas inte av
folkbibliotekspolitiken.
I detta kapitel följs den gängse uppdelningen mellan de olika bibliotekstyperna så som dessa förekommer i källmaterialet. Termen folkbibliotek
används således för att beteckna den typ av bibliotek som i vardagligt tal
numera kallas kommunbibliotek eller stadsbibliotek. Skolbibliotek används här
för den typ av bibliotek som är del av en skola och som har till huvudsaklig
uppgift att erbjuda medier och tjänster för skolans verksamhet till elever och

12

Tre av de fyra huvudtyperna av bibliotek är offentligt finansierade, nämligen skolbibliotek, folkbibliotek och högskolebibliotek. Med tiden har också sjukhusbibliotek
kommit att räknas som en särskild bibliotekstyp.
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lärare. Folkbibliotek framstår numera som tydliga, egna institutioner i kommuner och städer, fysiskt påtagliga genom ett eller flera rejäla hus. Skolbibliotek
däremot utgör delar av skolan som institution och är i regel placerade inne i
skolbyggnader och därmed mer osynliga för gemene man.
I Sverige finns och har länge funnits ett stort antal kombinerade folk- och
skolbibliotek13 med uppdrag att tillhandahålla resurser och tjänster för såväl
skolans verksamhet som bibliotekstjänster i bred bemärkelse till alla kommuninvånare. Sådan kombinerad biblioteksverksamhet kan bedrivas antingen med
bas i en folkbiblioteksbyggnad, som elever och lärare besöker, eller med den
fysiska basen placerad i en skola, vilket förutsätter att allmänheten har tillträde
dit. I Sverige finns idag ungefär 1200 folkbibliotek, varav 283 huvudbibliotek
och 929 filialer; 511 folkbibliotek (huvudbibliotek eller filialer) är integrerade
(kombinerade) med ett skolbibliotek (Kungliga biblioteket 2012). Med
utgångspunkt i antalet skolor säger statistiken att ungefär 3000 av landets 6000
grund- och gymnasieskolor har eget, delat eller integrerat skolbibliotek som är
öppet för eleverna och bemannat minst en timme i veckan (Statens kulturråd
2009, s. 6, 19). Frågan om skolbibliotek, kombinerade bibliotek och samarbete
mellan skol- och folkbibliotek är ett återkommande tema i de bibliotekspolitiska dokumenten sedan tidigt 1900-tal. Detta återspeglas särskilt i två av
forskningsfrågorna ovan; dels den om förhållandet mellan folkbibliotek och
skolbibliotek, dels den om särdrag respektive gemensamma intressen, vilket
betyder att temat löper genom detta kapitel.
Som ovan konstaterats kopplades ett statligt intresse för bibliotek till den
första skolstadgan 1842. Det statliga intresset gällde dock inte skolbibliotek
utan snarast sockenbibliotek (jfr Torstensson, denna volym). Den statliga stadgan lade ansvaret på kommunerna att inrätta bibliotek för att eleverna skulle
kunna fortsätta att bilda och förkovra sig efter avslutad skolgång. I den statliga
politiken fanns således ursprungligen en uttalad koppling mellan folkbibliotek
och skola. Skolstadgan är dock inte ett egentligt bibliotekspolitiskt dokument
men intressant, eftersom det är ett första uttryck för statligt intresse för kommunal biblioteksverksamhet. I det följande skall vi se hur skolbibliotek gradvis
tar gestalt i folkbibliotekspolitiska dokument under hundra år.

13

I Sverige används vanligtvis uttrycket ”integrerade bibliotek” som administrativ
beteckning på sådana kombinerade bibliotek.
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Följande citat, hämtat från Folkbildningssakkunniga (SOU 1924:5), illustrerar hur idéer om skolbibliotekens uppgifter formulerades redan tidigt och hur
de kan kännas igen i våra dagars texter.
En allmän pedagogisk erfarenhet torde vara, att barnens ’fria läsning’
inom vissa gränser är till den allra största hjälp för skolans arbete. Den
underlättar själva läsfärdighetens inhämtande. Den kan ge mera levande
innehåll åt lärobokens framställning. Återgivna i skönlitterär form ha de
historiska tilldragelserna och personligheterna ofta lättare att väcka
barnens intresse; natur, folkliv och kulturförhållandena framträda åskådligare. Ett för lärjungarna tillgängligt, någorlunda välförsett bibliotek är –
det bör särskilt understrykas – ett utmärkt hjälpmedel för den uppfostran
till självverksamhet, som måste anses vara en av skolans viktigaste
uppgifter /…/ Biblioteket lämnar slutligen friare fält än skolan åt
lärjungarnas olika individualiteter att göra sig gällande. Det kan därför
hjälpa de unga att komma till klarhet över sina intressen och för dem
underlätta det framtida valet av levnadsyrke. (SOU 1924:5, s. 16)

Vi ser i texten hur skolbibliotek beskrivs som verktyg för att stimulera
elevernas läsförmåga, läslust och läsutveckling, och vidare som ett ändamålsenligt redskap i elevernas självstyrda lärande. Idén om hur skolbibliotek kan
stödja individuella behov och intressen hos eleverna framträder också, nästan i
termer av redskap för yrkesval, vilket påminner om uppgifter för våra dagars
syobibliotek.
Skolbibliotekens uppgift att stimulera elevers läslust och läsutveckling, liksom bibliotekets funktion att erbjuda resurser för elevers självständiga lärande i
skolan återfinns i många förordningar och andra styrdokument fram till våra
dagar. I Sveriges första bibliotekslag från 1996 finns bestämmelse om skolbibliotek i §5.
Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och
litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.
(SFS 1996:1596, §5)

Likheterna mellan texten från 1924 och bibliotekslagen från mitten av
1990-talet är påtagliga i synen på skolbibliotekens uppgifter – för lässtimulans,
läsutveckling och som redskap i undervisningen – även om betänkandet från
1924 lägger ut texten mer utförligt. I den aktuella skollagen (SFS 2010:800)
skrivs skolbibliotek in som obligatoriska med en ytterligt kortfattad formulering
om att elever i alla typer av skolor skall ha tillgång till bibliotek (jfr nedan). Den
aktuella formuleringen lämnar det mesta öppet för tolkningar med avseende på
bibliotekets ändamål, uppgifter och funktioner; inte minst saknas någonting
som liknar en definition av vad skolbibliotek är.
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Med dessa inledande resonemang och exempel som utgångspunkt följer
nedan en analys av ett urval centrala folkbibliotekspolitiska dokument. Liksom i
tidigare kapitel (Frenander, denna volym) är det fyra statliga utredningar om
folkbibliotek (Munch-Petersen 1911; Folkbildningssakkunniga, SOU 1924:5;
Folkbibliotekssakkunniga, SOU 1949:28 samt Folkbiblioteksutredningen,
SOU 1984:23) som utgör huvudsakligt källmaterial. Därtill kommer visst
material från litteratur- och kulturutredningar under det senaste halvseklet med
bäring på politiska synsätt och förslag när det gäller förhållandet mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Som framgår av inledningen till detta kapitel är
mitt fokus skolbibliotekens plats i folkbibliotekspolitiken, inte folkbibliotekspolitiken som sådan. Den samhällsutveckling som Frenander (denna volym)
tecknar av den historiska kontexten för folkbibliotekspolitiken gäller givetvis
också för skolbibliotekens plats i denna. En analys av skolbibliotekens plats i
folkbibliotekspolitiken kräver även viss fördjupning med avseende på den
kontext som utgörs av utbildningspolitiken och reformeringen av skolan under
de senaste hundra åren.
SKOLKONTEXTEN

– I GROVA DRAG

Det är ingen överdrift att påstå att omvandlingen av den svenska skolan varit
total under den studerade tidsperioden. Från folkskolan som en fattigskola med
katekesen som dominerande läromedel vid förra seklets inledning har en rad
reformer genomförts som radikalt förändrat såväl skolans organisation och
struktur som dess innehåll. De samhällsförändringar som Sverige genomgått
från bondesamhälle via industrisamhälle till informationssamhälle har krävt och
medfört genomgripande omdaningar av skola och utbildning i flera skeden. De
politiska reformer som skedde vid 1800-talets mitt med 1862 års beslut om
kommunal självstyrelse och 1866 års tvåkammarriksdag liksom utvecklingen av
kommunikationer och den stora befolkningsökningen (från 2,3 miljoner invånare år 1800 till 5,1 miljoner år 1900, enligt Richardson 1994), medförde att
den folkskola som fanns och den undervisning som erbjöds medborgarna i
gemen kring sekelskiftet 1900 framstod som ytterst bristfällig. Införandet av
allmän rösträtt efter första världskriget skärpte ytterligare behovet av bättre
utbildning för alla.
I Sverige rådde i början av förra seklet ett parallellskolesystem, där folkskolan
omfattande 6 år (senare utökat till 7 respektive 8 år) existerade vid sidan av det
”lärda skolsystemet” för de mer välsituerade, med privata skolor för de förberedande skolåren och därefter statliga läroverk (realskola och gymnasium) från
och med fjärde året. Eleverna gick således antingen i folkskola eller i privat/statlig skola under 6-7 år. Anknytningar mellan dessa skolformer saknades.
Reformsträvandena under första hälften av 1900-talet gick ut på att avskaffa
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parallellskolesystemet och skapa en gemensam ”bottenskola” för alla. Dessa
strävanden uppnåddes successivt under perioden med en gradvis utbyggnad av
olika former av kommunala mellanskolor/realskolor och slutligen definitivt med
1950 års beslut om enhetsskolans införande. Detta beslut var dock så luddigt
formulerat att det skulle komma att dröja till 1962 års riksdagsbeslut om grundskolan, innan en gemensam skola för alla Sveriges elever infördes vid mitten av
1960-talet (Richardson 1994, ss. 63-69). Vad man än tar fasta på för att beskriva utvecklingen under den första halvan av 1900-talet är det uppenbart att
skolväsendet i sin helhet genomgick en oerhörd expansion med avseende på
antalet elever, antalet skolor, antalet avlagda examina, liksom samhällets totala
kostnader (Richardson 1994, s. 55).
Utöver organisationsfrågorna stod olika dimensioner av skola, utbildning,
fostran och undervisningsinnehåll på dagordningen. Undervisningsplanen 1919
innebar viktiga förändringar av folkskolan, där kyrkans makt över skolan med
dominans för katekespluggande bröts och ersattes av ökat utrymme för andra
ämnen som matematik, slöjd och det nya ämnet hembygdskunskap. 1919 års
undervisningsplan lanserade också den så kallade arbetsskolepedagogiken som
introducerade arbetsmetoder i skolan besläktade med det vi i våra dagar talar
om som elevaktivt arbetssätt (Hartman 2012). Pedagogiska frågor om undervisningsmetoder, arbetsformer i klassrummet och undervisningsinnehåll, ägnades
stor uppmärksamhet och mycket arbete i både 1940 års skolutredning och 1946
års skolkommission och blev också föremål för analys och debatt i såväl
nyhetsmedier som fackpress. Richardson (1983) understryker att planerna på en
svensk enhetsskola för 1946 års skolkommission innebar att frågan om avskaffande av parallellskolesystemet ersattes av frågan om lämplig differentiering
inom en obligatorisk 9-årig skola. Man menade således att en sammanhållen
skola för alla 7–16-åringar krävde att skolan erbjöd viss differentiering mellan
olika kurser och inriktningar i högre årskurser och hög grad av individualisering
mellan eleverna under hela skoltiden. Kommissionens politiska intresse för nya
undervisningsmetoder bottnade i att sådana sågs som ett villkor för en sammanhållen gemensam skola (jfr Rothstein 1986).
Den fortsatta statliga styrningen av skolan i termer av detaljerade anvisningar om innehåll i undervisningen, skolans organisation och struktur, liksom
bidragsbestämmelser var stark och påtaglig under 1960- och 70-talen. Det är
samtidigt viktigt att hålla i minnet att 1950 års beslut om en gemensam enhetsskola blivit ihågkommet som en organisatorisk reform för den slutgiltiga upplösningen av parallellskolesystemet, medan denna reform egentligen omfattade
så mycket mer, särskilt beslut om pedagogiska principer och uppfostringsideal
(Richardson 1983). Jag återkommer till detta senare i kapitlet.
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Liksom på andra samhällsområden skedde emellertid under den senare delen
av 1900-talet en successiv förskjutning av ansvaret från staten till kommunerna
också på skolans område. Denna ansvarsförskjutning fullföljdes med 1990 års
riksdagsbeslut om ”kommunaliseringen av skolan” (Richardson 1994). Under
inflytande av new public managementidéerna (jfr Frenander, denna volym) har
sedan slutet av 1980-talet fristående skolor, dvs. skolor med annan huvudman
än kommunen, fått växande spelrum. De medgavs statliga anslag genom riksdagsbeslut 1988 och därefter beslutade en enig riksdag 1991 att kommuner
skulle fördela både statsbidrag och egna resurser på lika villkor mellan alla
skolor i en kommun, således också de fristående skolorna. Fristående skolor
utgör numera en betydande del i det svenska skolväsendet, framför allt i storstäderna. Antalet elever i fristående grundskolor utgjorde nästan 12 procent av
samtliga elever i grundskolan läsåret 2010/2011 (Skolverket 2011).
Med den borgerliga regeringen 2006 inleddes på nytt ett omfattande
reformarbete av den svenska skolan, huvudsakligen motiverat av kritik mot det
rådande skolsystemet grundad i att svenska elever presterar sämre än tidigare i
internationella jämförande studier av skolresultat. Målet för de senaste reformerna är således inriktat på att höja kvaliteten i den svenska skolan med avseende på inlärningsresultat i termer av elevernas prestationer. De aktuella förändringarna inriktas på såväl organisation som innehåll och arbetssätt i skolan, liksom på lärarutbildningar. De nya bestämmelserna för skolan finns formulerade i
nu gällande skollag (SFS 2010:800) som trädde i kraft 1 juli 2011.
Genom hela 100-årsperioden är det tydligt att skolan ses som ett starkt
instrument för att styra den framtida samhällsutvecklingen, samtidigt som vi ser
att skolpolitiken också formas av den samtida samhällsutvecklingen. Här ser jag
en skillnad mot folkbibliotekspolitiken som i högre grad tycks formad av sin
samtid och vara mindre inriktad på att forma framtiden.
SKOLBIBLIOTEKENS PLATS I DEN TIDIGA
FOLKBIBLIOTEKSPOLITIKEN

Som tidigare nämnts stod debatten kring ”en gemensam bottenskola för alla
barn” högt på den politiska dagordningen i början av 1900-talet. Fridtjuv Berg,
folkskollärare och så småningom ecklesiastikminister, drev denna fråga hårt,
men som framgått ovan skulle det dröja åtskilliga decennier, innan denna
reform genomförts. Samtidigt fördes kring sekelskiftet 1900 en aktiv pedagogisk
debatt i Sverige, starkt influerad av reformpedagogiska idéer hämtade från USA
med filosofen John Dewey som förgrundsgestalt. I Sverige publicerades Ellen
Keys Barnets århundrade år 1900, där författaren vände sig mot sin samtids
auktoritära uppfostringsideal och pläderade för friare former av uppfostran
inspirerade av bland andra Rousseau (Hartman 2012). De reformpedagogiska
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idéerna hade ett starkt fokus på individen och värdet av individens fria växt och
utveckling, något som kontrasterade skarpt mot dåtidens syn på barnet som i
grunden ociviliserat och i behov av fostran till lydnad och arbetsamhet (jfr
Dolatkhah, denna volym).
Intresset för reformpedagogiska idéer kom också till uttryck i initiativ kring
barns läsning. Bland annat märks utgivningen av nya läseböcker för folkskolan,
Barnbiblioteket Sagas utgivning av bearbetade klassiker för barn och uppdraget
till Selma Lagerlöf som resulterade i Nils Holgerssons underbara resa genom
Sverige 1906. Aktiviteterna och initiativen på barnlitteraturens område hade
givetvis betydelse för och kunde kopplas till såväl läsundervisning i skolan som
till bibliotek för barn, inte minst skolbibliotek (jfr Dolatkhah, denna volym).
Som framgår av andra delar i denna bok (Frenander; Torstensson) lade
Valfrid Palmgrens utredning (Munch-Petersen 1911) grunden för den moderna
tidens biblioteksverksamhet i Sverige och för etablerandet av ett sammanhållet
svenskt biblioteksväsen (jfr Tynell 1931, ss. 107-129). I Palmgrens utredning
fick skolbibliotek stort utrymme och hon argumenterade kraftfullt för skolbibliotek som en särskild art av kommunala bibliotek med uppgifter och
funktioner som skiljer sig tydligt från folkbiblioteken i kommunerna. Denna
argumentation löpte genom hela utredningen och återspeglades i förslagen om
särskilda statliga anslag till skolbibliotek, som inte skulle blandas ihop med statligt stöd till den allmänna typen av kommunbibliotek.
En genomgående linje i Palmgrens utredning och analys var att hon beklagade det svenska bibliotekssystemets splittring på en mångfald små bibliotek.
Hennes förslag inriktades därför på en omorganisation av det svenska biblioteksväsendet och en koncentration av statsanslagen som skulle gynna ett
sammanhängande bibliotekssystem, där skolbiblioteken skulle utgöra grundvalen och de mest finförgrenade enheterna i organisationen, de allmänna
kommunbiblioteken skulle vara nästa led och universitetsbiblioteken och
Kungliga biblioteket skulle utgöra organisationens översta nivåer. Hon formulerade således en tydlig plats för skolbibliotek som en särskild typ av bibliotek
inom ett tänkt nationellt biblioteksväsen (Munch-Petersen 1911, s. 43).
Palmgrens argumentation för betydelsen av välutrustade och välfungerande
skolbibliotek följde några huvudlinjer. Det handlade om vikten av att erbjuda
god litteratur för att stimulera läslust och läsutveckling både under och efter
skoltiden. Ytterligare en linje i resonemangen handlade om oklarhet angående
vad som var egentliga skolbibliotek. Förvirring rådde, eftersom mängder av
olika slags bibliotek var inhysta i skolor vid den aktuella tiden och också ofta
sköttes av folkskollärare. Palmgren hade en tydlig ambition att urskilja och
etablera skolbibliotek som en särskild art av bibliotek som var olika och borde
vara olika andra bibliotek som sockenbibliotek och församlingsbibliotek (ibid.,
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s. 44-45). Skolbibliotek omtalades av Palmgren som en ny typ av bibliotek som
vuxit fram sedan 1890-talet och hon redovisade statistik från folkskoleinspektörernas berättelser som visade att antalet skolbibliotek vuxit väsentligt mellan
1898 och 1904.
Genom att framhålla skillnader mellan för skolbibliotek respektive folkbibliotek ändamålsenliga bokbestånd och verksamheter argumenterade hon för
skillnader mellan de två bibliotekstyperna (ibid., s. 46-47). Hon varnade för att
försöka kombinera skolbiblioteksfunktionerna med uppgifter också som folkbibliotek, eftersom det skulle riskera att gå ut över skolbibliotekets huvuduppgift (ibid., s. 47-48). I konsekvens med detta föreslog Palmgren särskilda statsbidrag till skolbibliotek, vilket innebär en avgörande markering av skolbibliotek
som en självständig typ av bibliotek inom det svenska bibliotekssystemet. Det
var också ett avsteg från principerna i 1905 års stadga som inte skiljt mellan
skolbibliotek och folkbibliotek utan medgivit ett samlat bidrag till de olika
kommunala bibliotekstyperna. På detta sätt framhävdes skolbibliotekens betydelse som en särskild art av bibliotek inom ramen för ett bättre organiserat
svenskt biblioteksväsen.
Palmgren medgav att det var svårt att uppskatta kostnader för statsanslaget
till skolbibliotek på grund av sammanblandningen av begreppen socken-,
församlings-, skol- och kommunbibliotek. Hon hävdade dock att eftersom de
flesta av de bibliotek som var inhysta i skolor borde räknas som och fungera
som skolbibliotek, så kunde man våga påstå att ungefär tre fjärdedelar av alla
statsunderstödda kommunala bibliotek var skolbibliotek och endast en fjärdedel
utgjordes av folkbibliotek (ibid., s. 183). Palmgren hävdade på så sätt att de
yttre förändringar som krävdes för att uppfylla förslagen om särskilt stöd till
både skolbibliotek och folkbibliotek i samma kommun skulle bli blygsamma.
Det kunde ske helt enkelt genom att varje ”i en skolsal befintligt bibliotek
borde antaga namnet skolbibliotek för att därmed för såväl lärare som lärjungar
klargöra och inpränta, att dess hufvudsakliga ändamål är att vara ett skolans
komplement och supplement” (ibid., s. 48).
Som jag ser det innebär detta förslag mer eller mindre en annektering, eller
åtminstone en omvandling, av majoriteten av sockenbibliotekens och församlingsbibliotekens bokbestånd, lokaler och verksamheter till skolbibliotek. Palmgrens avsikt tycks ha varit att stärka skolbibliotekens ställning i förhållande till
övriga bibliotek och därmed att bereda en särskild plats för skolbibliotek i det
svenska biblioteksväsendet. Förslagen avsåg säkert också att stärka skolbiblioteken som sådana med avseende på fysiska resurser som lokaler och böcker. Vi
vet att Valfrid Palmgren engagerade sig djupt för att skapa moderna bibliotek av
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god kvalitet för barn.14 Skolbibliotek var ju bibliotek för barn. Frågan är: vad
skulle bli kvar för folkbiblioteken? Var det kanske så att Valfrid Palmgren såg
starkare och tydligare skolbibliotek som medel att också stärka folkbiblioteken
som en annan typ av bibliotek med sina särskilda uppgifter inom ett sammanhängande svenskt biblioteksväsen? Vid denna tid framstod ju inte heller folkbiblioteken som vare sig starka eller tydliga biblioteksinstitutioner.
Slutsatsen av genomgången av Valfrid Palmgrens utredning och förslag
angående det allmänna biblioteksväsendet i Sverige är utan tvekan att skolbiblioteken intar en central plats i detta betydelsefulla folkbibliotekspolitiska
dokument. Hennes argumentation och förslag kan tydligt tolkas som formulerandet och etablerandet av skolbibliotek som en särskild typ av bibliotek i
Sverige och därmed som särskilt objekt för bibliotekspolitik. Detta återspeglas
också i 1912 års förordning om statsbidrag till folkbibliotek, där skolbibliotek
beviljades statsbidrag med högst 150 kronor per år ”för upprättande och underhåll af ett skolbibliotek eller ett system af sådana” (SFS 1912:229). Med detta
utmejslande och framhållande av skolbibliotek som en särskild bibliotekstyp
kan vi tänka oss att också folkbibliotek framträdde i tydligare relief med uppgift
att tjäna andra behov i samhället än skolbiblioteken. Framhållandet av skolbiblioteken kan på detta sätt ha syftat till att gagna också folkbibliotekssaken.
FOLKBILDNINGSSAKKUNNIGA 1924
SKOLBIBLIOTEK

– UTAN PLATS FÖR

Som framgår av historiken i tidigare kapitel (Frenander, denna volym) skedde
en snabb utveckling av folkbiblioteken efter 1912 års beslut. Första världskriget,
införandet av allmän rösträtt och dynamisk utveckling av handel, industri,
kommunikationer och skolväsen ledde till krav på nya statliga åtgärder på folkbiblioteksområdet. Utredningen Folkbildningssakkunniga (SOU 1924:5) med
bibliotekskonsulenten och folkbildningsmannen Oskar Olsson som sekreterare
fick i sinom tid stor betydelse för reformeringen av folkbiblioteken, eftersom
dess betänkande låg till grund för 1930 års biblioteksförfattning (jfr Frenander,
denna volym). Folkbildningssakkunniga ansåg sig inte kunna behandla frågor
14

Valfrid Palmgren tog initiativ till, byggde upp och startade Stockholms barn- och
ungdomsbibliotek som öppnade 1911. Det betecknas ofta som det första moderna
folkbiblioteket i Sverige; det riktade sig till alla barn och ungdomar, det hade ett
brett urval av böcker som stod på öppna hyllor, var organiserat enligt moderna principer för katalogisering och klassifikation och bemannat av väl utbildad personal
(som i allmänhet arbetade frivilligt, utan lön). Se vidare Åberg (1981) ”Barnbibliotekets begynnelse – ett shanty”. Ett samtida vittnesbörd är en artikel av Greta Philip
i tidskriften Dagny, årg. 5(1912):9, ss. 97-99.
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om skolbibliotek utan rekommenderade att skolbibliotekens anslagsfråga borde
utredas av Skolöverstyrelsen. Eftersom Folkbildningssakkunniga inte befattade
sig med skolbiblioteksfrågan innehåller 1930 års stadga inga förändringar i
jämförelse med 1912 års stadga.15
Folkbildningsintresset medförde dock några allmänna synpunkter rörande
förhållandet mellan skolbibliotek och folkbibliotek (jfr citat ovan, s. 140).
Utredningen framhöll vikten av tidigare praxis att skolbibliotek skulle vara
öppna för elever som avslutat sin skolgång för deras fortsatta förkovran och
olika intressen, särskilt inom folkbildningsrörelsen. Detta innebär ett slags indirekt uttalat intresse för skolbibliotek: ”Att barnen få tillgång till bibliotek [i
skolan] är därför både ur skolundervisningens och ur folkbildningsarbetets
synpunkt ett intresse av den allra största vikt” (SOU 1924:5, s. 16). Citatet
tyder på att skolbibliotek kunde vara ett vitalt folkbildningsintresse för att
grundlägga elevers läskunnighet och vana vid att använda bibliotek, så att de
efter avslutad skolgång skulle kunna vända sig till både skolbibliotek och folkbibliotek för vidare förkovran. Här formuleras en anknytning mellan folkbiblioteks-/folkbildningsintressen och skolbiblioteksintressen. Att skolbibliotek som
sådana lämnades utanför Folkbildningssakkunnigas analys och förslag kan
tyckas anmärkningsvärt mot bakgrund av den då aktuella undervisningsplanen
från 1919 som lanserade aktivitetspedagogiken som modell och där skolbibliotek framhölls som ändamålsenliga redskap för undervisning och lärande. Att
Folkbildningssakkunniga inte behandlade skolbiblioteksfrågan kan tyda på att
man fäste stor vikt vid skolbibliotekens roll enligt 1919 års undervisningsplan
och således tog skolbiblioteksfrågan på stort allvar. Därför överlät man åt andra
att utreda skolbiblioteken. Det tyder också på att Folkbildningssakkunniga var
angelägna om att hålla isär folkbildning och skola. Intresset att manifestera och
institutionalisera folkbildningsfrågorna tycks ha krävt att man i dåvarande situation inte blandade in skola och formell utbildning.

15

I 1930 års stadga lämnades skolbiblioteken utan åtgärder. I samband med sitt
yttrande över Folkbildningssakkunnigas betänkande genomförde Skolöverstyrelsen
en utredning om behovet av nya bestämmelser för statsanslag till skolbiblioteken.
1931 års riksdag beslutade sedan om omläggning av principerna för statliga bidrag
också till skolbibliotek, då statsbidraget höjdes och villkorades enligt liknande principer som gällde för folkbiblioteken med avseende på handbokssamling och bibliotekspersonal (Tynell 1936, ss. 14, 47-58).
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SKOLBIBLIOTEKENS PLATS I SKOLUTREDNINGARNAS DECENNIUM
– FOLKBIBLIOTEKSSAKKUNNIGA 1949

1940-talet är känt som de stora skolutredningarnas decennium. 1940 års skolkommitté tillsattes redan tidigt under andra världskriget och var sammansatt av
experter med uppdrag att genomföra en bred översyn av svenskt skolväsen.
Skolkommitténs uppdrag inriktades särskilt på problem förorsakade av parallellskolesystemet och konsekvenser av detta som gällde att alltför få unga
människor hade tillträde till högre studier i form av gymnasium och högskola.
Omedelbart efter kriget och innan 1940 års utredning hunnit presentera sitt
slutbetänkande tillsattes 1946 års skolkommission, sammansatt av politiker som
till sig kopplade ett stort antal experter. Bland kommissionens ledamöter fanns
välkända politiker som Tage Erlander, Alva Myrdal och Josef Weijne. Kommissionen lade fram sitt betänkande 1948 (SOU 1948:27), vilket ledde till enigt
riksdagsbeslut 1950 om en svensk enhetsskola som skulle genomföras successivt
efter systematisk försöksverksamhet. I sitt stora arbete om svensk skola 19401950 framhåller Richardson (1983) att 1950 års beslut i hög grad vilade på
såväl 1940 års kommitté som 1946 års skolkommission. Målen handlade om att
fostra till demokrati och att avskaffa skolning till lydnadsmänniskor, som gällde
under krigsåren. Både skolutredningen och skolkommissionen var djupt
präglade av erfarenheterna från 1930-talets fascistiska regimer i Europa och
avslöjandet kring krigsslutet av de katastrofala händelserna i Hitlers utrotningsläger. Idealen från kriget om ”redbarhet i handel och vandel, mod, sinnesstyrka och självbehärskning, ridderlighet och offervilja, kamratanda och renhårighet, lojalitet, ledarbegåvning och organisationsförmåga” (Richardson 1983,
ss. 139-140) skulle ersättas med utbildning och fostran till självständigt och kritiskt tänkande individer, som kunde stå emot totalitära regimer och idéer (ibid.,
ss. 76-86). ”Den demokratiska skolans uppgift är således att utveckla fria
människor, för vilka samarbete är ett behov och en glädje” (Skolkommissionen
1946, citerad i Richardson 1983, s. 83).
I kombination med strävandena att se skolan som den viktiga samhällsinstitution som skulle kunna fostra människor att aldrig mer falla offer för
propaganda och massuggestion fanns ett starkt inflytande från de nya vetenskaperna psykologi och sociologi. Den tidigare dominansen i Sverige av intresset för genetiskt arv ersattes i tongivande politiska och pedagogiska kretsar med
en stark tro på psykologins teorier, där undervisningen skulle anpassas till
barnens mognad och utveckling. Reformpedagogiken förespråkade en arbetsskola med grupparbete och självstyrt lärande. Aktivitetspedagogik och individualisering av arbetet i klasserna sågs som en förutsättning för en enhetlig skola för
alla elever utan differentiering före det nionde skolåret. (Richardson 1983, ss.
87-90, passim; Rothstein 1986)
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I denna historiska situation med radikala skolreformer högt på dagordningen kan vi skönja ett intresse också för skolbibliotek. I betänkandet Folk- och
skolbibliotek (SOU 1949:28) tilldelades skolbibliotek en särskild och stark
position, förmodligen den starkaste någonsin i ett (folkbiblioteks)politiskt
dokument. Vi ser av stadgan som följde av betänkandet att förslagen inte gick
igenom, men trots detta är det intressant att följa hur de sakkunniga resonerade,
vilka förslag som lades och vilka motiv som låg till grund för förslagen.
Utredningens syfte var att förbättra gällande villkor för statsbidrag så att dessa
stämde bättre överens med den utveckling av biblioteksväsendet som skett
sedan 1930. I uppdraget ingick statsbidragen till folkskolans biblioteksverksamhet. Det är tydligt att 1940-talets skolutredningar och förslag till omdaning
av det svenska skolväsendet spelat en betydelsefull roll för utredningen Folk- och
skolbibliotek.
Redan i uppdragsbeskrivningen hänvisades till aktuellt förslag till undervisningsplanen från 1940 års skolutredning, som ”starkt understrukit att varje
skola bör äga ett såvitt möjligt välförsett skolbibliotek” (SOU 1949:28, s. 7).
Föreskrift om detta saknades, vilket, enligt utredningen, medförde att många
skoldistrikt saknade biblioteksverksamhet. Utredningen fann detta otillfredsställande och deklarerade redan från början att en annorlunda utformning av
statligt skolbiblioteksstöd borde övervägas.
Utredningen hade utförliga, separata avsnitt om skolbibliotek. Kapitel 4
(SOU 1949:28, ss. 95-125) behandlade det då aktuella läget, principiella
synpunkter på skolbibliotekens uppgifter och organisation och förslag till åtgärder. Dessutom ingick ett avsnitt om kostnadsberäkningar för skolbibliotek
(parallellt med sådana beräkningar för andra typer av bibliotek) i kapitel 7
(ibid., ss. 145-149). Således tog Folkbibliotekssakkunniga ett fast grepp om
skolbiblioteksfrågorna och behandlade skolbibliotek som särskilda kommunala
bibliotek, där specifika åtgärder krävdes från staten. Här finns likheter med
Palmgrens utredning med avseende på styrkan i argumentation och förslag till
statligt stöd till skolbibliotek som en särskild typ av bibliotek. Skillnaden är att,
medan Palmgren i första hand var intresserad av bibliotekspolitiken, så knyter
1949 års utredning på ett tydligare sätt an till skolpolitiken.
Utredningens kapitel om skolbibliotekens situation, uppgifter och organisation hänvisade återkommande till skolpolitiska dokument. Man inledde med
ett långt citat ur 1940 års skolutredning av vad som där sades om skolbibliotek
som villkor för elevernas självverksamhet i skolarbetet och för deras läsutveckling. Man tog fasta på skolutredningens förslag att varje skola borde äga ett
välförsett skolbibliotek med goda barn- och ungdomsböcker, lämplig facklitteratur för undervisning i olika ämnen, samt bilderböcker och sagoböcker för de
yngsta eleverna. Inom skolan borde också finnas tillgång till uppslagsböcker och
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annan referenslitteratur att användas i undervisningen. (SOU 1946:15, s. 1819, mitt referat av citatet i Folkbibliotekssakkunniga SOU 1949:28, s. 98-99).
Folkbibliotekssakkunniga refererade vidare till betänkandet från 1946 års
skolkommission som behandlat skolbiblioteksfrågan. Sammanfattande sade
kommissionen: ”Biblioteket bör vara skolans hjärtpunkt. Dess roll kommer i
framtidens skola att vara betydligt större än den i allmänhet varit i skolorna
hittills.” (SOU 1948:27, s. 468, citerat i Folkbibliotekssakkunniga SOU
1949:28, s. 99). Här framhölls att välförsedda skolbibliotek krävdes för ett
aktivt och individualiserande arbetssätt. Sammanfattningsvis hävdades att
”[u]tan skolbibliotek kan vår tids skola ej på bästa sätt sköta sin uppgift; rätt
utnyttjat bör biblioteket bli centrum i skolans arbetsliv” (ibid., s. 100). Motiven
för behovet av skolbibliotek formulerades som del i ansvaret för barnens läsförmåga, avgörande för vanan att läsa goda böcker efter avslutad skolgång och
redskap i undervisningens tjänst. ”För vårt folks läsvanor torde goda skolbibliotek och intresserade, väl utbildade skolbibliotekarier få den största betydelse” (ibid., s. 100). Som framgår av detta utförliga referat vilade Folkbibliotekssakkunnigas resonemang och förslag tungt på skolpolitiska dokument och
förslag.
Med detta synsätt på skolbibliotekens uppgifter konstaterade de sakkunniga
att skolbiblioteken hittills inte fått tillräckligt statligt stöd. För att uppnå en
högre standard och uppfylla de uppgifter som utredningen identifierat så
hävdades att skolbiblioteken måste få bättre stöd och högre anslag. De förslag
som lades var radikala.
Vi föreslår därför, att skolbiblioteken göres obligatoriska och att skoldistrikten ålägges att i varje folkskola upprätta och med härför anvisade
medel underhålla ett bibliotek av den omfattning och standard, som
skolans undervisning kräver. (SOU 1949:28, s. 103)

Förslaget att göra skolbiblioteken obligatoriska innebar ett brott med
tidigare politik som fastslagit att skolbibliotek var en frivillig kommunal angelägenhet. Utredningen tecknade därefter förslag till principer för statsbidrag till
skolbibliotek och för att understryka kopplingen till den utveckling som pågick
på skolområdet föreslogs en separat kungörelse för statsbidrag till skolbibliotek.
Om statsmakterna i enlighet med vårt förslag föreskriver obligatoriska
bibliotek vid alla folkskolor, måste konsekvensen därav bli, att staten
övertar det ekonomiska ansvaret för skolbiblioteksverksamheten och
genom tillräckliga anslag möjliggör att tillfredsställande skolbibliotek kan
inrättas. Statsbidraget bör därför avpassas så, att det helt täcker kostnaderna och möjliggör upprättande av skolbibliotek, även då inga kommunala bidrag erhålles (min kursiv). (SOU 1949:28, s. 106)
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Skolbiblioteken skulle således förstatligas och statsbidragen beräknas utifrån
behov i skolan och inte villkoras av motsvarande kommunala bidrag som i tidigare förordningar. Bidragen till skolbiblioteken skulle, enligt förslaget, hädanefter beräknas med utgångspunkt i antalet barn i skolan, således enligt samma
principer som beträffande bidrag till läroböcker och skolmåltider. I förslaget att
staten skulle ta över det ekonomiska ansvaret för skolbiblioteken gjordes jämförelser med vid tiden aktuella beslut om statsbidrag till kostnaderna för fria
läroböcker och annat undervisningsmaterial. Detta innebar ett klart avsteg från
hela den dittills förda statliga folk- och skolbibliotekspolitiken. Som framgår i
det följande, skulle förslagen medföra ett tiofaldigande av de statliga kostnaderna för skolbiblioteksverksamhet.
De sakkunniga lämnade detaljerade riktlinjer för hur skolbibliotek skulle
vara beskaffade och hur bokbestånden skulle vara sammansatta av facklitteratur,
skönlitteratur, förströelselitteratur samt referensavdelning med lämpliga handböcker. Anvisningarna gällde också hur boksamlingarna skulle vara organiserade
och placerade i bibliotek, klassrum och övriga lärosalar. Med utgångspunkt i
dessa anvisningar för sammansättningen av skolbibliotekens bokbestånd redovisade utredarna kostnadsberäkningar för böcker i förhållande till antalet elever
och landade på ett genomsnittsbelopp på 5 kronor per elev + ytterligare 2
kronor per elev för arvode till skolbibliotekarierna. De sammanlagda kostnaderna för skolbibliotek beräknades till 5 224 700 kronor. Det betyder ett tiofaldigande av kostnaderna för skolbibliotek vid tiden för utredningsbetänkandet, som då var 535 450 kronor (ibid., s. 149). Den dramatiska ökningen
hänförde sig till de nya principerna för beräkning av statsbidrag baserad på
antalet elever. Utredningen föreslog också inrättandet av en särskild statlig skolbibliotekskonsulent som borde vara lärare men placeras vid den statliga biblioteksbyrån. Det poängterades som särskilt värdefullt att konsulenten skulle ha
kontinuerlig kontakt med övriga grenar av biblioteksväsendet (ibid., s. 124).
Till utredningen fogades ett antal bilagor med förslag till kungörelser angående de olika åtgärderna. Skolbibliotek har här brutits ut och fått en egen
kungörelse med rubriken ”Förslag till Kungl. Maj:ts kungörelse angående
bidrag till skolbiblioteksväsendet”, där de olika förslagen angående statsbidrag,
styrning, och villkor för statsbidragen formulerades i 9 paragrafer. Att på detta
sätt föreslå en särskild stadga för skolbiblioteken markerar mycket kraftfullt den
särställning som dessa intog i Folkbibliotekssakkunnigas betänkande från 1949.
Betänkandet innebär en milstolpe i kampen för skolbibliotek under hundra
år – åtminstone på förslagsnivå. Försöken att få igenom lagstiftning om obligatoriska skolbibliotek i alla skolformer med åtföljande statlig finansiering var
redan gamla 1949 (jfr Sandberg 1920) och återkommer under det följande
dryga halvseklet, som vi skall se av den kommande framställningen.
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Vilka motiv hade Folkbibliotekssakkunniga att lägga så radikala förslag?
Man kan ana att här fanns intressen att stärka bibliotekssaken i stort genom att
föreslå sådana förstärkningar till en särskild typ av bibliotek som vid tiden låg
statsmakterna varmt om hjärtat. Det är inte otroligt att de ledande företrädare
för biblioteks-Sverige som konstituerade Folkbibliotekssakkunniga16 kunde se
fördelar för biblioteksutvecklingen i stort, om skolbiblioteken förstärktes i
enlighet med utredningsbetänkandets förslag.
I biblioteksstadgan (SFS 1955:540) där nya bestämmelser om statsbidrag till
folkbibliotek kungjordes fanns inte längre skolbiblioteken med. Av de vittfamnande och ambitiösa förslagen om skolbibliotek från Folkbibliotekssakkunniga märktes således ingenting i den nya biblioteksstadgan. I en särskild skolbiblioteksförfattning (SFS 1955:506) stadgades dock att statsbidrag kunde
beviljas till skoldistrikt med maximalt 5 kronor per elev upp till 1000 elever
(och därefter i en fallande skala i förhållande till elevantalet) på villkor att
kommunen bidrog med motsvarande belopp för bibliotekets upprättande och
underhåll. Det innebär att förslaget om obligatoriska skolbibliotek föll men
däremot att delar av den princip för beräkning av statsbidrag för bokanskaffning
till skolbibliotek som föreslogs av 1949 års Folkbibliotekssakkunniga tillämpades. De direkta statsbidragen till skolbiblioteken avskaffades 1966 (SFS
1966:132; jfr Thomas 2009).
Retorik och praktik
Vi finner stora skillnader mellan både skolutredningars och biblioteksutredningars förslag och betänkanden från 1940-talet å ena sidan och de politiska
beslut som faktiskt fattades å den andra. Utredningarna framhöll skolbibliotek
som oumbärliga redskap för de arbetsmetoder som rekommenderades i den
reformerade skolan. Här skulle råda individualisering, aktivitetspedagogik och
fostran till självständigt, kritiskt tänkande. Dock visar det sig att diskrepansen
mellan utredningsledamöternas tydliga intresse för pedagogiska reformsträvanden och därmed uttalade viktiga uppgifter för skolbibliotek inte motsvarades av
regeringens intressen. Richardson (1983) visar på ett övertygande sätt att både
1940 års skolutredning och 1946 års skolkommission ägnade betydande arbete
och intresse åt frågor om skolans mål, arbetssätt och innehåll, frågor som dock
ställdes i bakgrunden i propositionen och riksdagsbeslutet 1950. Den avgörande
innebörden av 1950 års beslut framstår som en ensidigt organisatorisk reform av
den svenska skolan, där parallellskolesystemet slutligen avskaffades. Det arbete
16

Gustaf Nilsson, riksdagsman och stadsbibliotekarie i Kristinehamn (ordförande),
Bengt Hjelmqvist, bibliotekskonsulent vid SÖ, Lorentz Larson, överlärare vid
Stockholms folkskolor och Sigurd Möhlenbrock, stadsbibliotekarie i Norrköping
(sekreterare).
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och de förslag som ägnats pedagogiska och metodologiska frågor i utredningarna hänsköts av politikerna till framtida försöksverksamhet, trots att de sågs
som villkor för en sammanhållen grundskola. Denna förpassning av förslag om
skolans mål och inre arbete bort från politiken tycks ha varit nödvändig för att
få förslaget om enhetsskolan igenom riksdagen (Richardson 1983 ss. 33-38,
388-389; Rothstein 198617). Jag finner det troligt att det bristande intresset för
frågorna om skolans inre arbete i 1950 års skolpolitiska beslut medverkat till att
skolbiblioteksförslagen lyftes ut ur 1955 års biblioteksstadga och att de därefter
fick en separat skolbiblioteksstadga (SFS 1955: 506) med begränsade bestämmelser om statsbidrag för anskaffning av böcker till skolbibliotek.
SAMVERKAN I RATIONALISERINGENS TECKEN: 1950–60-TAL

Med gynnsam biblioteksutveckling och ökande professionalisering av biblioteksarbetet under 1950-talet uppstod behov av mer effektiv organisation och
viss samordning av verksamheterna vid de kommunala biblioteken. Samtidigt
expanderade skolväsendet och en livlig försöksverksamhet pågick beträffande
både skolans innehåll, arbetsmetoder och organisation. Initiativ togs i samverkan mellan Svenska stadsförbundet18, Skolöverstyrelsen och Svenska folkbibliotekarieföreningen till en utredning med syfte att analysera och föreslå
åtgärder för rationalisering av arbete vid folkbibliotek. Denna rationaliseringsutredning benämndes RUT 58 och lade fram betänkandet Organisation och
arbetsmetoder vid kommunala bibliotek (1960).
Utredningen hade ett utpräglat administrativt, organisatoriskt perspektiv på
möjligheter att rationalisera folkbiblioteksarbete, där man försökte skilja mellan
vad som kunde anses vara tekniskt rutinarbete och vad som utgjorde kvalificerat, professionellt biblioteksarbete (jfr Lindberg, denna volym). Det uttalade
syftet var att föreslå besparingar och vinster i folkbiblioteksverksamhet genom
att identifiera kontorsgöromål av mer teknisk karaktär som inte skulle behöva
utföras av utbildade bibliotekarier. Utredningen ägnade också stort intresse åt
vilka göromål inom biblioteksverksamheten som skulle kunna samordnas via
centraliserad service, exempelvis via den nybildade organisationen Bibliotekstjänst. Det handlade då om inbindning, utrustning och katalogisering av böcker
förvärvade till olika folkbibliotek.

17

Bo Rothstein (1986) visar i sin avhandling att skolpolitiken under fyra decennier
inte lyckats styra skolans inre arbete vare sig genom riksdagsbeslut eller via sitt
ämbetsverk Skolöverstyrelsen.

18

Delvis motsvarighet till våra dagars Sveriges kommuner och landsting.
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RUT 58 kopplade ett samlat grepp om verksamheter vid folkbibliotek och
skolbibliotek. Uppdraget formulerades bland annat som: ”I organisatoriskt
avseende bör utredas de närmare förutsättningarna för en samordning av verksamheten vid skolbibliotek och stadsbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar” (Organisation… 1960, s. 14). Redan i inledningen fastslogs att ”Folkbibliotekens målsättning har av gammalt haft ett starkt pedagogiskt inslag” med
hänvisning till 1842 års folkskolestadga (ibid., s. 15). Man betonade också
”folkbibliotekens starka anknytning till såväl undervisningen som det fria och
frivilliga bildningsarbetet” (ibid., s. 15). Vidare hävdades att ”Det [biblioteket]
skall samarbeta med alla andra organisationer, som har kulturell verksamhet på
sitt program: skolor, universitet, museer, folkbildningsorganisationer, föreningar osv. Det skall stå i centrum för bildningsarbetet” (ibid., s. 16).
Rationaliseringsutredningens analys och förslag om skolbibliotek
Skolbiblioteken blev föremål för särskild granskning i RUT:s kapitel 14.
Kapitlet inleddes med ett konstaterande att skolbibliotekens ställning var vagt
definierad i den aktuella folkskolestadgan, medan de hade en starkare ställning i
stadgan för icke obligatoriska skolformer. Man slog vidare fast att i undervisningsplaner och i de senaste decenniernas pedagogiska debatt hade skolbiblioteken tillmätts en långt större betydelse än vad som framgick av stadgan (Organisation… 1960, s. 147).
Diskussionen fördes vidare på temat om önskvärdheten av att göra skolbibliotek obligatoriska. Utredningen hänvisade till en rad tidigare utredningar
och författningar i denna fråga (ibid., ss. 147-148) men avstod från att själv
föreslå att skolbibliotek skulle bli obligatoriska.
I den fortsatta diskussionen hänvisades till utredningen Skolbibliotekens
framtida organisation (Sigurd 1960), där RUT 58 i första hand tog fasta på
rekommendationer beträffande samverkan mellan skolbibliotek och andra
kommunala bibliotek. Med utredningens huvudintresse för ögonen, att spara
pengar, formulerades därpå en rad förslag till långtgående samverkan mellan
skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Man inriktade sig på förslag om organisatoriskt samgående mellan folk- och skolbibliotek och konstaterade att det
fanns brister i skolbiblioteken både när det gällde pedagogisk verksamhet, lokaler och andra resurser som bokbestånd och personal. Man tog särskilt fasta på
bristfälliga lokaler. I utredningen gavs exempel på en oanat varierad lista av
alternativ användning av skolbibliotekslokaler, bland annat som klassrum,
kollegierum, kapprum, skolbespisningssal, skolsköterskemottagning, gymnastiksal och rektorsexpedition (Organisation… 1960, s. 151). Det påpekades att
arbetet vid skolbibliotek oftast utfördes av lärare och att tillgången på litteratur
inte motsvarade ”de krav, man ställer på skolbiblioteket som centrum för en
individualiserad undervisning” (ibid., s. 151). Med utgångspunkt i en rad
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exempel från olika städer och kommuner på former för pågående samarbete
mellan folkbibliotek och skola lade utredningen långtgående förslag om
samverkan genom inrättande av kombinerade skolbiblioteks- och folkbiblioteksenheter (ibid., s. 154). Förslaget innehöll en kalkyl på hur mycket pengar
som kunde sparas på 20 års sikt, om det följdes.
Avslutningsvis konstaterade RUT 58 att, eftersom kostnader för såväl folkbibliotek som skolbibliotek betalades av kommunerna avstod man från att
”fixera sina samarbetsrekommendationer i ett detaljerat handlingsprogram”
(ibid., s. 157). Frågan lämnades i stället över till kommunerna, samtidigt som
man upprepat hävdade att ”en icke obetydlig ekonomisk vinst och en förstärkning av de kvantitativa resurserna kan åstadkommas genom en fullständig
samverkan mellan skol- och folkbibliotek” (ibid., s. 157). De rekommendationer som utfärdades uppmanade till så långt gående samverkan som möjligt
mellan folkbibliotek och skolbibliotek på alla områden från bokurval, bokinköp, katalogisering och klassifikation till närmare organisatorisk samverkan med
avseende på personal, mediabestånd och lokaler.
Rationaliseringsutredningens hållning till skolbibliotek
Jag urskiljer en dubbel hållning till skolbibliotek i Rationaliseringsutredningen.
Skolbiblioteksverksamhet sågs som ansvar för folkbibliotek i kommunerna, där
ett villkor för att uppnå acceptabel nivå i skolbiblioteksverksamheten var att den
togs över av folkbiblioteket. Dock sades inte mycket om kvalitet i utredningen,
eftersom den hade besparingar som främsta syfte. Resonemang som förekommit
i både Palmgrens utredning från 1911 och i Folk- och skolbibliotekssakkunnigas betänkande från 1949 om principer för skolbibliotekens uppgifter
med dess nära kopplingar till elevernas lärande, till deras läsutveckling och som
redskap i undervisningen saknas helt. I RUT 58 uttrycktes i stället något av en
imperialistisk hållning om ”en bestämd utveckling, som tar sikte på att placera
folkbiblioteket som den naturliga centralen för alla former av biblioteksverksamhet på orten i samarbete med skola, sociala inrättningar, näringsliv och
enskild eller gruppvis organiserad folkbildningsverksamhet” (Organisation…
1960, s. 16). Å andra sidan påpekades ”värdet av att skolbiblioteken och den
därtill knutna verksamheten ges en central plats i skolans undervisningsprogram” (ibid., s. 157). Här tycks ha pågått en dragkamp om vart skolbiblioteken skulle höra och vems ansvar det var att skolbiblioteken fick tillräckliga
resurser för att uppnå acceptabel kvalitet, utan att kostnaderna blev för höga för
kommunerna. Skolbibliotekens betydelse framhävdes med referenser till skolpolitiska dokument som undervisningsplaner och skolutredningar. Jag tolkar
den dubbla argumentationen för att skolbibliotek dels behövde upprustas för att
fylla sin roll i undervisningen, dels borde slås ihop med lokala folkbibliotek,
som att skolbiblioteken kunde utnyttjas för att hävda och öka folkbibliotekens
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ansvarsområde. Med ett utvidgat ansvar för skolbibliotek skulle också folkbibliotekens betydelse vidgas. Samtidigt är det intressant att notera hur ingående utredningen faktiskt befattade sig med skolbiblioteksfrågan. Intresset för
skolbibliotek tyder på att ledande företrädare för folkbiblioteks-Sverige som var
ledamöter i utredningen19 såg skolbiblioteken som en del av sitt ansvarsområde
och att de såg fördelar med att inkludera skolbiblioteken i utredningens förslag
om organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek.
Av särskilt intresse här är att ledamoten och bibliotekskonsulenten Bengt
Hjelmqvist lämnade ett särskilt yttrande, där han tog avstånd från utredningens
förslag om långtgående samordning mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Av
yttrandet framgick att han ansåg att förslagen inte ”tagit tillräcklig hänsyn till
skolans intressen” (ibid., s. 159). I yttrandet framhöll han skolbiblioteket som
”ett nödvändigt instrument i skolans arbete” (ibid., s. 159) och att ett välutrustat skolbibliotek var en förutsättning för modern pedagogik. Han menade att de
brister som fanns i skolbiblioteksverksamheten inte kunde avhjälpas genom att
överlåtas på en institution utanför skolan, nämligen folkbiblioteket. På detta
sätt hävdade Hjelmqvist skolbibliotekets särart och att skolbiblioteken borde
vara skolans ansvar. Han lyfte också fram skillnader mellan folkbibliotekens
barnavdelningar och skolbibliotekens behov av medier och verksamhet. Han
påpekade risker med samgående om lokaler, eftersom motstridiga intressen
fanns angående tillgänglighet för skolan respektive allmänheten. Utan att han
säger det uttryckligen anar jag att anledningen till att han tog avstånd från
förslagen om långtgående samverkan är att de bottnade i kommunernas intresse
att spara pengar, snarare än i intresset att uppnå god kvalitet i biblioteksverksamheten.20
Jag menar att Bengt Hjelmqvist här träffsäkert formulerar en rad av de
dilemman som under nästan hela seklet präglat diskussioner och analyser av
förhållandet mellan skolbibliotek och folkbibliotek (jfr ovan). Det handlar om
de olika bibliotekstypernas särart och gemensamma intressen, om till vilket
politikområde skolbiblioteken hör och vem som bör ha ansvaret för deras drift
och verksamhet. Frågan är i hög grad aktuell, eftersom den nya skollagen gjort
skolbibliotek obligatoriska, vilket innebär att skolbibliotek lyfts ut från bibliotekslagen. Jag återkommer till dessa frågor senare i kapitlet.

19

Bengt Hjelmqvist, Thord Plænge Jacobson, Karl Gustav Wirde och Sigurd Möhlenbrock

20

Det är värt att notera att Bengt Hjelmqvist också var ledamot i utredningen Folkbibliotekssakkunniga (SOU 1949:28) som lade radikala förslag om skolbibliotek. Jfr
föregående avsnitt om 1940-talet

156

SKRIFTER FRÅN VALFRID

MARGINALISERING OCH SAMVERKAN: 1970–80-TAL

De följande decenniernas skolpolitik präglades av att skolreformerna avlöste
varandra med den nya grundskolan 1962, snart efterföljd av en översyn och
ytterligare en reform 1969. Här är inte platsen att ingående granska de skolpolitiska dokumenten. Dock kan sägas att termen skolbibliotek inte förekom i
Läroplan för grundskolan 69 (Lgr 69) utan ersattes av termen ”bokrum”. Skolbibliotekets medier betraktades då som en del av skolans samlade läromedel,
som skulle vara lämpligt fördelade i skolans olika lokaler. 1960- och 70-talen
kan beskrivas som undervisningsteknologins guldålder i skolan (Karlsohn 2009,
ss. 90-95). Läromedelssystem utvecklades och AV-medierna stod högt i kurs.
Läromedel sågs som avgörande för framsteg i skolundervisningen, särskilt med
avseende på möjligheter till individualisering och rationalisering av undervisningen (Teveborg 1999). I detta sammanhang kopplades argument för skolbibliotek till ett synsätt på bibliotekets medier som en del av skolans samlade
läromedel. Termen ”bokrum” valdes då som en adekvat beteckning för skolans
rum för böcker till skillnad från andra typer av läromedel som kartor, AVmedier, etc. som förvarades i andra rum. Benämningen ”bokrum” kan på så sätt
uppfattas som en utpräglat teknokratisk/administrativ term. Under denna
period luftades också förslag på vissa håll att föra över skolbibliotekens
samlingar av skönlitteratur till folkbibliotekens barnavdelningar för att på så sätt
renodla biblioteket som läromedel, något som flera utredningar med fokus på
skolbibliotekets roll vände sig emot (SOU 1973:1, s. 48; Ds U 1982:17, s. 17).
Vi har tidigare sett hur riksdagsbesluten om ändrade statsbidragsbestämmelser till kommunerna i mitten av 1960-talet förändrade villkoren för folkbiblioteken som objekt för statlig politik (Frenander, denna volym; jfr Thomas
2009). Den vidare successiva förskjutningen av ansvaret från stat till kommuner
som skedde under 1970–80-talen präglade i hög grad skolan och därmed villkoren för anslag till skolbibliotek. Det handlade om avskaffande av olika öronmärkta statsbidrag på skolans område (för skolbyggnader, fortbildning, läromedel, etc.) som innebar att kommunerna fick friare händer att använda de statliga
medlen. Också inom kommunerna decentraliserades makten så att större ansvar
lades på rektorerna, vilket i sin tur kunde medföra större olikheter mellan skolor
inom en och samma kommun än som varit möjligt tidigare. Detta gällde också
villkoren för anslag till skolbiblioteksverksamhet.
Riksdagsbeslutet om inrättandet av Statens kulturråd 1974 (jfr Frenander,
denna volym) med ansvar för handläggning av det statliga stödet till folkbiblioteksverksamhet innebar en administrativ klyvning mellan folk- och skolbibliotek som avsatt tydliga spår i den statliga bibliotekspolitiken sedan dess. Det
ledde till att skolbibliotek inte längre utgjorde ett särskilt intresse i folkbibliotekspolitiken utan blev reducerade till objekt för samverkan eller tilldelades
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rollen som instrument att nå alla barn och unga med kultur- och biblioteksverksamheter.21
Kulturrådet närmade sig frågan om skolbibliotekens plats i kulturpolitiken
genom att 1976 ta initiativ till en utredning om samverkan mellan skola och
folkbibliotek. Bakgrunden till denna utredning kan härledas till både de
förändrade statsbidragsbestämmelserna på skolområdet, den pågående litteraturutredningen och utredningen om skolans inre arbete (SIA-utredningen), där
skolans uppgifter breddades till att omfatta ansvar både på kulturområdet och
på det sociala området. Kulturrådets samverkansutredning var sammansatt av
representanter för kulturrådet, Skolöverstyrelsen och Svenska kommunförbundet. Deras slutrapport (Statens kulturråd 1979) gav en rad exempel på hur skola
och folkbibliotek kunde samverka, både direkt och via skolbibliotek. Utgångspunkter för analys och förslag var gemensamma mål mellan skola och kulturpolitik liksom gemensamma intressen som berörde både skolans och bibliotekens uppgifter när det gällde kultur, språkutveckling, informationsförsörjning
och ambitionen att utnyttja medier, personal och lokaler optimalt. Man höll
samtidigt fast vid att det inte borde vara fråga om sammanslagning mellan de
två bibliotekstyperna. Utredningen lade inga egentliga förslag utan utgör snarast
en exempelsamling på former och innehåll för samverkan hämtad från olika
kommuner. Denna utredning är en i raden av liknande utredningar om samverkan mellan folkbibliotek och skola, där förslagen och resonemangen i hög
grad påminner om varandra. RUT 58 gick längst i sina förslag att folkbiblioteket borde ta över skolbiblioteken i en kommun. Både 1979 års utredning och
Folkbiblioteksutredningens delbetänkande (Ds U 1982: 17) om samverkan
mellan skola och folkbibliotek framhöll fördelar med samverkan samtidigt som
man värnade om att upprätthålla gränserna mellan folkbibliotek och skolbibliotek som två olika bibliotekstyper.
Ett antal utredningar på biblioteksområdet arbetade under denna period:
1968 års Litteraturutredning med slutbetänkandet Boken (SOU 1974:5), 1982
års Bokutredning med slutbetänkandet Läs mera! (SOU 1984:30) och Folkbiblioteksutredningen 1980 (Fb 80) med slutbetänkandet Folkbibliotek i Sverige
(SOU 1984:23). Bokutredningen och Folkbiblioteksutredningen arbetade
parallellt under 1980-talet, vilket innebar att Bokutredningen överlämnade åt
Folkbiblioteksutredningen att analysera och lägga förslag om bibliotek.
21

Från 1972 fanns under ett antal år en skolbibliotekskonsulent vid Skolöverstyrelsen,
som drev skolbiblioteksfrågor främst med utgångspunkt i skolpolitiska dokument
(Jfr Lindskog & Odenstam 1980; Odenstam, Svensson & Trotzig 1976). Denna
tjänst drogs dock in i samband med bantning av myndigheten runt 1980.
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Litteraturutredningen utsåg dock en expertgrupp som avsatte delbetänkandet Litteraturen i skolan (SOU 1973:1) där skolbibliotekens betydelse för
läsning av all slags litteratur framhävdes och där termen skolbibliotek, som
försvunnit ur 1969 års Läroplan för grundskolan, återupprättades. Ett särskilt
kapitel (SOU 1973:1, ss. 46-55) ägnades åt skolbibliotekets betydelse för den
fria litteraturläsningen. Här slogs fast att ”skolbiblioteket skall vara ett instrument för det dagliga skolarbetet /…/ För elevernas självständiga arbete är en
riklig och varierad tillgång på böcker en förutsättning och denna förutsättning
kan endast biblioteket skapa” (min kursiv), (ibid., s. 47). Utredningen föreslog
ett slutmål att bibliotekarietjänster på heltid skulle inrättas vid större skolor.
Här fanns också förslag om utvecklad samverkan mellan skola och folkbibliotek.
I Litteraturutredningens slutbetänkande, Boken, återfanns knappast något av de
konkreta förslagen om skolbibliotek från delbetänkandet Litteraturen i skolan.
Det är påfallande i hur hög grad 1973 års utredning grundade sin argumentation på äldre skolutredningar från 1940-talet, liksom på skolberedningens
förslag Grundskolan (SOU 1961:30). Här hänvisades i långa citat till vikten av
estetisk fostran i skolan och vikten av att eleverna i skolan fick möta, läsa,
uppleva och arbeta med litteratur av god kvalitet (t.ex. SOU 1973:1, s. 19).
Enligt expertgruppen tryckte skolberedningen hårt på ”[e]n undervisning, som
inriktar sig på aktivitet och produktion” (ibid., s. 20). Detta påminner om vad
som i våra dagar omtalas som ”elevaktiva arbetsformer”. På liknande sätt hänvisades till Lgr 69 om att undervisningen i svenska skulle ”stimulera elevernas
läslust, väcka deras intresse för litteratur och odla deras sinne för språket” (ibid.,
s. 22). Argumenten för skolbibliotek kopplades således till skrivningar i skolpolitiska dokument om bibliotekets roll för läsning av god litteratur och som
redskap i undervisningen för elevernas självständiga lärande. Dessa argument för
skolbibliotek löper som en röd tråd alltsedan Palmgrens förslag 1911, men
Valfrid Palmgren hade inga skolpolitiska dokument att hänvisa till. Hon hade
bibliotekspolitiken för ögonen.
Den syn på skolbibliotek som formulerades i Litteraturen i skolan (SOU
1973:1) med återupprättande av dess kulturfunktion återkom och utvecklades i
1980 års Läroplan för grundskolan (Lgr 80). Lgr 80 vilade i sin tur på en rad
utredningar, däribland den s.k. SIA-utredningen, Utredningen om skolans inre
arbete (SOU 1974:53), som bland annat framhöll skolans roll för kulturaktiviteter och kulturupplevelser för eleverna. Idén om bibliotek som en institution
för kultur, lärande och bilning omfattade således också skolbibliotek enligt Lgr
80.
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Slutbetänkandet av 1982 års bokutredning Läs mera! (SOU 1984:30) framhöll och skrev under på bibliotekens betydelse som samhällets största satsning
för att göra böcker tillgängliga för människor. Man talade särskilt väl om
dokumenterade erfarenheter av läsfrämjande arbete i skolan såsom det bedrivits
under det senaste decenniet, om betydelsen av detta och om nödvändigheten av
samarbete mellan skola, skolbibliotek och folkbibliotek på området. Utredningen framhöll bibliotekariers expertkunskaper om litteratur och litteraturförmedling för att uppnå önskade mål om elevers läsutveckling och skolans ansvar
för undervisning på området läsning, läsutveckling och förtrogenhet med litteratur. Betänkandet föreslog fördjupat samarbete mellan skola och bibliotek och
hävdade att ”resurser finns” genom omfördelning inom statliga och kommunala
skolanslag, bidrag till lokal skolutveckling, m.m. (SOU 1984:30, s. 91). Således
föreslogs inga nya pengar till skolbibliotek. Än en gång uttalade en statlig
utredning på biblioteks- och litteraturområdet sin entusiasm över betydelsen av
skolbibliotek med stöd i tunga skolpolitiska dokument utan att några konkreta
förslag om resursförstärkning följde.
Folkbiblioteksutredningen, Fb 80, med slutbetänkandet Folkbibliotek i
Sverige (SOU 1984:23) sade nästan ingenting om skolbibliotek. I kommittédirektiven framhöll dåvarande utbildningsministern Jan-Erik Wikström att
biblioteksverksamheten inom skolväsendet reglerades i skolförordningen (SFS
1971:235). Enligt förordningen (2 kap. 24 §) skulle det alltid finnas ett bibliotek vid varje skolenhet. På några få sidor (SOU 1984:23, ss. 94-97) redovisade
utredningen sin syn på betydelsen av skolbibliotek och på folkbibliotekens
ansvar för att komplettera skolbiblioteken med medier och tjänster. I dessa
resonemang hänvisades till åtskilliga skolpolitiska dokument, i första hand Lgr
80, men också till Läromedelsutredningen ULÄ (SOU 1980:15) som förespråkade ett vidgat läromedelsbegrepp, vilket anammades i Lgr 80. Här föreskrevs
att läromedel omfattade det som lärare och elever kom överens om att använda
för att nå uppställda mål. Detta vidgade läromedelsbegrepp löste upp tidigare
tvingande bestämmelser för kommunerna att ge eleverna läromedel som gåva
och innebar att läromedelsresurserna kunde användas betydligt friare än tidigare. Det betydde att skolbibliotekets medier inkluderades i skolans läromedel
och följaktligen också kunde bekostas av skolans läromedelsbudget. En tidigare
problematisk gränsdragning mellan biblioteksmedier och andra läromedel
upphävdes på detta sätt.
Liksom tidigare biblioteksutredningar byggde även Folkbiblioteksutredningen sin argumentation för skolbibliotek på skolpolitiska dokument. Samtidigt är det tydligt att man också sköt över ansvaret för skolbiblioteksverksamheten till skolan. Återkommande hänvisades till att skolförordningen stadgade
att det på varje grundskola och gymnasieskola skulle finnas ett bibliotek. Man
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ifrågasatte inte att skolbibliotek var ett uteslutande kommunalt ansvar utan
något statligt stöd.
Enligt skolförordningen lyder skolbiblioteken under skolstyrelsen. Vi
anser att detta bör vara fallet även i framtiden. Det blir särskilt betydelsefullt med hänsyn till skolbibliotekens ökande betydelse för skolarbetet
och deras allt viktigare roll i läromedelsorganisationen. En helhetssyn på
skolbibliotek och läromedel kräver att skolstyrelsen har ansvaret för båda.
(SOU 1984:23, s. 96)

Av citatet framgår det, som påpekats ovan, att skolbibliotekens medier borde
betraktades som en del av skolans läromedel. Detta innebar att skolbibliotek
sågs som en del av skolan och på så sätt tycks en avgränsning mot folkbibliotek
ha upprättats. I ett resonemang om ”Statsbidrag till folkbibliotek” sades att
ansökningar om bidrag till samverkan mellan folkbibliotek och skola hade ökat
och att detta kunde tolkas som att ”skolan försöker föra över det ekonomiska
ansvaret för litteraturförsörjningen på folkbiblioteket” (ibid. s. 191). Denna
formulering andas en misstro mot skolans vilja och ambitioner att ta ansvar för
tillräcklig standard i skolbiblioteksverksamheten. Vi kan således konstatera att
för Folkbiblioteksutredningen var folkbiblioteken det centrala intresset, vilket
stämmer med kommittédirektiven. Det innebär att skolbibliotek försvann ut i
periferin och där tilldelades uppgifter och funktioner som grundades i skolpolitiska dokument. För folkbiblioteken begränsades intresset till skolbibliotek som
samverkanspartner.
Med detta intresse för ögonen tillsattes än en gång en arbetsgrupp för att
utreda förhållandet till skolan, vilket resulterade i rapporten Folkbibliotekens
samverkan med skolan (Ds U 1982:17). Arbetsgruppen gjorde en genomgripande analys av villkoren för samverkan mellan skola och folkbibliotek i akt
och mening att föreslå förbättringar på området. Med utgångspunkt i konkreta
exempel på samverkansformer från olika kommuner gjordes en problemanalys
för att identifiera olika hinder och svårigheter. Framgångsrika exempel jämfördes med mindre väl fungerande, vilket ledde arbetsgruppen till att tala om
”’samverkanskommuner’, respektive ’motverkanskommuner’” (ibid., s. 82).
Som villkor för framgång framhölls särskilt vikten av en positiv inställning
bland politiker och högre tjänstemän till samverkan över förvaltningsgränserna
inom kommunerna. Här underströks således att frågan sågs som politisk.
Arbetsgruppen inventerade olika finansieringsmöjligheter för resursförstärkning inom ramen för befintliga medel, både på statlig och kommunal nivå, men
hade inte mandat att föreslå några nya pengar. Som nämnts ovan lämnade
Folkbiblioteksutredningens slutbetänkande det mesta av arbetsgruppens förslag
utan vare sig kommentar eller åtgärd. Man kan spekulera i orsakerna till detta.
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Mycket tyder på att folkbiblioteken vid mitten av 1980-talet utgjorde en tillräckligt stark samhällsinstitution för att klara sig på egna ben – utan skolbiblioteken. Det kan till och med ha framstått som en fördel för det folkbibliotekspolitiska intresset att inte behöva ta något ansvar för skolbiblioteken utan att i
stället markera särhållning och avstånd. Belägg för sådana tolkningar är exempelvis att Fb 80 beskrev folkbibliotekens utveckling och verksamhet som en
framgångssaga med ”snabb resursutveckling, successiv kommunalisering av
studiecirkelbiblioteken och vidgade arbetsuppgifter för folkbiblioteken. /…/
Folkbibliotekens utveckling är en av de mest betydelsefulla kulturpolitiska insatserna i vårt land” (SOU 1984:23, s. 31).
Det är troligt att skolbibliotek inte längre behövdes för att manifestera folkbibliotekens ställning i samhället, så som de behövdes i Palmgrens utredning
1911 för att då stärka bilden av ett starkt, sammanhängande svenskt biblioteksväsen. Jag ser det också som möjligt att markeringarna av särhållning gentemot
skolbibliotek till och med kunde anses gagna folkbibliotekssaken. Utifrån ett
folkbiblioteksperspektiv kan man tänka sig ett behov att hävda folkbibliotek
som en viktig samhällsinstitution gentemot ”bjässen” i kommunen, nämligen
skolan. Ideologiskt fanns och finns den gamla spänningen kvar mellan folkbiblioteket i folkbildningens och frivillighetens tjänst gentemot skola och
formell utbildning.
KOMMUNALISERING AV SKOLAN, FRISKOLOR, IT OCH
BIBLIOTEKSLAG: 1990-TALET

Utöver de genomgripande politiska och ekonomiska omvälvningar av samhället
i stort som präglade 1990-talet (jfr Frenander, denna volym) skedde också
dramatiska förändringar inom skolväsendet. I början av 1990-talet fick Sverige
åter en ny läroplan för grundskolan, Läroplan för den obligatoriska skolan (Lpo
94). Ungefär samtidigt fullbordades utvecklingen mot statlig målstyrning av
skolan med lokalt ansvar genom att kommunerna (eller annan huvudman) fick
ta över ansvaret för skolverksamhet. Skolans mål angavs i lag, övriga mål
formulerades i läroplanerna. Staten skulle ge bidrag till verksamheten men inte
styra genom bidragen. Denna kommunalisering av skolan är ett radikalt brott
mot den skolpolitik som fördes fram till 1980-talet och som gjort den svenska
skolan till en av världens mest centralstyrda. Beslutet om lokalt ansvar fattades
av en enig riksdag 1992 som också föreskrev att kommunerna måste fördela
medel till fristående skolor enligt samma regler som gällde för grundskolan, på
villkor att skolorna var godkända för vanlig skolplikt (Richardson 1994).
Informationsteknologins utveckling och det entusiastiska anammandet av
denna på högsta politiska nivå påverkade samtidigt villkoren i skolan och
debatten om undervisning i hög grad. I Sverige utvecklades redan på 1960-talet
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ett intresse för och satsningar på datorteknik i samhällets tjänst. Den tidigare
entusiasmen för undervisningsteknologi (jfr ovan) flyttades under 1980-talet
över till ett intresse för datoranvändning i skolan (Karlsohn 2009, ss. 99-109).
Sverige betraktades vid 1990-talets början som en ”early adopter” med särskilt
gott utgångsläge för att anamma och dra fördel av den nya informationsteknologin (ibid., ss. 35-39). Under 1990-talet riktades entusiasmen och intresset
mot informationsteknik och lärande med starkt fokus på introduktion och tillämpningar av IT i skolan. Ett politiskt uttryck för detta var IT-kommissionens
utredning med betänkandet Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118)
som tecknade visioner om totalt förändrade villkor för lärande med hjälp av den
nya tekniken. IT-kommissionens uppgift var att främja användningen av den
nya tekniken inom alla samhällsområden: utbildning och forskning, kommunikationer, rättsväsen, hälso- och sjukvård, näringsliv och förvaltning (jfr Lindberg, denna volym). Statens uppgift beskrevs som att på olika sätt stödja
utvecklingen mot en bred användning av IT. Här poängterades teknikens
”spektrum av möjligheter och metoder att utveckla och förmedla kunskap”
(ibid., s. 5). Kommissionen föreslog statliga satsningar på ett antal ”fyrtornsprojekt” för att illustrera den nya teknikens möjligheter. Man hävdade att
”[i]nsatser inom skola och utbildning är av särskild betydelse för främjandet av
en bred användning av IT i samhället” (ibid., s. 46).
Som framgår av Anders Frenanders kapitel i denna volym fick Sverige, i
skuggan av new public management, ekonomisk kris och neddragningar av
medel för folkbibliotek, till slut sin bibliotekslag 1996. I denna infogades en
paragraf om skolbibliotek. Tidigare paragraf i skolförordningen lyftes således ut
ur denna. Bibliotekslagen föreskrev att ”Inom grundskolan och gymnasieskolan
skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas
intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material
för utbildningen” (SFS 1996:1596, §5). En jämförelse mellan bibliotekslagen
och formuleringarna i grundskoleförordningarna 1988 respektive 1994 visar att
skrivningarna om skolbibliotek blev successivt svagare vid varje förändring.
1988 föreskrevs att varje skolenhet skulle ha ”bibliotek och annan utrustning
som behövs för en tidsenlig utbildning” (SFS 1988:655, 2 kap. 3 §). 1994 föreskrevs att grundskolan skulle ha ”lämpligt fördelade bibliotek samt annan
utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning” (SFS 1994: 1194, 1 kap. 4
§). Artiklar i Biblioteksbladet (1995:7) om den föreslagna bibliotekslagen tyder
på att kommentatorer bland inflytelserika bibliotekarier såg det som positivt att
skolbiblioteken inkluderades i bibliotekslagen och därmed i det nationella
biblioteksnätverket. ”Att alla bibliotekstyper samlats ger oss som arbetar inom
skolbiblioteken råg i ryggen” menade exempelvis ordföranden i Svenska folkbibliotekarieförbundet (Biblioteksbladet 1995:7, s. 212). Med 1996 års bibliotekslag inlemmades skolbiblioteken således i det svenska allmänna biblioteks-
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väsendet som omfattade folkbibliotek, högskolebibliotek och skolbibliotek. Vi
kan här spåra ett förverkligande av Valfrid Palmgrens vision och förslag från
1911.
SEKELSKIFTET OCH DET NYA MILLENNIET
PERIFERIN OCH OBLIGATORISKA

– SKOLBIBLIOTEK I

Perioden efter sekelskiftet 2000 har kännetecknats av informationsteknologins
definitiva genomslag på samhällets alla nivåer och i praktiskt taget alla verksamheter. Informationsteknologin och de nya medierna influerade synen på bibliotekens uppgifter, såväl folk- som skolbibliotek. I skolan kännetecknades teknikutvecklingen av en kombination av retorik och kritik (Karlsohn 2009). Systemet med friskolor har definitivt slagit igenom och vi finner att läsåret 2010/
2011 utgjorde friskolorna 16 % av det totala antalet skolor i Sverige (Skolverket
2011, jfr ovan). Den borgerliga regering som tillträdde 2006 har genomfört
omfattande reformer av både skolpolitik och politik för högre utbildning
inklusive lärarutbildningar. Reformerna grundas i kritik mot den svenska skolan
utifrån resultat av försämrade elevprestationer vid internationella jämförande
studier (t ex PISA22). Skolreformernas inriktning sägs vara att sätta fokus på
kunskap i skolan och vad eleverna faktiskt lär sig.
Den nya skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, betonar således starkt mål
för skolan på olika nivåer, från övergripande mål till mål i olika kurser. Parallellt
med målen har fler nationella prov införts liksom tätare och tidigare system för
bedömning och betyg samt en förstärkt skolinspektion för uppföljning av
skolans verksamhet och resultat. Under förarbetena till den nya skollagen drev
olika intressegrupper, bland andra DIK-förbundet23 och Nationella skolbiblioteksgruppen24, linjen att skolbibliotek skulle skrivas in som obligatoriska i skollagen. Resultatet blev att den nya skollagen innehåller en paragraf om obligatoriska skolbibliotek – dock utan statligt ansvar för finansiering. I andra kapitlet
som har rubriken Huvudmän och ansvarsfördelning föreskrivs i §36 under
rubriken ”Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek”.
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. (SFS
2010:800, 2 kap. 36§)

22

PISA = OECD Programme for International Student Assessment

23

Fackförbund för yrken inom dokumentation, information och kultur, ingår i SACO

24

Nationella skolbiblioteksgruppen är ett nätverk av organisationer som har intresse av
att utveckla och stärka skolbibliotek. http://www.skolbiblioteksgruppen.se/om.htm
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Formuleringen i nu gällande skollag är den absolut svagaste i jämförelse både
med motsvarande paragrafer i den tidigare bibliotekslagen och i tidigare skolstadgor (jfr ovan). Förflyttningen av skolbibliotek från bibliotekslag till skollag
innebär att de fördelar som framhölls vid beslutet om en svensk bibliotekslag
1996 angående skolbiblioteken som en del av ett svenskt biblioteksnätverk
rubbades. Med nuvarande uppdelning, där olika bibliotek regleras i olika lagar,
hamnar skolbiblioteken visserligen i skolans domän men utanför den domän
som regleras i bibliotekslagen.
Som framgått av denna studie har bestämmelser om skolbibliotek pendlat
mellan placering i biblioteksstadgar eller skolstadgar. Det förefaller inte troligt
att den aktuella placeringen i skollagen kommer att få någon avgörande betydelse för skolbibliotekens ställning – som politiskt objekt och som ett frivilligt
kommunalt åtagande omgärdat av en väldig och tydligt statligt reglerad
institution som skolan. För denna studie med fokus på bibliotekspolitik menar
jag att frågan om till vilket politikområde skolbiblioteken hör är principiellt
intressant.
Kulturutredningen (SOU 2009:16) tillsattes 2007 med uppdrag att utreda
hela kulturområdet, däribland biblioteken, inför stora samhällsförändringar
under det tidiga 2000-talet (jfr Frenander, denna volym). Dessa förändringar
berör frågor om nya medier, globalisering och internationalisering. Med denna
breda inriktning är det inte förvånande att skolbibliotek inte hamnat i förgrunden för utredningens intresse. Lite krasst kan jag konstatera att i utredningens
tre olika delbetänkanden så förekommer termen skolbibliotek sammanlagt 21
gånger. Oftast står ordet i sammansättningen ”folkbibliotek och skolbibliotek”
och omnämns antingen för att påpeka att skolbibliotek i likhet med folkbibliotek är ett kommunalt ansvar eller för att påpeka att en samordning mellan folkbibliotek och skolbibliotek skulle skapa bättre förutsättningar för biblioteksverksamheten i kommunerna eller inom det samlade biblioteksväsendet. Skolbibliotek förekommer också som argument för en samordnad bibliotekspolitik.
En sådan antas skapa förutsättningar för förbättrad skolbiblioteksverksamhet.
Detta sista argument framstår som det enda som uttrycker ett intresse specifikt
för kvalitet i skolbiblioteksverksamhet (SOU 2009:16 Förnyelseprogram, s. 100).
I den folkbibliotekspolitik vi här studerat hamnade skolbiblioteken på en
plats, där det efter hand blev samverkan mellan folkbibliotek, skolbibliotek och
skola som framhölls som det centrala intresset. Kulturpolitiken omfattar folkbibliotek, men inte skolbibliotek. Med Kulturutredningen (SOU 2009:16) fick
vi samtidigt en ny ordning med Kungliga biblioteket (KB) som en gemensam
biblioteksmyndighet. Vi kan således konstatera att från det att skolbiblioteken
1911 utgjorde ett centralt intresse för folkbibliotekspolitiken har de hundra år
senare förflyttats ut i periferin och tilldelats rollen som potentiellt intressant

BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

165

samverkanspartner inom det kommunala bibliotekssystemet. De har nu blivit
inkluderade i skollagen – utan statliga förpliktelser för finansiering. Samtidigt
avvaktar vi den framtida utvecklingen med KB som samordnande biblioteksmyndighet. Om inrättandet av Kulturrådet 1974 innebar ett avbrott för skolbibliotekens plats i folkbibliotekspolitiken kan den nya ordningen från 2011
komma att innebära ett ökat politiskt intresse för skolbibliotek. Det skulle
betyda att skolbiblioteken på nytt tar plats som föremål för en statlig svensk
bibliotekspolitik, som omfattar inte bara folkbibliotek och vetenskapliga
bibliotek utan också skolbibliotek som ”grundvalen och de mest finförgrenade
enheterna” (Munch-Petersen 1911, s. 43) med sina särskilda uppgifter och
funktioner i ett nationellt svenskt biblioteksväsen.
DISKUSSION: FRÅN CENTRUM TILL PERIFERI

Med utgångspunkt i forskningsfrågorna som formulerades inledningsvis i
kapitlet kommer diskussionen att handla om mönster och förändringar över tid
gällande skolbibliotekens plats i folkbibliotekspolitiken. Analysen kommer
också att inriktas på likheter och skillnader mellan skolbibliotek och folkbibliotek så som dessa speglas i dokumenten genom historien och hur de använts i
den politiska argumentationen. I diskussionen söks också brott och förskjutningar av skolbibliotekens plats i ett historiskt perspektiv.
Tidlinje – avtagande intresse
Utefter en tidlinje är det tydligt att intresset inom folkbibliotekspolitiken för
skolbiblioteksfrågorna avtagit under den studerade 100-årsperioden. I Palmgrens utredning 1911 intog skolbiblioteken en central plats och var föremål för
ingående analyser och förslag. Här poängterades skolbibliotekens särskilda plats
inom ett skisserat svenskt bibliotekssystem. I det läge som då rådde, med stor
splittring på olika typer av små resurssvaga bibliotek, formulerade Palmgren
visionen om ett sammanhängande svenskt biblioteksväsen, där skolbiblioteken
utgjorde grundvalen och de mest spridda enheterna. Palmgrens argumentation
tyder på att skolbibliotek då behövdes som stöd för att skapa trovärdighet för
visionen och därmed gagna de övergripande idéerna i hennes förslag. Kulmen
på skolbibliotekens plats i folkbibliotekspolitiken finner vi senare i Folkbibliotekssakkunnigas betänkande från 1949. Medan Palmgren argumenterade för
skolbibliotek utifrån en vision om ett sammanhängande svenskt biblioteksväsen,
vilade 1949 års förslag om obligatoriska skolbibliotek och särskild statlig stödordning för sådana i första hand på de då aktuella skolpolitiska dokumenten.
Här var det alltså från skolpolitiken som argument för förstärkning av skolbiblioteken hämtades och fördes in i folkbibliotekspolitiken. I det läge som
folkbiblioteken befann sig vid denna tid är det troligt att en förstärkning av
skolbiblioteken som en särskild art av bibliotek och med statlig finansiering
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kunde ses som en förstärkning av biblioteksväsendet i stort och därmed också
gagna folkbibliotekssaken.
Efter 1950 försköts skolbiblioteken till en plats där de skulle övertas av folkbiblioteken (Organisation… 1960) för att därefter begränsas till föremål för
förslag om samverkan med folkbibliotek (Statens kulturråd 1979; Ds U
1982:17; SOU 1984:23; I nöd och lust 1991). I olika litteratur- och kulturutredningarna sedan 1980-talet har biblioteken överlag behandlats som
institutioner för spridning av litteratur. Medan de äldre folk- och skolbiblioteksutredningarna riktade intresset mot biblioteken som institution har senare
decenniers utredningar haft en mer sociologisk ansats. De har riktat intresset
mot användare, målgrupper, medier, läsvanor och informationsförsörjning och
ägnat mindre uppmärksamhet åt biblioteken som sådana. Detta har uppenbarligen bidragit till marginaliseringen av skolbibliotekens plats i folkbibliotekspolitiken. Det är också tydligt att folkbiblioteksintresset för samverkan med
skolbibliotek främst riktas mot litteraturförmedling, särskilt läsfrämjande verksamheter för barn och unga, där folkbibliotek och skolbibliotek har gemensamma intressen och där skolan ofta framhålls som medel för att nå alla barn
och unga i en kommun.
Under hela perioden har frågan om obligatoriska skolbibliotek funnits på
dagordningen. Många förslag har lagts och under några decennier föreskrevs i
olika skolförordningar att alla skolor skulle ha bibliotek. Dessa stadgar befann
sig således inom ramen för skolpolitiken, inte folkbibliotekspolitiken. När
Sverige fick sin första bibliotekslag 1996 kom den att gälla alla offentligt finansierade bibliotek, däribland skolbiblioteken. Här återinträdde skolbibliotek som
föremål i bibliotekspolitiken. Som vi sett ovan hamnade skolbiblioteken nyligen
i skollagen och flyttades därmed ut ur bibliotekslagen 2010.
Reaktioner på denna förflyttning visar på en försiktig optimism bland de
professionella på skolbiblioteksområdet. Också på myndighetsnivå finns tecken
på en skärpning av kraven på skolbibliotek som en följd av lagstiftningen.
Eftersom skolbiblioteken nu är inskrivna i skollagen kommer de att bli föremål
för inspektion. Skolinspektionen har tolkat kravet på bibliotek i skolan och
framhåller bland annat att biblioteket måste ligga på rimligt avstånd för att
kunna användas i det vardagliga skolarbetet. Det skall innehålla tryckta medier i
olika genrer, digitala medier och informationsteknik som svarar mot elevernas
och undervisningens behov för att främja språk- och läsutveckling (Skolinspektionen 2011a).25
25

I arbetet med att precisera kriterier för godkända skolbibliotek har skolinspektionen
också publicerat ett informationsblad med mer utvecklad text om tolkningen av
lagen och kraven på skolbibliotek (Skolinspektionen 2011b).
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Argument för skolbibliotekens uppgifter och funktioner i
folkbibliotekspolitiken
Det är anmärkningsvärt hur argumentationen för skolbibliotekens betydelse är
densamma genom hela 100-årsperioden. Skolbibliotek framhålls ständigt som
oumbärliga redskap för undervisning och lärande. Här talar man redan under
tidigt 1900-tal om den förändrade pedagogiken i folkskolan, där eleverna sätts i
centrum och själva skall söka kunskap. Vi har också sett hur skolbiblioteken
lyftes fram av 1949 års Folkbibliotekssakkunniga, med argument som grundades i 1940-talets stora skolutredningar med förslag om ny pedagogik, där
eleverna självständigt skulle söka och bilda kunskap. Kopplingen till undersökande och elevaktiva arbetssätt återkommer som en refräng ända in i våra
dagar i praktiskt taget allt som skrivits och skrivs om skolbibliotek i olika genrer
av dokument, dock inte i första hand politiska (jfr Sandberg 1920; Skolbiblioteken i Sverige 1999; Limberg 2002; Höglund 2011). Som instrument i undervisningen kopplas skolbibliotekets uppgifter med emfas också till att väcka
elevers läslust och stödja deras läsutveckling. Ytterligare ett återkommande
argument är bibliotekets möjligheter att stödja individualisering i undervisningen genom sitt varierade utbud av böcker, andra medier och tjänster. Individualisering i undervisningen tycks ha stått lika högt i kurs 1911 som 2011 –
åtminstone i retoriken.
Jag finner det nästan rörande och i viss mån frustrerande att finna samma
argument för skolbibliotekens betydelse under hela hundraårsperioden och att
samtidigt konstatera att argumenten haft svårt att få genomslag i bibliotekspolitiken. Man kan spekulera i orsakerna till detta, men då kommer man in på
skolbibliotekspolitik och skolpolitik. En anledning kan vara att skolbiblioteken
är så många, vilket framgick av Folkbibliotekssakkunnigas förslag 1949, där
statlig finansiering beräknades innebära ett tiofaldigande av dåvarande kostnader för skolbibliotek. Med andra ord, det skulle bli dyrt att införa obligatoriska
skolbibliotek med särskilda statliga bidrag för deras inrättande och drift. En
annan anledning kan vara att skolbiblioteken inte tagit tillräckligt stor plats i
skolpolitiken. Som ovan antytts kan det hänga ihop med att skolpolitiken
knappast ägnat sig åt styrning av hur undervisning skall bedrivas eller hur
lärande skall gå till (jfr Rothstein 1986), vilket möjligen skulle varit en förutsättning för att uppmärksamma skolbibliotekens roll i politiken. Detta är en
fråga för framtida studier. En slutsats måste också sökas i den successivt minskade platsen för skolbibliotek i folkbibliotekspolitiken. Detta kan i sin tur
spåras till avskaffandet av de öronmärkta statsbidragen till kommunala bibliotek
i mitten av 1960-talet, liksom till inrättandet av Statens kulturråd 1974 med
ansvar för styrning, stimulans och uppföljning av folkbiblioteksverksamheten
och där skolbiblioteken hamnade utanför den statliga bibliotekspolitiken.
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I de tidiga folkbiblioteksutredningarna framhölls skolbibliotekens betydelse
för att eleverna efter avslutad skolgång skulle kunna fortsätta att förkovra sig.
Denna uppgift för skolbibliotek framhålls inte särskilt efter mitten av förra
seklet, förmodligen på grund av att folkbiblioteken då blivit tillräckligt starka
för att själva kunna erbjuda sådana möjligheter. Däremot framhålls i de många
utredningarna om samverkan mellan skolbibliotek och folkbibliotek vikten av
att eleverna får lära sig använda bibliotek i skolan, så att de efter avslutad skolgång blir flitiga folkbiblioteksanvändare.
Statsbidragens betydelse för bibliotekspolitiken är ett genomgående tema i
våra studier. Det förtjänar att framhållas att samtliga utredningar till och med
tidigt 1960-tal inriktades på att föreslå statligt stöd till kommunal biblioteksverksamhet. Det är här skolbiblioteken tar plats som möjliga föremål för sådant
stöd. Det är också i detta avseende som RUT 58 (Organisation… 1960) riktar
sitt intresse mot möjliga besparingar genom sammanslagningar eller närmare
samarbete mellan folkbibliotek och skolbibliotek. När de statliga bestämmelserna ändrades så att de öronmärkta bidragen avskaffades i mitten av 1960-talet
så lämnades ansvaret för kostnader för drift av skolbiblioteksverksamhet mer
eller mindre helt över till kommunerna. Det statliga stödet till folkbibliotek
ändrades från löpande bidrag på vissa villkor för inrättande och drift av folkbibliotek och skolbibliotek till stimulansbidrag på särskilda områden av folkbiblioteksverksamheten, exempelvis stöd till arbetsplatsbibliotek och läsfrämjande aktiviteter riktade till särskilda grupper, främst barn och unga (Alla pratar
om KB 2012; Thomas 2009).
Förhållandet mellan folkbibliotek och skolbibliotek – särhållande och
samverkan
Ett genomgående tema i historien om skolbibliotekens plats i folkbibliotekspolitiken har varit frågan om folkbibliotekens samverkan med skolan. Detta
berör i grunden förhållandet mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Kopplade
till analyser och förslag om sådan samverkan finner vi återkommande resonemang om likheter respektive skillnader mellan skolbibliotek och folkbibliotek.
De stora utredningarna liksom de olika mer begränsade analyserna och förslagen om samverkan mellan folk- och skolbibliotek har oftast framhållit skolbibliotekens särart i förhållande till folkbibliotek. Avvikelsen från detta mönster
är 1960 års organisationsutredning, RUT 58, som med uppdraget att spara
pengar åt kommunerna sökte och framhöll likheter mellan de olika bibliotekstyperna och i konsekvens med detta föreslog långtgående samordning, eller
snarast att folkbiblioteken skulle överta driften av skolbiblioteken i kommunerna.
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Övriga utredningar (Munch-Petersen 1911; Folkbibliotekssakkunniga, SOU
1949:28; Statens kulturråd 1979; Ds U 1982:17; I nöd och lust 1991; Skolbiblioteken… 1999) har insisterat på skolbibliotekens särskilda karaktär och
uppdrag och därmed på skillnader mellan folkbibliotek och skolbibliotek som
borde bestå. Likheter som återkommande framhållits är gemensamma målgrupper, nämligen barn och ungdomar mellan 7 och 15 år, liknande uppdrag med
inriktning på litteraturförmedling och lässtimulans, sedan 1980-talet utvidgat
med uppgifter relaterade till kultur och fritid. Under senare decennier har också
likheter med avseende på bibliotekets roll i undervisningen och för informationsförsörjning till elever som anlitar både skolbibliotek och folkbibliotek för att
lösa skoluppgifter stått i förgrunden. Skillnader mellan bibliotekstyperna som
framhållits har primärt gällt skolbibliotekens uppdrag som nödvändigt redskap i
undervisningen och konsekvenser av detta, som fysisk närhet mellan klassrum
och bibliotek och skillnader mellan ändamålsenliga bok-/mediabestånd i de
olika bibliotekstyperna. Man har framhållit att skolbibliotek behöver medier
som svarar emot undervisningens behov på olika kunskapsområden. Talesmännen har också framhållit att skolbiblioteken, utöver den gemensamma boksamlingen, behöver annorlunda sammansättning av bokbeståndet med gruppuppsättningar och klassuppsättningar av en och samma boktitel. Sådana slags bokbestånd behövdes inte i folkbiblioteken, enligt de olika utredningarna. Här kan
skönjas olikheter mellan en inriktning för att tillgodose allmänhetens behov i
folkbiblioteken, inriktad på individer, och skolans mer kollektivt inriktade
behov av samma böcker för många elever samtidigt.
Skillnader mellan bibliotekstyperna har också knutits till den tidigare
nämnda ideologiska spänningen mellan folkbiblioteket som en institution för
fri bildning, lust, förströelse och rekreation gentemot skolbiblioteket som del av
skolan och därmed inordnat i det formella utbildningssystemet. Denna spänning fick ett explicit uttryck 1974, då folkbiblioteken fick kulturrådet som statlig myndighet och därmed knöts till kulturpolitiken. Med den tidigare placeringen av bibliotekskonsulenterna vid Skolöverstyrelsen fanns en tydligare länk
till folkbibliotek och folkbildning som knutna till (ut)bildningspolitiken.
Kriterier för kvalitet i skolbiblioteksverksamhet har formulerats angående
både likheter och skillnader i ändamålsenlig kompetens hos personalen, där
kvalificerad kompetens framhävts i båda kontexterna, men där särskilt pedagogisk kompetens ofta framhållits som avgörande i skolbiblioteksverksamhet.
Detta har tidvis inneburit spänningar mellan bibliotekarieprofessionen och
lärarprofessionen angående vem som vore mest lämpad att sköta skolbiblioteksverksamhet (Sandberg & Jacobson 1917; Ds U 1982:17, ss. 73-74). I skolbibliotekens uppgifter har ständigt framhållits också sådana pedagogiska
aspekter som berör fortlöpande och nära samarbete mellan bibliotekarier och
lärare liksom nära och regelbundna kontakter med elever. Man har här också
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hävdat betydelsen av att förhålla sig aktivt till skolpolitiska dokument som
skolförordningar och särskilt läroplaner.
Mellan raderna i olika dokument går det ibland att urskilja ett visst konkurrensförhållande mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Konkurrensen kan ta sig
uttryck i argument för vilket bibliotek som har bäst förutsättningar att nå alla
barn (t.ex. Sandberg & Jacobson 1917). Vi kan inte utesluta att RUT 58
(Organisation… 1960), utöver huvudintresset att rationalisera verksamhet, hade
ett konkurrensmotiv för sina förslag att folkbiblioteken borde ta över driften av
skolbiblioteken. Vi såg också hur Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23,
s. 191, jfr ovan) andades misstro mot skolan, då den antydde att skolan försökte
överföra kostnader för litteraturförsörjningen till folkbiblioteken. Huvudintrycket från just utredningstexterna är dock frånvaro av konkurrens och
hävdande av båda bibliotekstypernas legitima uppdrag och funktioner.
En fråga som återkommit såväl explicit som implicit har gällt till vilket politikområde och vilken samhällelig domän skolbibliotek faktiskt hör. Hör skolbiblioteken hemma inom bibliotekspolitiken eller inom skolpolitiken? Detta
urskiljer jag som ett genomgående dilemma i resonemangen om skolbibliotekens plats i folkbibliotekspolitiken. Är de en del av skolan eller är de en del av
biblioteksväsendet? Hur kan de vara del av båda? På senare år känner vi igen
detta dilemma i kampen för att skolbibliotek skulle infogas i skollagen och
därmed lyftas ut ur bibliotekslagen. Det vi kan konstatera är att de efter 1949
inte utgjort ett tydligt intresse på något politikområde. Idag ser det ut som om
de blivit del av båda i och med placeringen i skollagen och samtidigt med plats
inom KB:s uppdrag som samordnande myndighet för hela biblioteksväsendet.
SLUTSATSER: SKOLBIBLIOTEKENS PLATS I BIBLIOTEKSPOLITIKEN

De slutsatser jag drar av studien gäller skolbibliotekens plats i folkbibliotekspolitiken men också några vidare frågor om statlig bibliotekspolitik.
Skolbibliotekens marginalisering i folkbibliotekspolitiken
Studien visar hur skolbiblioteken rört sig mellan olika politikområden under
den studerade hundraårsperioden. Vi kan konstatera att skolbiblioteken
förflyttats från centrum till periferi i den svenska folkbibliotekspolitiken. I den
tidiga politiken som fokuserade på folkbibliotek som institution behövdes skolbiblioteken för att legitimera ett sammanhängande svenskt biblioteksväsen eller
betydelsen av bibliotek i den reformerade skolan. När skolpolitiken släppte
intresset för pedagogiska metoder så tappade folkbibliotekspolitiken intresset för
skolbibliotek. Under det första halvseklet tyder de politiska dokumenten på att
utmejslandet av skolbibliotekens särart också syftade till att gagna folkbibliotekssaken. Framhävandet av skillnader mellan de olika bibliotekstyperna fick
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även folkbibliotek att framstå som angelägna samhällsinstitutioner med behov
av särskilda resurser. Med inrättandet av Statens kulturråd som instrument för
folkbibliotekspolitik 1974 miste skolbiblioteken sin plats i folkbibliotekspolitiken – annat än som möjlig samverkanspart. I den politiska argumentationen
måste folkbiblioteken därefter mejsla ut sin position i förhållande till den övriga
kulturpolitiken.
Till vilken politik hör skolbiblioteken?
Ett genomgående tema har varit särhållning med argument för att erkänna och
upprätthålla skillnader mellan folkbibliotekens och skolbibliotekens uppgifter
och funktioner. Särhållandet tycks ha syftat till att stärka båda bibliotekstyperna. Det är möjligt att särhållningen var viktigare så länge skolbibliotek och
folkbibliotek hörde hemma under samma myndighet, nämligen Skolöverstyrelsen. Utan särhållning hade de kommunala biblioteken kunnat sammanblandas
eller slås ihop till en bibliotekstyp, vilket inte ansetts gagna bibliotekssaken vare
sig för folkbibliotek eller skolbibliotek. Det är troligt att särhållningen bidragit
till skolbibliotekens successiva rörelse mot periferin i folkbibliotekspolitiken,
eftersom de huvudsakligen legitimerats genom sin betydelse för skola och
undervisning. Folkbibliotekens inlemmande i kulturpolitiken har med all
säkerhet bidragit till skolbibliotekens marginalisering i folkbibliotekspolitiken.
Under några decennier (1974-1996) var det tveksamt om skolbiblioteken tillhörde något statligt politikområde alls. Med bibliotekslagen 1996 kom skolbiblioteken att omfattas av bibliotekspolitiken för att 2010 förpassas till skollagen och därmed omplaceras till skolans domän. Nästan samtidigt, 2011, blir
skolbiblioteken åter formellt en del av det svenska biblioteksväsendet under
samordning av KB som statlig biblioteksmyndighet. Pendlingen mellan olika
politikområden är påfallande och intressant för vidare studier av bibliotekspolitk.
Bibliotekens plats i den statliga politiken
Jag urskiljer paralleller mellan skolbibliotekens plats i folkbibliotekspolitiken
och folkbibliotekens plats i kulturpolitiken. Så länge folkbibliotek behandlades
som särskilt politiskt objekt så befann sig folkbiblioteken med nödvändighet i
centrum av det bibliotekspolitiska intresset. När folkbiblioteken tilldelades en
plats som en del av kulturpolitiken så marginaliserades folkbiblioteken på
liknande sätt som skolbiblioteken några decennier tidigare i folkbibliotekspolitiken. Det som avgjort platsen och placeringarna är statsbidragsbestämmelser till
olika ändamål, där öronmärkning eller särskilda stimulansåtgärder styr aktiviteterna, både när det gäller politiska utredningar, analyser, förslag och beslut med
utfall i konkreta verksamheter. Detta ser jag som politikens villkor. Dess syfte är
att styra och påverka särskilda aktiviteter och verksamheter som bedöms som
angelägna i politiska instanser. Frågan är vad som bedöms som angelägna sats-
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ningar på olika politikområden i olika situationer. Detta öppnar för vidare
studier om bibliotek och politik både med historiskt och samtida perspektiv.
Förslag till vidare studier
Det är lätt att konstatera att det mesta är ogjort i forskningen på området politik och skolbibliotek. Med utgångspunkt i den här genomförda studien riktas
intresset mot vidare utforskning av skolbibliotekens plats i skolpolitiken. Vidare
föreslår jag vidare studier av skolbibliotek inom politiken för de ”lärda skolformerna”, där gymnasiebiblioteken har sina rötter. Närmare studier av relationen
mellan folkbibliotek och skolbibliotek inom ramen för utbildningspolitiken
vore angelägna. Forskning med sådant intresse skulle kunna bidra till fördjupad
förståelse för folkbibliotekens plats på olika politikområden som utbildning,
folkbildning, kultur och mediepolitik. Jag menar att studier av skolbibliotekens
plats i politiken med fokus på de medier som dominerar i samhälle och skola
under olika tidsperioder vore fruktbara. Till sist vill jag framhålla att studier av
skolbibliotekens plats i kommunal biblioteks- och skolpolitik är av stort
intresse. Det är på den kommunala arenan som den direkta folk- och skolbibliotekspolitiken utspelar sig, även om vi i denna bok visar att statlig politik
har väsentlig betydelse för de kommunala biblioteken.
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KAPITEL 4
POLITISKA DISKURSER OM BARNBIBLIOTEK:
EN JÄMFÖRANDE ANALYS AV TVÅ STATLIGA UTREDNINGAR
Mats Dolatkhah
INLEDNING

1900-talet skulle bli barnets århundrade, tänkte sig Ellen Key alldeles innan
seklet bröt in. Idag, alldeles efter dess slut, finns det goda skäl att tänka sig
1900-talet också som ett folkbibliotekens århundrade. Biblioteksreformerna i
början av 1900-talet markerade en tydlig vilja från statsmakterna att stödja och
underbygga bibliotek avsedda för breda befolkningslager. Samma sorts vilja
kom sedan till politiskt uttryck flera gånger under de följande hundra åren.
Idag diskuteras folkbibliotekens traditionella funktion och legitimitet ofta i
relation till de nya medietekniker som ökat i betydelse mot seklets slut. Ett
område där diskussionen är särskilt intensiv gäller folkbibliotekens uppdrag i
förhållande till barn och unga, mot bakgrund av hur gruppen utvecklar nya
medievanor. I den bibliotekslag, som är ett uttryck för vår tids politiska vilja
avseende sammanhanget mellan barn, bibliotek och läsning, ges folkbiblioteken
i uppdrag att stimulera barn och unga till läsning och erbjuda böcker, men
också andra medier och informationstekniker. Uppdraget kräver att biblioteken
utvecklar ett balanserat förhållningssätt i ett föränderligt medielandskap.
Jag menar att en god historisk förståelse för den politiska viljan måste vara
en del av det balanserade förhållningssätt som krävs idag. I detta kapitel inrymmer jag dock inte studier av skolbibliotek, skola och formell utbildning,
eftersom relationen mellan barnet och skolbiblioteket där ges av de förutsättningar som finns inom det formella utbildningssystemet (se Juncker 2011 och
Limberg, denna volym).
I denna undersökning gör jag nedslag i två statliga utredningar som berört
frågan om folkbibliotekens roll för barn. Den första är Valfrid Palmgrens
biblioteksutredning från 1911 (Munch-Petersen 1911), som är utförligt
omskriven på andra platser i denna volym. Den andra är betänkandet (2006)
från kommittén Aktionsgruppen för barnkultur som tillsattes av regeringen
2004. Valet av Palmgrens utredning motiveras av att den ligger precis i början
av den period som denna volym intresserar sig för, och valet av utredningen
2006 är gjort då den ligger i slutet av perioden och är tydligt orienterad mot
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barnkultur. Aktionsgruppen gjorde också en kartläggning av barnkulturen: Det
ser lite olika ut... (SOU 2006:45b). Betänkandet bygger på kartläggningen, men
jag går här inte in analytiskt i kartläggningen som text, utan fokuserar på betänkandet som är av en mer utpräglat argumenterande och diskuterande karaktär.
Min ansats är inspirerad av Joacim Hanssons (1997) historiskt jämförande
studie av folkbiblioteksideologin i Palmgrenutredningen respektive kulturutredningen 1995, även om jag snarare är på jakt efter en barnbiblioteksideologi. Hansson lyfter särskilt fram de ideologiska likheterna mellan utredningarna. I båda finns exempelvis på övergripande nivå ett demokratiskt och ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Därutöver finns ett makt- och ansvarsperspektiv som karakteriseras av att folkbiblioteken ses som en lokal angelägenhet. Den
huvudsakliga förändringen under seklet gällde inte primärt ideologins beståndsdelar, utan snarare hur folkbibliotekens funktion i samhället legitimerades,
menar Hansson. Medan Palmgren såg dem som medel för att åstadkomma en
önskvärd utveckling, såg kulturutredningen dem som medel för att hindra en
oönskad utveckling.
Jag har alltså ingen ambition att täcka den hundraårsperiod som är föremål
för denna volym, utan mitt arbete går ut på att spegla två historiska dokument i
varandra. Tidsrymden mellan texterna är avsevärd, och det är hisnande, kanske
halsbrytande, att tänka sig att det är meningsfullt att göra ”jämförelser” mellan
dem. Ändå tror jag att det på mer övergripande nivå kan vara intressant att
ställa samma frågor till båda texterna, åtminstone tentativt: Vad ska biblioteket
göra för barnet, och varför? Vilka likheter och skillnader finns i sättet att framställa barnbiblioteket och dess förhållande till barn?
Som utgångspunkt för min studie använder jag några idéer från tidigare
barnbiblioteksforskning. Den forskning som bedrivs om barnbibliotek använder
sig ofta av ett sätt att tänka som utvecklats inom historisk och samhällsvetenskaplig barndomsforskning. Det är därifrån jag hämtar mitt perspektiv i denna
text. Stora delar av den moderna barndomshistoriska forskningen växte fram
efter Philippe Ariès studie av barndomens historiska framväxt i Europa (1960,
sv. övers. 1982). Ariès hävdade att någon uppfattning om barndomen som
distinkt och tydligt avskiljd från vuxenheten inte fanns på medeltiden, utan att
barndomen som begrepp hade växt fram under en specifik historisk period i
Europa. Senare forskning har ofta kritiserat Ariès, och har snarare intresserat sig
för hur föreställningar om barndom ser olika ut i olika historiska situationer.
Vanligtvis är man då betydligt mer försiktig med påståenden om att barndomen
”inte fanns” under den ena eller andra perioden (Prout & James 1990). Icke
desto mindre har den historiska forskningen bidragit till att uppfattningar om
barn och unga idag kan utforskas som historiska och sociala konstruktioner
snarare än som oproblematiska uttryck för en naturlig ordning.
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I en nyligen utgiven antologi om barnbiblioteksforskning (Rydsjö, Limberg
& Hultgren 2011) skriver Barbro Johansson (2011) att ett paradigmskifte ägde
rum i den sociologiskt orienterade barndomsforskningen ungefär 1990 (jfr
Rydsjö & Elf 2007). På ett sätt som liknade hur genusforskningen tidigare hade
problematiserat kön, uppmärksammades och ifrågasattes vid denna tid också
flera ”strukturella ojämlikheter” mellan vuxna och barn, som tidigare tagits för
givna och ansetts som naturliga: ”[Forskarna] konstaterade att barn inte möts
och behandlas som ’human beings’ utan som ’human becomings’, människor i
vardande, ännu inte riktigt färdiga och utvecklade” (Johansson 2011, s. 35).
Detta synsätt var man alltså kritisk mot, och istället hävdade man barnet som
’being’ med uppmärksamhet på barnets rätt till ett liv i nuet som barnet självt
upplever som meningsfullt. Det nya synsättet låg också i linje med FN:s barnkonvention.
Själv menar Johansson, med utgångspunkt i Deleuzes filosofi, att såväl barn
som vuxna kan betraktas som ”becomings”, i den meningen att vi alla, i relation
till varandra och den fysiska världen, alltid är inbegripna i en ständig tillblivelse.
Med detta perspektiv – som, märk väl, blir ett sorts människoperspektiv snarare
än ett specifikt barnperspektiv – kan barnforskare och barnbibliotekarier
undvika att falla in i förutbestämda kategoriseringar och generaliseringar, och
betrakta verklighetens komplexa situationer som möten mellan unika individer
och ting (Johansson 2011).
Den studie som jag gör är dock inte – i empirisk mening – en studie av
barn, utan en studie av politik och politiska texter. Även om jag delvis kan
sympatisera med Johanssons perspektiv, kan jag ju inte nödvändigtvis förvänta
mig att samma perspektiv kommer till uttryck i texter från andra historiska
perioder och sammanhang. Snarare är det min uppgift att likt den barndomshistoriska forskningen studera olika uppfattningar om barn och barndom. På
den nivån tänker jag mig att begreppen om barn som beings och/eller
becomings är analytiskt användbara för att identifiera och diskutera olika historiska uttryck. Med hjälp av begreppsparet ramar jag in mina frågor ovan: är de
barn som barnbiblioteket ska förhålla sig till och göra något för, beings eller
becomings?
Med denna teoretiska utgångspunkt blir det min analytiska uppgift att
undersöka gestaltningar av barn och bibliotek i texter. Jag har då hämtat några
idéer från diskursanalytisk teori för att tolka och diskutera texterna. Diskursanalys kan sägas vara en paraplybeteckning på en uppsättning varierande teoretiska och metodologiska ansatser, vilka behandlas i en omfattande litteratur (se
t.ex. Winther Jørgenssen & Phillips 2000), och som även tillämpas inom
biblioteksforskning (se t.ex. Hedemark 2009).
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Det jag särskilt tar fasta på är att texter, politiska och andra, kan ses som
instrument för maktutövning. Det sker inte bara genom att man uttryckligen
utfärdar bestämmelser och förslag, utan också mer subtilt genom att texter
skildrar världen på ett sätt som passar för ett givet socialt intresse. Genom att
den pekar ut vissa problem men utesluter andra ur en sådan skildring, kan en
text att se som ett uttryck för maktutövning. Det betyder inte att textens avsändare medvetet och reflexivt eftersträvar den maktutövningen, men att texten i
sig bidrar till den, genom att icke desto mindre forma en viss bild av verkligheten.
Därför behöver jag också vara uppmärksam på vad som inte sägs i en text,
vilka problem och frågor som inte får plats i verklighetsbilden och vilka
outsagda grundförutsättningar ett visst uttalande vilar på. Just genom en jämförelse mellan två historiska texter finns förutsättningar för att uppmärksamma
vad som sägs och inte sägs i respektive text, och vilka områden som berörs i den
ena, men inte den andra.
Begreppsparet being och becoming ser jag alltså som två olika förutsättningar för diskursiva uttalanden om barn och unga. Jag tänker mig då inte
nödvändigtvis att fullt utvecklade resonemang om barn och barns behov finns
uttalade i texterna, utan att det sätt på vilket man talar om dem kan bygga på
sådana uppfattningar. Det behöver kanske inte heller vara så att en text fullt ut
omfattar det ena eller det andra perspektivet, utan att båda finns med, men på
olika sätt eller på olika nivåer.
Rent praktiskt har jag gått tillväga så att jag utifrån dessa förutsättningar har
läst utredningstexterna, och gjort särskilda närläsningar av de passager som
behandlar relationerna mellan bibliotek och barn. Det är det perspektiv jag
betraktar utredningarna från, och det som faller utanför den ramen kan här inte
ges utrymme.
UTREDNINGARNA

I detta avsnitt undersöker jag de två valda texterna. Jag börjar med en genomgång av de delar av Palmgrens text som är relevanta, och fortsätter därefter med
Aktionsgruppens betänkande. I framställningarna redogör jag också mycket
kortfattat för texternas sammanhang. Framställningen ligger till grund för den
analys som görs i diskussionsavsnittet med utgångspunkt i de ovan beskrivna
idéerna.
Palmgrens utredning
Valfrid Palmgren var själv engagerad i barnbiblioteksfrågor, och på hennes
initiativ öppnade 1911 Stockholms barn- och ungdomsbibliotek. Det var ett
modernt barnbibliotek som manifesterade flera av de idéer som hon vid samma
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tid förde fram i skrift. Biblioteksväsendet i Sverige var vid denna tid splittrat
och heterogent. Det gällde i mycket hög grad också bibliotek som användes av
eller avsågs för barn. Åke Åberg menar att läget innan Palmgren var “rörigt,
ojämnt, mest mörkt”, även om det fanns “ljuspunkter” i “utkanten av fältet”
(1999, s. 7).
Palmgrens omvärld präglades dock av kulturell, politisk och pedagogisk
förändring. Den omvärld och de kulturpolitiska intressenter som Palmgren
presenterade sin utredning för, hade några år innan funnit en älsklingsfiende i
den amerikanske skräplitteräre detektivkaraktären Nick Carter (se Boëthius
1989). I kampen mot "smutslitteraturen" kunde olika politiska läger enas, och
Nick Carter fick ett stort symboliskt värde i denna häftiga debatt med stark
karaktär av moralisk panik. Delvis som en respons på debatten kom vissa förlag
att satsa på utgivning av billiga kvalitetsböcker (Boëthius 1989; Furuland
1991).
Folkskolan och pedagogiken var också under debatt (se Limberg, denna
volym). En fråga med viktiga ideologiska bottnar gällde Läsebok för folkskolan,
som med sina ofta abstrakta budskap om underdånighet, fosterlansdskärlek och
fromhet i vissa läger framstod som starkt föråldrad (Furuland 1991). Sveriges
Allmänna Folkskollärarförening, som i flera avseenden verkade radikalt, tog
initiativ för att ta fram en serie nya läseböcker. Serien kom att omfatta bland
annat Nils Holgersson och Sörgården (se Ollén 1996). Då Palmgren gjorde sin
utredning var serien under utgivning. Ellen Keys idéer om barn och barnuppfostran, som nämndes i början av kapitlet, kan ses som en sorts samlingspunkter
för dessa nya strömningar, som var delar av den omvärld som Palmgrens utredning verkade så framgångsrikt i.
Palmgrens text (Munch-Petersen 1911) är omskriven med utförlighet på
andra håll i denna volym, så här görs ingen allmän sammanfattning.
I den politiska frågan om statsbidrag till biblioteken, vars historik Palmgren
redogör utförligt för, kan man notera att några riksdagsledamöter som engagerade sig inför 1905 års reform, utgick från att ungdomen befann sig i ett tillstånd av ”förvildning”, och att god läsning – ombesörjd genom offentliga
boksamlingar – kunde vara ett sätt att motverka detta (s. 34). I den politiska
diskurs som Palmgren genom sitt arbete kom att fortsätta, fanns alltså alldeles
innan hon tog vid, ett sådant argument.
Skolbiblioteken behandlas utförligt på annan plats i denna volym (Limberg).
För våra syften är det icke desto mindre värt att notera hur Palmgren påpekade
att det i många fall var svårt att skilja kommun-, socken- och församlingsbiblioteken från skolbiblioteken. De olika bibliotekstyperna kunde finnas i
folkskolans lokaler, och fylla liknande uppgifter. Vilka funktioner ett visst
bibliotek faktiskt hade, kunde inte avgöras enbart av namnet (s. 44). Hon
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spårade även frågan om skillnaden mellan skolbibliotek och sockenbibliotek
historiskt (s. 12-16; se även Frenander, denna volym och Torstensson, denna
volym).
Palmgren ville i princip renodla de olika funktionerna – att skolbibliotek
skulle tjäna skolan och dess lärjungar och att de andra biblioteken borde tjäna
ortens allmänhet (i vilken barn och unga explicit också tänktes ingå, se nedan).
Däremot behövde de två bibliotekstyperna samarbeta, särskilt ”…när det gäller
att icke lämna ur sikte den ur skolan nyss utsläppta ungdomen…”, som tillsammans med de ungdomar som fortfarande gick i skolan, borde samlas till
”…läs- och sagoaftnar, studiecirklar och läsklubbar m. m. dyl., vid hvilken verksamhet bibliotek och bibliotekarier alltid böra bilda medelpunkten” (s. 59).
En återkommande idé i Palmgrens text var alltså att det allmänna biblioteket
skulle ta vid där skolans uppgift slutade. Men barn och unga i skolåldern såg
hon likväl en grupp som de allmänna biblioteken också skulle vara till för.
Liksom Palmgrens vision innefattade att det offentliga biblioteket skulle kunna
samla alla samhällsklasser (se Frenander, denna volym), så skulle också alla
åldersgrupper kunna rymmas under dess tak (s. 49-50).
Till skillnad från bildningsmedel som föreläsningar kunde ett offentligt,
allmänt bibliotek
…äfven bereda det minsta lilla barn glädje, trefnad och nyttig sysselsättning genom att bjuda det vackra, dess färg-, form- och smaksinne
utvecklande bilderböcker, genom att skänka dess fantasi den näring, som
ett barns sinne ovillkorligen kräfver (s. 49).

Barnets fantasi behövde enligt Palmgren vårdas och omhändertas, för
lämnad åt sig själv skulle den bli ett ”…lättfångadt rof för osunda och skadliga
inflytelser” (ibid.).
Då Palmgren drog upp riktlinjerna för bokurval talade hon samtidigt om
skolbibliotek och de allmänna bibliotekens barnavdelningar. Fortfarande
renodlades dock två olika funktioner – dels att understödja skolarbetet, dels att
möta ”…ungdomens fullt naturliga och fullt berättigade kraf på ’roliga’ böcker”
(s. 72). Vad gällde det senare var det här återigen fråga om att ta upp kampen
mot skräplitteraturen, kampen om barnets fantasi:
I vår tid, då Nick Carter-litteraturen kommit att spela en så stor roll, får
barnbiblioteket icke glömma att i tid taga hand om barnafantasien och
göra det på ett sådant sätt att, att biblioteket utgår som segrare i kampen
mot Nick Carter. (ibid.)

Segern skulle dock inte komma att vinnas genom ”sedelärande”, ”uppfostrande” och ”väckande” litteratur. Med denna riskerade man snarare att stöta
bort barnen från biblioteket, menade Palmgren. Hon talade istället – inom
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citationstecken – om de ”roliga böcker”, på vilka barnens krav var fullt berättigade (s. 72f).
Det var alltså fråga om att tillgodose barns egna önskemål och barns egen
smak, inom gränserna för vad som kan räknas som god litteratur. Vi bör dock
lägga märke till, att Palmgrens yttersta argument för ”roliga böcker” inte var
deras rolighet, utan att deras uppfostrande funktion faktiskt var större än de
explicit sedelärande, i och med att de förra ändå tänktes attrahera barnen till
biblioteket. Den typ av böcker hon föreslog var sagor (H. C. Andersen), äventyrsromaner (James Fennimore Cooper, Jules Verne), flickböcker (Frances
Hodgson Burnett, Laura Fitinghoff, Ethel Turner), historiska romaner (Viktor
Rydberg, Carl Georg Starbäck) och författare som Selma Lagerlöf och Verner
von Heidenstam. Dessvärre var, enligt Palmgren, kompetensen om barnlitteraturen vid biblioteken alltför låg, och bokurvalet för barn och ungdomar syntes
henne lågprioriterat. Hon frågade sig:
Har man glömt att ’den som vinner ungdomen, honom tillhör framtiden’, och att det i vår tid gäller att vinna ungdomen tillbaka från den
råhet i smakriktning, seder och förströelser, som kolportagelitteratur och
dåliga biografer gemensamt arbeta för att skapa? (s. 73).

Jag vill sammanfattningsvis påstå att Palmgrens utredning innehåller en bild
av barnet och barnbiblioteket som har någotsånär skarpa konturer. Barnet som
Palmgren formulerade definierades tydligt av sin fantasi. Fantasin var en kraft
som på det ena eller andra sättet skulle komma till utlopp, och kraven på ”roliga
böcker” såg hon därför som helt berättigade. Svallvågorna från Nick Carterdebatten märks dock explicit av i utredningen. I den värld som det fantasidrivna
barnet levde i, fanns osunda och råa förströelser som kolportageromaner och
dåliga biografer. Det var till dessa barnets fantasi skulle leda, om den inte
omhändertogs och vårdades i tid. Lösningen var ”roliga böcker”, böcker som
barnet självt betraktade som roliga, men som samtidigt – får vi anta – var fullt
försvarbara med avseende på moralisk halt. De kunde också ha en uppfostrande
funktion i att de skulle kunna locka barnet till biblioteket. Det allmänna
biblioteket och dess roliga böcker skulle därmed bli ett vapen i kampen om
barnets fantasi; en kamp som vid denna tid fördes mycket intensivt mot skräpkulturen.
Aktionsgruppens betänkande
Ungefär hundra år senare skrevs alltså Aktionsgruppens text. Tidsrymden
mellan de två texterna har i denna volym beskrivits av Frenander, med avseende
på såväl övergripande politiska, samhälleliga och ekonomiska förändringar som
folkbibliotekspolitiken mer specifikt. Utvecklingen av skolan och skolbiblioteken har beskrivits av Limberg. Av stor betydelse för barnbiblioteken mer
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specifikt bör exempelvis också utvecklingen av den moderna barnlitteraturen ha
varit (se t.ex. tolkningen av den barnlitterära traditionen i Wahlström 2011),
liksom utvecklingen av en fritidskultur (Eskilsson 2000) och ett alltmer heterogent medielandskap.
Beslutet om att tillsätta en kommitté för att utreda barnkulturen togs 2
september 2004. Gruppens huvuduppgift skulle enligt bilagda direktiv vara att
”…lämna förslag på hur barnkulturens ställning kan stärkas” (SOU 2006:45a,
s. 259). Därutöver skulle man ta initiativ till ”modellsamarbete mellan
kommuner” och kartlägga barnkulturen. Aktionsgruppen överlämnade sitt
betänkande Tänka framåt men göra nu: Så stärker vi barnkulturen, till dåvarande
kultur- och utbildningminister Leif Pagrotsky i april 2006. Betänkandet hade
som sagt föregåtts av en kartläggning, som dock inte analyseras här. Några
månader efter Aktionsgruppens rapportering blev det ett regeringsskifte.
Utredningens betydelse kan dock märkas av i riksdagsprotokoll, där särskilt
socialdemokraterna och vänsterpartiet hänvisat till utredningen i debatter med
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (moderaterna).
Aktionsgruppens ordförande var Lotta Lundgren, som var verksamhetsledare
vid Drömmarnas hus i Malmö, en ekonomisk förening som med ursprung i en
teaterverksamhet arbetar med kultur, natur, och eget skapande, utifrån ett socialt engagemang. I övrigt fanns i gruppen i huvudsak representanter för
kommunal och regional kulturförvaltning, men även representation från
Dramatikerförbundet i Stockholm. Sekreterare var Kerstin Olander och Lotta
Brilioth Biörnstad. Man hade även en anställd utredare (Anita Bashar Aréen).
Bland experterna som utsågs av utredningen märks särskilt Suzanne Osten, en
representant från Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd och
Barnombudsmannens kommunikatör bland i övrigt huvudsakligen offentliga
tjänstemän, utredare och sekreterare. Texten i sig är alltså inte en biblioteksutredning, utan en kulturutredning. Arbetet skulle dock, enligt uppdraget,
inriktas bland annat mot att utreda bibliotekens roll för läsfrämjandet (s. 27).
Barnkonventionen och det ”nya” synsättet på barn var tydligt i utredningen.
I inledningen deklarerades exempelvis att ett konsekvent barnperspektiv eftersträvats i utredningen: ”Det är för barnen vi ska skapa förutsättningarna. Inte
för oss vuxna, eller enskilda konstarter” (s. 13). FN:s barnkonvention lyfts fram
som ett styrdokument, och hade också åberopats i direktiven. Vidare hette det
att barnets kulturupplevelse ska ”…respekteras som privat, unik och icke
förhandlingsbar” (s. 223). Man exemplifierade med en passage ur en uppsats
som handlar om hur barn i en förskolegrupp letade efter bilderböcker på
biblioteket tillsammans med sin pedagog, och hur pedagogen inte respekterade
barnens val av böcker eftersom hon hade egna syften (att hitta böcker som
passar att läsa högt).
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Barnet som utredningen orienterade sig mot hade också ett språk, eventuellt
ett handikapp, och ett kön. De olikartade förutsättningar som dessa faktorer
medför uppmärksammades tydligt. Utredningen innefattade också analyser av
maktförhållandet mellan barn och vuxna, liksom av barns olikartade socioekonomiska villkor (se särskilt kap. 11). Barn framträder i utredningen som en
heterogen grupp. Ett exempel återfinns i följande passage, som föreslår hur tillgången till litteratur kan förbättras:
Vi föreslår också att Kulturrådet får i uppdrag att utreda ett särskilt
inköpsstöd för litteratur i förskolan, att Sverige tar initiativ till en nordisk
samverkan för utgivning av barn- och ungdomsböcker på minoritetsspråk
samt att Svenska barnboksinstitutet får ta över ansvaret för Bokjuryn,
Barnbokskatalogen och webbplatsen Barnens bibliotek. Läshandikappade
barns och ungdomars möjligheter att få tillgång till skönlitteratur bör
med hjälp av ny teknik bevakas av Kulturrådet i samarbete med övriga
aktörer på området. (s. 20)

Som ett av underlagen i utredningen genomfördes i samarbete med Barnombudsmannen en enkätundersökning om barns och ungas kulturvanor.
Enkäten besvarades av ca 1100 elever från åk 4 till och med år 3 i gymnasiet, i
Barnombudsmannens så kallade kontaktklasser. Enkäten var avsedd att ge indikationer på barns och ungas åsikter, och inte att producera ett statistiskt representativt material. I enkäten tillfrågades barnen om sina erfarenheter, önskemål
och inflytande i förhållande till olika kulturella aktiviteter i skolan och hemma.
Som exempel på olika aktiviteter kan nämnas ”läsa böcker”, ”skriva egna
texter”, ”använda dator, spel, Internet”, ”se på tv, dvd, video”, ”dansa” samt
”filma eller fotografera”. Sammanfattningen av resultatet pekade på att få barn
tycktes ha möjligheter till eget kulturskapande. I hemmen förekom framför allt
konsumtion. I skolan introducerades många aktiviteter utan att för den skull
förekomma regelbundet och dessutom påpekades att barn i skolan hade litet
inflytande. Vidare uppmärksammades skillnader mellan pojkar och flickor och
skillnader mellan större och mindre kommuner.
Några biblioteksinitiativ vid Malmö stadsbibliotek beskrevs i ett kapitel som
var avsett att lyfta fram exempel på ”…former för ett mer djupgående samarbete
med unga” (s. 235). Man pekade bland annat på hur flerspråkiga ungdomsguider anställts för att gynna integrationen, och på verksamheten Ungt forum
som var avsedd för gruppen 15-25 år. Verksamheten hade en egen ”balkong” på
biblioteket och omfattade bland annat författarbesök, skriv- och serietecknarkurser och samarbeten med skola. På Ungt forum kunde ungdomarnas egna
kulturella produkter också ställas ut.
En av de allmänna slutsatserna i utredningen var att barnkulturen har hög
kvalitet, men att den inte nådde ut till alla barn. På flera platser i texten nämn-
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des värdet av bibliotek. Exempelvis påpekades betydelsen av att biblioteken har
tillräckligt många barnbibliotekarier för att kunna arbeta uppsökande (s. 46).
Man lyfte även fram problem med bibliotekstillgång i glesbygden, och exemplifierade bland annat med hur Sorsele kommuns enda barnbibliotekarie (enligt
länsbibliotekarien) hade ett verksamhetsområde ”… stort som sju vargrevir”.
Vad gäller bibliotek påpekades flera gånger att en särskild barnbibliotekarieutbildning, eller vidareutbildning inom samma område, saknades (s. 18 och
97). Man hänvisade även till utredningen 1978, där utbildning för barnbibliotekarier också efterlystes. En mycket specifik idé om bibliotekens roll för barn
och unga, gällde att biblioteken skulle kunna användas för att sprida Utbildningsradions program.
Public serviceföretagen arbetar redan i dag för att hitta nya former för att
sprida sina program. Vi stödjer deras arbete att undersöka hur ny teknik
kan sprida programmen till fler tittare. När det gäller Utbildningsradion
bör möjligheterna att sprida UR:s material via folkbibliotek ses över för
att förbättra möjligheterna att nå ut till förskolan. Det är angeläget att
UR även i fortsättningen kan visa barns och ungdomars egna filmer.
(s. 24)

I Aktionsgruppens uppdrag ingick också mer specifikt att utreda betydelsen
av bibliotek för läsfrämjandet. Ett av förslagen som utredningen rymmer, är att
utveckla länsbiblioteken och deras läsfrämjande roll. I sammanfattningen hette
det att:
Den svenska barn- och ungdomslitteraturen håller hög kvalitet. Jämfört
med i andra europeiska länder finns det i Sverige goda möjligheter till
möten mellan barnboksförfattare och deras läsare, bland annat genom
Författarcentrums förmedlande verksamhet. Men bokutlåningen minskar
och läsvaneundersökningar visar att barn läser mindre och mindre ju
äldre de blir. Pojkar läser betydligt mindre än flickor.
Vi tror att boken som konstform behöver lyftas fram mer. Genom att
skapa oväntade möten med böcker kan vi väcka barns och ungdomars
nyfikenhet, inte bara på texten utan också på samspelet mellan text och
bild, på konstnärens sätt att gestalta sin idé och inte minst på vad den
egna fantasin kan åstadkomma. Vi föreslår därför att länsbiblioteken får i
uppdrag att hitta nya former för läsfrämjande verksamheter riktade till
barn och unga. (s. 20f)

Den svenska barnlitteraturens höga kvalitet fick här vara utgångspunkten för
resonemanget om läsfrämjande. Samtidigt noterade man hur läsning och
bokutlåning minskar, särskilt bland pojkar. Orsakerna till den minskade
läsningen diskuterades inte utförligt. Nedläggningen av filialer och bokbussar
nämndes visserligen i sammanhanget, kanske som en avsedd förklaring.
Lösningen på problemet var i alla fall att ”lyfta fram” och synliggöra ”boken
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som konstform”. När länsbibliotekens roll diskuterades i utredningen, formulerades en idé om att de skulle utvecklas till en sorts litterära centrum:
Länsbiblioteken skulle kunna utvecklas till litterära centrum, en sorts
konstnärlig litterär tankesmedja där olika yrkesgrupper (bildkonstnärer,
författare, dramapedagoger, litteraturvetare, skådespelare, estradpoeter,
bibliotekarier) tillsammans arbetar fram nya sätt att väcka barns och
ungas lust till boken. Dessa arbetssätt kan sedan spridas via fortbildningar till bibliotekspersonal och pedagoger. Nätverket skall också kunna
fungera som bollplank för skolor och bibliotek som vill våga sig på större
läs och skrivprojekt. (s. 124)

Andan i utredningen som helhet handlade mycket om barns egna kulturupplevelser, men i passagen är det oklart hur barns input till verksamheten ska
arrangeras och tas tillvara. De flesta av de yrkesgrupper som nämns i passagen är
experter på eller producenter av barnkulturella produkter. Grupper som arbetar
med barnkultur i barnens vardag, exempelvis förskollärare, finns inte med. Hela
idén med länsbiblioteken som ”en sorts konstnärlig litterär tankesmedja” måste
också sägas vara mycket vag.
DISKUSSION

I början av min text ställde jag frågan om vad biblioteken ska göra för barnet,
och ramade sedan in frågan teoretiskt med hjälp av begreppsparet being och
becoming. I båda utredningarna framstår det som om barnbiblioteket framför
allt ska förse barnet med böcker och läsmöjligheter. Detta är förstås fullt väntat,
men ändå värt att notera givet att folkbibliotekets roll och identitet under 2000talet – för all del även tidigare – diskuterats intensivt med synpunkter på
funktionen som mötesplats och förmedling av nya medier. Om det sätt på
vilket utredningarna formulerade sig om läsning och läsfrämjande jämförs, kan
de också tolkas som uttryck för föreställningar om barnet som being och/eller
becoming.
I Palmgrens utredning finns inte nödvändigtvis någon konfliktbild mellan
being- och becomingperspektiven. Min övergripande tolkning är att båda dessa
perspektiv finns med, men att det ena, i argumentationen, dominerar över det
andra. Barnet som being skulle få de roliga böcker som hennes inneboende
fantasi krävde – och skulle samtidigt bli uppfostrad av dem genom att lockas till
biblioteket. Argumentet stannade sålunda inte vid att det skulle vara ett fullgott
skäl att barn skulle få de böcker de själva ansåg roliga, utan detta förhållande
ramades ytterst in av ett becomingperspektiv. Med hjälp av det allmänna biblioteket och rätt typ av ”roliga böcker” skulle det gå att skapa en sorts win-win
situation.
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För 100 år sedan var det relativt oproblematiskt för ett kulturpolitiskt
etablissemang att tala om råhet och förvildning i barn- och ungdomskulturen,
och att med självklart tolkningsföreträde peka ut riktlinjerna för barns läsning,
ända ned på författarnivå. Det gällde att navigera mellan olika alternativ: den
lockande men fördärvliga skräplitteraturen, de tråkiga sedelärande berättelserna
och de både sunda och ”roliga” böckerna. Jag ser det som en uttalat ideologisk/moralisk problematisering av barnbiblioteket, det var på ett uttalat sätt
fråga om att identifiera och förmedla en korpus av litteratur som representerade
god moral och sunda värderingar.
2006 var den goda svenska barnlitteraturen – inte den hotfulla omvärlden –
utgångspunkten i resonemanget. Det var den som biblioteken och läsfrämjandet
skulle förmedla. Bara den blev tillräckligt tillgänglig och synliggjord, så förutsattes att den också skulle uppskattas av barnen. Det gällde att ”väcka” den
läslust och nyfikenhet som barnen antogs bära på. Vad gäller problembeskrivningen var det nu inte uttalat fråga om att navigera mellan olika alternativ och
att styra bort från risken att barn väljer ”fel” väg i en hotfull omvärld. Även om
utredningen har en tydligt formulerad ideologi om barns rätt till kultur, blir
problematiseringen av läsning snarare praktisk än ideologisk/moralisk. Det
gäller åtminstone i den meningen att när texten börjar tala är det ideologiska
beslutet om vad som ska läsas redan fattat – problemet som texten talar om är
hur litteraturen ska synlig- och tillgängliggöras.
Låt mig för att förtydliga detta hänvisa till den studie som Aktionsgruppen
genomförde tillsammans med Barnombudsmannen, och som också sammanfattas i utredningen. Där framgick att de barn och unga som uppgav att de
skulle vilja spela datorspel och titta på film på fritiden, var ungefär dubbelt så
många som dem som uppgav att de ville läsa böcker. I en text som omfattar
synen på barnet som being, och på dess kulturupplevelser som icke förhandlingsbara, hade det varit nödvändigt att respektera sådana preferenser. Hade
utredningen då riskerat att hamna i ett problem om den goda svenska barnlitteraturens värde relativt andra medier? Det problemet hade varit mycket svårare
att ta i 2006 än vad det var 1911. Genom att ta den goda svenska litteraturen
som utgångspunkt snarare än att inrymma den i problematiseringen, undveks
dock detta.
Olika diskurser kan rymmas i samma, fysiskt och retoriskt sammanhållna
text. Jag menar att det vi identifierat om läsfrämjandet och barnlitteraturen
skulle kunna vara ett uttryck för två olika sätt att tala om barn. Även om texten
själv säger sig tillhöra en barnsyn som utvecklades i slutet av 1900-talet, och
som tydligast lyfter fram barnet som being, rymmer den en inställning till barnlitteratur och barns läsning som har längre anor, i vilket den vuxne – såsom
Palmgren – med självklarhet avgör vad som är god kultur för barn.
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Utredningen 2006 lyfte, som exempel på att barns kulturupplevelser inte är
förhandlingsbara, fram upplevelsen av böcker på biblioteket. Hade exemplet
kunnat ersättas med ett exempel på hur barn väljer bort bokläsning till förmån
för datorspelande? Tänk om den minskade läsningen av den goda svenska barnlitteraturen är ett genuint uttryck för barns ”icke förhandlingsbara” kulturella
preferenser? Eller är det så att vuxna på förhand kan identifiera de kulturella
områden och aktivitetsnivåer, där barns kultur inte är förhandlingsbar (exempelvis upplevelser av den goda svenska barnlitteraturen), medan de samtidigt
reserverar bedömningar på andra nivåer för det egna tolkningsföreträdet (exempelvis valet mellan barnlitteratur och datorspel)? Vad gäller exemplet datorspel
kan det noteras att det finns en något kluven inställning i utredningen. Datorspelskulturen lyfts fram som ett exempel på att dagens barn ”…är omgivna av
ett virrvarr av erbjudanden som kan skapa förvirring, stress och osäkerhet men
också ökade möjligheter för dem som kan använda och utnyttja medierna för
att uttrycka sig” (SOU 2006:45a, s. 218).
För att återvända till de frågor jag ställt om bibliotekets förhållande till barn
kan jag konstatera att i Palmgrens text är barnbibliotekets förhållande till barn
uttalat ideologiskt/moraliskt i det att det ska förmedla en viss kultur av vissa
bestämda anledningar. Där finns också en syn på barnet både som being och
becoming. I Aktionsgruppens text finns ett tydligare being-perspektiv. På
samma sätt som hos Palmgren finns ändå en på förhand avgränsad litteratur
som barnbiblioteken ska förmedla, men anledningarna till detta lyfts inte fram.
Min tolkning är att Aktionsgruppens text relaterar till åtminstone två olika föreställningar i frågan om barnbiblioteket. Den ena handlar om barnet som being,
vars egna preferenser ska få komma till uttryck. Den andra är en diskurs om
barnet och den goda läsningen (jfr Davidsson, Lundh & Limberg 2009). Den
uttalas inte tydligt i texten, men märks i den självklarhet med vilken bibliotek
och läsfrämjande sätts i samband med den goda svenska barnlitteraturen
Min egen text är avsedd att tillhöra en kritisk, samhällsvetenskaplig forskningstradition. I bästa fall pekar den ut ett problem i den politik som berör
barnbiblioteken. Jag menar dock inte att lösningen nödvändigtvis skulle vara att
radikalisera barnkulturpolitiken, och att konsekvent fullfölja perspektivet på
barnet som being i alla tänkbara avseenden och riktningar, eller att det nödvändigtvis är bra att välja bort bokläsning till förmån för datorspel i alla lägen.
Däremot menar jag att det finns utrymme för en konstruktiv politisk diskussion
mellan olika perspektiv på såväl barn som olika kulturformer av tänkbar relevans för barnbibliotek. Men för att en sådan dynamik ska kunna utvecklas,
behöver problemen formuleras, värderingar uttalas och det självklara ifrågasättas.
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KAPITEL 5
UTBILDNING FÖR FOLKBIBLIOTEKARIER I SVERIGE
POLITISKA BESLUT OCH DERAS FÖLJDER

–

Lars Seldén
INLEDNING

Utbildningen av folkbibliotekarier har i Sverige genomgått flera stadier. Startpunkten för en organiserad och regelbundet återkommande bibliotekarieutbildning kan bestämmas till år 1926. År 1925 utannonserades nämligen den första
bibliotekskurs, som varade längre än några veckor, i Biblioteksbladet. Kursen
kom med åren att kallas omväxlande för Statens biblioteksskola eller Skolöverstyrelsens biblioteksskola. Namnen markerade att det var statens ansvar att
utbilda kommunernas och i någon mån folkrörelsernas bibliotekarier. I kontrast
däremot inrättade Stockholms stadsbibliotek 1948 en egen bibliotekarieutbildning, som var i verksamhet ända till 1977 för att tillgodose egna lokala behov.
Utbildningen vid Skolöverstyrelsen (SÖ) varade fram till 1972, när den
ersattes av Bibliotekshögskolan, som skulle utbilda bibliotekarier även för andra
bibliotek än folkbibliotek. Bibliotekshögskolan existerade endast en kort tid
innan den 1977 införlivades med Högskolan i Borås, som en institution där. I
samband med regeringsskiftet 1991 förändrades förutsättningarna för bibliotekarieutbildningen i landet. Den nye utbildningsministern Per Unckel drev
igenom en ny högskolelag (SFS 1992: 1434). Fram till 1993 hade regering och
riksdag bestämt att bibliotekarieutbildning bara skulle bedrivas vid Högskolan i
Borås. Genom en förordning (SFS 1993:100) fick lärosätena i landet det året
själva bestämma vilka utbildningar de ville bedriva.26 Universiteten i Umeå,
Uppsala och Lund liksom Högskolan i Borås bestämde att bibliotekarieutbildningen i normalfallet skulle leda till en magisterexamen. Senare anslöt sig
universitetet i Växjö (omdöpt till Linnéuniversitetet vid samgående med Högskolan i Kalmar) till denna ordning.

26

Tidsgränsen för förändringen kan ibland förefalla inkonsekvent, vilket beror på att
den nya högskolelagen (SFS 1992:1434) kom 1992 medan implementeringen i förordningen (SFS 1993:100) kom 1993.
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Politiker och ekonomer i Europa ville i början av 2000-talet att den Europeiska unionen skulle bli mer konkurrenskraftig, särskilt i förhållande till USA
och riktade sina blickar på det högre utbildningsväsendet. Det borde bli mer
enhetligt och examina från de olika länderna borde bli mer jämförbara. I den så
kallade Bolognadeklarationen formulerades begrepp som anställningsbarhet och
mobilitet som karakteristika för europeisk högre utbildning. Den högre utbildningen skulle skiktas i en grundnivå och i en avancerad nivå; dessa kallades den
första och den andra cykeln. År 2007 trädde denna reform i kraft i Sverige
genom att högskoleförordningen (SFS 1993:100) kraftigt reviderades. Det medförde att bibliotekarieutbildningarna vid alla de fem lärosätena måste förändras
och bedrivas antingen på kandidatnivå eller på masternivå. Om man vill studera
förhållandena och utvecklingen under dessa perioder närmare måste man gå till
källmaterialet.
KÄLLMATERIAL

När man skall studera bibliotekarieutbildningarnas utveckling och vilka beslut
som fattats om dem, så finns det olika typer av data tillgängliga. De som har
använts för den här texten redovisas i källförteckningen. Det finns också tidigare studier för somliga frågor att tillgå. Det finns inte många studier om
utbildningarna efter 1992. En del av källmaterialet är inte publicerat och det
förvaras i olika arkiv, så när som på den intervju med en tidigare utbildningsminister, som har genomförts av författaren.
Från den tid som utbildningen bedrevs vid Skolöverstyrelsen finns ett
omfattande och detaljerat material bevarat vid Riksarkivet. Som ett komplement till utbildningen på plats vid Skolöverstyrelsens biblioteksskola bedrevs
korrespondensundervisning. Arkivet efter Folkbibliotekens korrespondensinstitut finns vid Uppsala stadsarkiv. Mellan 1977 och 1993 var det linjenämnder som beslutade om de olika utbildningarnas innehåll och organisation. Protokollen från Linjenämndens för kultur- och informationsyrken vid Högskolan
i Borås sammanträden finns i högskolans arkiv. Protokollen är beslutsprotokoll
och de är torftiga. Beslut formulerades regelmässigt som ”beslut enligt förslag”;
själva beslutsförslaget kan vara svårlokaliserat eller vara obefintligt.
En stor del av källmaterialet finns publicerat. Det gäller offentliga utredningar (SOU), regeringens propositioner och andra riksdagshandlingar samt
lagar och förordningar i Svensk författningssamling (SFS). Offentligt tryck från
Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har kommit till användning. I
Biblioteksbladet (BBL) har under åren viktiga aktstycken publicerats. Bristen på
studier om 1990-tal och 2000-tal kan ha med källmaterialsituationen att göra.
Från slutet av 1990-talet digitaliserades handlingar som rörde utbildningarna i
allt större utsträckning. Databaserna i de olika digitala systemen är inte till-
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gängliga på ett lättåtkomligt sätt. Digitala diarier blir med tiden digitala arkiv
som för en forskare kan vara svåra att överblicka. Mycket av materialet är inte
offentligt publicerat utan finns kurs för kurs i slutna lärplattformar. Studier på
detaljnivå vid alla de fem lärosäten som bedriver bibliotekarieutbildning blir
mycket krävande.
Disposition
Framställningen i det följande styrs av den indelning i fyra perioder som har
skissats ovan. I avsnittet med konklusioner finns en detaljerad tabell över perioderna och deras underavdelningar (tabell 1). Varje period studeras med hjälp
av en kategoriindelning, som är samma för alla de fyra perioderna. Indelningen
består av tre kategorier, som är konstruerade utifrån makt och inflytande samt
position i samhället. Överst på toppen finns riksdagen och regeringen. Så fort
jag hänvisar till Svensk författningssamling (SFS) så är det riksdag eller regering
som ligger bakom. Vid något tillfälle nämner jag regleringsbrev. Det är huvudsakligen en fråga om tilldelning av resurser och ett ekonomiskt styrmedel över
statens myndigheter som regeringen föreslår riksdagen att besluta om. Utredningsväsendet är en del av statsmakten. Statens offentliga utredningar (SOU)
får sina direktiv av ett statsråd, till exempel en utbildningsminister. Även myndigheter kan ha utredningsresurser. Det gäller särskilt ett universitetsorgan som
under perioderna haft olika namn och numera närmast motsvaras av Högskoleverket: Universitetskanslern, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ).
Nästa nivå och den andra kategorin är myndigheterna. Myndigheter har
uppdrag och viss beslutsrätt delegerad till sig från regeringen. Myndigheter i det
här sammanhanget är Skolöverstyrelsen (SÖ), högskolorna, UHÄ samt Stockholms stadsfullmäktige. På myndigheterna finns funktioner och positioner med
särskilt myndighetsansvar. Dessa har växlat mellan perioderna. Några exempel
är: bibliotekskonsulentbyrå, högskolestyrelse, generaldirektör, bibliotekskonsulent, stadsbibliotekarie, rektor, prefekt, linjenämndsledamot.
Den tredje nivån och den tredje kategorin är agenter27 vid sidan om egentligt beslutsfattande, såsom intresseorganisationer eller vad som i dagsläget skulle
kallas lobbyister. Exempel är fackförening och, biblioteksförening.
27

Termen agent i stället för aktör har jag argumenterat för i ett annat sammanhang:
Aktör skulle här vara ett etablerat begrepp, men Bourdieu har inte uppskattat
teatermetaforen. Associationerna till att spela en roll, uppföra en pjäs, att uppträda
och följa ett manuskript är felaktig. En agent är i stället en som handlar. Den
grammatiska metaforen kan vara betydelsefull: i aktiv sats förvandlas agenten till
subjekt. Människor spelar inte roller: de intar, tilldelas, skaffar sig positioner. Som
social agent står man visserligen också för andra intressen än dem som man är klart
medveten om (Seldén 2004 s. 90).
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Tre företeelser har genom åren varit särskilt omstridda och föremål för
beslut i mer än en riktning. Dessa tre företeelser är utbrutna ur den kronologiska framställningen och de analyseras separat och var för sig. Dessa tre kategorier är: om utbildningens akademiska nivå, om folkbibliotekarieutbildningens
särart samt frågan om lämplighet för yrket.
POLITISKA BESLUT OM BIBLIOTEKARIEUTBILDNINGAR I SVERIGE

Den reguljära bibliotekarieutbildningen hade en förhistoria. I Magnus
Torstenssons kapitel i boken beskrivs Valfrid Palmgrens utredning och inrättandet av bibliotekskonsulenternas byrå. Dessa händelser var tidiga tecken på att
bibliotekarier kunde behöva utbildning. I själva verket efterfrågade Palmgren
explicit utbildning och var själv aktiv med kursverksamhet. Bibliotekskonsulenterna var inte sysslolösa ifråga om utbildningar. Under tiden 1920-1928 bedrevs
27 så kallade länskurser för sammanlagt 785 deltagare av konsulenterna Fredrik
Hjelmqvist, Knut Tynell, Greta Linder och Hans Küntzel (SE/RA/ 420262/19
Ö II 7-9).

1926-1972. BIBLIOTEKSSKOLAN VID SKOLÖVERSTYRELSEN
Det är inte alldeles klart hur det gick till när biblioteksskolan bildades. Starten
skedde dock inte i skymundan utan annonserades klart och tydligt i Biblioteksbladet (figur 1).
Centralmakten
Det finns ingenting som tyder på att regering och riksdag har varit inblandade i
tillkomsten av den utbildning, som kom att kallas Statens biblioteksskola eller
Skolöverstyrelsens biblioteksskola. Regeringen har tydligen nöjt sig med att
biblioteksbyrån inrättats och sedan låtit viktiga policybeslut fattas på myndighetsnivå. Emellertid är utredningsväsendet en del av centralmaktens funktioner.
En av Statens offentliga utredningar spelade med stor sannolikhet en betydande
roll vid tillkomsten av biblioteksskolan. Folkbildningssakkunnigas betänkande
(SOU 1924:5) innehöll en kraftig markering till förmån för en biblioteksskola.
Dessutom hade man en slagkraftig idé om hur verksamheten skulle kunna
finansieras. En del skulle komma från en särskild del av konsulentbyråns anslag;
en annan del skulle finansieras med avgifter från deltagarna.
Bibliotekskonsulenterna
Bibliotekskonsulenterna hade ett stort manöverutrymme. Som framgår av
Magnus Torstenssons kapitel i denna bok hade de ett särskilt ansvar för och
makt över statens bidrag till kommunala och folkrörelseägda folkbibliotek.
Någon av konsulenterna var redaktör för Biblioteksbladet. Det var visserligen
Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) som ägde Biblioteksbladet men
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någon av konsulenterna satt alltid i styrelsen för föreningen; Knut Tynell var
även ordförande en period. Samarbetet mellan konsulenter och biblioteksförening bär något av en personalunion över sig, med konsulenterna som den
dominerande parten. Svenska folkbibliotekarieföreningen (SFF; folkbibliotekariernas fackförening) var en tredje samarbetspartner inte minst ifråga om texter
till BBL. Samarbetet gällde även mellan biblioteksföreningen och fackföreningen. Således blev den fackliga lönefrågan, med Bianca Bianchini28 som
särskilt drivande, ett huvudnummer för somliga av biblioteksföreningens
möten. Även konsulenterna engagerade sig i lönefrågan, vilket framgår av handlingar i Riksarkivet. Särskilt uppmärksammade konsulenterna centralbibliotekarien Nils Genells utredning (1938). Centralbibliotekarierna (senare benämnda
länsbibliotekarier) kom till 1930 i samband med att statsbidragen till
folkbiblioteken fick en betydelsefull förstärkning (jämför Frenander i denna
volym). På det viset fick konsulenterna en förlängd arm (många armar) ut i
länen. Där kunde de vara nyttiga till exempel i arbetet med att förstärka och
harmoniera utbildningen under den förpraktik som fordrades för att bli antagen
till biblioteksskolan. Centralbibliotekarien Folke Nosslin i Malmö var den som
särskilt engagerades för att göra en kartläggning av vilka modeller för bibliotekselevernas praktiska tjänstgöring som fanns (SE/RA/420262/19 Ö II 7-9).
De tre organisationerna i toppen på den svenska bibliotekspyramiden har
drag av korporationer och de agerar med Biblioteksbladet som bas.29 Ett
korporativistiskt sätt att bedriva politik var en gångbar ideologi under den
period som behandlas här, så samarbetet framstod antagligen som praktiskt och
effektivt och snarare ägnat att framkalla samförstånd än som något som kunde
framkalla jäv. Den situation som skisserats ovan kan vara en förklaring till att
konsulenterna ansåg sig ha mandat att inrätta en biblioteksskola, i synnerhet
som de kunde hämta en viss legitimitet från Folkbildningssakkunnigas (SOU
1924:5) pekpinne.
Den första bibliotekskursen 1926 är väl dokumenterad såväl i arkiv som i
Biblioteksbladet (Skolöverstyrelsen F Ia/1; Tynell 1927). I de nämnda arkivhandlingarna noteras kungörelsen av kursen och den uppenbarar sig också i
Biblioteksbladet 1925 (Bibliotekskurs 1925). Denna händelse utgör grundandet
av den första biblioteksskolan i Sverige.

28

Biblioteksassistent vid Stockholms stadsbibliotek, därefter stabsbibliotekarie vid försvarsmakten, senare stadsbibliotekarie i Norrköping.

29

Temat med korporativistiska tendenser i beslutsfattande tas upp på flera platser i
boken.
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Figur 1. Källa till bild: Bibliotekskurs (1925) BBL vol.10:154.

Däremot går det inte i källmaterialet att hitta några formella överväganden
eller beslut kring inrättandet av biblioteksskolan, i varje fall inte i de delar av
Skolöverstyrelsens arkiv som berör biblioteksskolan. Den som fick bära tyngsta
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bördan vid bildandet, genomförandet och utvärderingen av ”bibliotekskursen”
var Knut Tynell, som just 1926 efterträdde Fredrik Hjelmqvist, som förste
bibliotekskonsulent. Hjelmqvist övergick i sin tur till att bli stadsbibliotekarie
vid det nybildade Stockholms stadsbibliotek. Tynell noterade problem med
otillräcklighet vid sin utvärdering av den första kursen. Konsulenterna arbetade
oförtrutet med frågan under de följande decennierna. Om man granskar kurs
för kurs i en enda följd framstår en bild av upprepning och oföränderlighet.
Studerar man arkivhandlingar utöver kursdokumenten kommer det fram en
annan bild särskilt om man granskar över den långa tidsperiod, som det är
frågan om.
Tiden för att vistas på plats för själva biblioteksskolan kunde inte förlängas
hur mycket som helst. Fyra månader kunde kanske bli sex eller sju, men där
någonstans gick smärtgränsen. Även om skolöverstyrelsen hade vissa anslag för
skolan så var den avgiftsfinansierad av kursdeltagarna. Deras uppehälle utanför
hemorten var kostsamt. Man kunde emellertid effektivisera andra delar av
utbildningen.
En gedigen utbildningsbakgrund var en av fordringarna, som från början
inte var formulerad, men som framgår när man studerar hur urvalet av de
antagna ser ut. Akademisk träning var inte något som biblioteksskolan var
rustad för; den skulle vara avklarad före biblioteksskolan. På 1920-talet hade en
högre lärarinneexamen hög status liksom förstås i ännu högre grad akademiska
examina. Studentexamen och fullgjord åttaklassig flickskola var en utbildningsnivå som tydde på intellektuella ambitioner. Som framgår av citatet (s. 235,
SE/RA/ 420262/19/F I a/33) blev man på 1940-talet mer beredd att explicit
formulera sig om det akademiska kravet.
Erfarenhet av praktiskt biblioteksarbete var ett antagningskrav som formulerades redan från begynnelsen. Den kunde vara av varierande omfattning och
kvalitet och här kunde insatser göras. Centralbibliotekarien Folke Nosslin i
Malmö engagerades på 1930-talet för att göra en kartläggning av vilka modeller
för bibliotekselevernas praktiska tjänstgöring som fanns. Vid möten med
centralbibliotekarierna arbetade konsulenterna för att uppnå en enhetlighet vid
utformningen. Det formulerades planer för vad som skulle ingå. Erfarenhet
värderades olika beroende på bibliotek. Dock fästes stort avseende vid de graderade betyg på avlagd praktik som avkrävdes av bibliotekschefen.
Om 1930-talet handlade om graden av kvalitet på bibliotekserfarenhet och
1940-talet om utbildningsbakgrund, så handlade 1950-talet om att intensifiera
utbildningsinnehållet. Vid Uppsala stadsbibliotek startade Folkbibliotekens
korrespondensinstitut 1953 under ledning av centralbibliotekarien Paul
Harnesk. Det är inte tydligt i materialet vad som låg bakom beslutet eller varför
det genomfördes just då. Kunskaper i katalogisering klassifikation och handböcker skulle enligt planeringen av praktikperioden inhämtas under den tiden.
Genomförandet av praktikplanen varierade mellan praktikbiblioteken som på
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ett sätt som oroade konsulenterna ända sedan 1930-talet. En korrespondenskurs
skulle skapa likformighet i kunskaper mellan deltagarna och gav konsulenterna
kontroll över deltagarnas kunskapsnivå med hjälp av den förlängda armen av en
centralbibliotekarie. Kursbreven behandlade katalogisering, klassifikation och
handböcker. Kursen avslutades med skrivningar och betygssattes i alla tre
ämnena på en sjugradig skala. Kursen var avgiftsfinansierad av kursdeltagarna
(Folkbibliotekens korrespondensinstitut 1953-1973). Eftersom den var tänkt
att fullgöras under bibliotekspraktiken kanske inte avgiften kändes betungande.
Praktiken var i de flesta fall avlönad. På det sättet frigjordes tid vid undervisningen på plats vid biblioteksskolan. Man kan se korrespondenskursen som ett
sätt att komma åt en del av den otillräcklighet som Tynell noterade 1926, vid
sidan av att förlänga kurstiden på plats i Stockholmstrakten.
Utbildningen bestod av förpraktik, korrespondensstudier samt studier på
plats på Sveavägen eller senare i Solna. Alla tre delarna utmärktes av multipla
utvärderingar, i de flesta fall utförda enligt en sjugradig skala. Utöver dokumenterade kunskaper utvärderades särskilt elevernas lämplighet; man kan lägga
märke till att terminologin för studenterna var just elever. En slutsats att dra av
konsulenternas verksamhet med biblioteksskolan är att man verkade för bibliotekariekårens akademiska status och professionalisering. Tidigare studier visar
att ambitionen lyckades och att en kader av folkbibliotekarier skapades som
med all rätt skulle kunna sägas ha format en profession (Seldén 2007a).
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Figur 2: Utbildningsbakgrund för bibliotekarier (inte bara folkbibliotekarier) 18701960-tal efter utbildningsår. Källa: Data från fyra biblioteksmatriklar (jfr
Seldén 2007a).
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Något som framstår som särskilt tydligt vid granskningen av konsulenternas
verksamhet med biblioteksskolan är deras benägenhet för utvärdering, betygssättning och kontroll. Med de kunskaper som de skaffade sig om varje individ
måste deras uppfattning och kunskaper om hur folkbiblioteksverksamhet
bedrevs ute i landet ha varit smått fenomenal. Med hjälp av den återkommande
utgivningen av matriklar som utomordentligt detaljerat30 förtecknade den del av
biblioteksarbetarna, som ”räknades”, kunde kontrollen över vilka som rätteligen
tillhörde folkbibliotekariekåren ytterligare säkerställas (Seldén 2007a).
Ledning och styrning av bibliotekarieutbildning låg sålunda från 1926 och
fram till 1972 vid en statlig myndighet, ett ämbetsverk, skolöverstyrelsen. All
policy var delegerad till ett från regeringen självständigt ämbetsverk. Inrättandet
av biblioteksskolan var alltså ett policybeslut på myndighetsnivå. Regeringen
intog en passiv hållning.
Med tanke på att arkivet efter konsulenterna är mycket välbevarat, så är det
också anmärkningsvärt att de båda viktiga politiska besluten om att kräva
akademisk examen för inträde på skolan och om att inrätta ett korrespondensinstitut inte är tydligt dokumenterade.
Agenter vid sidan av centralmakt och myndigheter
Under 1950-talet förekom initiativ för att förändra bibliotekarieutbildningen,
men sådden föll på hälleberget. Två förslag kom från intresseorganisationer.
Svenska folkbibliotekarieföreningens utbildningskommitté (1952) föreslog
en femårig folkbibliotekarieutbildning vid ett särskilt institut i stiftelseform.
Förslaget sköts i sank av en intern protestskrivelse, som utgjorde en plaidoyer
för vikten av en akademisk utbildning som grund för att utöva bibliotekarieyrket. Det är intressant att förslaget finns med som bilaga till biblioteksföreningens utbildningsförslag (Sveriges Allmänna Biblioteksförenings utbildningskommitté 1956). SAB ville antagligen därmed understryka att behovet av en
utbildningsreform uppmärksammats även tidigare. Det är möjligt att SÖ:s
negativa inställning var känd även om den inte kom på pränt förrän långt senare (se nedan).
Sveriges Allmänna Biblioteksförenings utbildningskommitté presenterade
1956 ett förslag på utbildningens innehåll. I kursfordringarna ingick två månaders provtjänstgöring med en månad vardera vid vetenskapligt allmänbibliotek
och folkbibliotek. Kommittén skisserar utförligt innehållet i ettbetygs-, tvåbetygs- och trebetygskurser, vilka skulle distribueras vid fyra universitet och högskolor. Parallellt med tvåbetygskursen skulle praktikanttjänstgöring förekomma,
30

Födelseort, faderns yrke, examina, tjänstgöringar, studieresor, publikationer, giftermål, makes namn, barns namn mm.
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vilka uppgifter tillsammans beräknades till 2 terminer. Ettbetygskursen beräknades till en termin. Trebetygskursen var individuell och inkluderade en uppsats (1956, s. 606ff.).
Tillsättandet av utredningen hade en förhistoria i två konferenser, 1954 och
1955, med deltagare från folkbibliotek, vetenskapliga bibliotek och SÖ:s bibliotekssektion, varvid det uttrycktes intresse för en gemensam grundutbildning.
SAB:s utbildningskommitté konstaterar själv att “Redan kommitténs sammansättning anger att utredningsuppdraget avsåg utbildning av bibliotekarier vid
såväl folkbibliotek som vetenskapliga allmän- och specialbibliotek” (1956
s. 595, 589).
I bilagor redovisades, som nämndes ovan, SFF:s utbildningskommittés
förslag från 1952 liksom uppgifter om Folkbibliotekens korrespondensinstituts
undervisning, Statens biblioteksskolas kursplan och en kursplan från Kungliga
Bibliotekets kurs i allmän bibliotekskunskap (1956).
På hösten 1957 uppvaktades ecklesiastikministern av SAB:s utbildningskommitté, som önskade åtgärder för en reform av bibliotekarieutbildningen.
Departementet remitterade förslaget till SÖ, Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ remitterade i sin tur till universiteten. Uppsalas
och Lunds universitet ställde sig förhållandevis positiva till förslaget medan det i
Göteborg avvisade utbildningen som ovetenskaplig (SOU 1969:37 s. 34, 46).
Efter ett anmärkningsvärt dröjsmål sköt Skolöverstyrelsen förslaget i sank
1961 i ett remissyttrande till regeringen. Som motiv för dröjsmålet angavs att
man hade velat avvakta rationaliseringsutredningen (jämför Limberg respektive
Lindberg i denna volym) och skrev vidare att
Rationaliseringsutredningsundersökningens material framhäver, att folkbibliotekarieyrket ifråga om kunskapsfordringar och arbetsuppgifter har
en markerad särart och klart skiljer sig från andra bibliotekariekategoriers
arbete. (SE/RA/420262.19 Ö IV:12 Koncept till skrivelse till konungen)31

Vid denna tid agerade alltså konsulenterna för att behålla sin egen biblioteksskoleverksamhet och argumenterade med hjälp av särartsargumentet; se
nedan. (jfr Seldén & Sjölin 2003 s. 40f.)
Stockholms stadsbibliotek, med stadsbibliotekarien och professorn i slaviska
språk Knut Knutsson som drivande, var en agent med makt och resurser att
agera utanför statens och bibliotekskonsulenternas räckhåll och kontroll.
31

Det är intressant att bibliotekskonsulenten Hjelmquist dels var ledamot av Rationaliseringsutredningen och dels kontrasignerade generaldirektörens skrivelse till
konungen, dvs. regeringen.
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Genom ett stadsfullmäktigebeslut inrättades en biblioteksskola år 1948. Verksamheten avslutades 1977. Genom bibliotekets egen försorg skulle personalen
utbildas till fil.kand. respektive fil. lic.-nivå (Ahlstedt 1950; Ahlstedt 1990;
Knutsson 1949; Stockholms stadsbibliotek 1948). Det finns anledning att sätta
frågetecken kring ambitionerna. Personalen vid stadsbiblioteket torde ha haft
svårigheter att validera sin utbildning vid en övergång till ett annat bibliotek (jfr
Seldén & Sjölin 2003).

1972-1993. BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN BLIR EN DEL AV
HÖGSKOLAN I BORÅS

Bibliotekshögskolans tillkomst 1972 föregicks av en statlig utredning (SOU
1969:37). Det tog sju år från regeringens första initiativ till själva inrättandet.
Bibliotekshögskolan inrättades som en självständig högskola och var en egen
myndighet i fem år. 1977 inlemmades Bibliotekshögskolan i det allmänna
högskolesystemet och fördes till Högskolan i Borås. Det innebär att perioden
egentligen består av två: självständighetsperioden 1972-1977 och perioden som
en del av Högskolan i Borås 1977-1993. Emellertid går perioderna innehållsmässigt in i varandra så det är praktiskt att se perioderna som en enda.
Centralmakten
Vid tillkomsten av Bibliotekshögskolan agerade regeringen på två sätt: genom
att först ge direktiv till en utredning om utbildningen (SOU 1969:37) och
senare genom att lägga en proposition (Prop. 1971:52) om inrättande. Utredningsväsendet är en del av centralmakten, men har inte regeringens och riksdagens beslutsmakt. Under perioden förekommer flera inflytelserika utredningar; dispositionsmässigt behandlas några av dem för sig, eftersom de inte
passar i den kronologiska framställningen.
Tidsutdräkten mellan utredningsdirektiv och högskolans inrättande, sju år,
gjorde att tre olika utbildningsministrar i följd blev inblandade: Ragnar Edenman 1957-1967, Olof Palme 1967-1969 och Ingvar Carls-son 1969-1973.
Direktiven skrevs 1965; utredningen tillsattes 1966; utredningen blev färdig
1969 (SOU 1969:37); propositionen till riksdagen lades 1971 (Prop. 1971:52);
organisationskommittén arbetade 1971-1972; stadgan (SFS 1972:308) publicerades 1972 och utbildningen startade hösten 1972. Det är svårt att få klarhet i
varför Ragnar Edenman som ecklesiastikminister just 1965 beslöt sig för att låta
utreda bibliotekarieutbildningen. År 1961 hade regeringen fått Skolöverstyrelsens (bibliotekskonsulenternas) avvisande av Sveriges Allmänna Biblioteksförenings förslag om bibliotekarieutbildning vid universiteten. Året därefter
kom en propå från Ingenjörsakademin om en dokumentalistutbildning (Ingenjörsvetenskapsakademien, 1962). Kanske var det den propån som fick Ragnar
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Edenman att 1965 ta initiativ till en utredning av bibliotekariers, arkivariers och
dokumentalisters utbildning. I direktiv till utredningen lät statsrådet framskymta en vision av ett gemensamt institut som skulle utbilda dessa tre yrkeskategorier under samma tak.
Utredningen hade många ledamöter och tillkallade experter och leddes politiskt av riksdagsmannen Bo Martinsson32 (se vidare Seldén & Sjölin 2003).
Utredningen föreslog att de tre yrkesgrupperna skulle ha helt skilda utbildningar: arkivarier vid arkiv, dokumentlister vid universitet och bibliotekarier vid
ett institut direkt underställt regeringen. Bibliotekarieutbildningen skulle vara
tvåårig med inbyggd praktik och bygga på förkunskaper: ”Vad förkunskaperna
angår bör endast sökande med någon form av eftergymnasial utbildning kunna
vinna tillträde till yrkesutbildningen”, underströk utredarna. Ifråga om högskolestudier skulle de vara minst tvååriga (SOU 1969:37 s. 104). Undervisningen
skulle vara gemensam under två terminer och under de återstående två delas i
tre inriktningar: folkbibliotek, forskningsbibliotek och gymnasiebibliotek. Utbildning för grundskolebibliotek skulle ske för sig och bygga på en lärarexamen.
År 1969 lämnades utredningens resultat till utbildningsministern, Olof Palme.
Utredningens förslag blev, efter politiskt motiverade ändringar, underlag för
den propositionen 1971 som i sin tur ledde fram till Bibliotekshögskolan. Det
föll på utbildningsminister Ingvar Carlssons lott att lägga fram propositionen
om bibliotekarieutbildning för riksdagen (Regeringen 1971; SFS 1972:308). En
viktig ändring som infördes var att utbildningen skulle hållas samman i tre terminer och den fjärde terminen delas i två inriktningar; folkbibliotek och forskningsbibliotek.
Ideologiska synpunkter på rekrytering till högre utbildning fick ett genomslag i proposition och beslut. Breddad rekrytering säkerställdes genom att
arbetserfarenhet kunde valideras som gymnasiestudier och genom att antagning
företogs i olika kvotgrupper. En egendomlighet i konstruktionen gjorde att
yrkeslivserfarenhet även kunde kompensera högskolestudier i somliga fall.
Bibliotekshögskolan blev det första exemplet på genomförandet av radikal
breddad rekrytering. Senare regelverk, ’25:4-regeln’33, för högskoleområdet i sin
helhet blev mindre radikalt.

32

Bo Martinsson var jurist, riksdagsman för socialdemokraterna och blev generaldirektör för Kriminalvårdsverket; han blev också ordförande i SAB.

33

25:4-regeln innebar att 25 års ålder och 4 års yrkesverksamhet skulle jämställas med
allmän behörighet från gymnasiet.
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Bibliotekshögskolan (BHS) inrättades som självständig högskola, men självständigheten blev kortvarig: 1972-1977. Dock inte riktigt på det sätt som
utredningen (SOU 1969:37) hade menat: direkt under regeringen. Makten att
besluta om utbildningsplan togs av Universitetskanslersämbetet 1975.
Det är särskilt intressant att frågan om forskning inte ingick i utredningens
(SOU 1969:37) uppdrag (Torstensson 1991). Det ledde till att lärarkåren i
mycket liten utsträckning bemannades med forskarutbildade lärare och inte
någon med anknytning till ämnet. Lars Höglund – sedermera landets förste
professor i Biblioteks- och informationsvetenskap – pekar i en kommentar till
utredningen på att forskningskriteriet är ofullgånget i en diskussion om bibliotekarieutbildningen ur en professionaliseringsaspekt och ser framtida möjligheter i utredningens (Gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen, 1991)
förslag (Höglund 1991).
Statsmakternas beslut att förlägga Bibliotekshögskolan till Borås orsakade en
del rabalder. Beslutet argumenterades regionalpolitiskt; Sjuhäradsbygden hade
en relativt sett låg utbildningsnivå. Lokaliseringen hade inget egentligt samband
med just bibliotekarieutbildningen. Kanske var Bibliotekshögskolan en tänkt
förpost till den allmänna högskolereformen fem år senare. Lokaliseringen fick
några opraktiska konsekvenser, eftersom statens övriga myndigheter på biblioteksområdet, såsom Kulturrådet och nationalbiblioteket låg kvar i huvudstaden.
Det finns anledning att tro att delar av resurstilldelningen under de följande
åren, särskilt den för uppbyggnaden av bibliotekssamlingar på biblioteksområdet, var en konsekvens av beslutet och en kompensation för lokaliseringen
långt från andra stora biblioteksresurser.
Högskolereformen 1977 inlemmade Bibliotekshögskolan i högskoleväsendet. Som en konsekvens inrättades i det generella systemet en tvåårig bibliotekarielinje, som enligt regleringsbrev skulle bedrivas i Borås och endast där. På utbildningsbevisen ändrades bibliotekarieexamen till högskoleexamen på bibliotekarielinjen; benämningen tydliggör att examen är på en lägre nivå än kandidatexamen. Utformningen av linjer och deras omfattning beslutades på nationell nivå. Vad gäller innehåll och utformning av utbildningen inom en linje delegerades ansvaret till en lokal linjenämnd (se nedan).
Under perioden 1977 till 1992 utövade regering och riksdag kontinuerlig
styrning av högskolorna genom så kallade regleringsbrev; riksdagen fattade
beslut om dessa varje år. Regleringsbreven bestämde de ekonomiska ramarna för
varje särskild utbildningssektor vid varje särskild högskola. Bibliotekshögskolan
tillhörde den så kallade kultur- och informationssektorn och var den enda
utbildning vid Högskolan i Borås som tillhörde denna sektor. Vid sidan av
Umeå universitet hade Högskolan i Borås de största anslagen inom sektorn.
Regleringsbreven användes också för årliga beslut om utbildningarnas dimens-
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ionering och lokalisering; till exempel bestämdes att Bibliotekshögskolan skulle
bedriva utbildning i Umeå i två omgångar på 1980-talet.
Regeringen har tillgång till utredningsväsendet. Vid några tillfällen användes
det av regeringen i syfte att påverka innehåll och organisation. I slutet av 1980talet gjorde Sveriges Allmänna Biblioteksförening en hänvändelse till regeringen
föranledd av en skrift från en grupp länsbibliotekarier (Sveriges Allmänna
Biblioteksförening. för regionala biblioteksfrågor, 1989). Innebörden av hänvändelsen var att folkbibliotekarieutbildningen var eftersatt och att en sådan
utbildning behövde vara separat. Liknande tankar hade framförts redan 1984 av
Folkbiblioteksutredningen. Hänvändelsen 1989 går att sätta i samband med
remissomgång och linjenämndsbeslut angående sammanhållen utbildning eller
ej (Jämför nedan; Protokoll LNKI 89/3).
Med anledning av hänvändelsen tillsattes en utredning under Universitetsoch högskoleämbetes hägn. En statssekreterare åt utbildningsminister Bengt
Göransson, Gunnar Svensson, som nyss hade avgått i samband med att Göran
Persson tillträdde skolministerposten, tillsattes som ordförande. Ytterligare en
politiker ingick som ledamot, i övrigt ingick experter, varav minst en med internationell tyngd inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap: professor
Marjatta Okko, professor vid univerisitetet i Tammerfors. Utredningen hade
genom sin sammansättning av såväl politiker som experter möjlighet att med
stor tyngd ge tydliga besked i frågorna både om folkbibliotekarieutbildningens
särart och om utbildningens akademiska nivå. Utbildningen skulle vara sammanhållen oavsett bibliotekstyp. Utredningen sköt in sig på utbildningens låga
akademiska nivå: ”Större delen av undervisningen i bibliotekarieutbildningen
bör meddelas av forskarutbildade lärare” (Gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen 1991:17 s. 14). Den lade dock ingen grund för formella beslut
eftersom det blev regeringsskifte. Hänvändelsen från biblioteksföreningen och
’Svenssogruppens’ ställningstagande har utförligt behandlats av Mats Sjölin
Dolatkhah (i Seldén & Sjölin 2003).
En bedömning är, att inflytandet från utredningen, trots regeringsskiftet,
blev stort i följande skeden. I en intervju år 2009 som författaren gjorde med
Bengt Göransson, som 1991 var utbildningsminister, framkom att en
särartslösning för folkbiblioteksutbildning inte hade varit politiskt gångbar.
Man kan spekulera i hur regeringen, om den hade suttit kvar, skulle ha agerat
för att kunna återkalla beslut av linjenämnden, som ju faktiskt hade beslutsrätten delegerad till sig. En tänkbar åtgärd hade varit att följa utredningens
förslag att flytta större delen av bibliotekarieutbildningen till andra lärosäten
med större akademisk tyngd.
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Två andra utredningar påverkade bibliotekarieutbildningen, dock inte i
samma grad. Somliga arbetsuppgifter vid forskningsbibliotek fordrar eller drar
stor nytta av en forskarutbildning. Under 1980-talet befarades ett överskott av
forskarutbildade personer i olika ämnen, men framför allt inom humaniora. I
kölvattnet på den så kallade Andrénska utredningen (SOU 1981:30) om forskarutbildningens meritvärde i allmänhet, tillsattes en utredning på högskoleämbetesnivå (Antonsson 1984) för att bereda vägen för en ettårig bibliotekarieutbildning för innehavare av doktorsexamen. Denna genomfördes också i två
omgångar genom att dimensioneringen av den tvååriga utbildningen minskades, men satte inte några djupa spår (Seldén 1989).
Utredningen om forskningsanknytning av bibliotekarieutbildningen (Tengström 1986) fick så småningom betydelse för bibliotekarieutbildningen genom
grundandet av ett Centrum för biblioteksforskning i Göteborg och genom att
riksdagen inrättade en professur 1991, även den i Göteborg. Dess stora inverkan infann sig under nästa period i bibliotekarieutbildningens historia.
Myndigheten: linjenämnden för kultur- och informationsyrken
Bibliotekshögskolan inrättades alltså 1972 och var en självständig högskola
under fem år. Den hade då en egen styrelse. Enligt högskoleförordningen 1977:
263 infördes linjenämnder som styrande organ för utbildningarnas innehåll och
organisation. Man skulle kunna kalla den senare delen av perioden, 1977-1993,
för linjenämndsepoken.
Utredningen om bibliotekarieutbildningen hade velat ha ett institut placerat
direkt under regeringen – kanske sneglade man på danska förhållanden – men
så blev det inte. Universitetskanslersämbetet fick ta emot den organisation som
hade tagits fram av en organisationskommitté under Skolöverstyrelsens överinseende i enlighet med överstyrelsens traditioner ifråga om skolledare och schemaläggning, vilka knappast överensstämde med ämbetets. Utbildningsbyrån vid
ämbetet tog 1975 itu med att skriva en utbildningsplan.
Trots den korta tid som Bibliotekshögskolan existerade som självständig
högskola, hann utbildningsnämnd och styrelse med att redan 1975 tillsätta en
översynsgrupp som 1977 kom med ett förslag till en reviderad utbildning. I
stället för tre terminers sammanhållen utbildning skulle det räcka med två; det
skulle behövas fyra vetenskapligt kompetenta universitetslektorer; studenterna
skulle inte behöva skriva någon uppsats; praktiken skulle förlängas från tio till
tretton veckor (Bibliotekshögskolan, Översynsgruppen 1977). Man kan observera att man ville höja lärarnas akademiska nivå, men inte studenternas.
Det kan noteras att den ansvarige ’politikern’ i detta skede var den lokala
styrelsen och att man ändrade tillbaka utbildningsministerns ändring av utredningens förslag om antalet sammanhållna terminer. Några universitetslektorer
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lyckades man inte utverka. Genom att högskolan i Sverige fick ny lag och
förordning 1977 hamnade översynsgruppens förslag på linjenämndens bord.
Linjenämnden fick i 1977 års förordning (SFS 1977:263) en stark och självständig ställning; den bestämde över utbildningens innehåll och organisation,
det vill säga den lokala planen. Som tidigare nämnts bestämde regeringen om
själva existensen av en bibliotekarielinje, samt om medel och dimensionering,
medan Universitets- och högskoleämbetet bestämde om den nationellt giltiga
allmänna planen. Linjenämnden var utan tvekan det mäktigaste organet ur
utbildningens synvinkel, men högskolestyrelsen hade makt att tulla på kulturoch informationssektorns anslag för högskolans gemensamma behov; bibliotekarieutbildningen var länge den största och bäst finansierade utbildningen vid
Högskolan i Borås.
Linjenämnden var partssammansatt. Studenter och lärare utsågs genom val
inom sina korporationer, medan yrkeslivsrepresentanter utsågs av högskolestyrelsen efter nominering av relevanta organisationer. De viktigaste nominerande organisationerna var Sveriges Allmänna Biblioteksförening, fackföreningen DIK (Dokumentation, information och kultur), Kulturrådet, Kungliga
Biblioteket samt föregångarna till Sveriges kommuner och landsting. Yrkeslivsföreträdarna var nästan alltid bibliotekarier. Den fattade med några års mellanrum två viktiga policybeslut båda gällande graden av sammanhållen utbildning.
Det första beslutet gällde att ta ställning till översynsgruppens förslag och togs
först 1979. Förslaget följdes ifråga om att antalet sammanhållna terminer skulle
vara två av fyra. Praktiken delades på två perioder, en på tre och en annan på tio
veckor. Uppsatsen fick vara kvar (Protokoll LNKI 79/4).
Det andra beslutet 1989, som bara hann vara i effekt en kort tid innan
högskolereformen 1992 beslutades, innebar att endast en fjärdedel av utbildningen skulle vara gemensam mellan de båda inriktningarna. Den lilla, men
dock akademiska uppsats som funnits avskaffades. Reformen 1989 föregicks av
en remissomgång där de tunga instanserna på folkbiblioteksområdet förespråkade en total uppdelning av utbildningen enligt Remissammanställning i linjenämndens handlingar. Den lokala policyn var alltså helt annorlunda än intentionen på centralt politiskt håll vid Bibliotekshögskolans inrättande (Protokoll
LNKI 89/3). Jämför också vad som ovan sagts om Gruppen för översyn av
bibliotekarieutbildningen (1991). Linjenämndsperioden skulle behöva underkastas ytterligare studier, vilket dock försvåras av linjenämndsprotokollens torftiga utformning.
Agenter vid sidan av centralmakt och myndigheter
Sveriges Allmänna Biblioteksförening (1989) agerade under perioden till
förmån för en särartslösning för folkbibliotekariernas utbildning (se ovan). I
samma riktning agerade de remissinstanser till linjenämnden som fick yttra sig
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om graden av sammanhållen utbildning. Det kan noteras att SAB 1956 agerade
för en mellan bibliotekstyperna sammanhållen utbildning.

1993-2007. FLERA LÄROSÄTEN
Högskoleförordningen (1993:100) som infördes efter ett regeringsskifte år 1991
innebar bland annat att monopolställningen för bibliotekarieutbildningen i
Borås upphörde, vilket inte betydde att själva utbildningen upphörde. Universiteten i Umeå, Uppsala och Lund startade genast bibliotekarieutbildningar,
senare även i Växjö. Alla fem lärosätena valde magisterexamen som det normala
målet för en bibliotekarieutbildning. Utbildningen i Borås fortsatte att vara den
i särklass största utbildningsanordnaren. Perioden skulle kunna kallas magisterexamensepoken. Dessvärre är perioden inte särskilt väl undersökt ur bibliotekarieutbildningens synvinkel.
Centralmakten
Efter ett regeringsskifte 1991 tillkom under 1992 och 1993 en ny högskolelag
och en ny högskoleförordning (SFS 1992:1434; SFS 1993: 100). Centralmaktens detaljreglering av lärosätena minskade. Antalet utbildningar som reglerades
i författningstext minskade radikalt. Bland de utbildningar som inte längre
reglerades av staten befann sig bibliotekarieutbildningen. Det överlämnades åt
lärosätenas styrelser att besluta om utbildningsutbud och dimensionering.
Utbildningarnas finansiering bestämdes efter prestation. ’Prislappen’ på en utbildningsplats bestämdes efter en schablon. Eftersom bibliotekarieutbildningen
hänfördes till en viss grupp i schablonen fanns ändå ett visst medvetande från
statens sida om utbildningens existens, även om man inte längre tog ansvar för
utbildningens längd, nivå eller innehåll.
Ett betydelsefullt beslut på central nivå företogs redan i slutet av föregående
period, nämligen inrättandet av professuren i biblioteks- och informationsvetenskap år 1991. Professuren fick sin förste ordinarie innehavare, Lars
Höglund, som fick sin fullmakt 1994. Dessförinnan upprätthölls professuren
under en period av Erland Munch-Petersen. De första doktoranderna i ämnet
antogs 1993 och den första disputationen ägde rum redan samma år.
Myndigheterna
Samtliga utbildningsanordnare bestämde sig, som nämnts, för att en magisterexamen skulle vara den normala nivån för en bibliotekarieutbildning. Det
innebar ett skarpt trendbrott vad gäller akademisk nivå. Utbildningarna akademiserades utifrån att tillhöra ett vetenskapligt ämne. Det blev möjligt genom
tillkomsten av den nämnda professuren i Göteborg.

BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

205

Den här omvandlingen av utbildningen skulle behöva bli föremål för en
särskild undersökning. Intentioner har artikulerats och genomföranden har i
viss mån redovisats, men åtskilligt är okänt, särskilt ifråga om skillnader och
likheter mellan de olika utbildningsanordnarna. En artikel av Romulo Enmark
(1993), en av de huvudansvariga för utbildningens akademisering, visar på inte
bara att, utan även hur akademiseringen skulle genomföras (se även Enmark
och Seldén 1998). För sitt värv kunde han stödja sig på egna erfarenheter som
föreståndare för det nämnda Centrum för biblioteksforskning.
Bibliotekarieutbildningen skulle enligt planen vara fyraårig. Den biblioteksoch informationsvetenskapliga delen skulle omfatta minst två år motsvarande
120 poäng enligt den tidens sätt att räkna, men kunde vara längre. Det betydde
att utbildningen kunde innehålla studier upp till 120 poäng i andra ämnen;
dessa studier kunde bedrivas före eller efter de biblioteks- och informationsvetenskapliga studierna.
Agenter vid sidan av centralmakt och myndigheter
Det har inte gått att urskilja några särskilda aktioner på utbildningens område
under perioden. En tolkning kan vara, att beskedet från centralmakten om
högskolemässighet var så tydligt att initiativ kring bibliotekarieutbildning
naturligt hamnade på myndighetsnivån. Den nämnde Enmark kan med en viss
rätt beskrivas som en agent, men inom myndigheten.
PERIODEN EFTER 2007

Den omfattande revideringen 2007 av högskoleförordningen (1993:100)
skedde med ett europeiskt perspektiv. Bibliotekarieutbildningar kunde i fortsättningen genomföras dels på kandidatnivå och dels på masternivå. Eftersom
förändringarna bygger på den så kallade Bolognadeklarationen så skulle perioden kunna benämnas Bolognaepoken. Ännu mindre än perioden 1993-2007
är perioden efter 2007 undersökt. Farhågor (en yrkesutbildning på tre år på
kandidatnivå blir för kort och för ensidig) har ventilerats, bland annat av den
här författaren (Seldén 2007b). En vanlig europeisk modell är att yrkesutbildningar genomförs på avancerad nivå, medan grundnivån är till för att socialisera
sig akademiskt och för att på en grundnivå lära sig tänka vetenskapligt. Svenska
yrkesutbildningar har istället en tendens att starta på grundnivå direkt på en
gymnasiekompetens som grund.
Centralmakten
I anslutning till Bolognadeklarationen infördes tre nivåer i den akademiska
utbildningen, som innebar stora organisatoriska förändringar. Den svenska
lagstiftningen skiljde sig från deklarationen i så måtto att forskarutbildningen
definierades som en egen nivå, medan Europa i övrigt låter den tillhöra den
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andra cykeln tillsammans med masterutbildningen. Ytterligare en svensk detalj
är att magisterexamen finns kvar som en etappavgång från masterutbildningen.
Den ekonomiskpolitiska avsikten i Bologna-deklarationen med ledorden
anställningsbarhet, mobilitet och konkurrenskraft innebar en tydlig och medveten hierarkisering av den akademiska arbetsmarknaden.
Myndigheterna
De fem utbildningsanordnarna valde olika strategier för att organisera sina
utbildningar. Universiteten i Lund och Uppsala beslöt att erbjuda utbildningar
endast på avancerad nivå. Samtidigt breddade man sina utbildningar mot arkiv
och museer. Slutmålet för studenten var en masterexamen. I Umeå valde
universitetet en utbildningsmodell som sträckte sig över gränsen för grundnivå
och avancerad nivå med ett slutmål i en magisterexamen. Linnéuniversitetet
stannade inledningsvis vis en utbildning endast på grundnivå, men strävar efter
masterrättigheter. Högskolan i Borås valde modeller med utbildningar på både
grundnivå och masternivå. Den stora volymen av studenter rekryterades på
grundnivå.
Agenter vid sidan av centralmakt och myndigheter
Inte heller under denna period har det gått att urskilja några påfallande aktioner
utanför akademin. Det har visserligen gått några år sedan reformen, men det är
inte särskilt många studenter som har kommit ut med den nya utbildningen i
bagaget. Det kan också ha att göra med att ämnet har mognat med mellan 25
och 30 doktorsexamina och ett tiotal professorer. Det ger akademin med sina
fem lärosäten ett stort övertag ifråga om argument för hur bibliotekarieutbildningar skall byggas upp.
TRE INNEHÅLLSLIGA TEMAN

Tre teman kan vara värda att få en särskild behandling. Det är sådana som har
varit föremål för många och upprepade motstridiga uppfattningar. Det gäller
följande frågor:


bibliotekariens akademiska nivå kopplad till utbildning



fokbibliotekarieutbildningens särart



utbildningens förhållande till bibliotekariens lämplighet för sitt yrke

Bibliotekarieutbildningarnas akademiska nivå
Genomgången i detta avsnitt följer perioderna i bibliotekarieutbildningens
historia. Skiftningarna i de akademiska nivåerna har även behandlats tidigare i
forskningen (Seldén & Sjölin 2003; Seldén 2007b).
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Skolöverstyrelsens biblioteksskola gjorde i sig inga anspråk på att vara på en
akademisk nivå. Snarast kan den beskrivas som en postakademisk yrkesintroduktion, accentuerad av att benämna deltagarna ”elever” och av att betygssättningen följde gymnasiernas sjugradiga skala. Mot bakgrund av alla de delar som
en bibliotekarieutbildning byggde på, särskilt under biblioteksskolans senare år,
framstår en annan bild: akademisk examen, praktik, korrespondenskurs och en
kurs på plats i Solna. Det innebar en skolad bibliotekarie med akademisk
prestige. Det går att följa de olika stegen till att den nivån uppnåddes under
1940- och 1950-tal.
Den jungfruliga utlysningen från 1925 formuleras försiktigt ifråga om
utbildningsbakgrund:
För deltagande i kursen fordras genom betyg eller på annat sätt styrkt för
biblioteksarbete lämpad underbyggnad. Dessutom förutsättes någon tids
praktisk bibliotekstjänstgöring i ett väl ordnat bibliotek. (jfr figur 1)

Desto mer uppmärksammas den faktiska nivån vid dokumentationen av
kursens resultat. Tynell berättar i sin BBL-artikel:
Vad examensmeriterna angår hade av de 35 deltagarna 2 avlagt filosofie
licentiatexamen, 1 filosofie magisterexamen, 11 filosofie kandidatexamen, 8 studentexamen (därav 2 med tentamina för filosofie kandidatexamen, flera med vitsord om universitetsstudier), 7 avgångsexamen från
högre lärarinneseminarium, 2 hade vitsord om studier vid dylikt seminarium, 4 avgångsexamen från åttaklassig flickskola. (Tynell 1927, s. 51)

År 1940 ställdes inga formella krav på skolunderbyggnad; dock kan man
underförstå ett urval grundat på betyg och erfarenhet:
Den, som önskar deltaga i kursen, till vilken endast ett begränsat antal
deltagare kan mottagas, har att senast klockan tolv på dagen den 8
december 1939 till bibliotekskonsulenterna i Kungl. Skolöverstyrelsen,
Hantverkaregatan 8, Stockholm 8, ingiva sin ansökning, till vilken skall
vara fogad åldersbetyg och examensbetyg samt betyg över bibliotekstjänstgöring. (SE/RA/420262/19/F I a/28)

Vid kursen närmast därefter, 1943, formulerades tillträdeskraven explicit
med krav på akademisk examen:
För vinnande av tillträde till kursen kräves, att sökanden fullgjort elevtjänstgöring vid större bibliotek och avlagt akademisk examen eller styrkt
sig ha motsvarande förutsättningar för deltagande i kursen.
(SE/RA/420262/19/F I a/33)

Det går inte att hitta något beslut bakom att utlysningen formulerades med
krav på akademisk examen. Med tanke på att detta beslut annonserades 1943,
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så är det intressant att Stockholms stadsbiblioteks biblioteksskola 1948 och
senare inte hade krav på en akademisk examen för inträde. Inte långt därefter
uttryckte sig även Folkbibliotekssakkunniga (SOU 1949:28) ifrågasättande när
det gällde akademisk examen. Inte heller Utredningen rörande utbildning av
bibliotekspersonal mm (SOU 1969:37) ville begränsa rekryteringen till personer
med akademisk utbildning. Variationerna i kraven på akademisk nivå i bibliotekarieutbildningen och därav följande möjliga variationer i professionell status
har behandlats tidigare av Seldén (2007b).
En slutsats går att formulera och det är att den akademiska nivån från 1950talet till 1970-talet var hög. Bibliotekariekåren har nog aldrig varit så akademiskt välutbildad som då (figur 2); möjligen var den på lika god nivå vid
magisterexamensepokens slut.
Bibliotekshögskoleepoken och linjenämndsepoken innebar en genomsnittlig
sänkning av den akademiska nivån och den därav följande möjliga urholkningen av kaderns professionella status, från det att såväl akademisk nivå som
professionell status varit hög (Nättorp 1987). Det hade flera orsaker. En orsak
var det antagningssystem som varade mellan 1972 och 1986 och som i vissa fall
tillät att yrkesverksamhet validerades som högskolestudier. Det komplicerade
kvotsystemet ledde till att en fjärdedel av alla antagna kom in med slumpens
hjälp (jfr Seldén 1989). En annan orsak var att nivån på högskoleexamen på
bibliotekarielinjen var på en nivå under kandidatexamen, illustrerat av att den
uppsats som ingick i utbildningen befann sig på högst ”B-nivå” och omfattade
blott 5 poäng (en kvarts termin) enligt den tidens sätt att räkna. En tredje orsak
var frånvaron av forskningsanknytning. En fjärde orsak var att det inte krävdes
forskarutbildning för lärarkåren, illustrerat av att ämnesinnehållet i utbildningen inte var ett akademiskt ämne.
Å andra sidan var bibliotekarieutbildningens existens under bibliotekshögskoleepoken och linjenämndsepoken säkrad i förordningstext. (SFS 1972:308;
SFS 1977:263). Staten gav bibliotekarieutbildningen nationell giltighet och
garanterade att den följde lagtextens ramar.
Magisterexamensepoken innebar ett makalöst lyft av biblioteks- och informationsvetenskapen som ett eget akademiskt ämne, tack vare inrättandet av
professuren i ämnet 1991. Å andra sidan saknas sedan 1992 statsmakternas
omsorg om att det skall finnas en bibliotekarieutbildning. De tusentals studenter som examinerades med magisterexamen mellan 1993 och 2008 bör ha inneburit en remarkabel nivåhöjning i akademisk prestige för bibliotekariekåren som
kollektiv.
Bolognadeklarationens följder gjorde slut på magisterexamen som normal
utbildningsnivå för en majoritet bibliotekarier. Den strikta gränsen mellan
grundnivå och avancerad nivå blev svårforcerad utom för vissa privilegierade
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utbildningar, som hade beslutats på central nivå, såsom civilekonom, socionom,
och vissa lärarutbildningar. I Uppsala och Lund beslöt man att ha sina tvååriga
utbildningar enbart på avancerad nivå med en masterexamen som mål. I Umeå
gjordes försöket att trots allt landa på en magisterexamen som mål, medan man
i Växjö beslöt om en utbildning med kandidatexamen som mål. Borås har för
sin del försökt göra alltsammans: såväl kandidatexamen som masterexamen som
mål; dock med volymen koncentrerad till kandidatnivå.
Som resultat av att innehållet i Bolognadeklarationen implementerats i
Sverige finns det en risk för att bibliotekariekåren kommer att skiktas i en högre
och en lägre nivå. En särskild risk är att arbetsgivarna vid vissa bibliotekstyper
eller vid vissa organisationer såsom vid underfinansierade kommuner, kommer
att välja att systematiskt anställa bibliotekarier med en kortare utbildning för att
kunna hävda en lägre lönenivå. Om kandidatexamen blir den bestående
normalvarianten för bibliotekarieutbildning, innebär det att en sådan examen
blir den kortaste normala bibliotekarieutbildningen sedan 1943. Det blir också
den ensidigaste eftersom tidigare utbildningar alltid har innehållit andra ämnen
än biblioteks- och informationsvetenskap.
Folkbiblioteksutbildningens särart
Oenigheten om folkbibliotekarieutbildningens särart framkommer särskilt
tydligt i Mats Sjölin Dolatkhahs granskning, som nämnts ovan (Seldén & Sjölin 2003; Sveriges Allmänna Biblioteksförening 1989; Gruppen för översyn av
bibliotekarieutbildningen 1991). Påfallande i sammanhanget är att SAB 1989
agerade tvärt emot sina intentioner 1956. Under en mycket lång tid hade folkbibliotekarieutbildning som en självklarhet bedrivits separat mellan 1926 och
1972. På 1950-talet förekom artikulationer av det gemensamma för olika
bibliotekarieuppgifter. Särskilt noterbart är att SAB då tydligt agerade till
förmån för en universitetsförlagd gemensam bibliotekarieutbildning (Sveriges
Allmänna Biblioteksförenings utbildningskommitté 1956).
Ecklesiastikministern Edenman hade en vision om ett gemensamt institut
för arkivarier, bibliotekarier och dokumentalister. Den utredning som han tillsatte avvisade idén implicit genom sina förslag. Arkivarier skulle utbildas vid
arkiv, dokumentalister vid universitet och bibliotekarier vid ett institut direkt
underställt regeringen. Vad gäller bibliotekarier anas en ambivalens kring
huruvida bibliotekarier vid folkbibliotek och universitetsbibliotek hade ett
gemensamt yrke och skulle kunna utbildas tillsammans. Lösningen blev en
utbildning som till hälften var uppdelad (SOU 1969:37). Politikerna var inte
lika övertygade om bibliotekarieyrkenas särart. En specialisering under den
fjärde och sista terminen kunde vara nog (Prop. 1971:52).
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Under linjenämndsperioden, i själva verket initierad redan under Bibliotekshögskolans självständighetsperiod, försiggick en successiv uppdelning av
utbildningen under motivering av bibliotekstypernas särart, dels 1979 och dels
1989 (Protokoll LNKI 79/4; protokoll LNKI 89/3). Beslutet 1989 hade kunnat
sluta i total uppdelning om sammansättningen av nämnden hade varit något
annorlunda, att döma av remissammanställningen i linjenämndens handlingar.
Remisserna förespråkade i allmänhet en total uppdelning. Folkbiblioteksutredningen från 1984 artikulerade redan tidigare liknande tankegångar. Mot detta
kan man ställa politikernas motstånd: först Ingvar Carlssons försiktiga och
sedermera Svenssongruppens och Bengt Göranssons tydliga ställningstagande
mot särartsidéerna (Prop. 1971:52; Gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen 1991; Bengt Göransson intervju 2009). Uppdelning av utbildningar
efter bibliotekstyper har därför knappast varit aktuell efter 1992 (se även Seldén
& Sjölin 2003).
Duglighet – lämplighet – kontroll
Under hela perioden 1926-1972 var frågan om lämplighet, inställning och i
sista hand duglighet aktuell. Uppenbarligen hade biblioteksskolan ett ansvar för
att de som examinerades också var dugliga för folkbiblioteksarbete. I Tynells
efterlämnade papper finns en handskriven indelning av deltagarna vid en kurs i
Sigtuna i tre delar, varav den tredje gruppen deltagare helt enkelt ansågs som
olämpliga för sitt värv (SE/RA/420262 /19 Ö II 7-9).
Bibliotekskonsulenterna hade uppenbarligen en mycket god uppfattning om
varje enskild ”elev” som deltog i bibliotekskolan. Utom de moment som examinerades och betygsattes under kursen på plats, så hade konsulenterna information om individerna genom bibliotekschefernas graderade omdömen om den
genomförda förpraktiken och om betygen på de prov som ingick i korrespondenskursen. I arkivet finns för varje omgång elever stora handskrivna matriser i
ungefär A3-format med sammanställningar av alla omdömen. I arkivet återfinns
också oregelbundet bevarade elevtidningar. Det förekommer i dem oförbehållsam kritik av stelbent föreläsande och av frånvaron av interaktiva moment.
Däremot verkar betygssättning, frånvarokontroll och annan kontroll föredras
med jämnmod, som om det vore fråga om en förväntad normalitet. (SE/RA/
420262/19 F Ia) Som jämförelse går det att framhålla Seldéns (2007a) genomgång av biblioteksmatriklar från samma period, vilka med dagens ögon innehåller kraftigt integritetskänsliga uppgifter34, som utan vidare publicerades.
Bibliotekskonsulenterna var representerade i utredningen om utbildningen
av arkivarier, bibliotekarier och dokumentalister. Utredningens formulering om
lämplighet är intressant:
34

Exempelvis upprepade skilsmässor och avlidna barn.
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Man bör vid tillträdet till yrkesutbildningen söka identifiera och avvisa i
detta avseende klart olämpliga aspiranter. De personlighetsmässiga förutsättningarna är alltså en av de faktorer på vilka urvalet ska grundas. (SOU
1969:37 s. 105)

Uppgifter om eftersträvade personliga egenskaper och ideologi behandlades
av Seldén och Sjölin (2003). Till de honnörsuttryck som då kunde urskiljas
hörde: böjelser för sitt kall, det levande intresset för själva saken, ett moget och
tränat omdöme, ett folkbildande synsätt och ett folkbildningspatos. Sådana
frågor om lämplighet för yrket och ideologisk inställning till yrket innebär stora
svårigheter för statliga högskoleutbildningar att förhålla sig till. Man bemödar
sig om att antagning genom behörighet och urval sker rättssäkert. Möjligen kan
antagningsintervjuer genomföras. En student som uppfyller antagningssystemets krav kan svårligen avvisas på grund av misstanke om bristande lämplighet
för yrket, eftersom lämplighet för utbildning är viktigare från rättssäkerhetssynpunkt. Efter antagning bemödar man sig om att studenten skall klara av
utbildningens krav. Om studentens personlighet, inställning eller sociala förmåga passar för det arbete hon/han utbildas för överlämnas till arbetsgivaren att
bedöma. Den hållningen från högskolan var en källa till oenighet mellan
högskolans och yrkeslivets representanter under linjenämndsepoken.
KONKLUSIONER

Centralmaktens relation till beslut kring bibliotekarieutbildningar har pendlat
mellan abdikation och beslutsamma punktinsatser. En enda gång under hundra
år har regering och riksdag fattat beslut som direkt har påverkat bibliotekarieutbildningens innehåll och organisation och det skedde 1971, när utbildningsminister Ingvar Carlsson lade fram den proposition som resulterade i bildandet
av Bibliotekshögskolan (Prop. 1971:52; Riksdagen 1971; SFS 1972:308).
Bibliotekshögskolan blev det första exemplet på genomförandet av en radikalt
breddad rekrytering, utanför de akademiska kretsarna, som förebådade regelverket i 1977 års förordning, som dock var något mindre radikalt än det som
prövades på Bibliotekshögskolan.
De tre stora generella omläggningarna av högskolepolitiken 1977, 1992 och
2007 har påverkat bibliotekarieutbildningarna i stor utsträckning, även om de
inte i sig hade någon direkt bäring på bibliotekarieutbildningen som sådan. Det
är en stor principiell skillnad om en utbildning definieras i förordningstext eller
om den lämnas utanför. Det är intressant att observera likheterna mellan tillfällena 1977 och 2007: avnämarintresse och anställningsbarhet har samma utgångspunkt, nämligen att det är arbetsmarknadens behov som skall tillgodoses.
Vid det första tillfället, 1977, inrättades en allmän utbildningslinje för
bibliotekarieexamen – Universitetskanslersämbetet bestämde innehållet i den
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allmänna studieplanen för linjen. Högskolelagen tryckte den gången på yrkesförberedelse, arbetslivserfarenhet och utbildning för samhällets behov. Man kan
hävda att lagen fick genomslag. Avnämarintresset blev ett ledord, vilket tydligt
framgår i författningstexterna (SFS 1977: 218 särskilt paragraferna 2 och 7; SFS
1977:263). Vid det andra tillfället, 1992, avskaffades all central reglering av
bibliotekarieutbildningen – det blev de lokala högskolestyrelsernas sak att
avgöra och finansieringssystemet ändrades radikalt. Vid det tredje tillfället,
2007, infördes två nivåer i den akademiska utbildningen, som innebar stora
organisatoriska förändringar. Den ekonomisk-politiska avsikten i Bolognadeklarationen med ledorden anställningsbarhet, mobilitet och konkurrenskraft innebar en tydlig och medveten hierarkisering av den akademiska arbetsmarknaden.
Som avslutning på avsnittet om centralmaktens inflytande över bibliotekarieutbildningen, kan man konstatera att, eftersom linjenämnderna avskaffades 1992, så blev beslutsrätt av policykaraktär delegerad till högskolestyrelsenivå. Inte heller reformen av 2007 gav centralmakten något inflytande över
bibliotekarieutbildning. Utbildningar av centralt samhällsintresse som exempelvis civilingenjörer, civilekonomer, socionomer och gymnasielärare är reglerade i
förordningstext med program som sträcker sig över grundnivå och in i avancerad nivå utan att studenten behöver avlägga kandidatexamen vid övergången till
avancerad nivå. Den fördelen finns inte för lokalt beslutade bibliotekarieprogram. Efter inrättandet av lärostolen i biblioteks- och informationsvetenskap
1991 kan man säga att statsmakten har abdikerat från att äga inflytande över
bibliotekarieutbildningar.
Ledning och styrning av bibliotekarieutbildning låg från 1926 och fram till
1972 vid en statlig myndighet, ett ämbetsverk, nämligen skolöverstyrelsen. All
policy var då delegerad till ett från regeringen självständigt ämbetsverk. Inrättandet av biblioteksskolan var alltså ett policy-beslut på myndighetsnivå, medan
regeringen intog en passiv hållning.
Centralmaktens engagemang följer i stort sett kapitlets periodindelning.
1926-1965 passiv och avvaktande; delegation till SÖ:s biblioteksbyrå,
1966-1972 aktiv; förarbeten för Bibliotekshögskolan,
1977-1993 detaljstyrning dock inte av innehåll, som var delegerat
till linjenämnd,
1991
aktiv; Svenssongruppen; professur,
1993abdikation; delegation till lärosätenas styrelser.
I tabell 1 görs ett försök att periodvis illustrera den svenska bibliotekarieutbildningens förändringar över tid. Särskild uppmärksamhet riktas mot utbildningsanordnare, utbildningstyp, antagningskrav, krav på lämplighet, akademisk
nivå samt särartsbedömning.
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Tabell 1. Bibliotekarieutbildningar genom åren med avseende på examen,
antagningskrav, akademisk nivå, särutbildning för bibliotekstyp samt
lämplighet för yrket.
Period	
  

Utbildningsanordnare	
  

Utbildning/examen	
  

1910-‐
1977	
  

Inomverksutbildning	
  
Kungliga	
  biblioteket	
  och	
  
för	
  amanuenser	
  samt	
  
35
universitetsbiblioteken 	
  
assistentkurser	
  

1926-‐
1940	
  

Skolöverstyrelsens	
  
bibliotekskonsulenter	
  

1943-‐
1972	
  

Skolöverstyrelsens	
  
bibliotekskonsulenter	
  

1948-‐
1977	
  

Stockholms	
  	
  
stadsbibliotek	
  

Antagningskrav	
  
Fil.lic.	
  engelska,	
  
franska,	
  tyska	
  och	
  
latin	
  

Skolöverstyrelsens	
  
biblioteksskola	
  eller	
  
Statens	
  
biblioteksskola	
  
Skolöverstyrelsens	
  
biblioteksskola	
  eller	
  
Statens	
  
biblioteksskola	
  

Biblioteks-‐
erfarenhet,	
  
lämplighet,	
  god	
  
utbildning	
  
Biblioteks-‐
erfarenhet,	
  
lämplighet,	
  
fil.kand.,	
  fil.mag.	
  

Biblioteksassistent	
  

Gymnasie-‐	
  
kompetens	
  

1972-‐
1977	
  

Bibliotekshögskolan	
  

Bibliotekarieexamen	
  

1977-‐
1979	
  

Institutionen	
  	
  
Bibliotekshögskolan	
  

Högskoleexamen	
  på	
  
bibliotekarielinjen	
  

1979-‐
1986	
  

Institutionen	
  	
  
Bibliotekshögskolan	
  

Högskoleexamen	
  på	
  
bibliotekarielinjen	
  

1986-‐
1989	
  

Institutionen	
  	
  
Bibliotekshögskolan	
  

Högskoleexamen	
  på	
  
bibliotekarielinjen	
  

1989-‐
1993	
  

Institutionen	
  	
  
Bibliotekshögskolan	
  

Högskoleexamen	
  på	
  
bibliotekarielinjen	
  

1993-‐
2007	
  

4-‐5	
  lärosäten	
  

Magisterexamen	
  

2007-‐	
  

5	
  lärosäten	
  

Kandidatexamen	
  
Masterexamen	
  

Varierande;	
  från	
  
yrkeserfarenhet	
  
till	
  2	
  års	
  
akademisk	
  	
  
utbildning	
  
Varierande;	
  från	
  
yrkeserfarenhet	
  
till	
  2	
  års	
  
akademisk	
  	
  
utbildning	
  
Varierande;	
  från	
  	
  
2	
  års	
  akademisk	
  	
  
utbildning	
  
Varierande;	
  från	
  	
  
2	
  års	
  akademisk	
  	
  
utbildning	
  
Varierande;	
  från	
  	
  
2	
  års	
  akademisk	
  	
  
utbildning	
  
Gymnasie-‐	
  
kompetens	
  	
  
Gymnasie-‐	
  
kompetens	
  

Krav	
  på	
  
lämplighet	
  
för	
  yrket	
  
Ja,	
  	
  
provtjänst-‐
göring	
  

Akademisk	
  	
  
nivå	
  

Postakademisk	
  

Ja	
  

Ja	
  

Postgymnasial	
  alt.	
  
postaka-‐	
  
demisk	
  

Ja	
  

Ja	
  

Postakademisk	
  

Ja	
  

Ja	
  

Postgymnasial	
  

Ja	
  

Nej	
  

Varierande;	
  lägst	
  
BHS	
  2	
  år	
  

Delvis	
  
25	
  %	
  

Nej	
  

Varierande;	
  lägst	
  
BHS	
  2	
  år	
  

Delvis	
  
25	
  %	
  

Nej	
  

Varierande;	
  lägst	
  
BHS	
  2	
  år	
  

Ja	
  till	
  
50	
  %	
  

Nej	
  

Varierande;	
  lägst	
  
högskoleexamen	
  

Ja	
  till	
  
50	
  %	
  

Nej	
  

Varierande;	
  lägst	
  
högskoleexamen	
  

Ja	
  till	
  
75	
  %	
  

36

Nej 	
  
Nej	
  

Akademisk	
  

Nej	
  

Akademisk	
  på	
  	
  
2	
  nivåer	
  

Nej	
  

35

Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken visas som jämförelse.

36

Vissa lärosäten tillämpade antagningsintervjuer, som kan ha haft bäring på lämplighet.
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Not: Detta kapitel bygger i stor utsträckning på opublicerade källor, som redovisas nedan. För övrig litteratur hänvisas till den gemensamma käll- och litteraturförteckningen i slutet av boken.
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Högskolan i Borås
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 Protokoll LNKI 79/4
 Protokoll LNKI 89/3
Universitetskanslersämbetet. Utbildningsbyrån
 Utbildningsplan för bibliotekarieexamen. 1975-12-10. Dnr 4295/
74 U (Ingår i Utbildnings- och studieplaner för bibliotekarieutbildningen 1976-12-01)
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Skolöverstyrelsen
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Uppsala stadsarkiv
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 Bengt Göransson den 28 april 2009
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KAPITEL 6
PROFESSIONEN TAR FORM

– TEKNIK OCH GENUS I FOKUS

Jenny Lindberg
INTRODUKTION

Förutsättningarna för folkbibliotekariers yrkesutövning har genomgått omvälvande förändringar under 1900-talet och det unga 2000-talet. I antologins inledande kapitel beskrivs de politiska processer som haft direkt inflytande över
folkbiblioteket som samhällelig institution i Sverige (Frenander, kap.1 denna
volym), och utifrån den historieskrivningen är det lätt att inse att det inte bara
är biblioteket som förändrats, utan även bibliotekarieprofessionen. Generellt
kan vi se en successiv förstärkning av yrkesgruppens professionella strukturer,
bland annat genom att yrkesorganisationer har upprättats37, utbildningen har
formaliserats och gjorts mer teoretisk (se Seldén, denna volym) och tidskriften
Biblioteksbladet är, sedan dess grundande 1916, fortfarande ett givet forum för
det professionella samtalet.
Samtidigt bör tilläggas att utvecklingen inte varit alldeles entydig och linjär.
Yrket hade exempelvis länge karaktären av deltidssysselsättning och kall, och
graden av akademisk anknytning i utbildningen har pendlat över tid. Det tog
också tid innan relationen mellan biblioteksfältet och det ”egna” ämnet biblioteks- och informationsvetenskap38 (B&I) började finna sina former. Om vi
betraktar utvecklingen av folkbibliotekarieyrket som en något böljande rörelse
mot högre professionell status, så har bilden också komplicerats av det faktum
att kåren kommit att karaktäriseras av en kraftig könsobalans.
I det här kapitlet behandlas särskilt två väsentliga aspekter av folkbibliotekarieyrket, sett ur ett hundraårsperspektiv. Närmare bestämt handlar det om hur
storheterna teknik och genus fått betydelse för professionens utveckling och
självbild. De tekniska arbetsredskapens roll och yrkets så kallade könskodning
37

Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) bildades 1915 och Svenska bibliotekariesamfundet 1921. 2000 gick de samman i Svensk Biblioteksförening. Fackligt
har folkbibliotekarier primärt varit organiserade inom Svenska folkbibliotekarieföreningen som bildades 1938 och som 1997 gick samman med De vetenskapliga
bibliotekens tjänstemannaförening i DIK Bibliotekarieförbundet.

38

Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap inrättades i Sverige 1991 med en
första professur vid Göteborgs universitet (Seldén & Sjölin 2003, s. 44).
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belyses, dels var för sig och dels med avseende på deras inbördes samspel. Intresset för ämnet väcktes först av de spänningsförhållanden som kan skönjas mellan
teknik och genus. Exempelvis förändras teknik snabbt och genusstrukturer långsamt; teknisk utveckling brukar associeras med hög status, medan just ”kvinnoyrken” (såsom folkbibliotekarier) ofta har associerats med låg status. Samtidigt
kan vi konstatera att så gott som alla yrkesgrupper har att förhålla sig till ny
teknik och nya arbetsredskap. För en profession som har till uppgift att hantera
och ordna samhällets informationsflöden är förstås användningen av informations- och kommunikationsteknologiska redskap (IKT) central. Den empiriska
undersökning som presenteras här följer delvis antologins mönster genom att
redogörelsen sker enligt en viss kronologi, om än ganska skissartad. Det görs
nedslag i folkbibliotekspolitiska skeenden, dokument och debatter, som bidragit
till formandet av professionen över tid. I de källor som använts framträder olika
diskurser kring kön och kring den teknik (mekanisk som digital) som alltid
åtnjutit stort intresse i biblioteksvärlden. I analysen fokuseras särskilt den
interna biblioteksdebatten kring datoriseringen och den följande utvecklingen
av IKT och digitala medier.
Studiens syfte är följaktligen att bidra med ny kunskap om hur professionen
formats under de senaste hundra åren, särskilt med avseende på det inflytande
den statliga folkbibliotekspolitiken och diskurserna om teknik och kön har haft.
Syftet har brutits ned i följande tre forskningsfrågor:
−

Hur framträder och används folkbibliotekariers tekniska arbetsredskap i politiska dokument och texter av professions företrädare,
under perioden 1912-2012?

−

Hur könskodas folkbibliotekarieyrket och yrkesutövningen genom
skrivningarna i politiska dokument och texter av professionsföreträdare under perioden?

−

Hur samspelar och bidrar diskurserna om teknik och kön till
professionens formande, särskilt med avseende på dess självbild och
status?

Tidigare studier
Den svenska folkbibliotekshistorien och bibliotekarieprofessionen har tidigare
studerats ur flera olika perspektiv, bland annat inom den B&I-forskningen.
Exempelvis behandlar Joacim Hansson i ett antal skrifter folkbibliotekens
ideologiska identitet, deras roll och självbild i informationssamhället (t.ex.
1998, 2005, 2010). I den danska antologin Bibliotekarerne diskuterar Trine
Schreiber (2006) bibliotekarieyrkets nära interaktion med samhällsutvecklingen
i stort, och hon betonar att den skiftande självförståelse som ryms inom professionen kan tolkas som ett uttryck för dess komplexitet och dynamik. Bertil

218

SKRIFTER FRÅN VALFRID

Jansson (2010) beskriver i sin avhandling, å andra sidan, det tidiga bibliotekarieyrkets utveckling på ett sätt som betonar det konstanta i yrkets innehållsliga kärna snarare än dess förändring och anpassning över tid. Sammantaget kan
sägas att det finns både beständighet och föränderlighet i professionen, men
utan tvekan har de senaste årtiondenas utveckling varit dramatiskt.
Ett i sammanhanget intressant forskningsbidrag utgörs av Åse Hedemarks
(2009) avhandling Det föreställda folkbiblioteket. Där visar hon, genom en
diskursanalys av debattmaterial från massmedia, hur föreställningarna om folkbiblioteket har formats och förändrats mellan åren 1970 och 2006. Till skillnad
från Schreibers analys handlar det om den mediala bilden av yrket, inte dess
självbild. Tre olika diskurser lyfts fram i Hedemarks resultat, nämligen den
bokliga diskursen, den informationsförmedlande diskursen och allaktivitetsdiskursen. Den sistnämnda hänförs i analysen till det tidiga 70-talets särskilda ideologiska klimat, medan en mer ihållande kamp kan sägas ha utspelas mellan den
bokliga och den informationsförmedlande diskursen under de senare årtiondena. Detta finns det anledning att återkomma till längre fram.
Folkbibliotekens ideologiska grund och identitet kan sägas ha utvecklats
inom den folkrörelse- och bildningstradition som i sin tur bottnar i tidiga
upplysningstankar (se t.ex. Vestheim 1997). Folkbibliotekens roll inom den
mer omfattande folkbildningstraditionen med dess specifika motiv och aktörer
har också kommit att problematiseras och diskuteras i forskningen (t.ex. Rydbeck 2001). I antologin Folkbildning och genus – det glömda perspektivet beskriver Karin Nordberg och Kerstin Rydbeck hur det traditionella folkbildningsbegreppet med dess manliga arbetarklassideal har gett upphov till ett mått av
könsblindhet, något som inneburit att kvinnors perspektiv kommit att marginaliseras i folkbildningens praktik och forskning (2001, s. 5). I samma antologi
görs också en ambitiös genomgång av det dåvarande forskningsläget ifråga om
kopplingen mellan genus och IT (informationsteknologi) på folkbibliotek
(Jonsson 2001).39 Bosse Jonsson, forskare med mångårig erfarenhet av bibliotekarieyrket, beskriver bland annat de uppfattningar som omgärdade den tidiga
datorbaserade informationsteknologin och farhågorna kring att den nya teknikens intåg i biblioteken skulle innebära att folkbiblioteket förvandlades från ett
”kvinnligt forum” till en ”manlig domän” (2001, ss. 108-111). Jonsson fokuserar i sin undersökning mer på bibliotekens användare än på bibliotekarierna och
deras relation till bibliotekens teknik och medier, men det centrala resultat som
framträder i hans kapitel, närmare bestämt den starka manliga könskodningen
av IT, är onekligen relevant även i denna studie.
39

I Jonssons översikt presenteras en mängd intressanta nordiska studier som inte kan
ges samma utrymme här. Kapitlet rekommenderas dock varmt.
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Analyser av hur genus formas socialt i relation till bibliotek (exempelvis
genom vårt språkbruk) är inte särskilt vanliga, men de som finns är naturligtvis
värdefulla i det här sammanhanget. I uppsatsen Könsmärkning och statusrelevans
i folkbiblioteksvärlden visar Cecilia Stiernstedt och Johanna Wassholm (2004) på
olika förekommande uppfattningar om sambandet mellan bibliotekariekårens
relativt låga lönenivåer – i synnerhet vid folkbibliotek – och det faktum att
kvinnor utgör den antalsmässigt största delen av personalen. I deras studie
beskrivs även hur hög professionell status ofta kan kopplas till introduktionen
av, och expertisen inom, ny teknik (inte minst IT) i yrkesverksamheten. Dessa
två iakttagelser är intressanta eftersom de tillsammans med Jonssons undersökning visar att IT-konnotationer potentiellt kan höja en yrkesgrupps status,
men att IT:s tydliga könskodning och folkbibliotekens verksamhetsinriktning i
ett skede befarades stöta bort kvinnor från folkbiblioteken.
Även om detta kapitel främst uppehåller sig vid svenska förhållanden, så är
såväl folkbibliotekens framväxt som forskningen på det biblioteks- och informationsvetenskapliga området i grunden starkt påverkade av framstående anglosaxiska föregångare. Roma Harris (1992) omfattande genusanalys av bibliotekarieprofessionen står fortfarande fram som ett unikt och relevant forskningsbidrag. Hennes undersökning har flera år på nacken och utgår från en amerikansk kontext, men tesen om att teknikkonnotationer som regel bidrar till att
höja ett yrkes status bekräftas där. I förordet nämner Harris att hennes studier
av bibliotekarieyrket snart fick henne att inse att såväl bibliotekariers arbete som
de sätt på vilka det uppfattas av andra, till stor del beror på yrkets karaktär av
”kvinnoyrke”. Samtidigt noterar Harris att det finns ett motstånd bland bibliotekarier själva att erkänna det inflytande genus har på yrkets förutsättningar och
utveckling, åtminstone ifråga om eventuella negativa konsekvenser. Det kan
förefalla märkligt, men å andra sedan är det kanske inte så konstigt att högutbildade yrkespersoner ogärna utmålar sig själva som offer för strukturell
ojämlikhet. Att det då ligger närmare till hands att skapa olika strategier för att
hantera ojämlikheten än att faktiskt artikulera problemet och därmed riskera
konfrontation och ytterligare befästelse av maktobalans, märks även i flera andra
studier (jfr Pettersson 2001; Seldén 1999, ss. 210-220).
Antalsmässigt är kvinnor fortfarande i stor majoritet inom hela bibliotekssektorn. Den feminisering av yrket som skett under 1900-talet (Seldén 2007a)
gäller ännu, och utvecklingen tycks inte gå mot någon egentlig utjämning. Inte
sällan sätts därför etiketten ”kvinnodominerad” på bibliotekariekåren, vilket
dock är problematiskt. Jag tar hellre fasta på Roma Harris argumentation för en
alternativ terminologi vad gäller könsfördelningen inom yrket. Uttrycket hon
förordar är kvinnointensiv. Dominansen kan enligt Harris fortfarande sägas ligga
hos män, såväl utom som inom yrkesgruppen; utom gruppen så tillvida att
utgången av gruppens professionella projekt delvis avgörs i mätningen mot de
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professionskriterier man strävat efter att uppfylla – kriterier som skapats utifrån
traditionellt mansintensiva verksamheter (t.ex. jurister, läkare och präster) –
vilket i sin tur medfört att själva måttstocken är manligt kodad. Inom gruppen
såtillvida att det på de svenska biblioteken fortfarande ofta är oproportionerligt
många män som innehar statusfyllda tjänster med uttalad inriktning mot IT.
Könsobalansen vid de svenska – eller, mer precist, de göteborgska – folkbiblioteken och dess implikationer beskrivs ingående i boken Männens bibliotek
– en kvinnosak (2003), bland andra av redaktörerna Ingrid Atlestam och Lisbeth
Stenberg. Ett genomgående könskritiskt historiskt perspektiv förenas där med
ett intresse för den politiska utvecklingen under 1900-talet, något som också är
intressant ur den här antologins perspektiv. Författarna har särskilt lyft fram
kvinnliga bibliotekspionjärer såsom de tidiga filialföreståndarinnorna i Majorna
och Redbergslid, Maria Larsen och Svea Bredal, bredvid senare tiders chefer på
samma bibliotek, Gunilla Pedersen och Ulla Nilsson. Huvuddragen i den historiska genomgången kan dock förstås som att män (i det här fallet Lars Wåhlin,
Nils Genell och Sigurd Möhlenbrock) dels innehaft de högsta beslutande
positionerna vid folkbiblioteken fram till 1970-talet, och dels att män länge
utgjorde den viktigaste målgruppen 40 för bibliotekens verksamhet (Atlestam &
Stenberg 2003, ss. 187-188). Arbetskraften har därutöver till största delen
bestått av kvinnor. Den hierarkisering vid de äldre folkbiblioteken som diskuteras av författarna, är inte enbart relaterad till organisation och kön, utan
påverkas också tydligt av skillnader i akademisk skolning mellan olika grupper
och individer vid biblioteken (ibid., s. 190). Den ovanliga kombinationen av att
vara både kvinna och akademiker i det unga 1900-talets biblioteksvärld,
behandlas i denna volym även utifrån Valfrid Palmgrens exceptionella exempel
(se Frenander, kap. 1 denna volym). Ett trendbrott kom dock så småningom
ifråga om de ledande positionerna vid svenska folkbibliotek. I Atlestams och
Stenbergs bok illustreras det av att Göteborgs folkbibliotek under perioden
1986 till 1997 hade sin första kvinnliga förvaltningschef, Inger Eide-Jensen
(s. 191). Idag kan vi se att andelen kvinnliga chefer vid svenska folkbibliotek
skjutit i höjden generellt.

40

På biblioteksfältet lyftes exempelvis behovet att stärka folkbibliotekens insatser för
vissa grupper fram i häftet Bibliotek: deras betydelse och skötsel, utgiven 1920 av Sveriges Allmänna Biblioteksförening genom Fredrik Hjelmqvist och Knut Tynell. I
varsina kapitel pläderar de där för särskilda insatser för bönder respektive hantverkare och industriarbetare. Sedermera kom delar av det statliga biblioteksstödet att
riktas specifikt mot försvarsstabens fältbibliotek och Svenska sjömansbiblioteket
(SOU 1949:28, s. 13), det vill säga relativt ”enkönade” målgrupper.
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Viktiga förändringar har alltså ägt rum under de senaste hundra åren, även
om könsobalansen bland folkbibliotekarier bestått. Idag är det knappast så att
folkbibliotekens verksamheter i praktiken utvecklas och styrs direkt av en
manlig elit och det är svårt att finna någon grund för påståenden om ett manifest teknikmotstånd inom kåren (även om sådana påståenden förekommer). Vid
en tillbakablick över hundraårsperioden kan vi konstatera att folkbibliotekariekollektivet i regel varit både framsynt och aktivt i förhållande till nya tekniska
arbetsredskap. Ett relativt färskt forskningsexempel är Olof Sundins (2005)
analys av webbaserad användarundervisning via högskolebibliotekens hemsidor,
där han visar hur bibliotekarier strategiskt lanserat en ny professionell expertis
med hjälp av modern IKT. Genom att ett delvis mer tekniskt undervisningsinnehåll torgförs på en ny arena – webben – definieras och befästs också bibliotekariernas pedagogiska expertis. Detta initiativ ligger helt i linje med den
informationskompetensrörelse som argumenterar för bibliotekariers nyckelroll i
samtidens och framtidens informationssamhälle. Vilket genomslag den typen av
strategisk teknikanvändning faktiskt får ifråga om yrkets ställning i samhället är
osäkert, men det är i vart fall tydligt att IKT kan användas som ett argument i
professionens intresse.
Bara av denna summariska genomgång kan vi konstatera att folkbibliotekarieprofessionen redan beforskats ur en rad olika perspektiv och med olika
fokus. De väsentliga aspekterna genus och teknik har i viss utsträckning
behandlats tidigare, om än inte på något helt uttömmande sätt. Dock har jag
inte funnit några tidigare studier som analyserat vilken roll diskurser kring
teknik och kön spelat historiskt för yrkets utveckling. Unikt för den studie som
presenteras här är också det bibliotekspolitiska perspektivet och intresset för hur
den förda statliga politiken på folkbiblioteksområdet givit återklang i inomprofessionell debatt.
Preciseringar och teoretiska utgångspunkter
Så här långt komna kan vi alltså konstatera att det finns ett forskningsutrymme
att fylla. Forskningsfrågorna hade dock inte uppstått i sin nuvarande form med
mindre än en viss teoretisk förförståelse hos mig som författare. På en övergripande nivå kan undersökningen sägas knyta an till en språkligt och sociokulturellt orienterad forskningstradition som vuxit sig stark internationellt, inte
minst i Norden och inom den nationella B&I-forskningen, under de senaste
femton åren (t.ex. Hedman & Lundh 2009; Talja & McKenzie 2007). I det
följande beskrivs ett antal teoretiska begrepp och principer som används i, eller
ligger till grund för, analysen. Här görs också en del preciseringar och avgränsningar med betydelse för den empiriska studien.
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Allra först några ord om begreppet diskurs41 – ett slitet ord med rykte om sig
att vara mycket komplicerat. I det här kapitlet använder jag mig av en praktisk
bruksdefinition som jag menar passar studiens syfte, nämligen att diskurs är ”ett
bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”
(Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 7). I analysen undersöks alltså olika sätt
att tala om och förstå teknik respektive kön i det empiriska materialet. Vad som
i sin tur ska förstås som ”ett bestämt sätt” är inte alldeles självklart. Mer begripligt blir det möjligen om vi tänker oss att utsagor och försanthållanden vilar på
en viss kollektiv logik som dels förbinder utsagor och försanthållanden på ett i
sammanhanget meningsfullt sätt, och som dels utesluter alternativa utsagor och
försanthållanden. Det är inte ovanligt att det förekommer parallella eller
motstridiga diskurser, vilket kan bli extra tydligt i ett empiriskt material av
debattkaraktär. Det bör också sägas att diskurserna normalt är omedvetna och
förankrade i det förgivettagna, i utgångspunkter som upplevs naturliga. Genom
att vara så djupt förankrade i normer och invanda tankemönster är dessa logiker
sällan ifrågasatta. Därmed blir de också särskilt verkningsfulla. Wiebe Bijker
(2006) erbjuder ett användbart analytiskt verktyg i sin redogörelse för olika sätt
att se på och förstå teknik. Särskilt intressant för den här studien är hans analys
av den vardagliga och vanligt förekommande föreställningen om teknik, där
denna ses som en mer eller mindre autonom produkt och kraft i samhället,
utom räckhåll för mänsklig och politisk påverkan (Bijker 2006, ss. 683-688).
Det synsättet, menar han, sammanfaller med standardbilden av teknik i västerländska samhällen, åtminstone fram till 1980-talet (ibid.). Av Bijker lyfts även
ett alternativ fram, nämligen ett socialkonstruktionistiskt synsätt som förklarar
skeenden på teknikens områden som en social process där olika aktörers intressen involveras och kan påverka både utformningen, användningen och förståelsen av teknik i samhället (ibid.)
Uttrycken yrke och profession används båda ifråga om gruppen folkbibliotekarier. När det gäller just bibliotekarier så har en relativt ihärdig diskussion
förts sedan senare delen av förra seklet om huruvida gruppen faktiskt är att
betrakta som en ”fullvärdig” profession eller ej (t.ex. Abbott 1998). Ett förekommande svar på frågan har varit att bibliotekarier befinner sig någonstans
halvvägs på den typ av professionell statusskala som länge använts inom den
sociologiska forskningen. Flera andra svar är dock möjliga och variationerna
beror på vilken definition av profession som ges företräde. Utan att på något vis
41

För den som vill bekanta sig närmare med den diskursanalytiska begreppsvärlden
rekommenderas Marianne Winther Jörgensens och Louise Phillips introduktionsbok Diskursanalys som teori och metod som också finns i kapitlets källförteckning. Åse
Hedemarks avhandling finns också i listan. Den utgör att gott exempel på hur
diskursanalysens begreppsarsenal kan sättas i arbete.
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avfärda betydelsen av sådana professionella strukturer som nämns i kapitlets
inledande stycke, så vill jag poängtera att jag här inte har för avsikt att placera in
bibliotekariekollektivet på någon ”professionsskala”. Konsekvensen av den
typen av typologiseringar eller graderingar, menar jag, blir oftast en sorts förklarande legitimering av gängse styrkeförhållanden, vilket knappast skulle berika
studien. Min egen utgångspunkt är att yrkesgruppen tagit åtskilliga steg i en
given riktning under årens lopp och – med en inkluderande definition – kan
sägas fungera som en profession idag (jfr Seldén, denna volym). I studien är det
också bibliotekarier vid folkbibliotek som står i centrum. Benämningen betonar
det som är specifikt just för den gruppen och dess förutsättningar, men motsäger heller inte att folkbibliotekarier och exempelvis högskolebibliotekarier har
gemensamma professionella intressen.
Vägledande för studien som helhet är också Jan Nolins (2008) förslag till en
ny typ av professionsforskning. Förslaget utgår från att olika yrkesgrupper själva
bör anta utmaningen att bedriva forskning om den egna professionen. Detta till
skillnad från den etablerade sociologiska forskningstraditionen vars universella
förklaringsmodeller länge har präglat den vetenskapligt grundade kunskapen
om professioners förutsättningar i samhället. Mitt eget perspektiv är förvisso
inte folkbibliotekariens men väl biblioteksforskarens, och en konstruktiv
samverkan mellan det professionella fältets verksamheter och dess forskning är
ett av de strävansmål som lyfts fram av Nolin. I sitt förslag argumenterar Nolin
även för ett sådant vidgat, mer dynamiskt och mindre exkluderande, professionsbegrepp som anammas i denna undersökning. Att i högre grad undersöka
och förstå olika yrkesgruppers roller och funktioner i samhället utifrån deras
egna unika förutsättningar innebär också att det blir mindre relevant att, som i
tidigare forskning, försöka definiera ”fullödiga” professioner i enlighet med
standardiserade kriterielistor (se t.ex. Abbott 1988, s. 53).
Uttrycken kön och genus kan, i korthet, sägas representera biologiskt respektive socialt konstruerat kön.42 Anledningen till att båda uttrycken används i
kapitlet är att jag i undersökningen av hur försanthållanden om manligt och
kvinnligt i bibliotekarieyrket formas socialt, särskilt intresserar mig för hur utsagor och diskurser om män och kvinnor (avseende biologisk könskategori) förekommer i det empiriska materialet (jfr t.ex. Cockburn & Ormrod 1993).
Genus utgör därmed ett av kapitlets teoretiska begrepp, medan uttrycket kön
utgår från ett mer vardagligt språkbruk som också är det normalt förekommande i det empiriska materialet. Uttrycket könskodning används i analysen
som ett begrep som innefattar hur en företeelse (såsom en aktivitet, en institution eller ett redskap) laddas med könsbundna symboler, meningar och uteslut42

Huruvida även biologiskt kön är att betrakta som socialt konstruerat kan och har
diskuterats i forskningen, men den typen av problematisering görs inte här.
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ningar inom en viss social praktik (jfr Westberg-Wolgemuth 1996). Inte minst
många yrken och arbetsuppgifter är tydligt könskodade, vilket innebär att de
ibland delas in i kvinno- och mansyrken respektive kvinno- och mansuppgifter
(Tallberg Broman 2002, s. 37). Begreppsanvändningen implicerar att ”manligt”
och ”kvinnligt” skapas i människors olika praktiker och diskurser; de språkliga
uttrycken, exempelvis i debattartiklar, bidrar alltså aktivt till att forma genus i
ett folkbibliotekssammanhang.
De grundläggande principer som innebär att en manlig respektive kvinnlig
könskodning över huvud taget har betydelse och verkanskraft, är väl beskrivna
av Yvonne Hirdman (2004). Hon framhåller de historiskt etablerade och seglivade logikerna kring 1) dikotomin mellan könen – exempelvis i betoningen av
skillnaderna mellan män och kvinnor, och 2) hierarkin mellan könen – den
manliga överordningen (ibid., s. 117) och den högre status som normalt tillerkänns manligt könskodade företeelser. Mer konkret ser vi att dessa principer får
konsekvenser för hur manligt respektive kvinnligt könskodade yrken, arbetsuppgifter och redskap värderas; värderingar som kan komma till tydliga uttryck
exempelvis i skilda karriärmöjligheter och/eller i lönekuvertet. I Christine Williams (2000) undersökning av amerikanska mäns yrkesbanor inom kvinnointensiva verksamheter, framgår det att manliga bibliotekarier ibland närmast måste
kämpa för att försvara valet att hålla sig kvar inom ett visst arbetsområde ”på
biblioteksgolvet”. Bland andra citeras en barnbibliotekarie som kritiserats av
sina överordnade för att förvisso göra ett gott arbete för barnen, men ändå inte
anses sikta högt nog ifråga om ett administrativt ansvar på arbetsplatsen (Williams 2000, s. 298). Enligt Williams finns det alltså ett grundantagande om att
män förmodas vilja klättra i organisationen på ett sätt som skiljer sig från kvinnors. Därför kommer chefer, kollegor och övrig omgivning att på ett subtilt sätt
verka för att underlätta den typen av klättring. Det begrepp som används för
denna mekanism är ”the glass escalator” – en osynlig glashiss som finns inbyggd
i det sociala samspelet. Begreppet har sin motsvarighet i det metaforiska glastak
som företrädesvis kvinnor riskerar att stöta i om de utmanar professionens
könskodning.43
I kapitlet behandlas även teknik som en socialt formad och verksam storhet.
Med ett sådant synsätt som innebär att teknik potentiellt kan förstås på många
skilda sätt, riskerar det dock att bli vagt. En precisering krävs. Bijker (2006)
presenterar ett tredelat teknikbegrepp, som omfattar tekniska redskap av både
43

Jag förmodar att begreppen vunnit gehör både för sin förklaringskraft och för sin
metaforiska styrka. Bland annat har de använts tidigare i svensk arbetslivsforskning.
Williams omfattande studie visar dock på begreppens applicerbarhet på bibliotekarieprofessionen. Stiernstedt och Wassholm (2004) som nämnts i avsnittet om tidigare studier, använder också begreppen i sin studie av svenska folkbibliotekarier.
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fysisk och intellektuell art. Det kan dels handla om föremål/artefakter (såsom
datorer och återlämningsautomater för böcker), dels människors aktiviteter
(t.ex. att katalogisera för Libris), och dels kunskaper om hur att handha redskap
av olika slag (som exempelvis den booleska logikens principer). I bibliotekssammanhang skulle alltså en lång rad företeelser kunna inkluderas i begreppet
teknik, vilket potentiellt öppnar upp för olika typer av empiriska exempel. Av
utrymmesskäl har det dock varit nödvändigt att här göra en avgränsning, och i
kapitlet definieras teknik som just artefakter; närmare bestämt tekniska redskap
som används i folkbibliotekariers yrkesutövning. Ett särskilt intresse riktas också
mot informationsteknologi av olika slag, men det utesluter inte att vissa andra
professionella ”instrument” lyfts in i resonemangen nedan. Den här avgränsningen innebär bland annat att de tekniker som finns representerade i folkbibliotekens medieutbud för användarna inte behandlas i undersökningen.
Förvisso är gränsdragningen mellan dem och bibliotekariernas arbetsredskap
inte alltid knivskarp i praktiken, men distinktionen är analytiskt viktig för att
hålla kapitlet innehållsligt koncentrerat.
Den del av analysen som handlar om samspelet mellan teknik och genus är
inspirerad av sådan teoribildning som ofta rubriceras SCOT (the Social
Construction of Technology) och då särskilt den riktning som beaktar detta
samspel i organisations- och arbetslivskontext (t.ex. Wajcman 2006; jfr även
Bijker 2006). Den analytiska arsenal som erbjuds med denna teoribildning
utnyttjas inte till fullo i studien, men en viktig princip har jag tagit fasta på. Det
handlar om att när könskodad ny teknik förs in i en professionell verksamhet, så
kommer dess etablering och landvinningar att villkoras av, och bryts emot, den
eventuellt annorlunda könskodade yrkeskontexten. Eftersom samhälleliga strukturer och normer är så pass djupt rotade (och ofta dolda) är de också mindre
föränderliga än den teknik som närmast definieras av ständigt pågående
utveckling. Just genusmönstren i arbetslivet är därför svåra att bryta och de
”övertrumfar” ofta teknikens potential som statushöjare (t.ex. Pettersson 2001).
Därmed finns det inget som säger att införlivandet av nya tekniska arbetsredskap i ett ”kvinnligt” sammanhang får till följd att det kvinnliga yrket
uppvärderas – det kan lika väl mynna ut i att tekniken normaliseras och blir
osynlig (jfr Bruce & Hogan 1998).
Tillvägagångssätt och material
Den empiriska studie som företas i nästföljande avsnitt kan beskrivas som
diskursivt orienterad. Med det avses att närläsningen och tolkningen av det
empiriska textmaterialet är central (jfr Bergström & Boréus 2000, ss. 32-33).
Däremot förespeglas ingen mer ortodox diskursanalys, vilket delvis beror på att
innehållet i de olika dokument som undersöks i studien inte enbart analyseras
på en språklig nivå, utan också tas som intäkt för faktiska sakförhållanden på en
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mer konkret nivå. En viktig utgångspunkt för studien är också att offentligt
artikulerade uppfattningar faktiskt får konsekvenser för människors förhållningssätt och handlande, både på grund av sitt sakinnehåll och att de därutöver
bär på en potential att påverka sitt sammanhang genom sin form, genre och
avsändare – man kan säga att de tillmäts viss social agens (jfr Prior 2008). På så
sätt bidrar debatten och diskurserna även till formandet av samhälleliga
institutioner, som i det här fallet folkbibliotek och folkbibliotekarieprofessionen
(jfr Bergström & Boréus 2000, s. 221). Den löpande redovisningen av analysen
struktureras efter forskningsfrågorna. Den rymmer dels en presentation av
historiska skeenden och teman med bäring på teknik respektive genus och dels
en diskussion om samspelet mellan genus och teknik. Trots att det empiriska
materialet i studien är av skiftande karaktär och genrer, så utgår jag från att det
är möjligt att finna gemensamma tal- och tankespår i de olika texterna. Jag gör
därför ingen principiell åtskillnad mellan dem i analysen.
För att i någon mening kunna täcka in den senaste hundraårsperioden i en
studie av hanterlig storlek, görs ett begränsat antal nedslag i tiden. Jag är väl
medveten om att valet av dessa nedslag hade kunnat se annorunda ut. Min
urvalsprocess har främst vägletts av den parallella läsningen av politiska dokument och debattexter. Vid vissa historiska tidpunkter har det blivit tydligt att
politiska initiativ och dokument också (mer eller mindre direkt) kan kopplas
samman med diskussion och debatt på biblioteksfältet. På så sätt har relevanta
teman, ofta knutna till den tekniska utvecklingen, ringats in. Inom studiens
ramar får de fungera som belysande exempel. Genom den ”berättelse” som
växer fram i analysen identifieras och diskuteras också ett antal olika diskurser
om teknik och kön.
Diskussionen om teknik och genus sätts alltså in i ett statligt politikhistoriskt sammanhang. Det ter sig ganska självklart att just formella dokument som
lagtexter och politiskt initierade utredningar blir användbara i studien. I det
följande hänvisas det också till flera sådana källor, såsom förordningarna om
statsbidrag till folkbibliotek mellan 1912 och 2009, samt ett antal statliga
utredningar. Bland dem kan nämnas Folkbibliotekssakkunnigas betänkande
och förslag Folk- och skolbibliotek (SOU 1949:28), Folkbiblioteksutredningen
(SOU 1984:23), Informationsteknologin – Vingar åt människans förmåga (SOU
1994:118) och Ty makten är din … Myten om det rationella arbetslivet och det
jämställda Sverige. (SOU 1998:6), samt 1958 och 1970 års rationaliseringsutredningar. Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek (1960)
respektive Biblioteksarbete: en översyn av verksamheten vid kommunala bibliotek
(1972). Någon renodlad historieskrivning handlar det dock inte om – den statliga folkbibliotekspolitikens historiska milstolpar behandlas utförligt i Anders
Frenanders kapitel 1 (denna volym). Stor del av det empiriska materialet för
den här studien hämtas också från bibliotekspress, Min uppmärksamhet har
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särskilt riktats mot diskuterande texter, oftast av debattkaraktär, med bäring på
teknik och/eller genus. Biblioteksbladet har varit en betydelsefull källa, men även
andra publikationer skrivna av företrädare för folkbibliotekarieyrket har konsulterats. Exempelvis har material hämtats från Sveriges Allmänna Biblioteksförenings småskrifter, från serien Biblioteksdebatt utgiven av Bibliotekstjänst,
samt från antologin Bibliotekarieyrket: Tradition och förändring (1991). Redan
här ska nämnas att undersökningens empiriska underlag varit avsevärt större på
teknikområdet än ifråga om könsaspekter. Därmed kommer den delen av
undersökningen också att dominera utrymmesmässigt. Med detta hoppas jag att
min arbetsmetod verkar rimlig och det relativt brokiga källmaterialet motiverat.
ANALYS OCH RESULTAT

I det följande presenteras den empiriska undersökningen och analysen, genom
ett antal nedslag i folkbibliotekshistorien.

Teknik i politik och praktik
Vi påminner oss om den första forskningsfrågan om hur bibliotekariers tekniska
arbetsredskap framträder och används i politiska dokument och texter av
professionsföreträdare under de gångna hundra åren.
Aba - biblioteksteknik
Under det att jag bekantat mig med biblioteksfältets litteratur – inte enbart
debattartiklar utan även skrifter av handbokskaraktär, historieskrivningar och
standarder – har det snart framgått att uttrycket ”biblioteksteknik” har en
alldeles speciell betydelse. Det finns anledning att helt kort reflektera över
terminologin, särskilt som mitt eget sätt att resonera kring teknik i detta kapitel
inte fullt ut överensstämmer med det som vanligtvis omtalas som biblioteksteknik på ”biblioteksmål”. I synnerhet i äldre texter framgår det att specifik
biblioteksteknik ses som en högst väsentlig komponent i den professionella
praktiken. I den allra första bibliotekskursen som lanserades 1926 omtalas till
exempel ”bibliotekens teknik (klassifikation, katalogisering, lokaler, utlåning
o.s.v.)” som ett av de bärande inslagen i utbildningen (se Seldén, denna volym).
Begreppet används där i en ganska vid bemärkelse som inkluderar både aktiviteter och materiella dimensioner av teknik. I Folk- och skolbibliotek från 1949
står följande att läsa:
Det egentliga biblioteksarbetet omfattar bokurval, vissa bibliotekstekniska uppgifter samt handledning av den boklånande allmänheten. Till
de bibliotekstekniska uppgifterna hör bl.a. böckernas klassificering och
katalogisering. (SOU 1949:28, s. 34)

228

SKRIFTER FRÅN VALFRID

Katalogisering och klassificering lyfts alltså fram som de kanske mest specifika och belysande exemplen på vad som avses med biblioteksteknik. 1960, vid
inrättandet av Bibliotekstjänst AB, var det också just bibliotekstekniska rationaliseringar som stod i fokus för uppdraget (jfr Frenander, kap. 1 denna volym).
Idag tycks uttrycket användas mer sällan. När BTJ44 beskriver sin verksamhet på
webben, sägs inget uttryckligen om biblioteksteknik. Med dagens språkbruk
används hellre uttryck som ”bibliografisk service” i BTJ:s erbjudande om tjänster inom katalogisering och klassificering. Kanske uppfattas själva klangen i
biblioteksteknik som daterad i en tid då modern IKT, med dess resurser för
informationssökning, snart sagt är var mans och kvinnas egendom – åtminstone
i Sverige. I Klassifikationssystem för svenska bibliotek (2006) kvarstår dock klassifikationskoden Aba för just ”Biblioteksteknik”.
Öppna hyllor
Det finns anledning att uppmärksamma betydelsen av lokalfrågan och det
fysiska rummet i framväxten av det tidiga folkbibliotekslandskapet i början av
1900-talet. Valfrid Palmgren vars pionjärgärning beskrivs närmare av andra
författare i denna volym, propagerade efter sin USA-resa för sin starka biblioteksvision; en vision som handlade om att upprätta bibliotek för alla, i rymliga
lokaler med tillgängliga boksamlingar i öppna hyllor (Munch-Petersen 1911).
Visionen fick genomslag med den biblioteksförfattning från 1912 som stadgade
statsbidrag till folkbiblioteken och den kom sedermera att materialiseras bland
annat i de öppna hyllsystem som lanseras i Sverige under tidigt 1900-tal. Successivt öppnades avdelning för avdelning upp för besökare på svenska folkbibliotek. Det blev möjligt både att själv hämta och hantera de böcker man ville
låna, och att låta sig överraskas och inspireras av hyllornas utbud. Detta till
skillnad från äldre tiders ordning, där bibliotekarien hade exklusiv tillgång till
samlingarna och därmed utgjorde en given kontrollinstans mellan besökarna
och böckerna.
En annan svensk bibliotekspionjär, Fredrik Hjelmqvist (för övrigt en av de
två bibliotekskonsulenter som tillsattes 1912), talade i sitt inledningsföredrag
vid Sveriges Allmänna Biblioteksförenings andra årsmöte 1916, om denna
betydelsefulla nya teknik, företrädesvis i positiva tongångar. Fördelarna för
bibliotekens publik ansågs vara många, kanske främst ”att den besökande ha en
känsla av att det är han själv som väljer” (Hjelmqvist 1916, s. 198). Bibliotekarierna själva vann också vissa fördelar, dels genom att arbetet underlättades av
”de lånesökandes” aktiva samarbete och dels genom att bibliotekarierna kunde
rikta sina insatser mot de besökare som bäst behövde dem. Utlåningsstatistiken
rapporterades också ha skjutit i höjden vid de bibliotek, eller inom de avdel44

Tidigare Bibliotekstjänst.
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ningar, där de öppna hyllorna hade införts först (ibid.). Därutöver behandlades
i Hjelmqvists anförande även en rad problem som kunde uppkomma, såsom att
”böckerna ställas i oordning”. Hjelmqvist anförde vidare att ”[h]uvudanmärkningen mot de öppna hyllorna kommer dock alltid att bli, att de i hög grad
underlätta och därför kanske rent av locka till bokstölder” (Hjelmqvist 1916,
s. 199)
I källorna från tiden märks såväl entusiasm som viss försiktighet i omdömena om detta nya sätt att tekniskt ordna och cirkulera bibliotekens samlingar.
De öppna hyllorna blir dels en stark symbol för tanken om ett bibliotek tillgängligt för alla – en där tekniken blir en verksam komponent i den demokratiska visionen – och innebär dels en risk för missbruk. De öppna hyllorna
blir dels en stark symbol för tanken om ett bibliotek tillgängligt för alla – där
tekniken blir en verksam komponent i den demokratiska visionen – men
medför samtidigt en risk för missbruk. Den aningen hotfulla bild Hjelmqvist
ger av förlorad kontroll är intressant ifråga om hur bibliotekariers arbetsredskap
påverkar förhållandet mellan bibliotekarierna och användarna. Den idag verksamme B&I-forskaren Alistair Black tillhör det fåtal som på ett mer genomgripande sätt problematiserat folkbibliotekens demokratiserande funktion. I sin
foucaultianska analys liknar han folkbiblioteken vid ett övervakningssystem av
Panopticontyp, där hyllsystemet och lokalernas utformning inte bara underlättar användarens tillträde, utan även bereder bibliotekarien god insyn i och
möjlighet att ”övervaka” vederbörandes aktiviteter (Black 2001). Även om den
analysen möjligen kan upplevas som väl konspiratorisk så är det intressant att se
hur en teknisk innovation i folkbibliotekariernas tjänst kan uppfattas på olika
sätt – lovande och hotfullt, möjliggörande och hindrande. Och det är inte utan
att Hildur Lundbergs instruktiva kapitel ”När vi börja” i handboken Bibliotek:
deras betydelse och skötsel (Hjelmqvist & Tynell 1920) kommer i något
annorlunda dager efter Blacks analys. I Lundbergs kapitel bjuds läsaren med till
”ett modernt folkbibliotek” i en medelstor stad:
Över det rymliga kapprummet komma vi in i låneexpeditionen, som är
ett stort rum, väl upplyst och försett med låga bokhyllor, dels löpande i
rad kring väggarna, dels placerade som ’ståndare’ mitt på golvet i sådan
riktning, att bibliotekarien från sin plats vid expeditionsbordet kan se,
vad som tilldrager sig i rummet. (ibid., s. 19)

Från 1910- och 20-talens kanske symboliskt viktigaste tekniska reformation
på biblioteksområdet tar vi så ett steg framåt i historien.
Rationalisering och mekanisk IT
Den statliga folkbibliotekspolitiken har historiskt sett strävat mot ett alltmer
ordnat och centraliserat biblioteksväsende (se Frenander, kap. 1 denna volym). I
denna strävan har inslag av rationalisering och effektivisering blivit framträd-
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ande och fått långtgående inverkan på folkbibliotekariers arbete. Tendensen
blev tydlig i och med 1912 års biblioteksförordning och Fredrik Hjelmqvist
argumenterade i sin gärning kraftfullt för att ”radikalt utbygga och stärka den
svenska folkbiblioteksorganisationen” (Hjelmqvist 1919, ss. 158-160). Rubriken på ett av hans föredrag som publicerades i Biblioteksbladet var ”Koncentration och effektivitet” – en paroll som understöddes i texten av nyckelord som
ekonomisering och rationalitet (Hjelmqvist 1919). Utifrån sådana strävansmål
har alltså förutsättningarna för folkbibliotekens anställda kommit att formas.
Under de gångna hundra åren har denna strävan kanske kommit till sitt mest
påtagliga uttryck i de två rationaliseringsutredningar som rapporterades 1960,
Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek (här kallad RU),
respektive 1972, Biblioteksarbete: en översyn av verksamheten vid kommunala
bibliotek (här kallad NRU) men redan långt tidigare gjordes systematiska
analyser och granskningar i form av tidsstudier.
Dessa gick, milt uttryckt, in på detaljnivå i det konkreta handhavandet av
bibliotekens arbetsredskap. Andre bibliotekarien vid Stockholms stadsbibliotek
Axel Waldner (1947) nämner exempelvis i Biblioteksbladet de tidsstudier han
genomförde vid arbetsplatsen under tidigt 1930-tal45 där en jämförelse mellan
de så kallade Newarkmetoderna och Detroitmetoden visade att ett folkbibliotek
av stadsbibliotekets storlek på ett år skulle kunna spara in en heltidstjänst
genom att välja det mer effektiva utlåningssystemet av de två. Beträffande de
mekaniska utlåningsmaskiner som vidare presenterades som nya och löftesrika i
samma artikel, ställdes förhoppningarna på deras kvalitetssäkrande effekt högt:
Jag övergår så till de olika ’grunkor’ som känneteckna det nuvarande
tidsskedet och som alla ha den uppgiften att så vitt möjligt mekanisera
metoderna och göra dem oavhängiga av den personliga påverkan, som
åstadkommes genom vederbörande personals slarv, okunnighet, trötthet
eller jäkt. (Waldner 1947, s. 45)

Genom både den så kallade Dickmanska och den Gaylordska metoden med
deras respektive mekaniska stämplingsmaskiner ansågs stora vinster kunna
göras, men som allra hetast framställdes ändå en ny fotografisk metod, lanserad
av den amerikanske biblioteksmannen Ralph R. Shaw. Waldner presenterade de
mätningar som gjorts i reda siffror och diskuterade också utförligt hur tidbesparingar kunde ske i varje enskilt arbetsmoment. Figur 1, ett utdrag ur Biblioteksbladet, illustrerar de argument med vilka den nya utlåningstekniken marknadsfördes:
45

För den som vill se en mer utförlig beskrivning av hur tids- eller arbetsstudierna
genomfördes vid Stockholm stadsbibliotek, … rekommenderas Folke Löfgrens
(1952) kapitel ”Arbetsstudier vid Stockholms stadsbibliotek” i antologin Biblioteksproblem: Några synpunkter på biblioteksarbetets organisation och rationalisering.
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Figur 1. Utdrag ur Axel Waldners artikel ”Moderna utlåningsmetoder” (BBL 1947:4,
s. 48).

Det är uppenbart att varje sekund räknades, bokstavligen. Inte bara utlåning
och återlämning ansågs kunna snabbas på; varje moment i bokhanteringen hade
klockats. Om exempelvis bokreserveringen skriver Waldner förhoppningsfullt:
Reservering kommer ävenledes att betydligt förenklas. Då bokkorten
komma att stå i en enda alfabetisk serie, förenklas letandet därhän, att
från det för närvarande behövliga antalet sekunder för varje beställning,
vilket är 180, behovet kommer att nedgå till 18 sekunder per beställning.
Detta betyder att veckobehovet av timmar för reserveringen vid SSB: Hb
kommer att nedgå från nuvarande 45 till 4.5! (Waldner 1947, s. 59.
Förkortningen utläses Stockholms stadsbibliotek: Huvudbiblioteket)

Waldners sätt att rapportera om moderna arbetsredskap som borgar för
eliminering av den mänskliga faktorn, och som i sig själva tycks kunna garantera snabb och effektiv bokcirkulation, är inte unikt. Särskilt under 1900-talets
första hälft låter sig framsynta svenska bibliotekarier inspireras av utvecklingen i
USA och England, på sätt som påminner om Palmgrens. Redogörelser för ”the
state of the art” publiceras sedan i Biblioteksbladet.
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Det stora intresset för den vid tiden nya tekniken och dess potential, tycks
vara en företeelse som kan spåras ytterligare bakåt i historien. Alistair Black
(2001) beskriver exempelvis, med bakåtblickar åtminstone till sekelskiftet 18001900-talet, det stora teknikintresse som närts i bibliotekariekåren genom
tiderna. Han hänvisar vidare till engelske bibliotekarien Stanley Jast som i en
artikel från 1900 kritiserade och varnade för den entusiasm med vilken han sett
bibliotekarier omfamna den mekaniska informationstekniken. Jast kallar till och
med fenomenet för en ”mechanical appliance craze” – en besatthet av ”book
supports, automatic steps, dictionary holders, dusting machines, all kinds of
binders and card files”. Han uttryckte vidare sin förhoppning om att detta
förhållningssätt skall förpassas till professionens bakgård, ”fearful that the craze
for mechanization would be detrimental to librarianship’s ’higher and noble
sides’” (Black 2001, s. 73). Blacks analys landar också i en konklusion som säger
att bibliotekariekåren regelmässigt varit snabb (om än inte ”crazy”) med att
införliva ny teknik, åtminstone sedan 1800-talet. Därmed avfärdar han också
den stereotypa bilden av bibliotekarier som ett konservativt, bevarande och
bakåtblickande släkte som en myt (ibid., s. 76).
Ur ett professionaliseringsperspektiv kan man konstatera att den trägna
rationaliseringssträvan spelat en särskild roll för bibliotekariekåren. Med 1930
års Kungörelse om understödjande av folkbiblioteken hade ett krav på formellt
kvalificerad arbetskraft – bibliotekarier – för första gången formulerats av statsmakten. Naturligtvis kom den formella bibliotekarieutbildningen att spela en
viktig roll i den fortsatta utvecklingen. Därigenom skulle kvalificerad arbetskraft
kunna garanteras. Bedömningen av aspiranternas lämplighet framstår som
tämligen rigorös (jfr Seldén, denna volym). Vid tiden uppstod även behovet av
att kunna definiera det kvalificerade bibliotekariearbetet, för att använda de
resurser som stod till buds på bästa sätt. Folkbibliotekssakkunniga betonade
1949 vikten av en uppdelning av biblioteksgöromålen i ”egentligt biblioteksarbete och kontorsarbete” (SOU 1949:28, s. 34; jfr Limberg, denna volym).
Möjligheten att med hjälp av den nya tekniken bygga bort vissa tidsödande
rutinuppgifter, alternativt att förpassa dem till biblioteksassistenternas bord,
kom att accentuera skillnaden mellan det som hölls för kvalificerade respektive
mindre kvalificerade uppgifter, samt mellan olika personalkategorier vid
biblioteken. I synnerhet var det alltså det mer rutinbaserade arbetet som ansågs
kunna effektiviseras och koncentreras (jfr Waldners exempel ovan). På så sätt
skulle det, i faktiska lönekostnader, dyrbarare bibliotekariearbetet i görligaste
mån fredas från onödiga kontoristinslag. Processen intensifierades genom tillsättningen av RU 1958, där frågorna om biblioteksarbetets uppdelning och
tekniska effektivisering stod i fokus bredvid frågan om bibliotekslokalernas
utformning samt frågan om samordning av skolbibliotek och stadsbibliotekens
barn- och ungdomsavdelningar (Organisation … 1960, s. 14). Att en andra
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rationaliseringsutredning kom att genomföras så pass snart (1970) efter den
första berodde främst på att takten för den ”bibliotekstekniska” utvecklingen
vid tiden var så hög och att arbetets förutsättningar förändrades raskt
(Möhlenbrock 1990, ss. 43-50.) I NRU riktades uppmärksamheten främst mot
de delar av biblioteksarbetet som genomgått de största förändringarna sedan
RU publicerades. Man följde upp normerna för personalbehovet som hade
formulerats där, men lyfte därutöver fram det nya: ”ökad information, allmänkulturell verksamhet, kulturnämndsuppgifter, social biblioteksverksamhet
m.m.” (Biblioteksarbete… 1972, s. 5). Bland de inslag i biblioteksarbetet som
rubriceras som ”Social biblioteksverksamhet” ryms bland annat bokbussverksamheten, vilken också tillägnas följande avsnitt.
Bokbussen
1932 vittnade Axel Waldner, i sin artikel ”En tur med bokbil”, om en märkvärdig upplevelse under en resa till USA. Från chefen för New York Librarys
låneavdelning, Mr. Franklin F Hopper, fick Waldner frågan om han var ”intresserad av att göra en tur med den bokvagn, som alltsedan juli 1928 varit verksam
i Bronx”. Waldner svarade givetvis ja. I sin artikel reflekterade han: ”Begreppet
bokautomobil var ingalunda nytt för mig, då planer på sådana redan ofta dryftats vid Stockholms stadsbibliotek, om också mera i form av en boktransporterande vagn än som ett farande bibliotek, som det här var frågan om” (Waldner
1932, s. 97). Waldner berättade vidare om hur han tillsammans med bilens
chaufför och ett par assistenter (kallade ”flickorna”) företog en rundtur i Bronx
– en stadsdel som, med sin spridda bebyggelse, av Waldner liknas vid Bromma
och Brännkyrka i Stockholm. Han berättar på ett levande sätt både om bussens
tekniskt finurliga utformning som en förutsättning för det praktiska biblioteksarbetet, och om några av de människor han mötte under resan. Turen gick
bland annat genom bostadskvarter med flervåningshus och ”befolkning av
huvudsakligen östeuropeisk härstamning” och vid turens sista station vid
Pelham Bay Park ”stod en kö av omkring sjuttio barn och inväntade med
otålighet bilen" (ibid., s. 99). Det är uppenbart att den svenske andre bibliotekarien inspirerades av sina intryck och mellan raderna framträder det ambulerande biblioteket som ett betydelsefullt led i förverkligandet av den grundläggande folkbiblioteksidén om ”bibliotek för alla”.
1949 rullade den första svenska bokbussen ut på vägarna. Det var Borås
stadsbibliotek som hade tagit initiativet. Folk- och skolbiblioteksutredningen
från samma år sa inget om bokbussar som sådana, därtill var det en för ung och
oprövad del i verksamheten, men i RU och NRU ser vi att bussarna etablerades
och blev alltfler. 1960 fanns det bokbussar i Stockholm, Göteborg, Norrköping,
Eskilstuna och Karlstad, utöver Borås (Organisation… 1960, s. 135). Utredningen rekommenderade att hållplatserna skulle placeras i anslutning till butiks-
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centra, hållplatser för trafikbussar och på liknande platser nära de människor
man ville nå. Man konstaterade med tillfredsställelse att ”[b]okbussen ger ett
långt större antal människor en möjlighet till kontakt med biblioteket, än ett
nät av utlåningsstationer skulle kunna göra. Den är således ett mycket effektivt
medel i bibliotekets uppsökande verksamhet” (ibid., s. 140). Utöver den sociala
räckvidd som uppnåddes med bussarna, framhölls även bussens värde som
propagandamedel i bibliotekets tjänst (ibid., s. 141). RU-kommittén rekommenderade att både en chaufför och en bibliotekarie skulle medfölja bussen.
Skrivningen i NRU betonade i än högre grad bokbussarnas betydelse för den
svenska glesbygden och vikten av att kommunerna arbetar för att försäkra hela
befolkningen lika tillgång till biblioteksservice oavsett bostadsort (Biblioteksarbete… 1972, s. 149). I tidens tecken fördes också diskussioner om ett vidgat
kulturellt uppdrag utöver den rena låneverksamheten, såsom allmänkulturella
program med teater, utställningar, föreläsningar och sagostunder för barn (ibid.,
s. 143; jfr Hedemarks allaktivitetsdiskurs 2009; jfr även Frenander, kap. 1 denna
volym). Man konstaterade också att bokbussarna stimulerade till ökad användning även av de fasta biblioteksenheterna. Listan med rekommendationer kring
bokbussverksamheten görs också avsevärt längre och mer detaljerad än i RU.
Bokbussen, sedd som en sorts materialisering av fundamentala folkbibliotekstankar, skrevs i utredningen fram som ett löfte för framtiden. I linje med detta
och med 1974 års radikala kulturpolitiska mål (jfr Frenander, kap. 1 denna
volym) infördes 1975 i förordningen om statsbidrag till folkbibliotek följande
paragraf:
§3 Statsbidrag till kostnader för verksamhet vid lokalt folkbibliotek kan
utgå för kostnader som avser allmän upprustning, inköp av bokbuss,
bokutlåning på arbetsplatser samt inköp av litteratur. Kommun som får
statsbidrag till kostnader för allmän upprustning kan samtidigt få statsbidrag till kostnader för inköp av bokbuss endast om synnerliga skäl
föreligger. /…/ (SFS 1975:467)

Dessa författningsstadgade möjligheter till ekonomiskt stöd för anskaffande
av bokbussar ledde också till ett kraftigt uppsving både för bokbussbeståndet
specifikt och för den socialt orienterade och uppsökande biblioteksverksamheten generellt i landet. Bokbussen kom att framstå som en självklar del i
biblioteksutbudet under 1970 och 80-talen. I Biblioteksbladet läser vi om hur
länsbiblioteket i Skåne 1983 satsar stort på att nå olika invandrargrupper med
hjälp av bokbussarna. Barbro Blomberg skriver i ”En buss kommer lastad med
böcker på 40 språk” om hur man satsat särskilt på att nå de potentiella biblio-
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teksanvändare som sällan besöker huvudbiblioteket. Barbro Roos, projektledare,
berättar närmare:
Den centrala punkten i den här satsningen är själva bussen. En gammal
trotjänare från 50-talet, som har sina egenheter, men som rullar på. Den
har dekorerats upp så att man redan på långt avstånd ser att det är en
buss fullastad med böcker på olika språk. Med på bussen har hela tiden
funnits språkkunnig personal och tolkar. Man har haft en rad olika
program som sagoläsning, bokprat, teater, musik med mera. (Blomberg
1983, s. 8)

I skrivande stund kan vi konstatera att bokbussarnas guldålder tycks vara
över. Den explicita skrivningen om bokbussar i förordningen om statsbidrag
1975 var inte längre kvar när nästa förordning kom efter tio år (se SFS
1985:528). I början av 1990-talet fanns det närmare 150 bokbussar i drift i
Sverige, men sedan dess har antalet minskat; en drastisk nedgång under 90-talet
och därefter sakta men säkert under 2000-talet. Från 112 bussar år 2000 till ca
90 bussar år 2011 (SCB 2011; Fakta om bibliotek 2011). Under Svensk biblioteksförenings årliga arrangemang Biblioteksdagarna, kunde deltagarna 2012
förvisso bekanta sig med en nykomling i familjen ”Informationstjänster på
hjul”, nämligen den finska internetbussen Netti-Nysse på tillfälligt besök
(Svensk biblioteksförening 2012). Framtiden får utvisa om det är en verksamhet
som vinner gehör i Sverige.
I det empiriska materialet kan vi alltså se hur bokbussverksamheten har
utvecklats över tid i samklang med samhället och den bedrivna politiken.
Bussarna har, bredvid andra uppsökande verksamheter, bidragit till att öka
folkbibliotekens räckvidd såväl geografiskt som socialt och kulturellt. De har
varit redskap i arbetet för att väcka och tillgodose medborgarnas kulturella och
intellektuella intressen, på de platser där människor faktiskt befinner sig, vilket
kan förstås som en både demokratisk och emancipatorisk poäng. I nästa avsnitt
granskar vi närmare utvecklingen och debatten kring ett arbetsredskap som inte
bara ändrade förutsättningarna för bibliotekariers arbete, utan för flertalet
yrkesverksamma i stora delar av världen.
Datoriseringen och hotet mot boken
Datorn har en lång historia på svenska folkbibliotek, och ofrånkomligen har ett
redskap med sådant enormt genomslag i samhället även präglat och behandlats i
den statliga bibliotekspolitiken. I detta avsnitt finns det inga utsikter för mig att
ge någon utförlig bild av datorns roll och debatten kring den, men några intressanta stråk kan identifieras. Sigurd Möhlenbrock kommenterar i skriften Förnyelse och debatt att den tidiga debatten om ”datatekniken” ibland var ”överdramatiserad och skulle kanske tjänat på en viss nyansering” (Möhlenbrock 1980,
s. 69ff), och det är inte utan att man kan förstå hans resonemang med tanke på
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de brösttoner som ofta hördes i bibliotekspress och andra medier. Samtidigt är
det intressant att ett tekniskt arbetsredskap kan uppnå så stark laddning som
skett ifråga om datorn. I avsnittet som följer visas också att debatten kring datorernas roll på folkbiblioteken tydligt hämtat kraft från den bibliotekshistoriskt
sett mest centrala artefakten av alla – boken. Innan vi närmar oss debatten,
något om datorns synlighet i de politiska dokumenten.
I NRU (Biblioteksarbete… 1972) ägnades ett helt kapitel åt ”ADB i folkbiblioteken” (kap. 10). Automatisk databehandling var en företeelse som dittills
främst hade diskuterats i relation till akademiska bibliotek 46. Fokus låg på att
utveckla effektiva rutiner för förvärv, informationssökning, katalogisering och
utlåningskontroll; såtillvida en utveckling helt i linje med den tidigare mekaniska bibliotekstekniken. För folkbibliotekens del fattade Sveriges Allmänna
Biblioteksförening och Bibliotekstjänst AB 1968 ett beslut om en utredningsoch försöksverksamhet på ADB-området, i syfte att kunna erbjuda folkbiblioteken en central databehandlingsservice (ibid., s. 155). Stegvis hade den nya
tekniken börjat prövas och införas och försiktiga förhoppningar formulerades i
utredningen kring ADB:s potential ifråga om att effektivisera och sänka kostnaderna för visst rutinarbete, samt viss utvidgning av den befintliga biblioteksservicen (ibid., s. 159). En tidig och central produkt av det arbetet var folkbibliotekens bibliografiska databas BUMS47 som utvecklades och växte under
1970-talet (SOU 1984:23). Datorernas kapacitet att lagra och behandla stora
datamängder och den snabba tekniska utvecklingen under 1970-talet innebar
att folkbibliotekens arbete kom att påverkas i långt högre grad än vad NRU
hade förutspått. Via modem och telenätet fick man på folkbiblioteken snart
tillgång till svenska och (vid t.ex. länsbiblioteken) vissa internationella databaser. I samband med det började man också i allt större utsträckning diskutera
folkbibliotekens ”informationsfunktion” som en särskild del av verksamheten,
bredvid de mer etablerade delarna läsning, litteratur och bildning. Folkbiblioteksutredningens slutbetänkande (ibid.) talar mångordigt om den nya informationsteknologin och dess givna plats i folkbibliotekens arbete. En särskild
arbetsgrupp tillsattes även inom utredningen för att närmare analysera folkbibliotekens informationsuppgifter. De tekniska hjälpmedlen intar en framskjuten plats i arbetsgruppens rapport (Ds U 1982: 16).
46

1964 anges i NRU som den egentliga startpunkten för ADB-introduktionen i Sverige, då Universitetskanslerämbetet och riksbibliotekarien tillsatte en kommitté med
uppgift att utreda forskningsbibliotekens möjligheter till användning av ADB
(Biblioteksarbete 1972, s.154).

47

BUMS står för Bibliotekens Utlånings- och Mediekontroll System. Systemet kan
beskrivas som folkbibliotekens svar på forskningsbibliotekens databas LIBRIS som
då låg några år före i utvecklingen.
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Följsamhet och lyhördhet mot den tekniska utvecklingen går igen i regelverket kring folkbibliotekens statsbidrag. Där bokbussarna försvann ut 1985,
trädde skrivningar om andra arbetsredskap in. I det avsnitt av förordningen där
ekonomiska bidrag till kostnader för utveckling av folkbiblioteksverksamhet
behandlas, framgår att projektbidrag kunde ges till arbete som ”i första hand
syfta till att finna 1) former för det läsfrämjande och uppsökande arbetet; 2)
metoder för att ta till vara utvecklingen inom informationsteknologin” (SFS
1985:528). I förordningen specificerades alltså dessa två relevanta utvecklingsområden vid mitten av 1980-talet. Det är en händelse som ser ut som en tanke,
såtillvida att en livlig debatt pågick vid tiden, där dessa två centrala intresseområden ofta kom att ställas mot varandra – läsning och böcker mot information och datorer. Uppenbarligen upplevdes bokens och läsningens ställning som
hotad när den snabba utvecklingen så tydligt placerade datormediet i centrum.
Parallellt med datorteknikens framväxt och introduktion på folkbiblioteksområdet, hade också en rad statliga utredningar inriktats mot just boken och
dess ställning i samhället (se Limberg, denna volym).
Hur agerade och argumenterade då folkbibliotekens egna representanter i
denna debatt? I På väg mot det elektroniska biblioteket? (1980) analyserar och
fördjupar ett antal folkbiblioteksprofiler den då ganska nytända ”datadebatten”.
Ett relativt sorglöst tidigt uppbyggnadsskede kring BUMS hade då övergått i
mer kritiska tongångar där datorernas saliggörande effekt ifrågasattes. Bure
Holmbäcks (fram till 1966 bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket) kapitel
”Gutenbergarna vid skiljovägen” får betraktas som ett skarpt debattinlägg till
bokens försvar och mot den utopi som byggts upp kring datorerna som framtidens och bibliotekens främsta informationskanal:
Vem tror att det tryckta ordet nånsin kan lämnas åt sitt öde för att ersättas av tv-skärmar och hemterminaler, i en värld där redan elektriciteten är
en lyx för de allra flesta? Hur kan man på allvar tala om de nya tekniska
möjligheterna som en ’demokratisk’ utvecklingsmöjlighet? Vilka goda
skäl vi än må ha att skaffa dessa vidunderliga apparater, bör vi inte göra
gällande att de kan bli en total, global välsignelse. Och att då tala om att
skrota biblioteken blir en naivitet eller en cynism, vare sig man menar att
det skulle ske överallt eller ’bara’ i den kultur där individerna kan sköta
allt de bryr sig om från en knappsats i fåtöljen. (Holmbäck 1980,
s. 104)

I Biblioteksbladet diskuteras datorn och bibliotekens informationsuppgift
intensivt under några år i det unga 1980-talet. Den bild av asocialt knapptryckande i fåtöljen, som Holmbäck skisserar ovan, framstår som emblematisk för
flera datorskeptikers argumentation. Även detta att ställa datorer (eller ”data”
som tekniken ofta benämndes vid tiden) mot böcker är närmast att betrakta

238

SKRIFTER FRÅN VALFRID

som ett regelmässigt grepp i debatten. Vi återvänder till Holmbäcks text för ett
belysande exempel:
Man kan dock – om man förhåller sig sval till alla de vältaliga uttrycken
om bibliotekens ’nya roller’ – fråga sig om inte flykten till de nya medierna är ett uttryck för samma politik som har minskat litteraturundervisningen i skolan och vid universiteten och som t.o.m. ger blivande
bibliotekarier otillräckliga litteraturkunskaper. Men om man inser
bokens fundamentala och oöverträffade värde som informationskälla,
upplevelsemöjlighet och kulturfaktor, så finner man det naturligt, ja
nödvändigt, att biblioteken, som en gång byggdes upp som förvaltningsenheter för böcker, fortsätter att i första hand ägna sig åt detta. (Holmbäck 1980, s. 107)

Utöver den argumentation som tydligt ställde datorn mot boken, ventilerades också andra farhågor gällande datoriseringens hastighet och konsekvenser.
Länsbibliotekarie Paul Heurgren (1983) uppehåller sig i debattartikeln ”Bibliotek och datorer” vid det bekymmersamma scenario som kan tänkas uppstå när
”datan i framtiden kanske gör halva arbetsmarknaden överflödig”, och uppmanar till en mer principiell och angelägen debatt om folkbibliotekens möjliga
roll i ett teknokratiskt samhälle med stor arbetslöshet. Enligt hans analys är den
dominerande biblioteksdebatten om ”datatekniken” och om bibliotekens framtida uppgifter alltför förenklad, med sin fixering vid frågor som ”Skall vi skaffa
BUMS eller invänta ett annat och mer utvecklat system? Ska vi ansluta oss till
LIBRIS, TT-nyhetsbasen, Rättsdata, Byggdok, ska vi skaffa oss Telefax eller
Telex osv?” (Heurgren 1983, s. 103).
Reaktionerna på datoriseringen i biblioteksvärlden var starka både inom och
utanför de egna leden. I Biblioteksbladet gavs exempelvis kampanjen Rädda
Boken en del utrymme. Kampanjen drevs av författarorganisationer och dess
paroll löd i sin helhet: ”Rädda boken – rädda biblioteken!” Hedemarks (2009)
avhandling visar hur representanter för Svenska författarförbundet gjorde utspel
även i dagspress och andra massmedier där de kritiserade bibliotekens utveckling och omprioriteringar under början av 1980-talet. Kritiken mot att bokens
värde ansågs var på väg att devalveras relativt datorns, kopplades också till
bibliotekarieutbildningens förändrade inriktning (jfr Holmbäck ovan). I
Aftonbladet liknades till exempel den nya generationens bibliotekarier vid
”teknologiska ingenjörstrupper” med större intresse för ny teknik än förmedling
av god skönlitteratur, av Lars Ardelius, representant för författarförbundet (se
Hedemark 2009, s. 55). Bernhard Nyström, bibliotekarie och lektor vid
Bibliotekshögskolan, bemötte angreppet i samma tidning genom att kalla det
ett uttryck för en ”reaktionär fixering vid BOKEN – i den traditionella formen,
papper med tryck mellan två pärmar” (se Hedemark 2009, s. 56). Utan att gå
närmare in på den del av biblioteksdebatten som fördes utanför biblioteks-

BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

239

pressen är det ändå intressant att med Hedemark notera hur Svenska författarförbundet utifrån sitt värnande om litteraturen – deras professionella nav –
ömsom rosat, ömsom risat och angripit folkbiblioteken, professionen och
utbildningen.
Sånär som på Nyströms drapa mot Ardelius har hittills mest datorkritiska
synsätt lyfts fram. Det är naturligtvis angeläget att balansera framställningen
här. Jag vågar nog påstå att en utbredd hållning i bibliotekspressen var att (om
än i skiftande grad) se till de möjligheter och positiva utmaningar som den nya
tekniken kunde innebära. 1982 kom folkbibliotekens informationsfunktion att
diskuteras flitigt i Biblioteksbladet, med start i en artikel av bibliotekschef LarsGöran Liliegren: ”Biblioteken som informationscentraler – myt eller verklighet?” Artikeln innehöll en något självkritisk och uppfordrande beskrivning av
hur avlägsen visionen om folkbiblioteken som samhällets informationscentraler
faktiskt var vid den aktuella tiden. En lång rad insatser skulle, enligt Liliegren,
behöva göras för att folkbiblioteken med fog skulle kunna kalla sig för ”80-talets
informationscentraler”. ”Med teknikens hjälp”, menade han, ”kanske vi kan ge
biblioteken den status de förtjänar”. Han gav dock inte uttryck för uppfattningen att status och relevans skulle ligga förborgad i tekniken som sådan.
Förvisso anspelade han i texten på teknikens statushöjande potential, men
betonade att det framför allt skulle krävas målmedvetet arbete av folkbiblioteken och en rad ytterligare aktörer på biblioteksfältet för att ”kunna bli den
lokala informationscentral vi så länge sagt att vi är men inte alla gånger klarat av
att vara” (Liliegren 1982, s. 88).
I den särskilda arbetsgruppen inom folkbiblioteksutredningen beklagade
utredarna att visionerna om informationsverksamhet på biblioteken ofta varit
svåra att realisera på grund av ”att man på så många håll ställt sig tveksam till
införandet av nya tekniker” (Ds U 1982:16). I samma andetag betonades värdet
av försöksverksamheter av olika slag. Befintliga exempel vid Stockholms stadsbibliotek och länsbiblioteket i Halmstad framhölls. Även i slutbetänkandet
Folkbibliotek i Sverige (SOU 1984:23) argumenterar utredarna intensivt för att
folkbiblioteken generellt skulle visa öppenhet inför utvecklingen av informationsteknologi och pröva den nya teknikens möjligheter. I Biblioteksbladet
rapporteras från ”piloterna” i Halmstad, under rubriken ”Här letar man
kunskap med hjälp av data”:
Just nu befinner man sig i halvtid i det tvååriga försöket som med största
sannolikhet kommer att permanentas för att ingå i bibliotekets ordinarie
verksamhet. Sökning i databaser har härmed tagit steget in även på folkbiblioteken. Det är också ett steg mot ökad jämlikhet i samhället. För
tillgång till kunskap och information är också tillgång till makt. (Blomberg 1982, s.177)
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Ur ett professionsperspektiv förs i artikeln intressanta resonemang kring hur
man valde att implementera den nya söktjänsten i Halmstad. Man diskuterade
särskilt vem som skulle vara skickad att leda ett utvecklingsprojekt av det här
slaget, om det exempelvis behövde vara en ”dataexpert”. Länsbibliotekarie
Barbro Thomas, som intervjuas i artikeln, förklarar att man istället fattat det
strategiska beslutet att välja en person med ”gedigen bibliotekskunskap” ur de
egna leden. Det blev Lillemor Widgren – ”Sveriges ’informationsprofet’” – som
fick uppdraget (Blomberg 1982, s. 177).

Figur 2. Utdrag ur Barbro Blombergs artikel ”Här letar man kunskap med hjälp av
data” (BBL 1982:10, s. 177).

I artikeln beskrivs ganska ingående vilken typ av informationstjänster (på
miljöområdet) man kunde erbjuda Halmstadborna och – inte minst – hur
apparaturen såg ut och placerades i biblioteksrummet:
Idag står en terminal i informationsdisken och en finns på ett tjänsterum,
där man mer ostört tillsammans med den som frågar kan gå igenom
frågor och svar. /…/ Terminalen vid informationsdisken har främst
tjänat som ”lockbete”. För att få besökare intresserade.
Vi känner oss fortfarande lite osäkra i sökningsarbetet och vill inte gärna
sitta här ute, säger Inga Johannesson.
Men terminalen ska inte bara fånga besökares intresse. Det gäller att få
övriga bibliotekarier att hålla i minnet att databassökningen är en
möjlighet att använda i referensarbetet. /…/ Lillemor Widgren menar att
databassökning också tjänar som lite av en PR-apparat för biblioteket och
dess mediainnehav. (Blomberg 1982, s. 178)
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Som läsare framstår det som att man i Halmstad närmade sig den nya tekniken med stora förväntningar och stor respekt. Tekniken krävde tillvänjning och
övning från personalens sida, men så spred terminalen också viss stjärnglans
över informationsdisken. I tidskiften BiS kommenterade Ingrid Atlestam ett par
år senare tilltron till tekniken för informationssökning vid biblioteken:
Den information som fås från en databas får lätt en högre status, ger ett
intryck av att stå utom allt tvivel, att vara någon slags högre form av
sanning. Man glömmer lätt bort att någonstans i andra änden är det en
människa som matat datorn, som sovrat materialet, lagt sina värderingar,
använt ett av flera möjliga sätt att systematisera, och kanske är styrd av
vissa intressen. All denna fantastiska teknik har ju inte på något sätt gjort
människan klokare, även om det hade behövts. (Atlestam 1996b, s. 20.
Artikeln publicerad i BiS 1985)

För att summera redogörelsen och resonemangen kring datorernas intåg i
folkbiblioteken så måste man nog framhålla den ambivalens som rådde inom
professionen. Handfasta mekaniska arbetsredskap ersattes av terminaler och
datorer med relativt ogenomskinlig funktion. Kunde man lita på den nya tekniken och den svårbemästrade och i någon mån hotfulla ”datan”? Politikens och
många professionsföreträdares teknikoptimistiska visioner kolliderade ibland
med andra bibliotekariers skepsis och mer kritiska hållning. Ibland får debatten
en karaktär av ”trosfråga” där tekniken tillskrivs en sorts inneboende, obeveklig
kraft: ”kraften att göra halva befolkningen arbetslös” (Heurgren 1983) eller
”kraften att skapa lika tillgång till kunskap och ge makten åt folket” (Blomberg
1982). Vart styr egentligen de blinda maskinerna och vem kan bemästra dem?
Webben och de sociala medierna
Vid mitten av 1990-talet var det dags för nästa skräll på teknikområdet. Internet och World Wide Web (fortsättningsvis kallad webben) innebar att en helt
ny arena öppnades för biblioteken att verka på. Fram till millennieskiftet handlade det kanske för folkbiblioteken mest om att tillhandahålla datorer för
internetärenden och surfning som en del av sitt medieutbud, vilket förvisso inte
var en helt oproblematisk sak i sig48. Så småningom kom webben dock att
etableras som bibliotekariernas arbetsredskap; ett redskap som också kunde
utgöra en kontaktyta mot användarna. Digitala bibliotekstjänster började
utvecklas, vissa som förlängningar eller remedieringar (Bolter & Grusin 1999 av
tidigare analoga tjänster (t.ex. vissa former av referenstjänster och användarundervisning) och vissa helt nya tjänster där användarna själva kunde uträtta
sådana ärenden som tidigare ingått i bibliotekariers arbetsuppgifter (t.ex. olika
48

Webbens okontrollerade innehåll komplicerade frågan om vilken information folkbiblioteken egentligen skulle bidra till att tillgängliggöra för sina besökare. Filtreringsdebatten rasade kring millennieskiftet (se Hedemark & Hedman 2002).
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söktjänster). På en mer teoretisk nivå försattes hela biblioteksbegreppet, som det
dittills hade förståtts, i gungning. Jämförbart med de farhågor som hade ventilerats kring bokens fortlevnad på 1980-talet, diskuterades nu frågan om
huruvida biblioteken i deras fysiska form ens hade en framtid, eller om de skulle
komma att gå upp i den digitala etern. Det är ingen överdrift att påstå att
webben revolutionerade förutsättningarna för folkbibliotekariers arbete.
Redan i de politiska dokument och riktlinjer som formulerades under 1970och 80-talen uttrycktes, som vi sett, ett växande intresse för ny datorburen
informationsteknologi. På 1990-talet togs den politiska visionen bokstavligen
till svindlande höjder med IT-kommissionens betänkande Informationsteknologin – Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118). Dåvarande statsministern
Carl Bildt, tillika kommissionens ordförande, skrev inledningsvis att arbetet var
inriktat mot att ”främja en bred användning av informationsteknologin i
Sverige”. Man sa sig ta ett användarperspektiv snarare än att fokusera på tillhandahållande och tillverkning av olika applikationer, men konstaterade att
”[m]ed en bred användning av informationsteknologin stimuleras emellertid
också nödvändiga infrastrukturella investeringar, liksom de producenter som är
verksamma på det informationsteknologiska området” (ibid., paginering
saknas). Redan tidigt i betänkandet markerades alltså en viss marknadsstimulerande förhoppning, men visionen om vad den nya tekniken, rätt använd, skulle
kunna åstadkomma sträckte sig längre än så:
Människans förmåga att växa och utvecklas är hennes styrka. Rätt
utnyttjad ger IT vingar åt denna förmåga. Det är vingar att lyfta och
överbrygga avstånd med. Det är vingar att förverkliga annars ouppnåeliga
ambitioner med, vingar som kan revolutionera både vardag och arbetsliv.
/…/ Samarbetet får nya verktyg. Gränser länder emellan bryts ner till
förmån får [sic!] ett fritt flöde av vetande. (SOU 1994:118, paginering
saknas)

Ordet bibliotek nämns vid fem tillfällen i den 34 sidor långa texten. Två
gånger relaterat till forsknings- och/eller skolbibliotek, en gång ifråga om B&Iämnets möjlighet att bidra till forskning och kunskapsutveckling på IT-området, en gång i sammansättningen ”multimediabibliotek” (avseende en särskild
tjänst för beställning av en mängd olika medieprodukter) och – slutligen – en
enda gång i vad som kan tolkas som en folkbibliotekskontext. I ett avsnitt där
möjligheten att öka IT-användningen inom offentlig förvaltning diskuteras,
återfinns följande skrivning: ”De offentliga biblioteken skall utnyttjas för att
information om samhällsfrågor, men också om t.ex. litteratur, konst och musik,
elektroniskt skall kunna nå alla” (ibid.). IT-kommissionen hade förvisso ett
synnerligen brett uppdrag, med spännvidd över samhällets olika sektorer. I
betänkandet pekade man särskilt ut utbildning och forskning; rättsordningen;
förvaltningen; hälso- och sjukvården, kommunikationsnätverken; näringslivet samt
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forskningen om IT som områden där visionen skulle omsättas i handling. Som
läsare slås man av hur frånvarande, eller kanske svårplacerade, (folk)biblioteken
var när IT-kommissionen målade upp sin vision.
Märk väl att detta tidsmässigt var innan ”den pedagogiska vändningen” som
ägt rum både på biblioteksfältet och inom bibliotekspolitiken49. I 2009 års
förordning skrivs exempelvis in i §1 att en kommun kan beviljas statsbidrag till
kostnader för insatser för att främja vuxenstuderandes tillgång till biblioteksservice vid folkbiblioteken (SFS 2009: 1570). Kopplingarna mellan informationssökning och lärande har bland annat synliggjorts i B&I-forskningen (t.ex.
Limberg 1998; Lundh 2011) och idag är alla elevers tillgång till skolbibliotek
lagstadgad – oavsett lagens efterlevnad – (se Limberg, denna volym) och det
finns knappast ett bibliotek med självaktning som inte bedriver någon form av
undervisning.
Som vi också sett i tidigare forskning, har webben utgjort ett viktigt forum
för den pedagogiskt orienterade informationskompetensrörelsen (jfr Sundin
2005) med stark förankring i det svenska bibliotekslandskapet. I den pedagogiska verksamheten har bibliotekariekåren dessutom haft att förhålla sig till
webben på minst två olika nivåer – dels som arbetsredskap och dels som undervisningsinnehåll. Den typ av försöksverksamhet och tekniska ”upptäcktsfärder”
som vi sett exempel på i vårt historiska svep (i tidsstudier kring användningen
av utlåningsmaskiner på 1930-talet och i testning av databassökningar på 1980talet) kan numer sägas bedrivas på bredare front vid svenska bibliotek. Att IKT
idag är lättillgänglig och ofta mer eller mindre integrerad i våra privatliv och
vårt arbete, gör att många tänkbara hinder för användning är undanröjda. Inom
bibliotekarieprofessionen kan vi dock se att det fortfarande finns ett antal ”early
adopters” som går i bräschen genom att testa, undersöka och sprida budskapet
om möjliga nya arbetsredskap.
Initiativet 23 saker50 är ett bra exempel på sådan verksamhet. Typiska
redskap som testats där och sedermera funnit sin väg in i folkbibliotekens arbete
är sociala medier av olika slag, såsom bloggar, Youtube, Flickr och Twitter.
49

På en övergripande nivå kan man konstatera att folkbiblioteksfrågorna under
århundradet förflyttats från utbildningsområdet till kulturpolitiken och – tycks det
– åter igen. Det har naturligtvis i sig inte något självklart samband med förändringar
i bibliotekens verksamhetsinriktning, men tidsandan och samhällsdebattens fokus på
livslångt lärande och närliggande fenomen samspelar förstås också med folkbiblioteken som institution (jfr Limberg , denna volym).

50

Linnéa Sjögren är en av de svenska föregångarna på området. Se t.ex. hennes ”23
saker: fortbildning i webb 2.0” på: goteborg23.wordpress.com/ author/goteborgsb/
Projektet har också en engelskspråkig förebild, 23 Things, som nått stor internationell spridning.
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Anammandet av sociala medier som arbetsredskap innebär i viss mån en
utvidgning av bibliotekariers arbetsuppgifter, inte minst i det att tjänsterna
bygger på nätverkande och flervägskommunikation. I ett temanummer av
Framsidan51 (2011) beskrivs hur Göteborgs, Malmö och Stockholms stadsbibliotek på olika sätt tolkat sina roller som delvis digitala bibliotek, och då
bland annat hur de arbetar med sociala medier. Åsa Berglund, enhetschef på det
digitala biblioteket vid Malmö stadsbibliotek, framhåller att ”[b]ibliotekarien
som informationsspecialist tangerar många arbetsområden. I det digitala arbetet
stärks inte bara deras källkritiska kunskaper. De har också ett förtroendekapital
att förvalta i förhållande till samhällets och nätets alla kommersiella krafter”.
(s. 11) I Göteborg har en särskild strategi antagits för arbetet med sociala
medier. Där är en viktig del att i bloggform lyfta fram personalens olika kompetenser – något som bibliotekariekåren inte sällan har kritiserats för att vara
svag på. (s. 16) I Stockholm framhåller man de strategiska möjligheterna till
samverkan med omvärlden som en viktig drivkraft i arbetet med det digitala
biblioteket. (s. 16)
En aspekt av bibliotekens arbete via sociala medier som inte sällan kritiserats,
är att tekniken och formen i vissa fall anses ha föregått behovet och innehållet.
Oavsett i vilken ordning saker och ting har skett, kan vi dock konstatera att ett
stort antal strategiska och kreativa initiativ kommit till stånd genom folkbibliotekariers försorg. Arbetsredskapen som sådana erbjuder, i vanlig ordning, både
möjligheter och begränsningar. Möjligheten kan gälla ”glokal” kommunikation
i fickformat, medan begränsningen kan ligga i att endast disponera 140 tecken
per budskap52. Men, som sagt, bibliotekens relation till de sociala medierna har
verkligen diskuterats och ifrågasatts i olika forum. Bland annat skrev Åsa
Ekström i Biblioteksbladet om ”hajpen” kring de sociala medierna. En central
poäng i hennes artikel var att sociala mediers värde i arbetslivet är överreklamerat och att företeelsen som sådan är av begränsat intresse för gemene man.
Argumentationen tog stöd i en studie av Håkan Selg (2011) och Ekström noterade att ”[r]esultaten ligger i linje med andra studier om digital socialitet,
nämligen att det är en liten klick på ungefär fem procent som redan är frälsta
som står för de dagliga bidragen i olika nätverk” (Ekström 2012, s. 13). Selg
berättade själv i den intervju som återgavs i artikeln:
Under flera år har ämnet hajpats så att alla arbetsplatser med ambition
att hänga med ansluter sig utan att ens reflektera över den faktiska
nyttan. Men faktum är att det är gruppen mycket aktiva användare som
har format bilden av sociala medier. (Ekström 2012, citat Håkan Selg
51

Kultur i Västs tidskrift om biblioteksfrågor

52

Twitter-format

BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

245

Utöver det att sociala medier som sådana ansågs få oproportionerligt stort
utrymme i de så kallade gammelmedierna, lyftes i artikeln även problematiken
kring etiska och juridiska aspekter av det innehåll som publiceras på till exempel
Facebook. Den här typen av intern biblioteksdebatt eller -diskussion problematiserar alltså bilden av de sociala mediernas användbarhet i en bibliotekskontext.
Liksom i fallet med dator/bokdebatten, så har ändå de högsta vågorna gått i
andra fora. Litteraturkritikern och skribenten Jonas Thente vid Dagens Nyheter
gick exempelvis till storms mot bibliotekariers påstått överdrivna upptagenhet
av Youtube, Twitter och Facebook, efter att han åhört en paneldebatt kring
sociala medier på Bok & Biblioteksmässan 2010. I sitt inlägg efterlyste han
”riktiga bibliotekarier som kan ge personliga tips om böcker”. Vidare:
Så långt som till att bränna böcker vill inte dagens svenska bibliotek gå,
men det är nära på. Det intrycket fick jag i alla fall när jag gick omkring
på den i går avslutade Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Efter att ha
tjuvlyssnat i montrar och korridorer samt bevistat en handfull seminarier,
stod det klart att böcker är ute men Facebook och Twitter är inne. På
biblioteken. Vad håller biblioteken på med? (Thente 2010)

Via blogginlägg följde en lång rad svar och kommentarer till Thentes artikel,
inte minst från bibliotekariehåll53. Här kan vi nöja oss med att konstatera att det
finns likheter i de utspel mot bibliotekariekolletivet som tas upp i avsnittet om
dator/bokdebatten. När förnyelsens vindar blåser kring folkbiblioteken finns det
uppenbarligen andra (yrkes)grupper som av olika skäl har intresse av att
institutionen och professionen förblir stabil.
Diskurser kring (ny) teknik
Det sammantagna intrycket från läsningen av det empiriska materialet är, föga
förvånande, att bibliotekariers förhållande till nya tekniska redskap under den
senaste hundraårsperioden är komplext. De politiskt satta ramarna för folkbibliotekariers yrkesutövning är delvis påverkade av rådande centralt styre, men
även av vilka enskilda sakkunniga som ingått i diverse utredningar, arbetsgrupper och kommittéer vid olika tidpunkter (jfr Frenander & Lindberg, denna
volym). Även om analysen behandlar politiska dokument och debattmaterial
tillsammans, så märks en skillnad i de olika genrerna som bör kommenteras.
Författningstexter och betänkanden från utredningar skiljer sig naturligtvis åt,
men ingår ändå i ett textuellt sammanhang som enligt konventionen kan
karaktäriseras som rationellt, målinriktat, formellt och normativt. Grundpremissen kan sägas vara att textens avsändare åtagit sig att uppnå ett visst politiskt mål – och därför presenterar en skriftlig formel för måluppfyllelse. När det
handlar om förekomsten av olika tekniska resurser i biblioteksarbetet kan man
53

Dessa kommentarer nås enklast via Thentes artikel på DN.se

246

SKRIFTER FRÅN VALFRID

notera att tekniken som sådan sällan problematiseras i de politiska dokumenten
– den antas fungera effektivt och omedelbart, vare sig det gäller att realisera idén
om folkbiblioteket som ”samhällets informationscentral” som i Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23), eller som garant för ”fria flöden av vetande” som i
IT-kommissionens betänkande (1994:118).
Debattartiklar och liknande idédrivna texter som figurerar i materialet, har
vanligtvis andra förutsättningar, syften och avsändare. Som regel har den som
formulerat dem (alternativt uttryckt sig muntligen i en intervju) inte varit ålagd
att göra det, utan snarare drivits av en kombination av professionell expertis och
personligt engagemang. Sådana omständigheter påverkar förstås både vad som
sägs och hur det sägs. Det är också i debattmaterialet som de mest uppenbart
polariserade åsikterna och synsätten kommer fram. I diskussionen om de
tekniska arbetsredskapen framträder bilden av en hängiven men ambivalent
yrkesgrupp. Man skulle kunna säga splittrad, såtillvida att där finns en heterogenitet och motstridiga uppfattningar, men utifrån hela gruppens – professionens – perspektiv, kan skillnaderna betraktas som mångtydighet eller just ambivalens.
Ambivalensen i sättet att tala om nya tekniska arbetsredskap kan, menar jag,
även förstås som ett växelspel mellan olika teknikdiskurser. Med en sådan tolkning går vi också ett steg vidare i analysen av det empiriska materialet, för att
undersöka vilka underliggande synsätt på teknikens beskaffenhet och
verkanskraft som uttrycks i sätten att argumentera. Det är lätt att utifrån det
första, eller i varje fall starkaste, intrycket av de lästa texterna, sluta sig till att det
finns två motstridiga diskurser i materialet – den teknikskeptiska och den teknikoptimistiska – som särskilt impregnerat den polariserade debatten kring de digitala redskapen under den senaste 40-årsperioden. Vid en närmare läsning ser vi
dock att det empiriska materialet rymmer en högre komplexitet än så; det finns
åtminstone ytterligare ett sätt att förhålla sig till ny teknik i folkbiblioteksarbetet
och det professionella samtalet under hela århundradet, parallellt med ”stormarna”. Detta synsätt fokuserar på teknikens potential ur ett ideologiskt
och/eller professionellt perspektiv. Med utgångspunkt i hur man definierar
folkbibliotekens väsentliga uppdrag och roll i samhället (tyngdpunkten har ju
vandrat något över tid) framställs olika tekniker och arbetsredskap som mer
eller mindre ändamålsenliga. De största skillnaderna i synen på tekniken,
jämfört med de mer normativa artikulationerna, ligger i att man här intar ett
mer selektivt förhållningssätt och i lägre grad fokuserar på tekniken som sådan
(vare sig som hot eller löfte). I de tidiga texterna om öppna hyllor och
bokbussar, märks exempelvis ett starkt intresse för de tekniska redskapens
potential just ur folkbiblioteksperspektiv, med de ideologiska förtecken som
finns där.
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För att återvända till Bijkers (2006) sätt att begreppsliggöra synen på teknik,
så menar jag att de tydligast polariserade diskurserna – den teknikoptimistiska
och den teknikskeptiska – i själva verket bygger på en gemensam logik. Bijker
talar om en mycket vanligt förekommande föreställning (inte minst i politisk
kontext) i och med vilken tekniken uppfattas som en stark och autonom kraft i
samhället som ständigt skapar nya spelregler för människor och institutioner att
förhålla sig till efter förmåga (Bijker 2006, s. 683ff). Vi talar alltså om ett i
grunden deterministiskt synsätt, enligt vilket teknikens kraft framstår som
obeveklig. För användarna av nya tekniska artefakter blir det avgörande att
tackla utmaningarna på rätt sätt. Å ena sidan kan man välja att förhålla sig
kritisk eller skeptisk och å andra sidan kan man välja att ”hänga med” i
utvecklingen och därigenom undgå att missa det metaforiska tekniktåget. I
synnerhet, menar jag, låter sig det här resonemanget överföras till biblioteksdebatten kring datorisering och IT. Tidigare i kapitlet liknades den debatten vid
en ”trosfråga” med fokus på huruvida tekniken skulle förstås som en frälsande
eller förgörande kraft. Man skulle också utifrån den deterministiska logiken
kunna tala om den som en ”ödesfråga”; beroende på hur vi förhåller oss till
teknikutvecklingen kan vi människor antingen bli framgångsrika eller råka illa
ut. Och besluten måste fattas snabbt.
Denna deterministiska logik som ligger till grund för både den optimistiska
och den skeptiska diskursen, har jag valt att kalla Tåget-går-logiken. Tågmetaforen är ingalunda tagen ur luften. Dels används den förstås allmänt i vardagligt
tal, men den har också slagit rot i folkbildningssammanhang och i biblioteksvärlden. Exempelvis fick ett webbseminarium, arrangerat av bland andra
Folkbildningsrådet 2010, heta ”Hur får vi med alla på det digitala tåget?” och i
en riksdagsmotion angående tillgången till digital teknik skriver Desirée Liljevall
(socialdemokrat): ”Det är inte godtagbart att så många svenskar står kvar på
perrongen när det digitala tåget går, utan vare sig biljett eller någon ny avgång i
sikte” (Liljevall 2011). Å andra sidan, det synsätt som exempelvis återfinns i
resonemangen om folkbibliotekstankens kanske främsta apostel – bokbussen –
kan knappast beskrivas som teknikdeterministiskt. Där framställs tekniken i
stället som människans och idéernas instrument i ”det sociala bibliotekets”
arbete med uppsökande verksamhet. Den logik som ligger till grund för ett
sådant resonemang har jag valt att kalla Vägvalslogiken. Det är en benämning
som syftar på de medvetna val människor har att göra i förhållande till vilka
tekniska redskap man använder, hur man gör dem och – allra viktigast – för
vilka ändamål de görs. Såtillvida handlar det här om ett instrumentalistiskt
synsätt på teknik. Detta är att jämföra med Bijkers socialkonstruktionistiska
alternativ (Bijker 2006 s. 683ff). Skillnaden i terminologin beror på att Bijker
främst talar om en forskningskontext.
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I nedanstående tabell presenteras de två bärande logikerna med ett urval
karaktäristika. I tabellen visas också hur logikerna faller ut i tre olika diskurser
kring ny teknik: en teknikoptimistisk med parollen Missa inte tåget!, en teknikskeptisk – Varning för tåget! – och en teknikselektiv – Välj destination och tåg!
Tabell 1. Sätt att tala om och förstå relationerna teknik – människa – politik.
LOGIK	
  

TÅGET-‐GÅR-‐LOGIKEN	
  

VÄGVALSLOGIKEN	
  

SYN	
  PÅ	
  TEKNIK	
  

DETERMINISTISK	
  

INSTRUMENTALISTISK	
  

	
  
MÄNNISKOR	
  STYR	
  
RELATIONEN	
  TEKNIK	
  -‐
MÄNNISKA	
  

TEKNIKEN	
  STYR	
  UTVECKLINGEN	
  SOM	
  MÄNNISKOR	
  

UTVECKLINGEN	
  OCH	
  VÄLJER	
  

HAR	
  ATT	
  FÖRHÅLLA	
  SIG	
  TILL	
  

REDSKAP	
  OCH	
  
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	
  

	
  
	
  

RELATION	
  TEKNIK	
  –	
  POLITIK	
  

	
  
DISKURSER	
  KRING	
  NY	
  
TEKNIK	
  

	
  

TEKNIK	
  SOM	
  AUTONOM	
  KRAFT	
  –	
  POLITIKENS	
  ROLL	
   TEKNIK	
  SOM	
  POLITISKT	
  OBJEKT	
  

REAKTIV	
  

–	
  POLITIKENS	
  ROLL	
  (PRO)AKTIV	
  
	
  

OPTIMISTISK	
  

SKEPTISK	
  

SELEKTIV	
  

-‐	
  MISSA	
  INTE	
  TÅGET!	
  

-‐	
  VARNING	
  FÖR	
  TÅGET!	
   -‐VÄLJ	
  DESTINATION	
  OCH	
  TÅG!	
  

I tabellen finns även en post som behandlar teknikens relation till politiken
(ett tema som diskuteras av Bijker 2006) och som kräver en kommentar. Med
de olika synsätten på teknikens inneboende potential i samhället, som autonom
kraft respektive människans instrument, framträder också stora skillnader i
synen på politikens möjlighet att påverka teknikens utveckling. Ur ett teknikdeterministiskt perspektiv blir politikens uppdrag främst att reagera på den
tekniska utveckling som sker på sina egna eller, möjligen, på marknadens villkor. Då föds skrivningar och förslag som de i IT-kommissionens betänkande
om ”vingar åt människans förmåga”, med det primära målet att öka och sprida
användningen av en viss teknik. De tänkta användningsområdena fick konstrueras. Ur ett instrumentalistiskt perspektiv framträder, å andra sidan, ett politiskt
ansvar för att med utgångspunkt i (i vårt fall) bibliotekspolitiska mål och
visioner aktivt agera och utforma strategier och användningsområden för den
teknik som finns eller bör utvecklas. Tekniken behandlas då snarare som ett
politiskt objekt, underordnat institutionella mål. Som ett konkret exempel kan
bokbussen återigen nämnas; ett tekniskt redskap som under en period skrevs in
i förordningen om folkbibliotekens statsbidrag, i syfte att infria folkbibliotekens
sociala ambitioner.
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Bland de glimtar ur historien vi fått genom det empiriska materialet kan vi i
alla fall tentativt resonera om vilka diskurser som varit verksamma under hundraårsperioden och hur de kommit till uttryck. Missa inte tåget! signaleras exempelvis redan i rapporteringen från 1930- och 40-talens minutiösa tidsstudier och
närgångna beskrivningar av den tidiga mekaniska informationsteknologin.
Förvisso fungerade tidsstudierna som ett verktyg i det pågående rationaliseringsarbetet, men det påtagliga teknikintresset vid tiden levde troligen också
sitt eget sitt eget liv. Diskursen finns också, som redan antytts, starkt närvarande
i både de politiska dokumenten och i debatten i anslutningen till den datorburna informationsteknologins genomslag. Artikeln om försöksverksamheten i
Halmstad är ett subtilt men talande uttryck för ett synsätt där tekniken för och
människan följer. Man bedömde det uppenbarligen som viktigt att fånga upp
den nya tekniken, men många bibliotekarier behövde, enligt citatet, påminnas
om att terminalerna faktiskt var redskap att använda i referensarbetet – inte
futuristiska prydnadssaker. Teknikoptimismen spirar vidare i IT-kommissionens formuleringar vid 1990-talets mitt. Om IT används på ”rätt sätt” (det vill
säga i hög utsträckning) kommer människor och samhällen att lyftas till en
annars ouppnåelig nivå och vetandet flöda fritt. Vi kan konstatera att det på
biblioteksfältet alltid tycks ha funnits ett antal särskilt intresserade och kunniga
föregångare på teknikområdet, så kallade ”early adopters”, som ihärdigt arbetat
med att identifiera nyheter och inspirera till ökad användning. Det arbetet
bedrivs även idag kring sociala medier, med en hängivenhet och ett intresse som
möjligen liknar det som drev Waldner på hans resor och i hans analyser och
artiklar under 1900-talets första hälft. Det är viktigt att påpeka att ett synsätt
som primärt fokuserar på själva tekniken och intresset av att ”hänga med i
utvecklingen” självklart inte utesluter att det arbetet får synnerligen lyckosamma
konsekvenser – tvärtom! Att, så att säga, testa för testandets egen skull kan
fungera som en sorts grundforskning i bibliotekspraktiken.
Uttryck för diskursen Varning för tåget! kan i materialet spåras bakåt i tiden.
Även om det vore långsökt att hänföra Hjelmqvists nyansering av de öppna
hyllornas vällovlighet till en direkt teknikskeptisk diskurs, så finns det ändå
inslag i hans resonemang som stöds av den logiken. Det gäller exempelvis resonemanget om hur de öppna hyllorna genom sin blotta existens skulle kunna
styra låntagarnas beteende mot ökad tjuvaktighet. Avsevärt mer accentuerat blir
synsättet i och med dator/bokdebatten, där exempelvis Holmbäck bestämt avvisar den nya teknikens potential som ”demokratisk utvecklingsmöjlighet”.
Debattens karikatyr av teknikoptimismen blev under 1980-talet det asociala
”knapptryckandet” – en sinnebild för ideologisk resignation inför ”datans”
imperativ. I enlighet med samma teknikskeptiska diskurs kom så småningom de
sociala medierna, eller rättare sagt deras användning i bibliotekssammanhang,
att utsättas för kritik. Delvis har kritiska synpunkter framförts inom profess-
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ionen, bland annat med argumentet att införlivandet av nya arbetsredskap har
föregått behovet och för att de sociala medierna anses få oförtjänt stor uppmärksamhet i förhållande till deras faktiska räckvidd och relevans. För att balansera
resonemanget på den här punkten, bör tilläggas att de skeptiska resonemangen
ofta snarare handlar om en varning för övertro på tekniken, än ett direkt
avståndstagande från tekniken som sådan. Vi kan också notera att motstridiga
diskurser tenderar att definiera och förstärka varandra. Den skeptiska diskursen
framställs av, och i förhållande till, den optimistiska som en konservativ och
bromsande kraft i biblioteksutvecklingen, medan den optimistiska diskursen ur
ett teknikskeptiskt perspektiv lätt framstår som oreflekterad. Dock – och detta
är väsentligt – även om det från båda sidor markeras tydligt och aktivt mot ”den
andres” diskurs, ligger en betydelsefull skillnad i det faktum att den nya tekniken i sig (liksom bemästrande av den) generellt associeras till hög status i det
som kallas ett modernt samhälle. Med en sorts automatik, inskriven i den
teknikdeterministiska logiken, kommer en mer skeptisk hållning att uppfattas
som bakåtsträvande och oattraktiv och därmed behäftad med lägre status (jfr
Bijker 2006; jfr även Rydbeck 2003).
Välj destination och tåg! representerar alltså den selektiva diskurs med vilken
tekniska redskap värderas och omtalas i relation till deras möjlighet att bidra till
uppfyllelsen av befintliga mål och uppdrag i folkbiblioteken. Diskursen är klart
framträdande i det empiriska materialet som helhet, även om den hamnade lite
grand i bakgrunden under dator/bokdebatten. Exempel på den aktuella diskursen ges bland annat i texterna om öppna hyllor, där Palmgren och Hjelmqvist
argumenterade för att nyordningen var ett led i arbetet för ett bibliotek ”för
alla”. Vidare utgör framställningarna av bokbussen det kanske mest typiska
exemplet, där bussverksamheten kom att omtalas som en väsentlig del av det
politiskt motiverade projektet med uppsökande och social biblioteksverksamhet. Bland annat betonades att bussarna kunde anpassas efter verksamhetens
mål och målgrupper. Även under dator/bokdebatten fanns det biblioteksföreträdare som manade till besinning genom att återföra fokus till det målmedvetna arbetet som bedrevs på biblioteken, som en grundförutsättning för att
kunna förbli en relevant institution. Den datorburna tekniken i sig kunde inte
förväntas omvandla biblioteken till ”samhällets informationscentraler”. De sociala medierna har för bibliotekens del inneburit vissa nya arbetsuppgifter, men
många biblioteksföreträdare har också argumenterat för att de nya arbetsredskapen ger folkbiblioteken bättre förutsättningar att fylla sin ”ordinarie” funktion. En viktig aspekt av det är möjligheten att skapa förtroendefulla relationer
till medborgarna genom att (i likhet med bokbussverksamheten) bli synliga i
deras vardag och att använda kommunikationsformer som överensstämmer med
deras medievanor.
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Tabell 2. Översikt av diskursernas närvaro i de empiriska temana.
DISKURSER	
  KRING	
  

OPTIMISTISK	
  

SKEPTISK	
  

SELEKTIV	
  

	
  

-‐	
  MISSA	
  INTE	
  TÅGET!	
  

-‐	
  VARNING	
  FÖR	
  TÅGET!	
  

-‐	
  VÄLJ	
  DESTINATION	
  OCH	
  TÅG!	
  

MEKANISK	
  IT	
  

(ÖPPNA	
  HYLLOR)	
  

ÖPPNA	
  HYLLOR	
  

NY	
  TEKNIK	
  

	
  

EMPIRISKA	
  EXEMPEL	
  

	
  	
  
	
  	
  

DATORER	
  OCH	
  DATABASER	
   DATORER	
  OCH	
  DATABASER	
   BOKBUSSAR	
  

SOCIALA	
  MEDIER	
  

SOCIALA	
  MEDIER	
  

	
  
(DATORER	
  OCH	
  DATABASER)	
  
SOCIALA	
  MEDIER	
  

De tre diskurser som framträtt i det empiriska materialet uppvisar flera
likheter med sådana diskurser kring folkbiblioteksverksamhet som identifierats i
tidigare forskning (t.ex. Hedemark 2009; Hedemark & Hedman 2002). I
synnerhet kan kopplingar göras till Hedemarks bokliga respektive informationsförmedlande diskurs som har gemensamma drag med den teknikskeptiska respektive teknikoptimistiska diskursen. Lagda bredvid varandra visar också de två
studierna på omfattningen och räckvidden hos diskussionen kring datorer och
information kontra böcker och läsning. Den debatten sträckte sig onekligen
långt utanför professionens ramar. Allaktivitetsdiskursen som Hedmark funnit i
massmediematerialet från 1970-talet, kan närmast associeras till det instrumentalistiska synsättets artikulationer kring bokbussarna i mitt material, där folkbiblioteksverksamhetens sociala och emancipatoriska ambitioner blommar ut.

Könskodning av yrket
Här tar vi oss så an den andra forskningsfrågan – den om hur folkbibliotekarieyrket och dess utövande könskodas genom skrivningarna i politiska dokument
och texter av professionsföreträdare.
Inledningsvis en blick på ett par tidigare studier som belyser bibliotekarieprofessionens könsidentitet, åtminstone med avseende på hur proportionerna
mellan manliga och kvinnliga bibliotekarier har sett och ser ut. Historiskt sett,
utanför det tidsspann som står i fokus för denna antologi, är det tydligt att
bibliotekariearbetet länge var en manlig domän (se t.ex. Jansson 2010). Under
den hundraårsperiod som inramar den här studien har dock genomgripande
förändringar skett i samhällets strukturer. Inte minst har yrkesarbetets förutsättningar förändrats radikalt (jfr Frenander, kap. 1 denna volym). Specifika
succéer som införandet av allmän rösträtt 1921 och den allmänna utvecklingen
mot ökad jämställdhet mellan män och kvinnor i Sverige, har spelat stor roll för
var bibliotekarieyrket står idag. Andelen förvärvsarbetande kvinnor har ökat
enormt i samhället generellt och folkbiblioteken är en av de arbetsplatser där
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kvinnor har kommit att utgöra en majoritet (jfr Atlestam & Stenberg 2003).
Lars Seldéns (2007a) analys av matriklar över den svenska bibliotekariekåren
visar på en intressant historiskt utveckling. De fyra matriklarna som publicerades med ojämna mellanrum från 1932 till 1966 är ambitiösa, närmast biografiska, förteckningar över (primärt) heltidsanställda bibliotekarier vid olika
bibliotekstyper vid de aktuella tidpunkterna. Undersökningen belyser dels den
kraftiga expansion bibliotekssektorn och professionen genomgick under 1900talets två första tredjedelar (antalet yrkesverksamma bibliotekarier nästan fyrdubblades54) och dels den påtagliga feminiseringen av kåren. Andelen kvinnliga
bibliotekarier gick enligt matriklarna stadigt uppåt: 51 % år 1932, 66 % år
1949, 70 % år 1955, 74 % år 1966 (ibid., s. 7). Könsfördelningen försköts
alltså under motsvarande tid från en relativ jämvikt bland bibliotekarierna till
en övervikt motsvarande tre fjärdedelar kvinnor 1966. Ytterligare ett mycket
väsentligt resultat i Seldéns studie gäller kartläggningen av bibliotekariekårens
utbildningsnivåer som kunnat göras med hjälp av matriklarna. Det framgår förvisso att det funnits en koncentration av högre examina (licentiat- och doktorsnivå) i den procentuellt sett mindre gruppen manliga bibliotekarier, men den
generella utbildningsnivån inom professionen kom att höjas successivt till och
med 1960-talet. Den hade då normaliserats vid kandidat- eller magisternivå,
och här var alltså kvinnorna i klar majoritet. Kvinnorna hade blivit ”branschens
ryggrad”. Den sammantagna bilden som framträder i studien, med sektorns
expansion, den normaliserade höga utbildningsnivån och en utvecklad rekryteringspraxis tas som intäkt för en genomförd professionalisering, eller närmare
bestämt ”genomförandet av en kvinnoprofession.” (Seldén 2007a, ss. 27-28)
Sedan 1966 har mycket hänt på biblioteksfältet, men inte främst ifråga om
könsobalansen bland folkbibliotekarierna. Den politiskt radikala tidsandan på
1970-talet påverkade förvisso bibliotekarieutbildningens form och innehåll (jfr
Seldén, denna volym), men några större eller mer bestående förändringar i
bibliotekariekårens könsfördelning uppnåddes inte. Idag är den numerära kvinnodominansen bland folkbibliotekarier stor. I SCB:s statistik över 2009 framgår
det att 17 % av folkbibliotekarierna var män och 83 % kvinnor. Knappt en av
fem folkbibliotekarier är alltså en man. Vid högskolebiblioteken är siffrorna
något förskjutna. I runda tal är en av fyra högskolebibliotekarier en man (SCB
2011). Ovanstående får främst ses som en bakgrund, när det nu är dags att
närma sig frågan om professionens könskodning mer empiriskt.

54

Från ett läge med god tillgång på kvalificerad arbetskraft under 1930-talet, kom det
under 1940 och 50-talen t.o.m. att råda arbetskraftsbrist.
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När man intresserar sig för politiska och professionella uttryck kring teknik
och kön på biblioteksområdet är det påfallande hur mycket som gjorts och skrivits kring tekniken och hur pass begränsat utrymme som ägnats åt frågor med
genusanknytning. Det finns förvisso inga skäl att påstå att det skulle vara ett
biblioteksspecifikt förhållande eller problem. Varje profession intresserar sig helt
säkert mer för sitt professionella objekt och de verksamheter och redskap som
utvecklats kring det, än för analyser av den egna kårens demografiska profil.
Hade studiens empiriska material vidgats och även omfattat mer av den rent
fackliga diskussionen55 är det också troligt att fler fynd hade gjorts. Här ses dock
den relativa frånvaron av diskussion på området i ljuset av tidigare forskning,
såsom Roma Harris (1992) genusanalys av bibliotekarieprofessionen som kort
presenterades inledningsvis. Harris argumenterar bland annat för att det är
angeläget att ändå lyfta fram bibliotekarieyrkets stora kvinnointensitet och
därtill relaterade frågor om status som ett konkret och förgrenat problem som
bör hanteras aktivt, både i forskning och inom professionen. Det ska också
nämnas att även om professionens könsfördelning som sådan sällan stått i
debattens fokus så finns det ändå ett fåtal frågor som särskilt tenderar att aktualisera diskussionen om kön och genus. Några sådana frågor presenteras nedan.
Först något om hur bibliotekarieyrkets könsidentitet trots allt skymtar fram i
det empiriska materialet. Vi kan konstatera att det finns inbyggda, språkliga
konstruktioner som åtminstone kan ge en fingervisning om hur bilden av
Bibliotekarien sett ut under årens lopp. I språk som fortfarande indelar sina
substantiv i maskulinum och femininum, kan vi se att bibliotekarien varit och
förblivit maskulin, såsom i tyskans der Bibliothekar. Och även om vi i svenskan
inte längre gör någon sådan konsekvent genusindelning, så märks ändå en
maskulin böjning i förekommande uttryck som ”förste-” och ”andre bibliotekarie” 56.
I 1930 års förordning om statsunderstöd till folkbibliotek (SFS 1930:15)
infördes för första gången sedan tillkomsten av det statliga stödet 1905, ett krav
på bibliotekariers formella kompetens som villkor för att statsbidrag över en viss
summa skulle utgå. I denna banbrytande författning, som naturligtvis spelade
55

Rekommenderad läsning på det området är exempelvis samlingsvolymen Bibliotekarie: 70 år av facklig kamp som kom ut 2009 på BTJ förlag. Redaktionen bestod av
Britt-Marie Häggström, Irma Ridbäck och Anders Schmidt.

56

Tjänstebeteckningarna kan möjligen förefalla daterade idag, men under stor del av
1900-talet, innan den individuella lönesättningens genomslag på 1980-talet, skedde
lönesättningen strikt utifrån centralt beslutade och noga specificerade personalhierarkier och löneklasser (Björkstrand 2008).
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en central roll i den professionaliseringsprocess som skisserats ovan, omnämns
bibliotekarien med gängse språkbruk också konsekvent som ”han” och
”honom”:
Bibliotekarie som ej är ledamot av bibliotekets styrelse, äger dock att vara
tillstädes vid styrelsens sammanträden och deltaga i överläggningarna
men ej i besluten, med rätt för honom, där han så önskar, att få sin uttalade mening antecknad i styrelsens protokoll. (SFS 1930:15, s. 26)

1917 publicerades ett föredrag från SAB:s andra årsmöte i Biblioteksbladet:
”Några ord om bibliotekarien och hans arbete”. Upphovskvinnan var ”bibliotekarien vid Gustav Vasa församlingsbibliotek fröken Hildur Lundberg” (Lundberg 1917, s. 1). Ett något senare exempel hämtas från bibliotekskonsulent
Knut Tynells (1931) historik om folkbiblioteksverksamheten i Sverige, där
kapitel XXI rubriceras snarlikt: ”Bibliotekarien och hans arbete”. I dessa tidiga
källor kan vi alltså se att en manlig bibliotekarie utgjorde normen. Utöver
användningen av personliga pronomina, finns i de äldre källorna även andra
tecken på hur vikt läggs vid olika titlar av civil, akademisk och professionell typ.
Utan att ha genomfört någon mer systematisk genomgång av den typen av
språkbruk, så är det ändå lätt att konstatera att i synnerhet det unga 1900-talets
titulaturer utgjorde en form av maktspråk som också är synligt i materialet från
biblioteksfältet. Genom titulaturen kunde människor klassificeras och ges eller
fråntas auktoritet, med utgångspunkt i civilstånd, akademiska examina och
befattning.
Man kan förmoda att det också spelar viss roll vem eller vilka det är som
varit i position att formulera de centrala och inflytelserika dokumenten på
fältet, där en subtil könskodning äger rum. Det är en aspekt som det inte
funnits förutsättningar att följa upp inom ramarna för den här studien, men
utsagor som den där Axel Waldner (se avsnittet om Bokbussen) talar om de
kvinnliga kollegorna som ”flickorna”, indikerar i alla fall att det skulle kunna
finnas ett underlag för analys. Detta inte minst mot bakgrund av de snäva kretsar av företrädesvis manliga yrkesföreträdare som länge var de mest tongivande i
biblioteks-Sverige (jfr Frenander & Lindberg, denna volym).
Under 1940-talet tycks språkbruket generellt ha förändras till ett mer representativt sätt att tala om professionen som helhet. Såväl andelen som det
faktiska antalet kvinnliga bibliotekarier ökade stort. Professionens tydligaste
patriarkala strukturer tycks ha börjat luckras upp – åtminstone på en språklig
nivå. Om vi exempelvis tittar närmare på Folkbibliotekssakkunnigas betänkande från 1949 är de implicita könsbestämningarna av kåren borta.57
57

I den strikta och formella skrivningen kring statsbidragen från 1955 finns förvisso
den maskulina bibliotekariebestämningen kvar (SFS 1955:540), men i utredningstexter och liknande tycks det ske en neutralisering.
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Kvinnor och barn
Direkta framställningar av folkbibliotekarieyrkets innehåll ger en tydligare bild.
I vissa fall sker kopplingarna mycket konkret, som i resonemang om respektive
köns lämplighet för specifika sysslor. I andra fall handlar det om outtalade
försanthållanden om mäns och kvinnors skilda intressesfärer.
Vi har tidigare sett att verksamheter för barn tidigt framhölls som en angelägen del av folkbibliotekens uppdrag (se Dolatkhah; Limberg, denna volym).
Pionjären Palmgren var bara en av eldsjälarna just på barnområdet och vi kan
notera att flera av hennes efterföljare också var (och är) kvinnor. En intressant
iakttagelse kan göras när en framstående biblioteksperson som Knut Tynell
skriver om folkbiblioteksverksamheten i landet. När han kommer till avsnittet
om bibliotekens barnavdelningar (1931, kap. XIX) så överlåts pennan snart
bildligen till doktorinnan Anna Landgren och fröken Eva Ringenson. Deras
rapportering från Stockholms barn- och ungdomsbibliotek får ligga till grund
för Tynells kapitel och det är lätt att dra slutsatsen att detta var en verksamhet
Tynell själv kände sig otillräckligt insatt i. Barnverksamheten lämnas sålunda
med varm hand över till den kvinnliga expertisen.
En av visionärerna efter Palmgren var Greta Linder, som i Bibliotekarieyrket
(1947) beskriver varför, eller kanske snarare att, just folkbibliotekens barnverksamhet lämpligen handhas av kvinnor:
Av den som vill ägna sig åt barnbiblioteksverksamhet måste man över
huvud taget fordra inlevelse i barnens värld samt förmåga att upprätthålla
det mått av disciplin, som är nödvändigt för allas trevnad. Att kvinnlig
personal brukar föredragas och har särskilda förutsättningar för detta
arbete, behöver ej särskilt motiveras. Snarare förtjänar det betonas, att det
i de särskilda barnavdelningarna – där man brukar behålla ungdom ända
upp till 16-års åldern – kan ha sina särskilda fördelar med ett inslag av
manlig arbetskraft. (Linder 1947, s. 5)

Ungdomar omtalas inte sällan som en svårtyglad grupp biblioteksanvändare
(jfr även Hedemark & Hedman 2002), varför manlig arbetskraft, enligt Linder,
kunde komma väl tillpass i vissa sammanhang. Resonemanget om kvinnors
speciella förutsättningar för yrket utvecklades vidare av Linder:
Vi äro härmed inne på en av yrkets stora avigsidor. Rent individuellt –
för dem som önska fortsätta sina studier, för kvinnliga tjänstgörande med
hemplikter o.s.v. – kunna folkbibliotekens tjänstgöringsförhållanden,
som innebära skiftarbete med relativt mycket ledig förmiddagstid,
erbjuda avgjorda fördelar, men som regel betyda de en ganska hård
belastning. Där det går så långt, att i varje fall den yngre personalen
måste tjänstgöra fyra kvällar i veckan och kanske ännu mera, föreligger
risk för trassel i fråga om måltidstimmar och för vantrevnad i hemlivet
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över huvud taget, liksom också för viss isolering, som både rent personligt och ur yrkessynpunkt kan innebära ett minus. (Linder 1947 s. 9f)

Dessa tidiga källor vittnar alltså om tidstypiska essentialistiskt präglade
synsätt på kvinnors och mäns respektive förutsättningar för olika delar av yrkesutövningen vid folkbibliotek. Mot bakgrund av dåtidens sätt att organisera
samhället och familjen framstod den här typen av skrivningar knappast som vad
män förmodas intressera sig för i biblioteksarbetet. Dock kan vi konstatera att
mönstret sitter djupt. I avsnittet om tidigare studier refererades en undersökning om manliga bibliotekariers karriärvägar (Williams 2000) där det blev
tydligt att det faktiskt kan vara svårt, som ambitiös manlig barnbibliotekarie, att
bli tagen på fullt allvar av sin omgivning. I vart fall i en amerikansk kontext
kring millennieskiftet. Såtillvida har folkbibliotekens barnverksamheter genom
tradition och hävd kommit att könskodas som kvinnliga, men det finns också
exempel som tydligt visar vad män förmodas intressera sig för.
Män och maskiner
Ett tydligt exempel på hur pass direkta kopplingar som ibland görs mellan
teknik och kön, ges i Ingrid Atlestams utspel mot den manliga uppslutningen
och intresset kring datorer i det unga 1990-talet. I artikeln Hackern i herrummet
läser vi:
I 56 timmar pågår ”the first of a new generation of demo parties for all
computer fanatics from all over the world”. Det ryktas att upp till 3.000
män kommer med datorer, skarvsladdar, disketter, sovsäck och tandborste till tävlingen om bästa demo. Några enstaka flickor brukar också
infinna sig – men då oftast som bihang till en manlig hacker. Det är de
moderna meccanopojkarna, de framtidsmedvetna, välanpassade unga
männen ur medelklassen som behärskar samhällets senaste statusteknik –
datorn – så kallade hackers. /…/ så sluts åter herrummen. Den som vill
in måste kunna koden, behärska språket och ha tillgång till rätt verktyg.
(Atlestam 1996a, ss. 81-82. Artikeln tidigare publicerad i GP 1993)

Artikeln i fråga ingår i samlingsvolymen Vardagsbiblioteket – det mångfaldiga
projektet som innehåller debattexter på bibliotekstemat. Det är intressant att
notera den gemensamma logik som faktiskt kan skönjas i denna text och i den
för övrigt disparata texten av Greta Linder ovan. Linder skriver: ”Att kvinnlig
personal brukar föredragas och har särskilda förutsättningar för detta arbete,
behöver ej särskilt motiveras”. Någon liknande inlindning görs inte av Atlestam,
men likväl utgår båda texterna på ett konstaterande sätt från att somligt är för
kvinnor och somligt är för män – en sorts essentialistiskt förgivettagande. Vi får
veta att kvinnor är mjuka – de har god hand med barn, och de utgör bihang till
män – och män i sin tur är hårda – de inger ungdomar respekt och de hackar i
herrummen. Kritiken och ironin i Atlestams artikel är naturligtvis uppenbar,
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men samtidigt befästs själva grundantagandet om att detta ”the first of a new
generation of demo parties for all computer fanatics from all over the world” är
männens arena. Det sista stycket i Atlestams artikel har för övrigt den dramatiska rubriken ”Springa ikapp expresståget”. Rubriken syftar helt uppenbart på
den starka kraft och det svårintagliga försprång som i texten associeras till ett
manligt teknikmonopol på datorsidan. Vi känner igen metaforiken och tågetgår-logiken. Atlestams artikel är, i sig själv, svaret på vem som anses sitta vid
spakarna.
Lönefrågan
Så långt jag förmått orientera mig i det professionella samtal som förts under de
gångna hundra åren, så är det framför allt en debatt som på allvar har satt strålkastarljuset på genus. Inte genom ett direkt intresse för könsobalansen i kåren
utan för dess oförnekliga konsekvenser för de yrkesverksamma. Det gäller
förstås lönefrågan och den återkommande diskussionen om lön och kön – en
fråga av både praktiskt och symboliskt betydelse – eftersom lönen fungerar som
värdemätare för professionens sociala status. Diskussionen syns evig. Trots att
det aktiva arbetet för lika lön inom yrket varit framgångsrikt, så kvarstår det
faktum att folkbibliotekarier som kollektiv är lågt betalda, både i jämförelse
med andra yrkesgrupper och med exempelvis högskolebibliotekarier. Under
århundradet skönja en sorts cirkelresonemang som illustrerar hur svårlöst
problemet med lågavlönade ”kvinnoyrken” faktiskt är. Bibliotekariearbete har
historisk sett varit behäftat med konnotationer som ”bisyssla” och ”kall” –
ingetdera värderas högt ekonomiskt. Eftersom ersättningen varit låg eller i vissa
fall till och med obefintlig (SOU 1949:28, s. 40), var det initialt också främst
de som hade möjlighet att arbeta mer eller mindre ideellt som tog anställning
vid biblioteken. Innan den egentliga professionaliseringen tagit sin början
handlade det ofta om unga bildade kvinnor från väl bemedlade familjer. Inte
sällan klev de av biblioteksbanan i samband med giftermål, då mannen förväntades ta ansvar för försörjningen. Det som måste betraktas som ett stort framsteg ur jämställdhetsperspektiv, nämligen att kvinnor fann sin väg in i arbetslivet, tycks under rådande förhållanden samtidigt ha burit på fröet till en negativ spiral. Det ideella, folkbildande arvet riskerade att hamna i konflikt med det
professionella projekt som började ta form under 1900-talets första decennier.
Vad som i grund och botten är en rättvis lönesättning och hur man på bästa
sätt åstadkommer den, kan diskuteras i oändlighet. Det spåret undviks här.
Däremot görs i det följande några nedslag och iakttagelser i debatten som
sådan, samt förs ett resonemang om olika förekommande sätt att förhålla sig till
och/eller förklara relationen mellan kvinnors arbete och låg lön.
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I samband med bibliotekarieutbildningens etablering 1926 och biblioteksförfattningen 1930 kom frågan om bibliotekariers kompetens att aktualiseras på
bred front i biblioteks-Sverige.

I §4c står att läsa:

För biblioteket ska finnas en styrelse samt en av denna utsedd bibliotekarie, vilken skall handhava skötseln av boksamlingen och ombesörja dess
katalogisering. Åtnjuter bibliotek minst 2.000 kronor i statsunderstöd,
skall bibliotekariens kompetens prövas och godkännas av skolöverstyrelsen.

Det klargjordes att formell kompetens krävdes för att betraktas som fullvärdig bibliotekarie, och bibliotekskonsulenterna utgjorde en omvittnat hård
kontrollinstans. Den ökande graden av organisering och ordning i det svenska
biblioteksväsendet yttrade sig bland annat i de tidigare nämnda tjänstehierarkierna. Vid Stockholms stadsbibliotek fanns vid tidigt 1930-tal exempelvis ett
tiotal olika tjänstenivåer mellan expeditionsvaktsbiträdet i botten och stadsbibliotekarien i toppen (Löfgren 1952). Lönen skulle nogsamt kalibreras efter
befattning och tjänsteort. I tider då arbetskraftstillgången var stor och rationaliseringsivern började ta i reagerade 1935 Stockholms stadsbiblioteks assistentförening genom att ge ut pamfletten Hur ska det gå med Pinneberg på stadsbiblioteket? Där fördes uppmärksamheten till löneförhållandena på arbetsplatsen
och debatten hade fått sitt starskott. Assistentföreningen kom även framledes att
utgöra en aktiv part i denna debatt och Biancha Bianchini blev deras främsta
språkrör. Bland biblioteksassister har kvinnointensiteten som regel varit ännu
mer markant än i bibliotekariekåren och lönenivåerna lägre.58 I argumentationen för höjda löner gjordes återkommande jämförelser med lärarkårens löneläge. Lönemässigt låg assistentlönerna snarare i nivå med kontorspersonal. 1937
blev lönefrågan föremål för en omfattande och ingående granskning på uppdrag
av Sveriges Allmänna Biblioteksförening. För ”SAB:s lönekommitté 1937”
rapporterar Nils Genell och Einar Ahlén i en lång artikel i Bibliotelsbladet om
läget på de 50 platser i landet som hade heltidsanställd personal. En av artikelns
underrubriker är ”Likalönsprincipen”:
17 bibliotek ha kunnat svara jakande på frågan om lika lön tillämpas för
manliga och kvinnliga i samma tjänsteställning och lönegrad. På några
håll har besked kunnat lämnas, att likalönsprincipen icke är genomförd.
Norrköping har en löneskala för manliga och en för kvinnliga tjänsteinnehavare. I Eskilstuna sker lönesättningen också efter två löneskalor, en
58

Som ett exempel kan anges att där förste bibliotekarier vid Stockholm stadsbibliotek
befann sig i lönespannet 8 400-10 200 kr, låg förste assistentlönerna på nivån 3
300-4 140 kr (Bianchini 1939, s. 42).
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för kvinnliga, A, och en för manliga, B. A-skalan har genomgående lägre
löner. Upplysande är, att det endast behövs 30 löneklasser för att på
B-skalan komma upp till högsta lön, 12,500 kr., då det behövs 50 klasser
på A-skalan för att uppnå högsta slutlönen, 8,330 kr. Eskilstuna centralbibliotek har endast kvinnliga befattningshavare f.n., och helt säkert har
denna skillnad i lönehänseende mellan könen gjort, att lönerna där, även
jämfört med den i övrigt låga lönenivån i landet, äro ovanligt låga.
– I Malmö utgå inga ålderstillägg till gift kvinna. (Genell & Ahlén 1938,
ss. 303-304)

I utredningen fördes alltså uppmärksamheten till det otidsenliga i den
systematiska lönesegregeringen mellan män och kvinnor på svenska folkbibliotek. Svenska Folkbibliotekarieföreningen som bildades 1938 lyckades förvisso
påverka löneläget i positiv riktning för bibliotekarierna. I en inventering av
lönerna för den heltidsanställda bibliotekspersonalen 1943 redovisas inte längre
några separata löneklasser för män och kvinnor. (Tabell över löner för heltidsanställd bibliotekspersonal vid svenska folkbibliotek 1/1 1943). De vattentäta
skotten mellan assistent- och bibliotekarie tjänster kom dock att bestå, tydligt
avspeglat i lönetabellerna kom dock att bestå (jfr avsnittet om rationalisering
och mekanisk IT ovan). I ett vidare perspektiv var dock löneläget vid folkbiblioteken fortsatt lågt. 1947 skriver Greta Linder om ”det moderna folkbibliotekarieyrket”:
Den låga lönesättningen har som ovan antytts bland annat haft till följd
en stor övervikt av kvinnlig arbetskraft, som funnit lönerna om än icke
tillfredsställande så dock godtagbara. Konkurrensen med bättre avlönade
yrken har emellertid också i fråga om den önskvärda kategorin akademiskt bildade kvinnor blivit allt mera kännbar. Och männen ha hela
tiden förhållit sig avvaktande (i biblioteksskolan med dess hittills c:a 400
elever har det sammanlagda antalet av manliga deltagare stannat vid c:a
20 %). Det är av största betydelse, att en bättre jämvikt åstadkommes,
vilket icke kan ske annat än genom en stabilisering av lönerna på en nivå
som bättre svarar mot de krav, som måste ställas på denna viktiga
tjänstemannagrupp inom vår moderna folkbildning. (Linder 1947 s. 19f)

Även i Folkbibliotekssakkunnigas nulägesrapport (SOU 1949:28, ss. 15-94)
tillskrevs könsobalansens stor förklaringspotential ifråga om lönenivåerna.
Frågan är, som redan fastslagit, efterhängsen. Den omfattande statliga Kvinnomaktutredningen (bland annat omfattande SOU 1997:136; SOU 1998:6)
presenterade resultat som klart visade att mäns och kvinnors ekonomiska förutsättningar i samhälle och arbetsliv ännu inte var jämställda. Kvinnor tjänade vid
tiden i genomsnitt 80 % av vad männen tjänade (1998:6, s. 185). Utredningen
Den könsuppdelade arbetsmarknaden. (SOU 2004:43) som ville undersöka om
skillnaderna utjämnats sedan 1990-talet kom till den dystra slutsatsen att skev-
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heten kvarstått. I utredningarna presenteras olika bakomliggande faktorer som
påverkar löneläget i samhället. Dels en typ av ”objektiva” faktorer som utbildningsnivå och ansvar på arbetsplatsen och dels en typ av ”oförklarade”
löneskillnader, där kvinnor uppenbart får sämre utdelning för investeringar i
utbildning och arbete – det vill säga ren diskriminering (jfr t.ex. SAB:s lönekommittés fynd 1938). En tredje, mer svåråtkomlig problematik är just den vi i
första hand står inför idag, nämligen att löneskillnaderna hör samman med
yrkesval och hur pass mans- respektive kvinnointensiv en bransch eller ett yrke
är:
”Kvinnofaktorn”, att ett arbete utförs av framför allt kvinnor, sänker
lönen, när man jämför med för övrigt likvärdiga arbeten med manlig
dominans. Kvinnliga arbetsuppgifter som utförs i kvinnligt dominerade
yrken värderas, utan objektiv grund, lägre än manliga. /…/ Detta tredje
faktum är sällan, antagligen nästan aldrig, ett resultat av en medveten
diskriminering från arbetsgivarnas sida. Snarare är värderingarna sedan
lång tid fastlagda i organisationerna, sällan diskuterade och aldrig mätta
med objektiva metoder. Värderingarna omfattas också ofta av de flesta,
både kvinnor och män. (SOU 1998:6, ss. 185-186)

Mot bakgrund av vad som framkommit i kapitlet kan vi se att folkbibliotekarieprofessionen kännetecknas av hög utbildningsnivå, professionella ambitioner och ett lågt löneläge. Och det är mycket som tyder på att det utredningstexten beskriver som ”kvinnofaktorn” spelar stor roll för den ekonomiska värdering som görs på arbetsmarknaden.

Samspelet mellan teknik, genus och profession
Hur kan man tänka sig att diskurserna kring teknik och yrkets könskodning
tillsammans har bidragit till att forma professionen under de gångna hundra
åren? Vilka möjligheter och begränsningar har följt med professionens sätt att
framställa och beskriva sina relationer till teknik och genus? Undersökningens
tredje forskningsfråga handlar om just detta och fokus ligger främst på professionens självbild och kön. Få ytterligare empiriska källor introduceras här;
analysen utgår primärt från de fynd som presenterats i kapitlets föregående
avsnitt.
Professionalisering och status
I sin översikt av arbetslivsforskning med fokus på genus och kön, konstaterar
Lena Pettersson (2001) att en majoritet av studierna visar att olika villkor gäller
för kvinnor och män i arbetslivet. På ett antal väsentliga punkter finns det skillnader, med de gemensamt att de verkar till männens fördel (jfr även Hirdman
2004). Pettersson lyfter bland annat fram chefskap, karriärmöjligheter och
inkomster som områden där skillnaderna märks mest. Forskningsöversikten
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täcker in en lång rad olika arbetsplatser, såsom industrier, sjukhus, skolor och
arkitektkontor. Genomgående konstateras att genus skapas och återskapas i
dessa organisationer (Pettersson 2001, kap. 8). I det tidigare avsnitt som
behandlade lönefrågan i folkbibliotekskontext framkom att kvinnor historiskt
sett ofta var de som hade möjlighet att ens överväga att ägna sig åt visst biblioteksarbete, på grund av det låga löneläget och de snålt tilltagna tjänsterna.
Traditionella könsroller och normen om mäns försörjningsansvar utgör viktiga
förklaringsfaktorer. Därmed har rådande genusordning så att säga ympats in i
folkbibliotekarieyrket, och reproduceras i föreställningen om att arbetet till sin
karaktär och essens är ”kvinnigt”. Att bibliotekarieyrket låtit tala om sig som ett
kall har också förstärkt den air av idealitet och självförsakelse som även kan
sägas ha vilat över sjuksköterske- och prästyrkena. Även om de formella kvalifikationskraven som regel varit högt ställda så har arbetets ekonomiska belöning
knappast varit stor. I avsnittet om rationalisering och mekanisk IT hänvisades
till biblioteksmannen Stanley Jast som, i det viktorianska England, uttryckte
sina farhågor för att ett alltför uppdrivet teknikintresse bland bibliotekarier
riskerade att ställa sig i vägen för yrkets högre och mer nobla ideal (se Black
2001). Utan att veta mer exakt vilka dygder som faktiskt åsyftades där, kan man
ändå förmoda att det var associationerna till bildning och viss moralisk förfining
som kommit att prägla professionens tidiga självbild. Vissa värden omsätts inte
lika självklart i pengar som andra.
Apropå lönefrågan bör därför tilläggas att lönen naturligtvis inte är den enda
måttstocken för ett yrkes status. Traditionella tjänstemannayrken och även
välfärdsprofessionerna, till vilka bibliotekarieyrket ofta räknas, har normalt haft
högre status än hantverks- och industriyrken, även om de senare ofta är bättre
avlönade (Thomas 1991, s. 135). Yrkets relativt låga löneläge har sina historiska
skäl, och helt säkert har dess kvinnliga könskodning varit en mycket starkt
bidragande orsak till att mönstret är så svårt att bryta. Dock finns det anledning
att erinra om att en lägre lönenivå i sig inte är liktydig med en låg status för
yrket och professionen.
I den typ av professionaliseringsprocess som vi sett flera tecken på i undersökningen, brukar stor vikt läggas vid dels förekomsten av en lång och gedigen
utbildning, och dels utvecklandet av unik, abstrakt kunskap. Dessa två tätt
förbundna företeelser får sägas utgöra helt centrala professionskriterier, åtminstone enligt sociologisk professionsteori (t.ex. Abbott 1988, s. 53). Det här
är kriterier som också ofta lyfts fram som argument i professioners strävan efter
en viss samhällelig status, bredvid aspekter som existerande yrkesorganisationer,
yrkesetisk kod och statlig sanktion et cetera. Hur ser det då ut beträffande
teoretiska meriter för folkbibliotekarierna? Lars Seldéns kapitel i denna volym
ger en god överblick på bibliotekarieutbildningens historiska utveckling. Under
hela den hundraårsperiod som vi intresserar oss för här kan vi se att den akade-
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miska ambitionen och nivån i utbildningen varit hög, även om tyngdpunkten
försköts något mot andra värden under 1970- och 80-talen. Bibliotekarieutbildningen har ofta kombinerats med (och innefattat) högre studier och
examina inom andra ämnen. I samband med inrättandet av ämnet biblioteksoch informationsvetenskap i början av 1990-talet och den genomgripande
utbildningsreform som genomfördes då, skulle man kunna påstå att en ny era
randades.
Magisterexamen i B&I blev normalnivån under en 14-årsperiod. Den framväxande forskningen på området var en potentiellt kraftfull resurs för professionen. Genom ett titt i backspegeln kan vi dock konstatera att relationen mellan
bibliotekssektorn och den nykläckta svenska B&I-forskningen länge kom att
halta. Som B&I-student och forskare har jag själv ibland mött ifrågasättandet av
forskningens konkreta tillämplighet. På det här området har det dock skett en
reell förändring under den senaste 10-15-årsperioden. 2012 märks ett ökat
ömsesidigt intresse och rätt intensiv kommunikation mellan praktiker och forskare. Störst genomslag på biblioteksfältet har nog forskningen kring informationssökning och lärande fått (jfr stycket ovan om webben och de sociala medierna). Via den pedagogiska verksamhet som bedrivs vid många bibliotek idag
letar sig inspiration och goda forskningsgrundade exempel in i verksamheterna,
som i sin tur genererar nya fall och utmaningar för forskningen.
Synen på den egna kunskapen är en viktig del av professionens självbild, för
att inte säga dess identitet. Det är kanske inte alltför långsökt att tro att den
skrala lönen (och möjligen även det inledningsvis rätt ljumma förhållandet till
”det egna” ämnet B&I ) kan ha bidragit till en upplevelse av otillfredsställelse
och av att inte bli fullt uppskattad efter förtjänst. I olika sammanhang (forskningsartiklar, facktidskrifter etc.) har bibliotekarier vittnat om problemet med
att andra människor, exempelvis andra yrkesgrupper och biblioteksanvändare,
inte tillräckligt väl förstår vad bibliotekarier faktiskt kan erbjuda. I Peter
Almeruds rapport (2000) Biblioteken, bibliotekarien och professionen framträder
en stark uppfattning bland svenska bibliotekarier om att om omvärlden bättre
förstod vad man gjorde (eller kunde göra) på jobbet, så torde arbetet bli mer
belönande för alla parter. Det är beklagligt att många bibliotekarier uppenbarligen erfar att deras kompetens inte kommer fram och tillvaratas. Samtidigt kan
vi med Höglund (denna volym) påminna oss om den stora uppskattning och
det förtroende folkbiblioteket röner som institution. Så som medborgarna
känner sina folkbibliotekarier så tycks de i alla fall vara mycket uppskattade.
Teknik och status
I det empiriska materialet framträder ett speciellt stråk, apropå de möjligheter tekniken erbjuder utöver dess mer uppenbara materiella kapacitet. Närmare bestämt handlar det om den mer symboliska verkanskraften i samman-
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hang där tekniken utgör blickfång för, eller skyltfönster mot, folkbibliotekens
verksamheter. I avsnittet om bokbussen framhålls bland annat bussens värde
som ”propagandamedel” i bibliotekets tjänst på 1960-talet. I den presenterade
satsningen för mångspråkiga miljöer på 1980-talet ansågs själva bussen utgöra
den centrala punkten: ”Den har dekorerats upp så att man redan på långt
avstånd ser att det är en buss fullastad med böcker på olika språk”. (se ovan)
Liknande resonemang förs ifråga om de terminaler för databassökning som
introducerades på försök i Halmstad i början av 80-talet: ”Terminalen vid
informationsdisken har främst tjänat som ’lockbete’. För att få besökare intresserade”. (se ovan) Databassökningen tjänade därvidlag ”som lite av en PRapparat för biblioteket och dess mediainnehav”. Även de omtvistade sociala
medierna används och omtalas idag för sin samtidighet och synlighet, och som
ett sätt att marknadsföra den verksamhet man redan bedriver vid folkbiblioteken. Vid Göteborgs stadsbibliotek framhålls bland annat värdet av ”att i
bloggform lyfta fram personalens olika kompetenser” (se avsnittet om webben
och de sociala medierna). Det är värt att notera att det upplevda behovet av att
bättre profilera och saluföra sin kompetens alltså åtminstone delvis kan tillgodoses den vägen. Att teknikens symboliska funktion framträder så tydligt skulle
möjligen kunna tolkas som en övertro på dess kraft. Jag tolkar det dock snarare
som en variation på den instrumenalistiska diskursens tema, där tekniken
används på de olika sätt som verkar lämpligt och försvarbart utifrån verksamhetens målsättning och ideal. Samma synsätt framkom i Liliegrens artikel om de
nya datorerna: ”Med teknikens hjälp kanske vi kan ge biblioteken den status de
förtjänar”.
En särskild skärpa gavs åt bibliotekariers professionella projekt under 1990talet, eftersom det som kan betraktas som en återakademisering av utbildningen
också sammanföll med den breda introduktionen av datorbaserade IKT-verktyg
i samhället. Sökmotorer, webbkataloger och olika databaser har sedan dess
snabbt blivit tillgängliga för gemene man i stora delar av världen. Idag har
utvecklingen kommit dithän att tillgång till diverse IKT-redskap närmast framstår som en demokratisk rättighet (eller t.o.m. som ett krav), framskriven både i
den statliga och i den globala politiken och de världsomspännande biblioteksoch utbildningsorganisationernas policies (jfr Pilerot & Lindberg 2012).
Bibliotekariers professionella arbete för att understödja människors utveckling
av informationskompetens associeras ofta just till bemästrandet av den digitala
tekniken (ibid.) vilket också har beskrivits som en nyckelkompetens för dagens
och morgondagens samhälle (jfr Rivano Eckerdal 2012). Tidigare forskning har
också visat på hur nya tekniska redskap många gånger kunnat fungera som
argument i olika yrkesgruppers sociala förhandlingar om ny expertis och status
(Pettersson 2001). Dock har det ofta varit så att den status och de ekonomiska
erkännanden en yrkesgrupp åtnjutit, i ännu högre grad berott på dess köns-
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sammansättning än på vilka eventuella prestigefyllda arbetsredskap som införlivats i gruppens professionella arsenal (ibid.). Lyckligtvis finns det undantag
från denna nedslående regel. I Petterssons översikt lyfts särkilt en studie av
kvinnliga kartritare vid Lantmäteriet fram som exempel på hur ett ”kvinnoyrke”
rustas och stigit i både status och lön som följd av introduktionen av den nya
CAD-tekniken under tidigt 1990-tal59 (ibid., ss. 216-217).
Teknikens könskodning
I undersökningens samlade material har vi sett exempel på både manliga och
kvinnliga teknikivrare på biblioteksfältet, såsom tidsstudiemän och en kvinnlig
”informationsprofet”. Detta borde kanske inte vara någon överraskaning i en så
synnerligen kvinnointensiv bransch, men trots allt finns det starkt stereotypa
föreställningar om vad kvinnor och män i allmänhet bör befatta sig med, och
bibliotekarier i synnerhet. Ibland kommer de till starka uttryck, som i exemplet
med Hackern i herrummet ovan, där en karikerad men illustrativ bild framträder av en uppfattning om (data)tekniken som en enkönad manlig bastion.
Ett annat, mer komplext, exempel återfinns i artikeln om försöksverksamheten
med databassökningar i Halmstad. Vi har redan noterat att bibliotekets två
terminaler behandlades med en blandning av stor respekt och entreprenörsanda.
Tidigare i analysen vidrördes också frågan om hur rekryteringen av en ledare för
projektet hade skett. Skulle det behöva vara en ”dataexpert”? Lillemor Widgren
valdes istället till projektledare för sin ”gedigna bibliotekskunskap” och för sin
expertis på informationsområdet. Men kanske fanns det ytterligare motiv för
valet av Widgren. Vi tittar lite närmare på hur Barbro Thomas, länsbibliotekarien, resonerar i frågan:
Man måste arbeta under realistiska former, säger Barbro Thomas. Dessutom är det lite psykologiskt om man väljer ”eget folk”. Att andra
bibliotekarier ser att det inte är så märkvärdigt att använda data. Kan hon
så kan vi. (Blomberg 1982, s. 177)

Dels är det synnerligen intressant att man i en strategisk valsituation valde
biblioteks- och informationskompetens framför ”dataexpertis”, men det är inte
alltför långsökt att påstå att det i förlängningen också handlade om ett val
mellan manligt eller kvinnligt könskodad expertis. Citatet äger också en särskild
laddning ifråga om det psykologiska resonemanget. Uppenbarligen förmodas en
kvinna, från de egna leden, bakom terminalen verka lagom avväpnande för att
andra kollegor inte ska avskräckas av maskinen: ”Kan hon så kan vi”. Som så
ofta vid genusstudier verkar ett perspektivskifte belysande. Ponera att en manlig
maskinskötare funnits på plats i stället. Skulle Barbro Thomas resonerat likadant? Skulle samma gynnsamma psykologiska effekt verkligen uppnåtts – upp59

Den aktuella studien gjordes av Elisabeth Sundin (1993).
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levelsen av ”att det inte är så märkvärdigt att använda data”? Kan han så kan
vi…?
Vid tiden för Roma Harris (1992) grundliga analys av bibliotekarieprofessionen var det fortfarande nästan uteslutande män som intog de specialiserade
och mer välavlönade tjänsterna som IT-bibliotekarier och liknande, åtminstone
i den amerikanska biblioteksvärlden. Utan att kunna presentera någon exakt
statistik på området vågar jag påstå att förhållandena har förändrat en del sedan
dess. Även om det proportionerligt sett fortfarande råder viss obalans på den här
punkten behöver man inte leta länge för att hitta ett stort antal kvinnliga yrkesrepresentanter som agerar aktivt på områden som digitala tjänster och sociala
medier. Tidigare nämnda 23 saker är bara ett av många exempel. Detta kan i sin
tas som intäkt för ett par tänkbara utvecklingslinjer. Dels det faktum att den
digitala tekniken, trots sin höga förändringstakt, vid det här laget ändå tillhandahåller våra kanske allra vanligaste och mest självklara resurser på arbetsplatserna – i den datorburna tekniken kan sägas ha ”normaliserats” (jfr Bruce &
Hogan 1998). Man kan nog också påstå att den med tiden har vuxit ifrån sina
barnsjukdomar och blivit mer lättanvänd och mer anpassningsbar efter användarnas behov och syften. Men dessutom menar jag att vi kan skönja en
utveckling som uppvisar likheter med kartritarnas i Pettersons forskningsöversikt. Den nya tekniken utgör där en hävstång mot högre social status för en
kvinnointensiv profession – en iakttagelse som också stämmer väl överens med
Sundins (2005) studie av högskolebibliotekariers användarundervisning på
webben.
SAMMANFATTNING OCH NÅGRA REFLEKTIONER KRING EN HÅLLBAR
PROFESSIONSUTVECKLING

Efter en omfattande genomgång och diskuterande analys av det empiriska
materialet är det dags att sammanfatta resultaten. Den första forskningsfrågan
om hur folkbibliotekariers tekniska arbetsredskap framträder i källorna har
besvarats genom en kronologiskt strukturerad presentation av teknikerna öppna
hyllor, mekanisk IT, bokbussen, datorer, webb och sociala medier. Gemensamt
för dessa arbetsredskap är att de, om än i varierande grad, varit föremål för såväl
statligt bibliotekspolitiskt intresse som för den interna biblioteksdebatten. Tre
olika diskurser kring tekniska innovationer har utlästs i materialet. Särskilt
tydligt framträder de i debatten kring den datorburna och digitala tekniken,
såväl i datoriseringens linda som i senare tiders debatt om webben och de sociala medierna. Diskurserna betecknas som en teknikoptimistisk (Missa inte
tåget!), en teknikskeptisk (Varning för tåget!) och en selektiv teknikdiskurs (Välj
destination och tåg!). Beteckningarna anspelar på den tåg-metafor som används
frekvent i det offentliga samtalet om den snabba digitala teknikutvecklingen.
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Den andra frågan om hur folkbibliotekarieyrket könskodas i det empiriska
materialet, kan paradoxalt nog besvaras med att det delvis sker genom tystnad.
På relativt subtila och implicita sätt speglas i materialet ändå den feminisering
av professionen som ägt rum under århundradet. Processen avspeglas exempelvis i valen av personliga pronomina och, i de äldre källorna, genom bibliotekariers titulatur. I vissa fall argumenteras också direkt för mäns och kvinnors
olika lämplighet för yrket utifrån ett tydligt essentialistiskt synsätt: barnverksamhet kodas som kvinnlig medan tekniken företrädesvis kodas som manlig.
Det är naturligtvis inte konstigt att andra frågor än yrkesgruppens könsobalans
lyfts fram som mest brännande i den professionella debatten, men man kan
också notera att om obalansen i mycket ringa omfattning problematiseras, kan
signalen bli att ”hälsan tiger still”. De gånger kön över huvud taget diskuteras
sker det ofta i relation till lönefrågan. Lön och kön tycks oupplösligt sammanflätade och trots en utveckling mot ökad jämställdhet på arbetsmarknaden
generellt under de gångna hundra åren, så är folkbibliotekarier som kvinnointensivt kollektiv fortfarande en högutbildad låglönegrupp.
Den tredje forskningsfrågan handlar om hur diskurserna kring teknik och
yrkets könskodning tillsammans har bidragit till att forma professionen under
hundraårsperioden, särskilt med avseende på dess självbild och status i
samhället. Trots att bibliotekarier ofta vittnat om att de inte uppfattar att
omvärlden fullt ut känner till och drar nytta av deras professionella kompetens,
kan vi konstatera att gruppen ur ett användarperspektiv ändå åtnjuter förtroende och legitimitet. Det låga löneläget till trots kan vi notera att det professionella projekt som utvecklats under 1900-talet och det tidiga 2000-talet i stora
delar varit framgångsrikt. Bibliotekarier är högutbildade och den empiriska
undersökningen har stärkt bilden av en kår som är öppen och konstruktiv när
det gäller att identifiera och införliva nya tekniska arbetsredskap, något som
bidrar till professionens etablering och ställning i det så kallade informationssamhället. Kåren är brokig och skiftande förhållningssätt och intressen finns
representerade; inte minst, har vi sett, i förhållande till den digitala tekniken.
Sund skepsis balanserar sammantaget teknikoptimismen, och vi kan dels
konkludera att tekniken varit en central del i folkbibliotekens verksamhetsutveckling genom historien, och dels att den tillerkänns symboliska värden som
”PR-maskin” och som potentiell hävstång i ett kvinnligt kodat professionellt
projekt.

***
Den hundraåriga professionshistoria som skisserats i detta kapitel är tätt
förbunden med skeendena i det omgivande samhället. Texterna som analyserats
i undersökningen bär på sina särskilda sätt vittnesmål om den ökade speciali-
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seringen och den höga förändringstakten i arbetslivet, det kulminerande
moderna projektet, seklets ideologiska skiften och dess tidsandor. Dessa avslutande rader vill jag gärna ägna åt ett mer framåtblickande resonemang och
därmed även anlägga ett vidare perspektiv på professionsutvecklingen.
Uttrycket hållbar utveckling har på senare år letat sig in i våra medvetanden
och i många av samhällets institutioner och verksamheter. Även inom den
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen tas steg i den riktningen.
Jan Nolin (2010) har exempelvis tagit initiativ för att etablera begreppet hållbar
information, med implikationer för både forskning och utbildning av framtida
yrkesverksamma. På folkbiblioteksområdet, menar jag, är det lätt att argumentera för att stora delar av verksamheten – för att inte säga dess mest grundläggande principer – till sin karaktär är sådana att de väl möter definitionen av
det överordnade begreppet hållbar utveckling60. Om vi utgår från den digitala
tekniken så kan det exempelvis handla om att utveckla och använda sådana
digitala system och standarder som möjliggör att information organiseras, sprids
och delas på miljömässigt smarta och resurssnåla sätt. Utöver de centrala miljöaspekterna, brukar begreppet användas på ett sätt som även omfattar samhällets
ekonomiska och sociala hållbarhet. Dessa väsentliga aspekter låter sig också
kopplas till resonemangen om teknik och genus i bibliotekarieprofessionen. Jag
vill särskilt framhålla några frågor som, i ljuset av den här undersökningen,
framstår som möjligt bidragande till en hållbar professionsutveckling.
En viktig synpunkt som har framförts till mig i mina utforskningar av
biblioteksfältet är att den typ av polariseringar som lätt framträder i debatterande och ideologiskt laddade texter, sällan uppfattas som lika tydliga eller
problematiska på arbetsplatsnivå. I den verklighet som utgörs av folkbibliotekariers dagliga arbete, samexisterar olika förhållningssätt. Att argumenten i
debatterna däremot kan vara tillspetsade, får delvis betraktas som en del av
genrens konventioner. I realiteten kommer olika företrädare för bibliotekarieyrket (förhoppningsvis) alltid att ge uttryck för olika förhållningssätt och intresseinriktningar. Vissa bibliotekarier är särskilt intresserade av att utforska den
nya teknikens möjligheter, medan andra i högre grad intresserar sig för specifika
verksamheter. Ur mitt perspektiv, som forskare och lärare på biblioteksområdet,
är det dock intressant att synliggöra och problematisera de olika förhållningssätten. Sammantaget tolkar jag variationerna och ”den diskursiva kampen”
positivt, som uttryck för en vital och dynamisk profession.

60

Här avses Bruntlandskommissionens definition från 1987: En hållbar utveckling
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillfredsställa sina behov.
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Den dynamiken är, som jag ser det, också en tillgång i interaktionen med
samhället och dess övergripande utveckling. I interaktionen bottnar också
professionens legitimitet. Om folkbiblioteken som samhällelig institution fortsätter att utvecklas i samklang med både dess grundläggande idéer och med
medborgarnas intressen, lär verksamheten förbli relevant även framgent. I detta
ständigt pågående växelspel är det dock viktigt att inte bli fartblind eller att
urskiljningslöst söka omvärldens bekräftelse. En profession måste i någon mån
vara autonom och lita till och driva sin egen agenda, med utgångspunkt i unik
kunskap och yrkesetik. Författarförbundets specifika intressen och perspektiv
kan exempelvis inte få diktera vilka arbetssätt som anstår framtidens ”riktiga
bibliotekarier”. Mot bakgrund av den stormiga debatt som nämnts tidigare i
kapitlet är det intressant att konstatera att det sedan ett par år finns en forskningsmiljö vid Högskolan i Borås där de sociala mediernas potential på biblioteksområdet framhålls och utforskas. Där undersöks bland annat hur sociala
medier kan förstärka och utveckla bibliotekens roll i lokalsamhället (jfr även
avsnittet om webben och de sociala medierna ovan). Med den utgångspunkten
blir användningen av sociala medier något långt mer än ett tecken på att man
undgått att missa ”det digitala tåget”; det blir ett logiskt led i att utveckla folkbibliotekens verksamhet utifrån ett socialt hållbart användarperspektiv. De
tekniska redskapen kan därigenom användas genomtänkt och resurseffektivt
utan att arbetet förlorar fästet i folkbibliotekens grundläggande idéer.
Med anledning av hur bibliotekarier ofta uttryckt sig om omvärldens sätt att
uppfatta deras kompetens, finns det skäl för en mer långsiktig reflektion. För att
bibliotekarier ska kunna utveckla sin potential, är det förstås viktigt att folkbibliotekens faktiska och presumtiva användare får veta vad bibliotekarier kan
bistå med. Av strategiska skäl är det dock inte mindre viktigt att biblioteksfältets
ledare och arbetsgivare involveras i och hålls informerade om den formella
ämnesutbildningens utveckling och innehåll. Först då kan även nyutbildade
bibliotekariers kompetens omsättas på bästa sätt i praktiken. Att låta biblioteksfältets forskning och dess övriga verksamheter bedrivas åtskilda av vattentäta
skott, torde för övrigt vara en grov misshushållningen med professionella resurser. För att kunna möta det kommande århundradet med kraft, inspiration och
pondus krävs ytterligare intensifierat samarbete mellan forsknings- och bibliotekspraktikerna. Min vision, som förhoppningsvis inte är alltför utopisk, är att
utbytet inte bara stannar vid utväxlande av texter och utsagor, utan att det går
att uppnå en större rörlighet mellan dessa praktiker; att företrädare för såväl
forskar- som bibliotekarieprofessionen i högre grad än idag kunde röra sig fram
och åter över gränserna. På så vis kunde B&I-forskningen bättre utnyttjas som
kraftkälla i det professionella projektet. Vi ser redan att det pedagogiska
utvecklingsarbete som bedrivs på olika organisatoriska nivåer runt om i biblioteks-Sverige utmärkt sig genom att forskningsanknytningen där är större än i
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flera andra delar av verksamhetsutvecklingen. Förhoppningsvis kan en sådan
metodik, där organisationers löpande kunskapsfördjupning och analytiska
diskussion blir en integrerad och meriterande del av arbetet, utvecklas och spridas vidare. Till ett professionellt förhållningssätt hör att kunna identifiera både
relevanta professionella problem och adekvata arbetssätt/redskap för att hantera
dem. En analytiskt medveten yrkeskår är väl rustad för att formulera och möta
framtida utmaningar.
En alltför stor slagsida ifråga om yrkets könsfördelning är dock bekymmersam. Löneläget har uppmärksammats i det här kapitlet, men det finns fler
argument för det gynnsamma i en jämnare fördelning. Det kan gälla allt ifrån
dynamik och mångfald på arbetsplatsnivå till ett jämställdhetsperspektiv på
samhällelig nivå. Ju fler perspektiv som bryts i den professionella praktiken,
desto mer välgrundade och allmänmänskligt giltiga beslut kan fattas i arbetet för
användarna. En mer könsbalanserad profession, vill jag påstå, skulle vara en mer
socialt hållbar profession. Något färdigt recept på hur det ska gå till är dock
svårt att leverera. Det säger sig självt att rekryteringen av nya folkbibliotekarier
styrs relativt direkt av den föregående rekryteringen av studenter till bibliotekarieutbildningarna. Politisk styrning av antagningsförfarandet vore en radikal
metod med osäker utgång. En bättre början vore en kollektiv ansträngning för
att avveckla de gamla könsstereotypa föreställningarna om bibliotekarieyrket, i
stället för att omhulda och reproducera dem. Om vi sedan vinnlägger oss ytterligare om att framhålla inspirerande förebilder för professionen – kvinnliga och
manliga – tas ännu ett steg i rätt riktning. Det gäller både ifråga om synlighet i
massmedier och i utbildningens utformning och marknadsföring. Här borde
utbildningens och professionens organisationer kunna förenas i ett gemensamt
intresse.
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KAPITEL 7
SVENSKARNA OCH FOLKBIBLIOTEKEN PÅ 2000-TALET
Lars Höglund
INLEDNING61

Folkbiblioteken är en livskraftig institution grundad med inspiration av den
bildningsivrande högerkvinnan Valfrid Palmgren i början av 1900-talet då
böcker och information var en bristvara för stora delar av befolkningen (jfr
Frenander, denna volym). Många nya tjänster och medier har tillkommit sedan
dess och ofta diskuteras hur verksamheten kan utvecklas ytterligare i den
multimediala konkurrens som råder och vilka kompletterande roller biblioteken
har och skulle kunna ha i framtiden. Det visar sig också att studier av folkbibliotekens förändrade roll i samhället är ett av de prioriterade forskningsområden som framhålls i en omfattande Delphi-studie bland bibliotekarier
(Maceviciute & Wilson 2009).
Folkbibliotek med fri tillgång till litteratur och information skall enligt
bibliotekslagen finnas i varje kommun (Bibliotekslagen 1996). Genom att de
vänder sig till alla grupper i samhället och dessutom erbjuder lokaler för
informationssökning, läsning, studier och andra aktiviteter läggs en grund för
yttrandefrihet och demokrati, som vi gärna tar som självklar, men som kan
framstå mer uppenbart viktig i länder där detta saknas. Utan tillgång till varierad information blir det svårt att fungera som medborgare, väljare och konsument och folkbiblioteken spelar här en viktig roll. Men, biblioteken fyller och
kan fylla många funktioner både som aktör inom den kulturpolitiska sfären och
som stöd för andra lokala, regionala och nationella målsättningar.
I detta kapitel skall vi närmare studera folkbibliotekens användning och
allmänhetens attityder till dem samt hur dessa förändras i en tid då digitala
medier används alltmer och traditionella medier sakta men säkert tappar mark.
Vilka använder biblioteken, vad gör alla de som besöker biblioteken när de är
där och vilket förtroende har denna etablerade institution bland allmänheten?
Sådana frågor skall vi belysa i detta kapitel med hjälp av data från SOM-insti61

Delar av detta kapitel bygger på Höglund & Wahlström (2011)
och Höglund (2012).

BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

271

tutets årliga surveyundersökningar av svenska medievanor, opinioner och attityder. Där har olika frågor om biblioteksvanor ingått under ett flertal år.
Undersökningar av hur folkbiblioteken används över tid är en möjlighet att
följa upp politikens förutsättningar och till en del också dess konsekvenser.
Bibliotek kan knappast diskuteras utan att man också berör läsandet (se t.ex.
Dolatkhah, denna volym). Förmågan att läsa olika typer av texter är fundamental för möjligheterna till personlig utveckling, utbildning och i de flesta
verksamheter. Att stimulera barnens läslust är inte bara en viktig uppgift för
biblioteken, utan kan också ses som en samhällsinvestering för framtiden med
stora ekonomiska vinster i potten. En brittisk rapport visar att samhällskostnaderna för dem som inte lär sig läsa uppgår till mångmiljardbelopp och vidare att
just läslust är en viktig faktor för framtida studieframgång (KPMG Foundation
2006). Samtidigt finns orostecken då de så kallade PISA-undersökningarna,
OECD:s internationella undersökningar av skolelever, visar att Sveriges position
när det gäller ungas läsförståelse under senare år sjunkit från en topposition till
ett europeiskt medelvärde och bokläsningen tenderar att minska, särskilt bland
ungdomar och unga vuxna. För att belysa trender när det gäller läsning används
här också data från Nordicoms årliga undersökning, Mediebarometern, som
även den bygger på ett riksrepresentativt urval av boende i Sverige.
Om olika perspektiv på folkbiblioteken
Folkbibliotekens breda utbud av information och tidiga förankring i ett bildningsideal gör det möjligt att se dem som en del av kultur- och litteraturpolitik
likaväl som de anknyter till utbildningspolitiken, inte bara genom att stimulera
läslust bland barn och unga utan också, genom att de i många fall till och med
organisatoriskt är kopplade till utbildningssektorn. Omkring fyrtio procent av
alla biblioteksenheter är idag kombinerade skol- och folkbibliotek. I debatt och
forskning lyfts även många andra aspekter på biblioteken fram. Biblioteket som
en central, publikt tillgänglig plats där alla är välkomna och man både kan möta
andra, låna eller studera på plats ligger till grund för det norska projektet
PLACE, som analyserar bibliotekens roll som offentlig (mötes)plats (Audunson
2005). Eftersom biblioteken rymmer information om så mycket och kan
stimulera i olika riktningar finns också skäl att tala om deras roll för en rad olika
samhällsfunktioner. Samhällsinformation, information om val och demokrati,
om EU, stöd för invandrares läsning på svenska och andra språk samt information om förutsättningar för små och stora företag är några exempel som pekar
på folkbibliotekens potential för en rad politikområden.
Den danska biblioteksforskaren Dorte Skot-Hansen med kollegor har
utvecklat en modell som tar fasta på bibliotekets roll och möjligheter i ett
kunskaps- och upplevelsesamhälle. De menar att biblioteket bör stärka och
stödja flera olika funktioner av generell vikt för individ och samhälle såsom:
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kunskap och erfarenhet, engagemang och lust att uttrycka sig kreativt,
”empowerment” – att stödja utvecklingen av starka och självständiga medborgare som själva kan lösa problem och deltaga i gemenskapen samt innovationsförmåga – att ge nya svar på praktiska problem, att utveckla helt nya
koncept, metoder eller konstnärliga uttryck. Dessa forskare ser biblioteket som
en arena för olika aktiviteter som kan stödja sådana utvecklingsprocesser. Mot
den bakgrunden kan man också se folkbibliotekens potential som ikon och
symbol i modern stadsplanering.
Detta kommer till uttryck i en mängd fantastiska biblioteksbyggnader runtom i världen, där ett centralt bibliotek fungerar som symbol för upplevelse,
kreativitet och innovation och oftast också har program som fyller det med
innehåll (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011). Sådana
visioner innebär att se biblioteket som en del av stadens och regionens utvecklingsstrategi. Författarna betonar partnerskap och kreativa allianser och utmanar
därmed traditionella föreställningar om biblioteket som enbart en fristående
kultur- och kunskapsinstitution.

Illustration: Biblioteket i stadsplaneringen. Exempel på ett nytt planerat folkbibliotek i Aarhus,
Danmark. Bild: SHL architects.

Ett exempel på bibliotekets roll i modern stadsplanering är förslaget till nytt
bibliotek i Aarhus, Danmark, där det vinnande förslaget för ”Urban Mediaspace” också innebär ett förslag till Skandinaviens största folkbibliotek.
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Dagens biblioteksanvändning och aktuella trender
Möjligheten att få tillgång till böcker utan kostnad var från början centralt och
fortfarande associerar många ”bibliotek” med boksamling. Men biblioteken
fyller idag många olika funktioner. Förutom närmare 70 miljoner utlån av
böcker och andra medier anordnade svenska folkbibliotek 2008 mer än 85 000
olika publika aktiviteter såsom bokprat, utställningar, författarbesök, teater och
mycket annat enligt en ny typ avbiblioteksstatistik som omfattar en rad aktiviteter utöver medielån (Kulturrådet 2009). Boken kompletteras med musik,
video, databaser och spel via Internet och alltfler böcker sprids nu i digital form
som e-böcker som kan nås på avstånd från biblioteket.
Totalt sett fanns 2010 närmare 2,8 miljoner registrerade låntagare som gjort
minst en transaktion hos biblioteket under 2010. Nivån är i stort sett oförändrad jämfört med 2009 (Kungl. biblioteket 2011). Såväl biblioteks- som läsvanor
förändras inte så snabbt, men mycket tyder på att 2000-talets första decennium
innehåller förändringar som kan tolkas som resultat av ökad konkurrens mellan
olika medier och spridningsformer för information och förändrade informations- och mediavanor.
Då vi i slutet av 1990-talet började analysera frågor om allmänhetens
användning av bibliotek var en hypotes att denna ganska snart och kanske till
och med dramatiskt skulle förändras som en följd av Internets utbredning och
nya former för distribution av information. Detta dröjde dock ett antal år. I
slutet av 1990-talet och början av 2000-talet noterades i SOM-undersökningen
små eller inga förändringar i biblioteksbesöken. Omkring 2002 i nära anslutning till en sänkning av bokmomsen märktes en tydlig nedgång i biblioteksbesöken och under de senaste åren har successivt något färre varje år uppgivit att
de besökt bibliotek. I den senaste SOM-undersökningen (2011) uppger 44
procent av de svarande att de besökt bibliotek det senaste året. Även om detta är
relativt många är det den lägsta nivån hittills i SOM-undersökningarna. Biblioteken är fortfarande den mest besökta kulturinstitutionen, men trenden med
minskande besök är tydlig. Trots detta tycks förtroendet för biblioteken och
upplevelsen av bibliotekens service inte bara ligga väldigt högt i jämförelse med
andra institutioner utan också mer stabilt än besökstalen. Vi skall i det följande
se närmare på vad som händer med synen på bibliotekens service och förtroendet för biblioteken över tid.
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BIBLIOTEKSBESÖK OCH BOKLÄSNING UNDER TIDIG INTERNETTID

Biblioteksbesök ingår sedan många år i SOM-undersökningen och de har på
senare år visat en något nedåtgående trend, medan bokläsning är lite mer stabilt
och den i särklass vanligaste kultur- och utbildningsrelaterade aktiviteten. Figur
1 visar biblioteksbesök, bokläsning och Internetanvändning, åtminstone någon
gång per år under perioden 1995-2009, samt för biblioteksbesök även någon
gång per kvartal eller oftare. Den exponentiella tillväxtkurvan visar allmänhetens användning av Internet och speglar dess introduktion, ökande användning och etablering under tidsperioden.
Figur 1. Biblioteksbesök år och kvartal eller oftare samt bokläsning och
Internet-användning någon gång per år eller oftare 1995-2011.
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Källa: Den nationella SOM-undersökningen 1995-2011.

Som framgår av figur 1 har andelen biblioteksbesökare på senare år en minskande tendens, åtminstone sedan 2004 i de årliga SOM-undersökningarna.
Andelen användare ligger år 2011 ca 15-20 procent under den nivå som
uppmättes i slutet av 1990-talet. Om vi närmare studerar olika grupper i
befolkningen framgår att biblioteksbesöken minskat i flertalet grupper, men
andelen som använder biblioteken är genomgående väsentligt högre bland
kvinnor, bland högutbildade och bland yngre. Bland studerande är biblioteksbesöken av naturliga skäl mycket vanligare än bland övriga, något som också
förstärks genom att omkring 40 procent av alla folkbiblioteksenheter är integrerade med skolbibliotek.
Om vi ser till den traditionella utlåningen av skön- och facklitteratur (för
vuxna) finner an i bibliotekens utlåningsstatistik en successiv minskning som
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faktiskt påbörjades redan innan Internet slog igenom, och som under 2000-talet
fortsatt minska med omkring en fjärdedel bara mellan åren 2000 och 2009.
Detta står samtidigt i kontrast mot en ganska stabil utveckling när det gäller
utlåningen av barnböcker och en stark ökning när det gäller böcker på kassett
eller cd-skivor samt en begynnande ökning av antalet e-böcker.
Figur 2. Antal utlån i svenska folkbibliotek 2000-2009.
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MÖJLIGA ORSAKER TILL MINSKAD BOKUTLÅNING

Om biblioteken besöks något mindre under senare år uppstår frågan om orsakerna till detta. Alternativa vägar till böcker och information och minskad
bokläsning är ett par troliga orsaker. Man kan också tänka sig att möjligheten
att göra vissa biblioteksärenden utan att besöka biblioteket minskar andelen
besökare något. År 2011 gjorde 10 procent av männen och 21 procent av kvinnorna biblioteksärenden över nätet enligt SOM-undersökningen 2011. Vi skall
nedan se närmare på ytterligare data som kan belysa några olika möjliga orsaker
till förändringen.
Om man till att börja med ser till utbudet kan man även konstatera att
antalet filialbibliotek minskat med ca 10 procent under den senaste 15-årsperioden (figur 3). I vilken mån detta bidragit till färre utlån är oklart, men
faktum är att det finns ett negativt samband mellan avståndet till bibliotek och
biblioteksbesök. Samtidigt har antalet huvudbibliotek varit stabilt och antalet
bibliotek som är integrerade med skolbibliotek har under den senaste 15-årsperioden ökat påtagligt.
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Figur 3. Antal folkbibliotek och filialer 1995-2010.
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Källa: Kungl biblioteket, Biblioteksstatistik 2011.

Såväl möjligheten att själv köpa böcker som möjligheten att söka information via Internet har förbättrats väsentligt under de senaste decennierna. En
traditionell bibliotekstjänst är det så kallade referensarbetet som också innefattar
möjligheten att få hjälp att besvara frågor av olika slag på biblioteket. Att detta
är ett viktigt inslag i det professionella bibliotekariearbetet framgår också av
undersökningar som särskilt undersöker bibliotekens kvalitet när det gäller att
bistå i framtagande av information och fakta. En boktitel som ”Hvordan finder
biblioteket svaret?” är ett exempel på detta. Att vägleda vid informationssökning
är fortfarande en viktig uppgift, men en hel del av enkel informations- och
faktasökning sker numera via Internet med sökmotorer som de flesta idag
använder tämligen frekvent såväl i hemmet som i skolan och på arbetsplatser.
Idag finns också en nationell nätbaserad frågetjänst, ”Bibblan svarar”, som
kompletterar och delvis kan ersätta ett biblioteksbesök. I vilken utsträckning
detta inverkar på antalet fysiska biblioteksbesök är dock inte möjligt att
beräkna.
Även bokmarknaden har förändrats över tid. Inte minst gäller detta utbudet
av pocketböcker som finns till priser som är överkomliga för ett flertal. Penguin
books i England introducerade redan 1935 pocketböcker och var något av en
föregångare när det gäller att producera god litteratur till priser som var överkomliga för breda grupper. Under 1990-talet och en stor del av 2010-talet
expanderade bokutgivningen i Sverige, särskilt för skönlitteratur med pocketböcker som en viktig del i uppgången. Utgivningen av såväl pocketböcker som
ljudböcker flerfaldigades under perioden och nådde en topp 2007. Samtidigt
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har en ny, snabbt växande våg av e-böcker börjat skönjas och rapporter om
ökande nedladdning via biblioteken liksom kända förlagsplaner pekar på en
fortsatt snabb ökning.
Figur 4. Utgivning av pocketböcker och ljudböcker 1994-2010. (nya titlar
och nya upplagor). Andel i antal.
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Källa: Svenska Förläggareföreningens branschstatistik 1994-1010 (bearbetning av
Nordicom).

VARFÖR BESÖKER MAN BIBLIOTEKET?

Trots många förändringar under senare år är det fortfarande boklån som motiverar de flesta biblioteksbesöken (figur 2 och 5). Den tendens till minskade
biblioteksbesök i de undersökningar bland allmänheten vi nämnt ovan har sin
motsvarighet i bibliotekens utlåningsstatistik, främst vad gäller traditionell
bokutlåning. Nya media, som olika former av ljudböcker och e-böcker ökar,
men från så låg nivå att totalbilden inte ändras väsentligt, eftersom utlåningen
av böcker står för så stora volymer. Nedgången för boklån gäller framförallt
skönlitteratur för vuxna och facklitteratur, men i viss mån också barnböcker –
den litteraturkategori som dominerar utlånen vid svenska folkbibliotek.
Nu är dock bokutlåning endast en av flera tjänster biblioteken erbjuder och
vi har därför även ställt frågor om i vilka syften man gör sina biblioteksbesök.
På en fråga om hur ofta man utöver olika aktiviteter på biblioteket visar det sig
att en stor andel utnyttjar en rad tjänster och möjligheter utöver traditionella
boklån. Att använda biblioteket för studier på plats, att fråga bibliotekarier om
råd, att ta del av olika kulturaktiviteter eller träffa andra personer är bara några
olika möjligheter.
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Figur 5. Viktiga skäl för biblioteksbesök efter kön och ålder. Andel som
utövar respektive aktivitet någon gång per halvår eller oftare.
Andel i procent.
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Om man ser närmare på hur dessa aktiviteter fördelas på olika åldersgrupper
framträder något av ett livscykelmönster för vissa aktiviteter, medan andra är
jämnare fördelade på olika åldersgrupper. Bara vissa enstaka aktiviteter är lika
vanliga bland män som kvinnor.
Tabell 1. Skäl till biblioteksbesök efter kön och ålder. Andel i procent.
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Män gör samma bedömning som kvinnor endast när det gäller att låna
musik eller film. För både män och kvinnor och för olika åldersgrupper är lån
av skönlitteratur det viktigaste skälet till biblioteksbesök, men kvinnor ligger ca
15 procentenheter högre än männen. Förutom lån av fack- och skönlitteratur,
som är centralt för alla grupper i tabell 1 har olika åldersgrupper specifika
intressen. För yngre är tillgången till Internet och till arbetsplats av särskilt stor
betydelse, för gruppen 30-49 år är barnböcker viktigt, för de äldre är miljön och
kulturevenemang viktigare än för övriga grupper. Av särskilt intresse är att tillgång till hjälp från bibliotekarier betonas av samtliga grupper. Omkring 50
procent framhåller detta som ett viktigt skäl för biblioteksbesök, vilket innebär
en tredjeplats efter lån av fack- och skönlitteratur. Idag framhålls ofta bibliotekets roll som mötesplats i vid mening. Omkring en fjärdedel anger miljön och
att möta andra som ett viktigt skäl, vilket gäller i alla åldersgrupper. Möjligheten att låna böcker och få tillgång till hjälp anges dock som viktigt av nästan
dubbelt så många. Om man i begreppet mötesplats även inkluderar mötet med
kultur- och information täcks ett antal olika aktiviteter in, inklusive användning
och läsning på plats, vilket inte fångas in i vanlig utlåningsstatistik.
Sociologen Ferdinand Tönnies såg hur den konkreta lokala gemenskapen,
Gemeinschaft, mer och mer ersattes av det organiserade institutionssamhället,
Gesellschaft (Tönnies 2005). Jürgen Habermas uttrycker samma motsättning
med begreppen livsvärld och systemvärld i sin analys av hur det offentliga
samhället växer fram. För att dessa världar ska fungera tillsammans måste det,
enligt Habermas, finnas normer och rättvisa, ett slags ’demokratisk viljebildning’. Ett dilemma i strävan att uppnå detta är konflikten mellan demokratiprincipen och individens önskan och rättigheter. Habermas ser folkbildningen
och dess idé om en hög bildningsnivå hos befolkningen som en lösning på
dilemmat (Habermas 2003). Biblioteken har, eller skulle kunna ha, en unik
mellanposition i det offentliga samhällets och medborgarnas liv, genom att i
Habermas anda, förena och vara en länk mellan det offentliga och det privata.
Ett sådant synsätt går i linje med, och kompletterar, aktuella diskussioner om
bibliotekets roll som mötesplats och roll i samhället.
Sammantaget tycks kombinationen av olika möjligheter för bibliotekens roll
och medverkan i samhället vara mer komplex än vad man i första hand tänker
på.
BIBLIOTEKENS SERVICE OCH FÖRTROENDET FÖR BIBLIOTEK

Flera faktorer ovan pekar på att allmänheten lägger vikt vid och ser positivt på
folkbiblioteken och att denna attityd hittills inte förändrats i samma takt som
minskningen i biblioteksbesök. (figur 6). Det finns dock ytterligare indikatorer
på hur allmänheten ser på biblioteken. En sådan är hur man värderar biblioteks-
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servicen i den egna kommunen. Bibliotekens service bedöms regelbundet som
hög i jämförelse med en rad andra former av offentlig service, men vad händer
med denna bedömning när antalet besökare fortsätter att minska? En närliggande fråga är vilket förtroende man har för biblioteken som institution och
hur denna sköter sin uppgift. Frågor om förtroende har regelbundet ställts till
allmänheten avseende en rad olika samhällsinstitutioner i SOM-undersökningarna. Under senare år ingår här även frågor om förtroende för biblioteken.
Att folkbiblioteken är viktiga i samhället, har högt förtroende bland allmänheten och hög serviceranking, har vi kunnat konstatera i SOM-undersökningarna upprepade gånger. I en rad undersökningar under de senaste decennierna
finner man således att förtroendet för biblioteken och bedömningarna av bibliotekens service ligger högt i jämförelse med andra institutioner. Detta har också
länge varit ganska stabilt över tid, men med en minskande andel besökare under
senare år har man kunnat förutse att även andelen i befolkningen som anser
servicen vara god eller mycket god också skulle minska. Detta har påtalats
tidigare i rapporter från SOM-undersökningens årliga mätningar och att en
sådan minskning skett under de senaste åren visas av Höglund och Wahlström
(2011). Orsaken är det tydliga sambandet mellan allmänhetens biblioteksbesök
och bedömningen av biblioteksservice. Ett liknande tydligt samband finns också
när det gäller förtroendet för biblioteken och biblioteksbesök. Båda dessa analyseras nedan lite mer i detalj.
Problemet med detta är att förtroendet för olika institutioner liksom
bedömningen av service ofta rapporteras för befolkningen som helhet. Många
samhällsområden erhåller omdömen av ett flertal då alla kan ha en åsikt om till
exempel vägarna, sjukvården i allmänhet eller tillgången till lokaltrafik. Detta är
inte lika uttalat när det gäller biblioteksservice. Vid minskande biblioteksbesök
tenderar andelen som upplever servicen vara god eller mycket god att minska
medan andelen som inte tar ställning eller svarar ”ingen uppfattning” ökar
påtagligt. Man får då, delvis skenbart, ett sämre servicebetyg, men de som
faktiskt använder biblioteken behöver inte ha ändrat uppfattning. Tidsserier
från 1998 för frågan om biblioteksservice visas nedan för andelen kvinnor, män
och för samtliga som anser biblioteksservicen vara bra eller mycket bra. Under
denna finns en kurva för biblioteksbesök som följer samma nedåtgående trend.
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Figur 6. Åsikt om bibliotekens service i den egna kommunen 1998-2010 samt
biblioteksbesök kvartal eller oftare. Andel i procent.
100	
  

90	
  
80	
  

"Bra	
  service":	
  Kvinnor	
  

70	
  

68	
  

59	
  

60	
  

60	
  

40	
  

0	
  

60	
  

56	
  

61	
  

60	
  

56	
  

53	
  

53	
  
Totalt	
  

Biblioteksbesök	
  kvartal	
  elller	
  o�are	
  
	
  
Dålig	
  service	
  

30	
  
10	
  

71	
  

"Bra	
  service":	
  Män	
  

50	
  

20	
  

70	
  

2	
  

3	
  

3	
  

3	
  

2	
  

3	
  

2	
  

2	
  

1	
  

1	
  

1	
  

1	
  

1998	
   1999	
   2000	
   2001	
   2002	
   2003	
   2004	
   2005	
   2006	
   2009	
   2010	
   2011	
  

Anm. Frågan om biblioteksservice i denna version ej ställd 2007 och 2008.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen. Data från Riks-2 formuläret.

Längst ned i diagrammet ser man andelen som tycker bibliotekens service
vara ganska eller mycket dålig. Som framgår är det endast enstaka procent som är
negativa och det finns inga tecken på att detta skulle öka. Snarare tvärtom, då
det endast är omkring en procent de senaste fyra mätningarna. Det som ökar
under perioden är alltså inte andelen negativa utan andelen som svarat ”ingen
uppfattning”.
Kurvorna för män respektive kvinnor är parallella och att kvinnor ligger 1014 procent högre än män följer i stort av den högre andelen biblioteksanvändare
bland kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor är ungefär lika stor för
biblioteksbesök som i servicebedömningen.
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Sambandet mellan biblioteksbesök och servicebedömning framgår tydligare i
figur 7 där samtliga svarsalternativ på dessa frågor ingår. Ju oftare man besöker
biblioteket desto oftare bedöms servicen vara bra.
Figur 7. Servicebedömning efter grad av biblioteksanvändning, samtliga
svarsalternativ. Andel i procent.
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Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2011.

Av SOM-institutets återkommande mätningar av förtroende framgår att
institutioner som sjukvård, polis, radio och tv och universitet och högskolor
ligger högt på listan. Sammanlagt finns frågor om förtroende ställd för mer än
30 institutioner och grupper, med smärre skillnader i flera på varandra följande
frågor. För vissa av frågorna finns i svarsalternativen ett tillägg för ”ingen
uppfattning” respektive ”känner ej till institutionen”, varför måttet kan variera
något.
Med dessa reservationer tycks biblioteken ligga i det absoluta toppskiktet
både när det gäller servicebedömning och allmänhetens förtroende för institutionen. Väl så intressant är emellertid att se hur förtroendet varierar i olika grupper och hur det ser ut när vi jämför användare och icke-användare av bibliotek,
mot bakgrund av minskade besökstal.
Ett liknande samband som mellan biblioteksbesök och service finns också
mellan biblioteksbesök och förtroende för biblioteken (Höglund & Wahlström
2008). Vad som är anmärkningsvärt och viktigt att betona är dock att nästan
inga svarar att biblioteksservicen i den egna kommunen är dålig eller att förtro-
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endet är litet. Endast med avrundning uppåt kan vi för senare år redovisa 1
procentenhet. Däremot växer andelen som väljer svarsalternativet ”ingen
uppfattning” med minskande biblioteksbesök, varför andelen positiva svar sjunker generellt. Oavsett om man använder så kallade balansmått, där andelen
positiva svar minskas med andelen negativa, eller om man ser till andelen positiva svar, ligger dock biblioteken i den absoluta toppen när vi jämför med en
rad olika typer av samhällsinstitutioner och andra former av kommunal service.
Bland biblioteksanvändarna uppger år 2011 hela 90 procent att de anser
servicen vara bra och samma gäller förtroendet för biblioteken där 93 procent
har stort förtroende och endast någon enstaka procent har motsatt uppfattning.
Detta framgår när service och förtroende studeras för regelbundna biblioteksanvändare (här varje kvartal eller oftare) och jämförs med dem som mer sällan
eller aldrig besöker biblioteket (tabell 2). Skillnaderna mellan dessa grupper är
stora, men även bland icke-användarna är det, som vi sett ovan, bara kring en
procent som anser servicen dålig eller har lågt förtroende för biblioteken.
Förtroendet för biblioteken är mer stabilt vid sjunkande biblioteksanvändning
än bedömningen av service där fler av icke-användarna väljer att svara ”ingen
uppfattning”. Detta är också i linje med tidigare resultat som visar att betydligt
fler än de regelbundna användarna anser biblioteken vara viktiga för samhället
85 procent av samtliga uppgav till exempel 2010 att de ansåg biblioteken
viktiga för ett modernt samhälle.
Tabell 2. Förtroende och service efter biblioteksbesök och kön.
Andel i procent.
BESÖKER	
  BIBLIOTEK	
  NÅGON	
  GÅNG	
  
PER	
  KVARTAL	
  ELLLER	
  OFTARE	
  
KÖN	
  

	
  	
  

	
  	
  
	
  

	
  	
  

NEJ	
  	
  

MAN	
  

KVINNA	
  

37	
  

	
  

	
  	
  

	
  	
  

JA	
  

	
  	
  

MAN	
  

KVINNA	
  

43	
  

89	
  

91	
  

53	
  

0	
  

1	
  

0	
  

1	
  

1	
  

62	
  

56	
  

11	
  

8	
  

47	
  

577	
  

528	
  

123	
  

254	
  

1482	
  

STORT	
  

59	
  

64	
  

92	
  

93	
  

	
  
69	
  

LITET	
  

2	
  

1	
  

0	
  

0	
  

1	
  

39	
  

36	
  

8	
  

6	
  

30	
  

574	
  

519	
  

124	
  

258	
  

1475	
  

SERVICE	
  
BRA	
  
DÅLIG	
  
VARKEN/ELLER/INGEN	
  UPPFATTNING	
  
TOTALT	
  (N)	
  

	
  	
  

FÖRTROENDE	
  

VARKEN/ELLER/	
  INGEN	
  UPPFATTNING	
  
TOTALT	
  (N)	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

TOTALT	
  

	
  

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2011
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Att icke-användare ändå har jämförelsevis stort förtroende för biblioteken
framgår således här tydligt och den övergripande attityden till biblioteken framstår fortfarande som starkt positiv trots den redovisade nedgångstendensen för
befolkningen som helhet.
Det tydliga sambandet mellan biblioteksbesök och synen på bibliotek innebär att många kända samband kring biblioteksbesök och läsning också inverkar
här så att till exempel högutbildade, kvinnor och de som ofta läser böcker både
besöker biblioteken oftare och ger höga betyg när de bedömer bibliotekens
service och förtroende. Men även intresse för läsning och bildning i allmänhet
torde spela in. Om man kontrollerar för effekten av utbildning och bokläsning
har dock den direkta erfarenheten genom biblioteksbesök störst betydelse både
för hur man bedömer bibliotekens service och förtroendet för bibliotek.
BIBLIOTEK OCH NY TEKNIK

Den som följt bokutvecklingen under de senaste åren kan konstatera att den
nya tekniken håller på att vinna insteg (Höglund & Wahlström 2009). Tidigare
var det främst den USA-baserade nätbokhandeln som dominerande handeln
med e-bokläsare, men under 2010 och 2011 har flera typer av e-bokläsare och
läsplattor med olika funktioner snabbt ökat i antal. De nya läsarna uppges
kunna rymma tusentals böcker. Flera aktörer kommer, och kan förväntas
komma med liknande och än mer högpresterande innovationer där olika
medier kombineras i samma digitala display. Bokförlag, dagspress, bibliotek och
andra aktörer kring det tryckts ordet är bara några av de aktörer som påverkas
av en pågående digitalisering och nya former för kommunikation och informationsspridning. Parallellt med detta sker en annan digital revolution som också
rör olika sätt att få kontakt, umgås och sprida information – eller ibland kanske
bara rykten – via olika sociala medier. Dessa direktverkande medier, där
mellanliggande redaktionella funktioner oftast saknas, ger stora möjligheter till
direktkontakt med personer i olika grupper och kan verka mycket demokratiska, men innebär givetvis också risker då de kräver ett ännu större mått av
källkritik än traditionella medier. Internets demokratiska potential är därför
skör och beroende av god jordmån.
Den fortgående medieutvecklingen innebär också en ökad konkurrens om
vår tid. I dagens Internetanvändning är böcker och läsning bara en av många
möjligheter och för många inte den primära användningen. Olika typer av spel
och kommunikation via bloggar och andra sociala medier är exempel på nya
aktiviteter som konkurrerar om den tillgängliga tiden. Resultatet är att utrymme ofta måste tas från den tid som tidigare ägnades mer traditionella medier.
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Att olika medier flyter samman och förändras är en rimligt och förväntad
effekt av att såväl text som tal, musik och bild digitaliseras. De effekter detta för
med sig på sikt är svåra att överblicka, men trots en omfattande uppmärksamhet
i massmedia utgör dessa nyare medier och kommunikationsformer fortfarande
en mindre del av det totala mediebruket. Utgångsläget är att svenskarna, då vi
ser till befolkningen som helhet, är flitiga läsare respektive lyssnare och tittare
via traditionella media som tryckta tidningar, böcker, radio och tv, vilket de
årliga SOM-undersökningarna fortfarande bekräftar, men nya media tillkommer och tävlar allt mer påtagligt om vår uppmärksamhet. Detta märks mest
bland de yngre, men tecknen på att vi befinner oss i en brytningstid mellan
gamla och nya medier blir allt mer påtagliga och konsekvenserna är oklara. En
del kan dock redan nu utläsas i statistiken och användas som utgångspunkt för
diskussioner om bibliotekens möjliga framtid som en bro mellan användarnas
behov och ett alltmer svåröverskådligt informationsutbud.
BOKLÄSNING OCH BIBLIOTEK

Genomgående i flera undersökningar är andelen bokläsare i befolkningen hög
och har hittills förändrats ganska långsamt. Nio av tio läser böcker någon gång
per år eller oftare. 2010 läste ca 57 procent någon typ av bok en vanlig vecka
och 36 procent av befolkningen mellan 9 och 79 år läste i minst en bok en
vanlig dag (Mediebarometern 2010). Samtidigt kommer då och då rapporter
om minskad läsning i vissa grupper och ökade skillnader i detta avseende. Vi
finner också här sådana tecken, men kan notera att de inte gäller i samma
utsträckning för alla grupper och för alla typer av litteratur. Tvärtom rymmer
utvecklingen för bokläsning olika delar med olika tendenser.
I tidigare undersökningar av bokläsningens utveckling har den relativa stabiliteten i utvecklingen ofta betonats. Sett till befolkningen som helhet är förändringarna mellan enskilda år små. Nordicom och SCB redovisar en ganska stabil,
svagt minskande tendens totalt sett. Om vi ser på veckoläsningen av skönlitteratur respektive facklitteratur kan vi för skönlitteratur, inklusive barn- och
ungdomslitteratur, skönja en mindre uppgång vid tiden för sänkningen av
bokmomsen 2002. Detta följs av en svag nedgång främst för 2010. Den stora
förändringen rör dock facklitteratur/kurs- och läroböcker där läsandet en
genomsnittlig vecka halverats mellan slutet av 1990-talet och slutet av 2000talet.
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Figur 8. Läsning av skönlitteratur, inklusive barn- och ungdomslitteratur
respektive facklitteratur/kurs- och lärobok i befolkningen en
genomsnittlig vecka 1996-2010. Andel i procent.
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Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer

En så stor förändring som den minskade läsningen av facklitteratur (inklusive kurs- och läroböcker) har sannolikt sin grund i såväl ändrade läsvanor som
övergång till andra medier och förändringar inom skola och vuxenutbildning.
Exempelvis har behovet av att slå upp i fackböcker minskat och alltmer övergått
till användning av sökmotorer på Internet. Detta skulle kunna förklara en del av
minskningen för facklitteratur (inklusive kurs- och läroböcker) som gäller både
män och kvinnor och samtliga åldergrupper, men är mindre i åldergruppen 914 år än i åldergrupperna 15-24 och 25-44 år. Eftersom data om bokläsning
eller ”läst bok” ofta används utan att man skiljer mellan olika typer av litteratur
vid tolkning av statistiken.
TENDENS TILL MINSKAD LÄSNING AV SKÖNLITTERATUR BLAND
UNGA

Om vi ser närmare på den dagliga läsningen av skönlitteratur under 2000-talet i
olika åldrar finner man även här en viss nedåtgående tendens i de yngre åldergrupperna, det vill säga 9-14 år, 15-19 år samt 20-24 år. Trenden under senare
år är tydligast i den sistnämnda gruppen och svagast i gruppen 15-19 år. För
övriga åldersgrupper är utvecklingen hittills mer stabil (figur 9).
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Figur 9. Läsning av skönlitteratur en genomsnittlig dag i olika åldrar
2000-2010. Andel i procent.
100	
  

90	
  

80	
  
70	
  

65	
  

68	
  

72	
  
62	
  

66	
  

59	
  

60	
  
30	
  
20	
  
10	
  

0	
  

15-‐19	
  ÅR	
  
20-‐24	
  ÅR	
  

50	
  
40	
  

9-‐14	
  ÅR	
  

25-‐34	
  ÅR	
  
35	
  

2000	
  

38	
  

2002	
  

39	
  

2004	
  

35	
  

2006	
  

31	
  

2008	
  

30	
  

2010	
  

35-‐44	
  ÅR	
  
45-‐54	
  ÅR	
  
55-‐64	
  ÅR	
  
65-‐79	
  ÅR	
  

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer

Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller läsning av skönlitteratur
är påtaglig och tycks grundläggas tidigt. Det ser ut som om ett ökat utbud och
sänkt moms under några år i början av 2000-talet understött en viss uppgång i
försäljning och läsning av skönlitteratur bland flickor/unga kvinnor, men för
samtliga unga och främst för män, finns en nedgång under senare år (Höglund
2012).
BIBLIOTEKEN I BRYTNINGSTID MELLAN TRADITIONELLA OCH
NYA MEDIER

Svenskarnas mediedag har över tid förändrats väsentligt och med ökande tid för
TV, Internet och sociala medier kan man förutse en ökad konkurrens om den
tid som finns till förfogande för kulturaktiviteter, bokläsning och biblioteksbesök.
Medan TV och bok år 2010 användes av lika många som året innan, kan
man för sociala medier notera att andelen som använder dessa en genomsnittlig
dag ökade från 26 till 35 procent på bara ett år. Ett annat sätt att se på mediedagen är hur lång tid man ägnar respektive medium. Här dominerar TV, radio
och Internet som tillsammans svarar för över 70 procent av den totala dagliga
medietiden om 361 minuter. Boken hamnar då på ett genomsnitt om 6 procent
av mediedagen, motsvarande 20 minuter totalt. För männen utgör den ca 4
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procent av total medietid och för kvinnorna 7 procent. Det visar sig också att
den genomsnittliga lästiden minskat något, om vi ser på en längre tidsperiod
som de senaste 10 eller 20 åren (Mediebarometern 2010).
Hur många som använder olika medier en genomsnittlig dag har förändrats
tydligt under den senaste 10-årsperioden. Internet används dagligen av allt fler
samtidigt som traditionella medier såsom radio, dagstidningar, böcker och
video minskat tydligt. I tabell 3 har procentskillnaden för andel användare år
2000 och år 2010 markerats. Den stora ökningen av daglig Internetanvändning
har inneburit minskad användning av flertalet äldre medier under det senaste
decenniet och då särskilt bland de unga. Man kan dock notera att boken minskat mindre än både radio och dagstidningar. Bland nygamla medier märks
ungas minskade användning av DVD och video.
Tabell 3. Mediedagen åren 2000, 2005 och 2010. Andel som använder olika
medier i befolkningen 9-79 år samt bland pojkar och flickor 9-17 år.
Andel i procent.
ÅLDER	
  OCH	
  KÖN	
  

2010	
   	
  DIFFERENS:	
  2010-‐2000	
  

2000	
  

2005	
  

TV,	
  SAMTLIGA	
  (	
  9-‐79	
  ÅR)	
  

88	
  

86	
  

86	
  

-‐2	
  

POJKAR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

94	
  

93	
  

92	
  

-‐2	
  

FLICKOR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

91	
  

93	
  

87	
  

-‐4	
  

RADIO,	
  SAMTLIGA	
  

80	
  

74	
  

70	
  

-‐10	
  

POJKAR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

60	
  

48	
  

46	
  

-‐14	
  

FLICKOR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

68	
  

64	
  

55	
  

-‐13	
  

DAGSTIDNING,	
  SAMTLIGA	
  

74	
  

73	
  

66	
  

-‐8	
  

POJKAR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

47	
  

43	
  

31	
  

-‐16	
  

FLICKOR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

47	
  

39	
  

36	
  

-‐11	
  

BOK,	
  SAMTLIGA	
  

39	
  

38	
  

36	
  

-‐3	
  

POJKAR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

57	
  

52	
  

50	
  

-‐7	
  

FLICKOR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

62	
  

58	
  

56	
  

-‐6	
  

INTERNET,	
  SAMTLIGA	
  

32	
  

42	
  

68	
  

36	
  

POJKAR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

35	
  

45	
  

74	
  

39	
  

FLICKOR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

34	
  

43	
  

63	
  

29	
  

PVR,	
  DVD,	
  VIDEO;	
  TOTALT	
  

15	
  

15	
  

11	
  

-‐4	
  

POJKAR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

36	
  

28	
  

12	
  

-‐24	
  

FLICKOR	
  9-‐17	
  ÅR	
  

30	
  

25	
  

15	
  

-‐15	
  

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer
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Mediedagens förändring illustrerar hur vårt intag av information förändras
och ger en bild av den mediekontext biblioteken idag verkar i. En aspekt som
kan tillföras är att det också skett en betydande förskjutning mot ökade inslag
av bilder både via Internet och via flera andra medier. Detta ställer än högre
krav på informationskompetens i vid mening. Vikten av stärkt utbildning i
källkritik och kritisk tolkning av både text och bild påtalas därför idag ofta från
flera håll, inte minst från biblioteken som också här kan bidra med såväl råd
som utbildning och urval.
Förutsättningarna för att ta del av information och medieanvändning över
huvud taget, har uppenbart ändrats genom Internets genombrott. Sverige är ett
av de länder där användningen är mest spridd och för majoriteten av medborgarna ingår Internetanvändning i vardagen. På bara några få år har också spridningen av sociala medier expanderat kraftigt. Medan Internet nu når majoriteten och endast de allra äldsta grupperna är mindre frekventa Internetanvändare,
så är skillnaderna mycket större mellan olika generationer när det gäller sociala
medier. Enligt Svenskarna och Internet 2011 är det idag 69 procent av befolkningen som dagligen använder Internet, men i åldrarna 12-44 år är 9 av 10 dagliga användare (Findahl 2011).
Att förutsättningarna för att söka information och upplevelser har förändrats
innebär för övriga medier att konkurrensen om dygnets timmar och brukarens
uppmärksamhet skärpts. Mot den bakgrunden är det snarast förvånande att
såväl läsvanor som övriga medievanor ändå är så relativt stabila och inte har
ändrats mer än som skett, men förändringarna fortsätter och utmanar traditionella föreställningar om såväl biblioteken som kulturpolitiken.
Mot en ny bibliotekspolitik?
Befintlig statistik och de återkommande undersökningar i befolkningen som här
redovisats pekar både på att centrala mål nås i ganska hög grad, men också på
möjliga problem och utmaningar. Att biblioteken är öppna för alla betyder inte
att de når alla grupper lika väl. Skillnaderna är stora och tendensen över tid
verkar inte ge vid handen att klyftorna när det gäller läsning och biblioteksanvändning skulle minska. Samtidigt nås till exempel invandrare i ganska hög
grad av bibliotekens service och barnverksamheten framstår som stark även i en
tid då annan traditionell utlåning minskar. Det har också framgått att tekniska
förändringar medför nya villkor för bibliotekens verksamhet och bidrar till ökad
komplexitet. Detta aktualiserar frågor om samspelet mellan teknik, samhällsutveckling och politik.
För närvarande finns förslag till en ny bibliotekslag under behandling. Den
är utökad i förhållande till den gällande lagen med fler paragrafer. Där tydliggörs bland annat att staten har en roll för att främja nationell samordning och
uppföljning inom området, liksom att folkbibliotekens utbud av litteratur,
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medier och tjänster skall präglas av allsidighet och kvalitet. En annan punkt i
förslaget till ny bibliotekslag betonar att verksamheten skall vara teknikneutral
och att utlåningen av litteratur, oavsett i vilken form den lånas ut, skall vara
avgiftsfri för låntagaren, vilket också innebär ett fortsatt stöd för e-böcker.
Samtidigt betonas att biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur,
främja information, upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Vad detta i praktiken innebär eller hur man skall följa upp olika allmänt
formulerade mål är kanske svårt att se, men utförlig statistik och oberoende
forskning om bibliotekens fortsatta utveckling torde även fortsättningsvis vara
väsentliga instrument för att kunna bedöma i vilken mån olika mål uppnås
framöver. Detta har länge varit svårt av flera skäl. Här kan man peka på att
målen ofta är allmänt formulerade, att statistiken inte är heltäckande och att
bibliotekens verksamhet både är mångsidig och förändras över tid. Det uppdrag
som den nya lagen skisserar är omfattande. I en ny bestämmelse förslås också att
regeringen skall utse en myndighet som tillsammans med kommunerna och
landstingen skall följa upp de planer för biblioteksverksamheterna som antagits
och hur de använts. Uppenbarligen förutsätts här att de mer allmänna målen i
lagen preciseras och operationaliseras i de lokala och regionala program där den
mer konkreta bibliotekspolitiken utformas.
Vid sidan av de lokala ekonomiska och politiska ramarna har folkbibliotekens verksamhet till stor del varit beroende av den traditionellt starka
professionella etik och ambition som råder inom området både nationellt och
internationellt. Detta beroende torde även fortsättningsvis vara centralt för
vilken faktisk biblioteksservice medborgarna erbjuds.
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KAPITEL 8
FRÅN KULTURPOLITIK TILL BIBLIOTEKSPOLITIK?
FOLKBIBLIOTEK OCH KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Jenny Johannisson
INLEDNING

I fokus för denna antologi står statens åtgärder på folkbiblioteksområdet. Folkbibliotek är dock huvudsakligen en kommunal angelägenhet, i både ekonomisk
och verksamhetsmässig bemärkelse. Kommunerna finansierar i dagsläget ca 80
procent av folkbibliotekens verksamhet, medan landstingen/regionerna62 står för
den huvudsakliga finansieringen av länsbiblioteken och staten för bidrag till
samordning och utveckling. I majoriteten av Sveriges kommuner utgör folkbibliotek den största anslagsposten inom kulturområdet,63 medan de utgör en
liten del i landstingens/regionernas bidragsgivning inom nämnda område och
en ytterst marginell post i den statliga budgeten (Beckman & Månsson, red.,
2008, s. 217; Frenander 2010, s. 16ff). Denna ansvarsfördelning mellan
kommunal, regional och statlig nivå har i princip varit densamma sedan
kommunsammanslagningarna och skatteutjämningen på 1950- och 60-talen,
bortsett från den Bibliotekslag som infördes 1996 (SFS 1996: 1596) och som
åtminstone retoriskt utgör ett uttryck för en starkare statlig styrning av den
kommunala biblioteksverksamheten.
Den så kallade Kultursamverkansmodell, som börjar genomföras i Sverige
från 2011 och framåt, innebär dock en strukturförändring som potentiellt kan
få stora konsekvenser för såväl ansvarsfördelning mellan olika politiska nivåer
som den praktiska folkbiblioteksverksamheten. Kultursamverkansmodellen
innebär ett nytt sätt att fördela statliga bidrag till regional kulturverksamhet.
Till skillnad från tidigare tilldelar numera Kulturrådet ett samlat, gemensamt
62

Sverige har 20 landsting och en kommun med landstingsansvar, varav fyra (Halland, Skåne, Västra Götaland samt Gotland) uppbär utvidgat ansvar för regional
utveckling. Dessa fyra har därmed rätt till benämningen region.

63

Av kommunernas samlade utgifter för kulturverksamhet går ca 40 procent till
folkbiblioteksverksamheten. Folkbibliotek utgör också en femtedel av det offentligas
– dvs. statens, landstingens och kommunernas – samlade utgifter på kulturområdet
(Beckman & Månsson, red., 2008, s. 216f.).
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anslag till regional kulturverksamhet och som fördelas av de 16 landsting/regioner som hittills genomfört modellen. För att få anslaget måste varje landsting/region leverera en kulturplan enligt särskilda instruktioner från Kulturrådet, där regional biblioteksverksamhet utgör ett av sju områden som är inkluderade i modellen. Kultursamverkansmodellen framställs som en decentraliseringsreform, som samtidigt innebär att högre krav ställs på landsting/regioner
och kommuner att leva upp till nationella kulturpolitiska målsättningar för att
få ta del av det statliga bidraget.
Parallellt med att Kultursamverkansmodellen inrättades tilldelade regeringen
år 2009 Kungliga Biblioteket (KB) ett nationellt uppdrag för det offentliga
biblioteksväsendet. De statliga bidrag som avser lånecentraler, depåbibliotek,
specialbibliotek samt biblioteksutvecklingsarbete som dittills fördelats av
Kulturrådet, fördelas sedan 2011 av KB inom Kultursamverkansmodellen, men
under en särskild anslagspost. Statliga bidrag till läs- och litteraturfrämjande
insatser fördelas fortsatt av Kulturrådet, dock inte inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Potentiellt innebär således den omorganisation på statlig nivå
som Kultursamverkansmodellen föranleder att folkbiblioteken framöver kommer att förankras mindre i den kulturpolitik som Kulturrådet har det statliga
huvudansvaret för att genomföra, och mer i det som i Anders Frenander i kapitel 1 identifierar som en särskild, avgränsad bibliotekspolitik, med utbildningspolitiken som formell politisk sakområdestillhörighet och med KB som ledande
statlig aktör.
Detta kapitel syftar till att belysa hur folkbiblioteket hanteras och framställs i
den politiskt-administrativa process som leder fram till Kultursamverkansmodellens införande samt i implementeringen av modellen med särskild tonvikt
på relation till KB:s nya uppdrag. Texten bör således betraktas som ett samtidshistoriskt nedslag i folkbibliotekspolitikens historia, med fokus på folkbibliotekets förändrade positionering inom ramen för den specifika strukturförändring som Kultursamverkansmodellen och KB:s nya uppdrag innebär. Materialet
består huvudsakligen av utredningar, propositioner, förordningar och instruktioner på statlig nivå, utredningar och policydokument på regional och kommunal nivå, samt remissvar. Empiriskt avstamp tas även i en granskning av den så
kallade Avsiktsförklaringen mellan Kulturrådet och Region Skåne 2009-2010
(Johannisson 2011). Häri ingår en jämförelse mellan folkbiblioteksområdet och
bild- och formområdet, baserad på såväl dokument som intervjuer med centrala aktörer på kommunal, regional och statlig nivå. Resultaten av denna
jämförelse visar bland annat att folkbiblioteket i det studerade fallet framställs
som unikt och på vissa sätt avvikande från annan kulturverksamhet. I detta
kapitel försöker jag belysa detta resultat ytterligare genom att ställa följande
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frågor till materialet som sträcker sig från 2007 års Kulturutredning fram till de
16 regionala kulturplaner som Kulturrådet hittills fattat beslut om:
−

Vilka kännetecken tilldelas folkbiblioteket i politiskt-administrativa
dokument som är kopplade till Kultursamverkansmodellen?

−

Vilken instans, på vilken politisk nivå, framställs som bäst lämpad
för att ha ansvar för folkbiblioteket?

−

Innebär Kultursamverkansmodellen en förändring av folkbibliotekets regeluppsättning?

Teoretiskt förstås folkbiblioteket som en samhällelig institution, det vill säga
en specifik regeluppsättning som både skapas av och vägleder de enskilda aktörer som är verksamma inom institutionen (jfr Brunsson 2007; Harding 2007;
Røyseng 2003). Reglerna kan vara mer eller mindre formella; de kan avse formella instruktioner i form av lagstiftning och förordningar (till exempel Bibliotekslagen), eller mer informella normer (till exempel att folkbiblioteket framställs som en kulturförmedlande snarare än en kulturproducerande institution).
Kultursamverkansmodellen betraktas som en reform, det vill säga ett aktivt
försök att explicit påverka regeluppsättningen, närmare bestämt de aspekter som
rör ansvarsfördelningen mellan olika politiska sakområden på statlig nivå samt
ansvarsfördelningen mellan olika politiska nivåer – kommun, landsting/region
och stat. Genom att analysera föreställningar om vad folkbiblioteket ska vara
och vem som ska ansvara för det, såsom dessa föreställningar kommer till
uttryck i politiskt-administrativa dokument kopplade till Kultursamverkansmodellen och KB:s nya uppdrag, vill jag identifiera eventuella förändringar i
regeluppsättningen.
FRÅN PÅSE VIA PORTFÖLJ TILL SAMVERKAN

Slutbetänkandet från 2007 års Kulturutredning innehåller flera radikala förändringsförslag på det kulturpolitiska området. Ett av få förslag som anammas av
remissinstanser och regering och som nu är under genomförande är den så
kallade Kultursamverkansmodellen. Kulturutredningen använder dock benämningen ”portföljmodell” och presenterar den som en nödvändig åtgärd för att
förnya den svenska kulturpolitiken (SOU 2009:16). Ända sedan 1960-talet har
ett centralt retoriskt inslag i den svenska – och nordiska – kulturpolitiken varit
decentralisering (jfr Johannisson 2010; Mangset et al. 2008). Häri ingår inte
endast en strävan efter att geografiskt sprida den goda kulturen till hela befolkningen, utan även att politiskt-administrativa beslut kring kultupolitikens
utformning och innehåll bör fattas så nära de medborgare som berörs som
möjligt. 2007 års Kulturutredning menar att decentralisering i denna sist-
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nämnda bemärkelse inte genomförts i någon större utsträckning, utan att den
statliga nivån fortsatt utövar en alltför stark direktstyrning av den regionala och
kommunala kulturverksamheten. En sådan kritik framfördes redan inom ramen
för 1993 års Teaterutredning, men då i form av ett särskilt yttrande från dåvarande Landstingsförbundet (SOU 1994:52, s. 264; jfr Johannisson 2006). Att
den regionala nivåns mäktigaste intresseorganisation förespråkade en överflyttning av statlig makt till den regionala är förstås inte speciellt uppseendeväckande, men 2007 har alltså dessa tankegångar penetrerat även det statliga utredningsväsendet. Delvis kan detta förklaras av att den regionala nivån överlag har
en annan position år 2007 än år 1995. 1995 har Sverige precis gått med i EU –
”regionernas Europa” – vilket kraftigt underblåser de experiment med regional
försöksverksamhet som inleds i slutet av 1990-talet. 2007 har särskilt två
regioner etablerat sig som alltmer självständiga politiskt-administrativa aktörer:
Västra Götalandsregionen och Region Skåne. I Region Skåne har därtill sedan
tio år bedrivits försök med en så kallad kulturpåse, det vill säga en alternativ
modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Region
Skåne har själv ansvar för att fördela ett samlat statligt anslag till den regionala
kulturverksamheten, men är fortsatt bundna av att bidragen endast får tilldelas
institutioner som regeringen beslutat är medelsberättigade. Varken Region
Skåne eller Kulturrådet är nöjda med modellen (Johannisson 2010), och flera
landsting/regioner börjar ställa krav på ökat inflytande över den statliga bidragsgivningen. Det är mot denna bakgrund som 2007 års Kulturutredning föreslår
en modell där det är landstingen/regionerna som efter förankring inom landstinget/ regionen och förhandling med den statliga nivån beslutar om både
fördelning och vilka som är medelsberättigade. Benämningen ”portföljmodell”
ska gestalta en förändrad statlig intention, där landstinget/ regionen får en
portfölj med pengar att fördela enligt regionala prioriteringar. Skillnaden
mellan ”påse” och ”portfölj” förklaras med att ”[e]n portfölj är till skillnad från
en påse indelad i fack” (SOU 2009:16, del 2, s. 260).
Utredningen föreslår att de statliga bidragen till ”facket” biblioteksverksamhet, som fördelas av Kulturrådet, ska föras in i den nya modellen (Statens
kulturråd 2009, s. 285). KB ställer sig i sitt remissvar positivt till portföljmodellen, men negativt till att statliga medel till biblioteksverksamhet förs in i
modellen, vilket tydligt framgår av nedanstående citat:
Det finns särskilda skäl för att Kulturrådets olika verksamhets- och
utvecklingsbidrag till bibliotek inte bör ingå i modellen. Dessa innefattar
bidrag till folk-, läns- och regionbibliotek, till lånecentraler och depåbibliotek samt stöd till insatser för biblioteksservice till vuxenstuderande.
Det är fråga om verksamhet som i första hand har nationell och inte
regional betydelse. Biblioteken är sedan lång tid delar av ett nationellt
samverkansnät som är högst påtagligt och praktiskt.
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KB avstyrker förslaget att föra in dessa bidrag i portföljmodellen och
föreslår att de ska disponeras av KB för det utökade uppdrag för de nationella biblioteksfrågorna som utredningen föreslår. (Kungliga Biblioteket 2009, s. 1)

Av citatet framkommer att 2007 års Kulturutredning även förslår en kraftig
omorganisation av den statliga myndighetsstrukturen, där all offentlig biblioteksverksamhet föreslås föras till en ny ”sfär”, tillsammans med arkiv och språk,
där KB ska tilldelas ett utökat nationellt ansvar för all offentlig biblioteksverksamhet (jfr Frenander, denna volym). Om utredningens förslag till omorganisation ger KB utökat ansvar, innebär förslaget för Kulturrådets del en kraftig
reduktion, där i princip allt utom ansvar för genomförandet av portföljmodellen
skulle överföras till andra myndigheter. Kulturrådet är därför inte oväntat
mycket kritiskt till förslaget om portföljmodell, även om rådet liksom KB ställer
sig positivt till ökat regionalt medinflytande:
Kulturutredningen har i sitt förslag i alltför hög grad framhävt att beslut
om statliga kulturpolitiska medel ska lämnas över till den regionala
nivån, utan en konsekvensanalys. Enligt Kulturrådets uppfattning skulle
ett fullföljande av utredningens förslag kunna leda till att staten abdikerar
från en viktig del av den nationella kulturpolitiken. (Statens kulturråd
2009, s. 5)

KB och Kulturrådet är således överens om att en viktig distinktion måste
göras mellan det nationella respektive det regionala ansvaret, där regionala
instanser implicit inte kan uppbära ett nationellt ansvar eller bedriva verksamheter av nationell betydelse. Med avseende på ansvarsfördelningen på biblioteksområdet inom den statliga nivån skiljer sig dock de båda myndigheternas
bedömningar åt. Där KB ställer sig mycket positivt till att bli ansvarigt för alla
statliga åtgärder som avser bibliotek och arkiv, inklusive läsfrämjande insatser,
argumenterar Kulturrådet för att de båda myndigheternas olika kompetensområden bör hållas åtskilda:
Kungliga Biblioteket bör få i uppdrag att samla digitala resurser och
digital teknik som kan utgöra grund för en gemensam infrastruktur för
de offentliga biblioteken. I detta uppdrag bör ett barn- och ungdomsperspektiv tydliggöras. Folkbibliotekens roll som sociala och kulturella
centra, och deras samspel med länsbiblioteken, bör utvecklas av Kulturrådet och bidragsgivningen bör hållas samman. (ibid., s. 48)

I en kommentar utvecklar Kulturrådet sitt ställningstagande och hänvisar
bland annat till att förslaget osynliggör ”[f]olkbibliotekens funktion som lokala
kulturcentra /…/” (ibid., s. 49), samt att folkbibliotek har mer gemensamt med
kulturarvsområdet än med arkivverksamhet. Därtill antyds att KB inte fullt ut
besitter den rätta kompetensen avseende dem som använder folkbiblioteken, då
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”[f]olkbiblioteken har kommit betydligt längre än forskningsbiblioteken när det
gäller användarperspektiv” (ibid., s. 50).64 KB och Kulturrådet är således överens om att alltför mycket makt inte får överföras från den statliga till den
regionala nivån, men de är synnerligen oense om ansvarsfördelningen sinemellan; en oenighet som tycks utgå från att respektive myndighet framställer olika
delar av folkbibliotekets verksamhet som centrala. Där KB lyfter fram den redan
långa erfarenhet myndigheten har av samordning inom bibliotekssektorn med
hänvisning till exempel hämtade enbart från de informationstekniska aspekterna
av folkbibliotekets verksamhet, hänvisar Kulturrådet enbart till exempel
hämtade från de kulturförmedlande aspekterna.
Även biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning bekräftar bilden av
folkbiblioteket som en institution som rymmer många olika verksamheter som
bär på relativt olikartade perspektiv (jfr t.ex. Hansson 2005; Jochumsen,
Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2010; Vestheim 1997; Zetterlund &
Eriksson 2008). Den studie som ligger närmast den analys jag själv genomför är
Åse Hedemarks (2009) doktorsavhandling om föreställningar om folkbiblioteket i svensk media från 1970-talet fram till idag. I materialet identifierar
Hedemark tre olika diskurser, eller alternativa regeluppsättningar, för folkbiblioteket: allaktivitetsdiskursen, den bokliga diskursen och den informationsförmedlande diskursen. Allaktivitetsdiskursen, som i Hedemarks material endast framkommer under 1970-talet, karaktäriseras av fyra huvudsakliga kännetecken avseende folkbibliotekens roll och verksamhet:
1) en prioritering av uppsökande verksamhet, vilket också ger diskursen inslag av ett användarperspektiv,
2) verksamhetsmässig bredd,
3) en prioritering av politiska debatter och,
4) en prioritering av lokalt engagemang.
Jag menar att denna diskurs reproduceras av Kulturrådet när de gestaltar
folkbiblioteket som ”sociala och kulturella centra” i citatet ovan. Den bokliga
diskursen, som i olika grad dominerar hela den period Hedemark studerat,
karaktäriseras av följande huvudsakliga kännetecken:
1) skönlitterära böcker av god kvalitet står i fokus,
2) folkbiblioteket som bevarare av samhällets kollektiva minne framhålls,
64

Kulturrådet avslutar sin kommentar med en synnerligen stark markering, genom att
konstatera ”/…/ att Utbildningsdepartementet, Kungliga bibliotekets uppdragsgivare, har reserverat sig mot förslaget att ge KB ansvar för hela biblioteksväsendet”
(ibid., s. 52).
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3) folkbiblioteket ses som motvikt till kommersialism i sitt försvar av
en litterär kvalitet som inte problematiseras,
4) verksamheten har en i huvudsak bildande och fostrande relation till
sina användare, där barn, ungdom och eftersatta grupper står i
fokus,
5) bibliotekariers kompetens består huvudsakligen i kännedom om
kvalitetslitteratur samt,
6) nostalgiska biblioteksbilder dominerar.
Kulturrådet reproducerar även denna diskurs i utsagorna om inköpsstöd till
litteratur och läsfrämjande åtgärder. Den informationsförmedlande diskursen,
som enligt Hedemark gör sitt inträde i debatten under 1980-talet för att därefter gradvis etablera sig som ett huvudalternativ till den bokliga diskursen, uppvisar sex huvudsakliga kännetecken:
1) folkbibliotekens huvuduppgift är att förmedla information oavsett
medieformat,
2) fokus ligger på informationssamhället och IKT,
3) även bibliotekariers kompetens rör huvudsakligen kunskapsorganisation och teknik,
4) användarsynen är individualistisk och icke-normativ,
5) folkbiblioteket kan spela en ekonomiskt-instrumentell roll i samhällsutvecklingen och,
6) folkbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift för att främja lärande och utbildning.
KB:s explicita förankring av folkbiblioteket i olika informationstekniska
aspekter och lösningar kan sägas utgöra tydliga uttryck för denna diskurs.
I Tid för kultur (prop. 2009/2010:3), den proposition som följer på 2007 års
Kulturutredning, går regeringen till synes både KB och Kulturrådet till mötes.
Portföljmodellen (som i propositionen har den mer neutrala benämningen ”Ny
modell för statens bidragsgivning till regional och lokal kulturverksamhet”)
genomförs inte utifrån Kulturutredningens ställningstaganden och kriterier,
utan en särskild utredning tillsätts för att lämna förslag på modellens utformning och genomförande. Den omfattande omorganisation av den statliga
förvaltningen som utredningen föreslår genomförs inte heller (jfr Frenander,
denna volym). Dock vill regeringen tilldela KB ett ”samlat ansvar för statens
stöd och samordning inom biblioteksväsendet” (prop. 2009/10:3, s. 41), vilket
även riksdagen beslutar i december 2009. Viktigt är här att KB:s nya samord-
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ningsuppgift enbart omfattar bibliotek med kommunal eller regional huvudman, det vill säga inte forsknings- och högskolebibliotek. I det nya uppdraget
ingår att tillsammans med länsbiblioteken följa upp ”bibliotekslagens praktiska
tillämpning” samt att ansvaret för biblioteksstatistiken förs över från Kulturrådet till KB. Samtidigt markerar regeringen tydligt att KB:s huvuduppgifter
som nationalbibliotek ska kvarstå, liksom att det nya uppdraget innehåller
aspekter där KB inte besitter tidigare erfarenhet:
Folkbibliotekens uppdrag att arbeta läsfrämjande, med kulturell verksamhet och i ett lokalt sammanhang, ofta med barn och unga som en
huvudmålgrupp, skiljer sig dock avsevärt från forskningsbiblioteken. KB
bör i sitt samordningsuppdrag även uppmärksamma skillnader mellan
olika typer av bibliotek och behöver sannolikt utöka sin kompetens när
det gäller folk- och skolbiblioteksverksamhet. (prop 2009/10:3., s. 43)

Detta synliggörande av bristande kompetens hos KB återkommer inte i slutbetänkandet av den så kallade Kultursamverkansutredning som regeringen
hösten 2009 beslutar tillsätta för att lämna förslag till den nya modellens praktiska genomförande. Utredningen går på 2007 års Kulturutrednings linje och
föreslår att de statliga bidragen till regional biblioteksverksamhet ska föras in i
det som nu heter Kultursamverkansmodellen, men i ett särskilt anslag som
disponeras av KB. I Kultursamverkansutredningen sägs mycket lite om vad som
kännetecknar folkbibliotekens verksamhet, utöver att de är ”våra mest besökta
kulturinstitutioner” som är viktiga för ”litteraturen och läsandet”, för ”det
lokala kulturlivet i stort och för att sprida samhällsinformation riktad till
medborgarna” (SOU 2010:11, s. 90). Trots deras roll i det lokala kulturlivet
konstaterar dock utredningen att ”det finns många fördelar med att KB:s nya
uppdrag när det gäller samordning inom biblioteksväsendet inledningsvis även
innefattar fördelning av statliga medel till biblioteksverksamhet” (ibid.). I
utredningen utvecklas inte argumenten ytterligare, men implicit lyfts ”bibliotekens viktiga funktion att vara en brygga mellan kultur och ett bredare
samhällsperspektiv” och ”ABM-samarbetet” (ibid.) fram, medan biblioteken
som tillgängliggörare av kulturverksamhet tonas ned. De statliga bidragen till
kommunernas inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek, stöd till läsfrämjande insatser samt litterära evenemang föreslås dock fortsatt fördelas av Kulturrådet, utanför Kultursamverkansmodellen (ibid., s. 99).
Kultursamverkansutredningens förslag innebär således en tydlig uppdelning
av den statliga politik som avser folkbiblioteket, där den största delen förs från
Kulturrådet till KB och därmed formellt från kulturpolitiken till utbildningspolitiken, medan den mindre del som avser åtgärder för spridning och läsning
av skönlitteratur kvarstår hos Kulturrådet men tydligare identifieras som litteraturpolitik än kulturpolitik i bredare bemärkelse. Visserligen föreslås de olika
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perspektiven mötas och befrukta varandra i det samverkansråd som utredningen
föreslår och som också inrättas (ibid., s. 78f.), där de statliga myndigheter vars
verksamheter berörs av Kultursamverkansmodellen ingår. Folkbibliotekets återbördande till en utbildningspolitisk snarare än en kulturpolitisk kontext är ändå
tydlig. När KB avlämnar den på regeringens uppdrag utarbetade planen för ett
”utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet” i april 2010, två månader efter det
att Samverkansutredningens betänkande avlämnas i februari, tilldelas folkbiblioteket en tydlig position baserad på en ny ansvarsfördelning mellan KB och
Kulturrådet:
En utgångspunkt för avgränsningen skulle kunna vara principen att KB
ansvarar för de statliga biblioteksriktade insatserna och Kulturrådet för de
litteraturpolitiska. En helt igenom entydig uppdelning är emellertid svår
att åstadkomma, då det finns en viss överlappning mellan vad som är
bibliotekspolitik och vad som är litteraturpolitik. Inom folk- och skolbiblioteksverksamheten finns starka litteraturpolitiska inslag. T.ex. uppgiften att främja en god tillgång till litteratur och läsning samt läsfrämjande insatser framför allt till barn och ungdom. (Kungliga biblioteket
2010, s. 41)

Här förs således folkbiblioteket explicit över till en bibliotekspolitisk sfär, där
KB utgör ansvarig myndighet, medan samverkan ska ske med den litteraturpolitiska sfär där Kulturrådet bestämmer. Denna punkt utgör föremål för
omfattande kritik i Kulturrådets remissvar på Kultursamverkansutredningens
betänkande. Kulturrådet argumenterar istället för att statliga bidrag till regional
biblioteksverksamhet ska ingå i Kultursamverkansmodellen och fördelas av
Kulturrådet, med hänvisning till att:
Biblioteken är och kan bli än mer viktiga som nav för närområdets
kulturverksamhet tack vare sin demokratiska form, öppenhet, tillgänglighet och förmåga att nå alla generationer inte minst genom nya gränsöverskridande kulturformer. (Statens kulturråd 2010, s. 13)

Härmed betonas alltså folkbibliotekets kulturpolitiska uppdrag. I sitt
remissvar på 2007 års Kulturutredning gjorde Kulturrådet en åtskillnad mellan
digitala aspekter, som skulle hanteras av KB, och kulturella aspekter, som skulle
hanteras av Kulturrådet. I remissvaret på Kultursamverkansutredningen gör
istället Kulturrådet en poäng av att knyta samman digitala och kulturella
aspekter under ett kulturpolitiskt paraply: ”Digitaliseringen är exempelvis inte
primärt en teknikfråga utan också en kulturfråga som gör biblioteken till en
självklar arena och resurs för att genomföra ambitiösa och framåtsyftande
kulturpolitiska mål” (Statens kulturråd 2010, s. 13). Här förankrar intressant
nog Kulturrådet sin argumentation i en explicit regionpolitisk diskurs, som tar
utgångspunkt i de mer konkreta sammanhang där folkbiblioteket verkar:
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Självklart ingår folk- och länsbibliotek i ett nationellt system av biblioteksinfrastruktur, men det får inte innebära att man bortser från deras
regionala sammanhang. Tvärtom finns det enligt Kulturrådets uppfattning ett ömsesidigt beroende, där förutsättningen för biblioteksutvecklingen ligger i den kommunala och regionala omgivningen och att biblioteksverksamhet bidrar till lokal och regional utveckling. Bibliotekens
samverkan med andra aktörer och organisationer i samhället, inte bara
inom kulturområdet, har då en avgörande betydelse. (Ibid.)

Denna utsaga tycks peka mot att Kulturrådet gör gemensam sak med de
företrädare för regional och kommunal kulturverksamhet som också är kritiska
till Kultursamverkansutredningens förslag att föra folkbiblioteket till KB. Till i
första hand dessa aktörers utsagor vänder jag mig i det följande.
FRÅN KONTROLL VIA SAMVERKAN TILL UTVECKLING

Samma år som 2007 års Kulturutredning tillsätts slås tidigare Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet samman till Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL). SKL, arbetsgivarorganisation och intresseorganisation för
samtliga kommuner och landsting/regioner i Sverige, ställer sig inte oväntat
mycket positivt till en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional
kulturverksamhet som potentiellt ger den kommunala respektive regionala
nivån större inflytande över bidragsfördelningen. Den grundläggande utgångspunkten i SKL:s remissvar på såväl 2007 års Kulturutredning som Kultursamverkansutredningen är således ett bejakande av den nya modellen (Sveriges
Kommuner och Landsting 2009, 2010). I remissvaret på Samverkansutredningens förslag märks dock ett tydligt missnöje med detaljer i förslaget, som
SKL menar stärker den statliga detaljreglering som Kultursamverkansmodellen
retoriskt är avsedd att förhindra (SKL 2010, s. 3). SKL avstyrker både förslaget
till särskilda anslagsposter i det gemensamma anslag som förbundet istället anser
att Kultursamverkansmodellen ska bygga på, och särskilt förslaget om att föra
medel till regional biblioteksverksamhet till en anslagspost som fördelas av KB:
SKL menar att det är ett logistiskt felslut att biblioteksmedlen ska ingå i
det nya anslaget till regional biblioteksverksamhet men fördelas av KB.
Genom kulturpropositionen (prop. 2009/10:3) har Kulturrådet utsetts
att vara statens förhandlingspart och att sprida delar av det ansvaret till
annan statlig part strider mot utgångspunkten att dialogen ska ske mellan
en part från respektive nivå. SKL ser dock behovet av en nationell
bibliotekspolitik och ställer sig bakom uppdraget till KB att driva biblioteksutvecklingen även för läns- och folkbibliotek men menar att det är ett
nytt uppdrag som ska finansieras av nya statliga medel. (SKL 2010, s. 3)
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SKL avstyrker således inte förslaget med hänvisning till bristande kompetens
hos KB, utan med hänvisning till att det riskerar att försvaga det regionala
medinflytandet i de delar av Kultursamverkansmodellen som avser biblioteksfrågor. SKL ser behovet av en statlig aktör som är ansvarig för en ”nationell
bibliotekspolitik” men anser inte att kostnaderna för en sådan ska belasta
landsting/regioner eller kommuner. Denna inställning delas av flertalet landsting/regioner och kommuner. Invändningen avser således inte behovet av en
nationell bibliotekspolitik, utan istället risken för att regionernas och kommunernas möjligheter till ökat inflytande blir mindre om folkbiblioteksverksamheten hamnar utanför Kultursamverkansmodellen, samt att en nationell bibliotekspolitik potentiellt innebär ökade kostnader för regioner och kommuner.
Företrädare för bibliotekssektorns professioner, såsom Svensk Biblioteksförening och DIK-förbundet, ställer sig dock positiva till förslaget att överföra
alla statliga medel – inklusive dem som avser läsfrämjande åtgärder – till KB.
Huvudargumentet är just behovet av en samlad nationell bibliotekspolitik och
att KB är den myndighet som bäst kan uppbära ansvaret för en sådan. Centralt
står också argumentet att biblioteksverksamhet skiljer sig för mycket från övriga
verksamheter i Kultursamverkansmodellen för att på samma sätt kunna inordnas i denna. Sveriges Länsbibliotekarier gestaltar biblioteksverksamhetens
särskiljande kännetecken på följande sätt i sitt remissvar på 2007 års Kulturutredning:
Genom sin starkt samverkande och utvecklande funktion skiljer länsoch regionbiblioteken sig från övriga regionala kulturinstitutioner. Betydelsen av samverkan över regiongränserna för biblioteksutvecklingen
har blivit allt tydligare under de senaste åren. (Sveriges Länsbibliotekarier
2009, s. 1)

Att biblioteksverksamheten skiljer sig från övrig kulturverksamhet och så att
säga befinner sig i ett eget spår framkommer också i intervjuer med företrädare
för regional och kommunal biblioteksverksamhet (Johannisson 2011). Framställningen av folkbiblioteket som en arena där information, lärande, kultur och
samhällsutveckling möts dominerar också skrivningarna i de 16 regionala
kulturplaner som Kultursamverkansmodellen hittills genererat. I kulturplanerna
ligger fokus på den bibliotekstyp som regionerna är huvudfinansiär av, det vill
säga länsbiblioteken, eller som det nu allt oftare benämns, regionbiblioteken.
Samverkan och utveckling är enligt kulturplanerna centrala kännetecken för
länsbiblioteken, vilket framgår av nedanstående citat från Landstinget Västmanlands kulturplan som på biblioteksområdet tar avstamp i en omfattande
samverkan med Örebro län:
Det övergripande målet för Regionbiblioteket är att ge stöd till de
offentligt finansierade biblioteken i regionen, så att dessa ska kunna ge
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service av hög kvalitet till allmänheten och bli självklara samverkanspartners på lokal nivå när det byggs infrastrukturer för lärande och kultur i
de båda länen. (Västmanlands läns landsting 2011, s. 47)

Samverkan finns även med landstingen i Stockholm och Sörmland, vilket
illustrerar den interregionala samverkan som Sveriges Länsbibliotekarier hänvisade till ovan som ett unikt kännetecken för länsbiblioteken. Även av företrädare för kommunal biblioteksverksamhet lyfts bibliotekssektorns långa erfarenhet av samverkan – mellan olika politiska nivåer och mellan olika biblioteksverksamheter – fram (Johannisson 2011). Av både kommunala och regionala
biblioteksföreträdare framställs således samverkan som något självklart för folkbiblioteket,65 samtidigt som de inte vill att biblioteksverksamheten ska inordnas
i den modell som vill främja just samverkan, det vill säga Kultursamverkansmodellen. Samverkan ska hållas inom bibliotekssektorn och den ska utgå från
en avgränsad, gemensam och nationell bibliotekspolitik.
Att länsbibliotekens verksamhet ska bestå i att stödja kommunal biblioteksverksamhet för att stödja utveckling, snarare än att bedriva operativ biblioteksverksamhet som till exempel fjärrlån, framstår i kulturplanerna som det andra
viktigaste kännetecknet för nämnda bibliotekstyp. Länsbibliotekens rörelse från
kontrollinstans till utvecklingsaktör inleddes redan under 1990-talet och får på
den statliga nivån ett tydligt uttryck i Kulturrådets skrift Från inspektion till
inspiration från 2001 (jfr Johannisson 2011). I slutet av 00-talet har länsbiblioteket blivit, med Landstinget Västernorrlands ord, ”/…/ ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling” (Landstinget Västernorrland 2011, s. 44).
När det gäller innehållet i den verksamhet som sägs bygga på en struktur
präglad av samverkan, gestaltas det kommunala folkbiblioteket av Landstinget
Sörmland på följande sätt:
Biblioteken i Sörmland är en demokratisk arena för möten mellan
människor, tankar och idéer. Kommunbiblioteken är också kulturhus –
ofta det enda i kommunen. På detta sätt uppmuntrar biblioteken också
till eget skapande hos människor. Biblioteken är mycket ofta kommunens mest besökta kulturinstitution. Biblioteken är också en del av folkbildningen. Bibliotekets grundtanke är yttrandefrihet och fri tillgång till
information och litteratur för alla, på vars och ens villkor. Biblioteken
arbetar sedan länge med läsning. De skapar möten mellan läsaren och
65

Undantag finns dock från denna regel; landstinget i Jönköpings län hänvisar istället
till bristen på samverkan: ”I länet finns ingen utvecklad tradition eller kultur för
samverkan mellan folkbiblioteken eller med övriga offentligt finansierade bibliotek”
(Landstinget i Jönköpings län 2011, s. 16).
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berättelser i alla former, vilket bidrar till att läsandet blir en naturlig del i
människors vardag. (Landstinget Sörmland 2011, s. 45)

Utgångspunkt tas här i den demokratifrämjande uppgift som folkbiblioteket
tilldelats under större delen av 1900-talet (jfr Frenander, denna volym). Därefter framkommer att folkbiblioteket spelar en central roll för såväl kulturverksamhet och folkbildning som information, litteratur och läsning, det vill säga
det är i princip allaktivitetsdiskursen som tas i bruk. De verksamheter som
enligt citatet samsas inom en och samma institution är dock efter Kultursamverkansmodellens införande och KB:s nya ansvar uppdelade på olika politikområden: de explicita politiska sakområdena kulturpolitik och utbildningspolitik och de mer implicita sakområdena litteraturpolitik, informationspolitik och
bibliotekspolitik.66 De olika områdena knyts mer eller mindre tydligt till olika
huvudmän; kulturpolitiken och litteraturpolitiken, med verksamhet som inkluderar såväl spridning av så kallad kvalitetslitteratur till läsfrämjande åtgärder
riktade till särskilda målgrupper, företrädesvis barn och unga, har en tydlig
förankring i Kulturrådet. Utbildningspolitik och informationspolitik knyts till
KB och inkluderar i första hand tillgängliggörande av samlingar, gärna digitaliserade sådana, till hela befolkningen men också i synnerhet barn och unga, för
att motverka det som i kulturplanen för Örebro län benämns ”den digitala
klyftan” (Örebro läns landsting 2011). Den nära relationen mellan utbildningspolitik och informationspolitik lyfts fram i nedanstående citat från kulturplanen
för Halland:
Den höga förändringstakten i dagens samhälle ställer krav på flexibilitet
och kompetens. Biblioteken är den samhälleliga institution som hjälper
individen att nå den information och litteratur som behövs för lärandet.
Utbildningssystemet har huvudansvaret för att lära individen att söka,
finna, värdera och hantera information, dvs för att utveckla informationskompetens och digital kompetens. (Region Halland 2011, s. 63)

En central ”utvecklingsmöjlighet” för den regionala och kommunala biblioteksverksamheten är enligt Hallands kulturplan att ”[s]tödja en utveckling där
bibliotekariers kompetens tillsammans med pedagogernas bli en viktig resurs för
elevers informationskompetens” (ibid.). Ett tydligare uttryck för den informationsförmedlande diskursen, där folkbibliotekets prioritering av att med hjälp
66

Med ”implicit politiskt sakområde” avses här sakområden som inte formellt bildar
ett avgränsat och självständigt sakområde i den statliga politiskt-administrativa
organisationen, men som genom i första hand administrativa regler och rutiner etablerats som ett delvis separat delområde. Dessa administrativa regler och rutiner har
ofta sin grund i normer som genereras av de professioner som är verksamma inom
den sektor (t.ex. bibliotekssektorn) som omfattas av reglerna och rutinerna.
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av ny teknik på ett pedagogiskt välutvecklat sätt tillgängliggöra information står
knappast att finna. Som redan framkommit reproducerar dock kulturplanerna
även allaktivitetdiskursen, vilket gör att den sammantagna föreställningen om
folkbiblioteket är den om ett rum såväl utbildningspolitik och informationspolitik, som kulturpolitik och litteraturpolitik.
FRÅN KULTURPOLITIK VIA UTBILDNINGSPOLITIK TILL
BIBLIOTEKSPOLITIK?

I det material som här studerats framkommer att Kultursamverkansmodellen i
kombination med ett nytt nationellt uppdrag till KB innebär en tydlig förändring av folkbibliotekets regeluppsättning. Eller snarare: det framkommer att den
organisationsmässiga strukturförändring som överförandet av statens åtgärder
på folkbiblioteksområdet från Kulturrådet till KB innebär, är en formalisering
av en redan existerande informell regeluppsättning. Denna informella regeluppsättning har en nationell bibliotekspolitik, med en statlig biblioteksmyndighet i täten, som ett centralt inslag. Folkbibliotekets positionering i det
kulturpolitiska fältet blev kortvarig, mellan 1974 och 2009. På detta fält blev
folkbiblioteket ekonomiskt marginaliserat och av företrädare för folkbiblioteksverksamheten framställs det även som marginaliserat i diskursiv bemärkelse.
Genom att återbördas till det utbildningspolitiska sakområdet blir kanske
statens ekonomiska åtagande inte mer omfattande, men möjligheterna att vidareutveckla en samlad, nationell bibliotekspolitik bedöms som större. Nämnda
företrädare ser i detta sammanhang den bristande kompetens kring folkbiblioteksverksamheten som alla inblandade aktörer – inklusive KB självt – påpekar
som en tillfällig brist; en brist som lättare kan åtgärdas än folkbibliotekets
marginaliserade position inom kulturpolitiken.
Detta verkar dock inte innebära att de regionala och kommunala folkbiblioteken abdikerar från sina kulturpolitiska uppdrag. Av de regionala kulturplanerna att döma kommer folkbibliotekets förankring i kulturhustanken
snarare att förstärkas; allaktivitetsdiskursen från 1970-talet är tillbaka, om än i
något förändrad gestalt. Bilden av biblioteket som ett rum för såväl deltagande i
och skapande av allt från barnteater till bildkonstutställningar återskapas, men
den lokala anknytning som på 1970-talet tog avstamp i ett politiskt medvetandegörande av medborgaren har omvandlats till det lokala folkbiblioteket som
samverkanspartner för en positiv samhällsutveckling. Här griper således element
från den informationsförmedlande diskursen in, där folkbibliotekets betydelse
även i ekonomisk bemärkelse kombineras med allaktivitetsdiskursens platsanknytning. Oklart är ännu vilken statlig myndighet som här kommer att leda
de regionala och kommunala folkbiblioteken vidare; Kulturrådet har inte haft
möjlighet att utveckla detta perspektiv och KB har hittills sagt mycket lite i
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frågan. Frågan är också huruvida de regionala och kommunala folkbiblioteken
kommer att låta sig ledas av en statlig aktör – mycket talar för att de själva
kommer att fortsätta utveckla relationen mellan bibliotek och samhälle vidare,
precis som de alltid gjort.
Med KB:s utbildningspolitiska hemvist verkar folkbibliotekets förankring i
den informationsförmedlande diskursen att förstärkas även på andra sätt. Här
knyts utbildningspolitik samman med informationspolitik; folkbiblioteket ska
genom pedagogiskt tillgängliggörande av ny teknik och samverkan med professionella pedagoger inom utbildningsväsendet hjälpa varje individ att nå den
information som individen behöver för att uppnå kunskap. Intressant nog framställs hela biblioteksväsendet i detta sammanhang som en avgörande motvikt till
kommersiella aktörers försök att hindra den fria tillgången till information;
under KB förenas folkbiblioteket och högskolebiblioteket i en gemensam kamp
för open access. Samtidigt är inte utbildningspolitiken en självklar plattform för
synliggörande av biblioteksverksamhet, vilket inte minst skolbibliotekens
utveckling är ett exempel på (jfr Limberg, denna volym).
Folkbibliotekets förankring i den bokliga diskursen kommer också att kvarstå, genom de läsfrämjande åtgärder som Kulturrådet är ansvarigt för. Härmed
har folkbiblioteket fortsatt en formell fot kvar även i kulturpolitiken och
närmare bestämt i litteraturpolitiken. Litteraturpolitiken är dock lika lite ett
formellt politiskt sakområde som den inom bibliotekssektorn efterfrågade nationella bibliotekspolitiken. En av den sistnämnda politikens främsta förespråkare,
Svensk biblioteksförening, har nyligen fått se en nationell bibliotekspolitik
omvandlas till en nationell biblioteksstrategi (Svensk Biblioteksförening 2012a).
Föreningen har samtidigt publicerat en rapport om Kultursamverkansmodellen
från ett biblioteksperspektiv, som visar att representanter för regional och kommunal biblioteksverksamhet upplever att modellen medfört en ökad synlighet
för biblioteksverksamheten (Svensk Biblioteksförening 2012b). Även om
ansvaret för utveckling av alla offentliga bibliotekstyper nu samlas hos KB, återstår att se huruvida denna organisationsförändring kan bidra till att bibliotekspolitiken blir ett mer självständigt och tydligt område i den svenska politisktadministrativa organisationen. Det är ännu för tidigt att uttala sig om huruvida
förskjutningarna i den statliga förvaltningen får några praktiska konsekvenser
för de kommunala folkbibliotek som fortsatt har såväl kultur- och litteraturpolitiska som biblioteks- och informationspolitiska aspekter att hantera i den
dagliga verksamheten. Kultursamverkansmodellen och KB:s nya uppdrag har
således formellt ompositionerat folkbiblioteket i den statliga förvaltningen och
därmed förändrat folkbibliotekets formella regeluppsättning. Frågan är dock
vilka förskjutningar detta leder till i folkbibliotekets praktiska utövning; en
utövning som fortsatt är ett huvudsakligen kommunalt ansvar.

BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

307

REFLEKTIONER OCH FRAMÅTBLICKANDE
Anders Frenander och Jenny Lindberg
En hundraårig historia rymmer naturligtvis många olika berättelser. De aspekter
av historien som vi belyst här är, som vi redan påpekat, långtifrån heltäckande.
Men trots den brokighet som redan dessa utsnitt tyder på, menar vi att det går
att identifiera några tämligen genomgående teman i det material vi granskat.
Det finns ett antal förhållanden och spänningar som i ett bakåtblickande, analytiskt perspektiv återkommer som en sorts underström, men som också från tid
till annan kommer upp till ytan och formuleras eller diskuteras explicit i vårt
material.
Ett första tema är politikområdena. Var har de politiska intentionerna
formulerats och var har folkbibliotekets legitimitet förankrats under de hundra
åren? Ett andra handlar om vem som formulerat politiken? De aktörer som i
olika sammanhang och i olika stadier drivit politiken har visat sig vara relativt få
och flera av dem har ingått i en lång rad olika organ med inflytande över det
bibliotekspolitiska skeendet. Såtillvida kan man säga att korporativistiska tendenser absolut framträtt på det bibliotekspolitiska fältet. För det tredje diskuteras förstås också genomgående hur politiken ska genomföras, hur folkbiblioteken ska arbeta. I politikens innehåll och debatt framträder åtminstone två
fundamentala relationer under åren. Det handlar dels om det ömsesidiga förhållandet mellan det politiska systemet och folkbiblioteken och dels om det
likaledes ömsesidiga förhållandet mellan biblioteken och deras tänkta användargrupper.
FOLKBIBLIOTEKENS POLITISKA TILLHÖRIGHET

En stat har många åtaganden att svara för. Under de hundra vi har skildrat har
dessutom statens verksamhetsområde vidgats betydligt. Alltfler samhälleliga
områden och verksamheter har kommit att omfattas och inramas av statliga
politiska initiativ och beslut. Hur staten, eller mer konkret, regeringen väljer att
organisera sin verksamhet kan förefalla vara en byråkratisk och administrativ
detalj som inte har någon politisk betydelse. En rationell och effektiv förvaltning borde vara vad den önskar att åstadkomma. Bara lite eftertanke antyder att
det nog inte är så enkelt. Hur denna organisering ser ut, vilka kopplingar som
görs mellan olika områden genom att placera verksamheter under samma, eller
skilda, paraplyer avslöjar i själva verket mycket om hur de statliga prioriteringarna ser ut. Detta påverkar förstås även den statliga politiken och dess övergripande färdriktning. Ifråga om folkbibliotekens placering på den politiska kartan
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kan vi dels konstatera att det vid första anblicken finns en relativt tydlig rörelse
under åren, nämligen pendlingen mellan de utbildningspolitiska och det
kulturpolitiska områdena. Det är en rörelse som beskrivs närmare i Frenanders
och Johannissons båda kapitel (1 och 8), och som även problematiseras i Limbergs kapitel om skolbibliotekens tillspetsade position. Från att formellt ha stått
under Skolöverstyrelsens kontroll sedan begynnelsen 1912 överfördes folkbiblioteken med riksdagsbeslutet 1972 till kulturpolitikens domän. I perspektivet av tillhörighet till politiskt sakområde utgör denna tid i folkbibliotekens
historia en enhetlig period. Under de sextio åren kan man säga att staten i första
hand betraktade folkbiblioteken som ett instrument i den breda folkbildningen.
I så måtto delade staten och de verksamma på folkbiblioteken i stor utsträckning samma övertygelse. Det går att hävda att dessa sammanfallande intressen
rätt naturligt följde av den omständligheten att det var en liten grupp som både
utredde förutsättningarna för politiken och formulerade dess innehåll (se vidare
nedan under rubriken Aktörer i bibliotekspolitiken). Om det därför också går
att säga att det var en form av partsintresse som låg bakom den svenska folkbibliotekshistoriens grundläggande tid, är emellertid inte säkert. Det finns inte,
åtminstone inte inom det politikområde vi analyserat, något entydigt samband
mellan å ena sidan var politiken formuleras och vem som gör det, och hur den
kommer att implementeras å den andra. I de följande avsnitten återkommer vi
och fördjupar den diskussionen.
Nästa tydliga skifte inträffade när det formella ansvaret för folkbibliotekens
verksamhet så att säga återfördes till ett utbildningspolitiskt sammanhang i och
med det senaste kulturpolitiska beslutet år 2009. En ny, tredje period, inträdde
därmed i folkbibliotekspolitikens historia. Det skapades en helt ny uppgift i
svensk bibliotekshistoria när Kungliga Biblioteket (KB) tilldelades ansvaret för
samordning och översyn över hela biblioteksfältet och för att driva dess
utveckling (utan närmare definition av vad denna måtte innebära). Man kan
här se embryot till den nationella biblioteksbyrå som redan Valfrid Palmgren
uttryckte önskemål om i sin utredning nästan exakt hundra år tidigare. Som
framgår i kapitel 1 har många utredningar resonerat om önskvärdheten av en
tydlig hierarkisk struktur för det svenska bibliotekssystemet, beledsagad av en
lika tydlig statlig politisk strategi. Möjligen är det vad vi nu ser början på? Med
utgångspunkt i vilket politikområde KB befinner sig, så förefaller det som att
statens intresse för biblioteken i allmänhet (KB:s uppdrag gäller som bekant inte
bara folkbiblioteken) nu kommer att ändra karaktär. Det utbildningspolitiska
området har, som de flesta politikområden, i grunden förändrat utseende sedan
mitten av förra århundradet och generellt sett blivit mer resultatinriktat.
Utbildning och forskning har knutits närmare samman och mantrat att befolkningens kunskapsnivå och universitetens och företagens forskningsframgångar
är nyckeln till framtida välfärd för medborgarna upprepas ständigt. En mer
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nyttoinriktad och snäv bibliotekspolitik skulle passa väl in i en sådan strategi.
”Återförandet” av folkbiblioteken till utbildningspolitiken efter nästan fyrtio år
som kulturpolitiskt instrument innebär därför med största sannolikhet inte att
det är bibliotekspionjärernas vision om det bildade folket som till slut segrat.
Fast det ska genast sägas att pionjärerna ingalunda var främmande för att folkbiblioteken skulle kunna göras synnerligen nyttiga i nationens tjänst, vilket
också klart framgår i redogörelsen för till exempel Palmgrens idéer i Frenanders
kapitel 1 och Torstenssons kapitel 2. Vad vi skriver här understryker det
komplexa i den historia vi undersökt.
Utöver den här generella rörelsen, kan vi även notera ett antal mindre fluktuationer, där andra politikområden periodvis och i varierande grad influerat
initiativ och beslut kring folkbiblioteken. Bredvid utbildningspolitiken och
kulturpolitiken har det exempelvis handlat om överlappningar och gemensamma intressen med socialpolitiken, vilket inte minst kom till uttryck i ”det
sociala bibliotekets” verksamheter under 1970-talet, då professionen sprängde
sina traditionella ramar. I Lindbergs kapitel 6 illustreras detta av diskussionen
kring bokbussen.
AKTÖRER I BIBLIOTEKSPOLITIKEN

Den organisatoriska struktur som underbygger och inramar de politiska beslut
som fattas är självfallet en viktig komponent i den politik som förs. Men strukturen i sig kan varken formulera det innehåll den ordnar, eller åstadkomma
förändringar. Till det krävs aktörer av olika slag; enskilda individer lika väl som
organisationer. Frågan om det är aktören eller strukturen som är den avgörande
faktorn i samhällets utveckling är något av en evig fråga i samhällsvetenskapen.
Vi ska här inte gå in på denna svårknäckta teoretiska nöt, utan i stället fästa
uppmärksamheten på ett förhållande som visat sig vara synnerligen framträdande i den svenska folkbibliotekspolitikens historia, nämligen att det finns ett
tydligt korporativistiskt drag i hur den formats genom tiderna.
I granskningen av de politiska dokument i vilka de politiska strategierna och
besluten formulerats har vi i flera av antologins kapitel (t.ex. Frenander, Limberg, Seldén) kunnat visa att de kretsar som står bakom dessa dokument varit
ganska snäva. Ett viktigt moment i svenskt politiskt beslutsfattande är de statliga utredningar som nästan alltid föregår de beslut som fattas i riksdagen. Det
är i dessa utredningar som de grundläggande faktaförhållandena klarläggs och
det är också ofta i dem som de politiska idéerna och visionerna om hur framtiden bör te sig formuleras. I det bibliotekspolitiska sammanhanget blir detta
tydligt upprepade gånger, i synnerhet under de första decennierna, även om
fenomenet ingalunda har försvunnit. Flera gånger har vi sett hur personer som
utsetts till viktiga beslutsfattare i de statliga organ som efterhand byggts upp,
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har varit desamma som deltagit i den utredning som föregått beslutet. Men det
har inte bara varit dessa två stolar som en del framträdande bibliotekspersonligheter har suttit på. Några har också samtidigt beklätt framträdande positioner i
bibliotekariernas professionella organisationer, till exempel som ordförande i
Sveriges Allmänna Biblioteksförening (sedermera Svensk biblioteksförening),
eller som redaktör för organisationens tidskrift Biblioteksbladet, eller som företrädare för de olika fackliga organisationer som funnits. Fredrik Hjelmqvist är
nog den främste av dessa. Andra personer som haft en liknande central position
i fältet, om än inte i lika hög grad som Fredrik Hjelmqvist, är exempelvis
dennes brorson Bengt Hjelmqvist, som var bibliotekskonsulent mellan 1939
och 1969, och redaktör för Biblioteksbladet 1940-1947. En märklig omständighet är att det finns andra framstående exempel på sådana släktskapsförhållanden. Bibliotekarieyrket tycks emellanåt ha gått i arv (jfr Seldén 2007a). Ett
framträdande exempel är Knut Tynell, som utsågs till bibliotekskonsulent vid
sidan om Hjelmqvist 1912 och som var BBL-redaktör under lång tid, och hans
son Lars Tynell, som blev riksbibliotekarie på 1980-talet.
När den första sakkunniggruppen tillkallades 1911 för att omforma Valfrid
Palmgrens utredning till ett förslag för riksdagen att ta ställning till, hade det
som senare blev ett bibliotekspolitiskt fält naturligtvis inte formats än. Gruppen, som bestod av Palmgren själv och fyra män, kom dock att bli en rekryteringskälla också för senare utredningar. Både Knut Kjellberg och Oscar Olsson, den legendariske bildningsivraren, på sin tid kallad både ”studiecirkelns
fader” och ”Oscar med skägget”, deltog sålunda också i utredningskommittén
på 1920-talet. I övrigt ingick i denna också bland andra Fredrik Hjelmqvist,
den förste bibliotekskonsulent, som utsetts 1912. Kommittén hann inte bli klar
på utsatt tid, varför Claes Lindskog utsågs till att göra en ”överarbetning” av
utlåtandet, som därefter blev SOU 1924:5. Lindskog, som var professor
i grekiska och riksdagspolitiker, blev några år senare ecklesiastikminister i Arvid
Lindmans högerregering (1928-30), vilket kan exemplifiera närheten mellan de
olika funktionerna. Fredrik Hjelmqvist agerade vid tiden för utredningens
arbete i början av 1920-talet alltså i tre synnerligen inflytelserika roller på det
bibliotekspolitiska fältet. Förutom att vara medlem i utredningen, var han förste
bibliotekskonsulent och därtill redaktör för Biblioteksbladet (jfr Frenander,
kapitel 1). En mer central position går knappast att uppbringa; han hade
mycket stark förankring såväl i myndigheten som i sakkunskapen och professionen.
När det gäller Folkbibliotekssakkunniga som tillsattes 1946 och som avlämnade sitt betänkande 1949 kan vi se samma mönster. Tre män tillkallades som
utredare, två av dem var bibliotekarier och den ene av dem var bibliotekskonsulenten Bengt Hjelmqvist. Sigurd Möhlenbrock, som då var stadsbibliotekarie
i Norrköping (senare i Göteborg) utsågs till utredningens sekreterare. Som
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framgick i kapitel 1, blev Möhlenbrock även sekreterare i Sveriges Allmänna
Biblioteksförening. Lars Seldén snuddar i kapitel 5 vid frågan om konsekvenserna för bibliotekariekåren av att kretsarna var små och att närheten mellan
personer och grupperingar var stor. Han har ägnat frågan mer uppmärksamhet i
Seldén 2007a, men ämnet kan ännu knappast sägas vara uttömt.
De professionella, eller de fackliga organisationernas inflytande över de politiska beslut som fattats i riksdag och regering måste därmed sägas emellanåt ha
varit betydande, ja kanske avgörande. Detta starka drag av korporativistiskt
beslutsfattande har ibland hävdats vara ett väsentligt drag i den så kallade
svenska modellen (Rothstein 1992 och Rothstein & Bergström 1999). Bibliotekspolitiken är alltså bara ett exempel. Ett annat exempel på det sättet att driva
politik kan hämtas från det näraliggande, eller om man så vill övergripande,
kulturpolitiska området. Särskilt framträdande var det när den nya kulturpolitiken började utmejslas på 1970-talet. Den stora kulturutredningen från 1968,
Kulturrådet, bestod till stor del av personer med stark egen förankring i konstnärlig verksamhet (författare eller scenografer) eller med stark förankring i den
svenska bildningsrörelsen (Frenander 2005). Ett än mer flagrant exempel är, vilket Linnéa Lindsköld kan visa i en kommande avhandling, tillkomsten av det
svenska litteraturstödet i mitten av 1970-talet. Efter att både den socialdemokratiska regeringens och den borgerliga oppositionens ursprungliga förslag
utsatts för stark kritik, formulerade en arbetsgrupp inom författarförbundet ett
förslag. Detta lanserades som en motion av Vänsterpartiet kommunisterna och
fick majoritet i riksdagen och blev därmed identisk med statlig politik.
Om detta är bra eller dåligt, demokratiskt förebildligt eller inte, ska inte
diskuteras här. För vår del nöjer vi oss med att konstatera att det kulturpolitiska
fältet i allmänhet, och kanske det bibliotekspolitiska i synnerhet, har en klar
tradition av att låta gränserna mellan rollerna som utredare och idégivare,
beslutsfattare och politikgenomförare samt opinionsbildare och partsföreträdare
vara svaga eller obefintliga.
POLITIKENS INNEHÅLLSLIGA TRENDER OCH SPÄNNINGSFÄLT

I de politiska beslut vi kunnat följa i de olika kapitlen kan man ofta och ganska
enkelt urskilja motsatsförhållanden och spänningar mellan olika ambitioner och
synsätt. Det har gällt vilken räckvidd den statliga politiken egentligen ska ha.
Ska den ange detaljerade mål och verksamhetssätt för folkbiblioteken, det vill
säga ska den styra dessa? Eller ska den statliga politiken vara lite mer tillbakadragen och ange ramar och riktlinjer inom vilka folkbiblioteken har att verka? Eller
ska den begränsa sig till att enbart lägga en legal och ekonomisk grund för verksamheten, det vill säga att stödja densamma? Trots att det lätt går att utläsa i
dokumenten att det funnits en ambition om att folkbiblioteken måtte utvecklas
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i en bestämd riktning – mot en mer centraliserad, sammanhållen och effektiv
organisatorisk struktur – så har staten i stort avhållit sig från att diktera de
konkreta besluten och aktiviteterna på de lokala folkbiblioteken. Det har dock
inte alls inneburit att verksamheten utvecklats helt efter den lokala bibliotekspersonalens eget skön. Det framgår klart i de olika förordningarna att bibliotekskonsulenterna och senare också länsbibliotekarierna hade både rätt och
makt att inspektera hur de lokala folkbiblioteken sköttes. Sanktionsmöjligheter
fanns också i den meningen att bibliotek som inte nådde upp till acceptabel
standard inte kom ifråga för det statliga stödet. Här har onekligen en styrning
utövats, även om den varit av relativt indirekt karaktär. I detta avseende går det
ändå att se en skillnad mellan det första skedet i relationen mellan staten och
folkbiblioteken, och det andra skede som inträdde under en tioårsperiod med
början 1965 i samband med att det statliga bidraget slopades. Som framhålls i
kapitel 1 (Frenander) och i kapitel 8 (Johannisson) sker en positionsförskjutning vad gäller folkbibliotekens politiska tillhörighet i och med den nya kulturpolitikens införande. Ett av alla parter omhuldat begrepp i kulturpolitiken är att
staten och det politiska systemet ska hålla sig på ”armlängds avstånd” från
konkreta innehållsliga beslut. Det förefaller definitivt diskutabelt om armlängds
avstånd alls var tillämpligt under det första skedet, men hur såg det ut under det
andra skedet? Bibliotekskonsulenterna avskaffades och en ny instans, en biblioteksavdelning inom Statens kulturråd inrättades. Exakt vilka konsekvenser detta
fick har vi inte kunnat utreda i våra studier, utan den frågan är fortfarande
öppen för noggrannare analys.
Det går också att spåra en spänning i hur olika dokument (där olika aktörers
intressen uttrycks) resonerar om vad folkbiblioteken ska vara bra för. Vilken/
vilka roll/er ska de spela i samhället och, mer precist, gentemot medborgarna?
Vi kan bland annat se hur relationen mellan folkbiblioteken och de tänka
användarna formuleras i termer av att medborgarna genom att dra nytta av
bibliotekens innehåll förmodas växa som individer och samhällsmedborgare,
kapabla att konstruktivt bidra till den demokratiska processen. Samtidigt möter
vi dock formuleringar om att samma medborgare måtte bibringas sunda värderingar, god moral och etik genom att bibliotekens innehåll (dvs böckerna) noggrant utvaldes av särskilt betrodda statliga tjänstemän, alltså bibliotekskonsulenterna.
Besläktad med den problematiken är frågan om ifall folkbiblioteken i första
hand ska vara till för låntagarnas privata nöje och förströelse, eller om de ska
fungera som ett led i en samhällelig organisation som så effektivt som möjligt
tillvaratar medborgarnas förmåga att bidra till hela samhällets produktion av
varor och tjänster. I förhållande till skolbibliotek har under hela hundraårsperioden folkbibliotek fått representera frivillighet och frihet i motsats till skolbibliotekens tydliga koppling till formell utbildning (jfr Limberg, kapitel 3).
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I Mats Dolatkhahs kapitel 4 kan den centrala problematiken kring barn som
beings eller becomings läsas som en variation på samma tema. Där aktualiseras
frågan om huruvida den enskilda individens subjektiva intressen och upplevelser
verkligen tas på allvar i de politiska dokument som styr folkbibliotekens inriktning, eller om politiken till syvende och sist handlar om att reproducera och
främja samhällets kollektiva normer, värderingar och intressen.
I Frenanders kapitel 1 och i Seldéns kapitel 5 har vi sett att den typen av
spänningar ofta finns inbyggd i ett och samma resonemang. Nytta och nöje inte
bara går att förena, utan tycks förutsätta varandra. Det är en populär nutida
tanke att kulturella verksamheter och kulturinstitutioner av olika slag har en
avgörande inverkan på orters och platsers förmåga att attrahera inflyttning och
investeringar. Men, som vi kunnat visa, är den på intet sätt ny. I olika skepnader har den, alltifrån Palmgrens förslag från 1911 och framöver, uppträtt i flera
av utredningarna om folkbiblioteksväsendet.
I hela boken framhålls folkbibliotekens historiska förankring i folkbildningssträvandena. Detta ideal om att den enskilde ska ges möjlighet att fritt bilda sig
och utveckla sina individuella preferenser och potentialer kan vid första påseende se svårt ut att förena med statens intresse av social ordning och ekonomisk
tillväxt. I somliga studier (t.ex. Andersson 2009) har denna motsättning varit
utgångspunkten för en analys som poängterat den statliga strävan att göra folkbiblioteken till ett instrument i disciplineringens tjänst. Det är alls ingen orimlig analys, men motsättningen kan lättare upplösas om man anlägger ett annat
perspektiv. Om man betraktar samhällsutvecklingen i ljuset av den, inte minst
under 1900-talets första hälft, dominerande idén om upplysningens successiva
fortskridande, går det att föra ihop de två polerna i en gemensam position. Statens, och hela samhällets, intressen skulle enligt den föreställningen mer eller
mindre sammanfalla med individernas. Ju mer den enskilde vet och kan, ju mer
den enskilde får möjlighet att utveckla sina talanger, desto större blir bidraget
till den gemensamma kakan. Det tidiga folkbildningsidealet kan på så sätt
ytterst skrivas in i en kollektiv produktivitetsvision, där upplysta medborgare
gemensamt axlar sitt samhällsansvar, och därmed når båda målen: individuell
tillfredsställelse och samhällelig (ekonomisk) vinst. Att föreställningen om upplysningens entydigt goda innehåll under loppet av förra århundradet utsätts för
allt intensivare kritik och invändningar, hindrar inte att bibliotekspionjärerna
kunde uppfatta saken så, att folkbiblioteken var ägnade att fullfölja båda målen.
Den här tematiken om spänningar i folkbibliotekets samhälleliga uppdrag,
kopplat just till dess hemhörighet i upplysningstraditionen är inte ny i biblioteksforskningen. Geir Vestheim gör i avhandlingen Fornuft, kultur og velferd en
inträngande och klarläggande analys i sin historik över den norska bibliotekspolitiken. Lars Höglund snuddar vid tematiken i sitt kapitel 7, fastän han ramar
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in den i en annan terminologi. Folkbiblioteken har en position mellan det
privata och det offentliga, vilket är en dualism som också har sina rötter i upplysningstiden och den begynnande kapitalismen på 1700-talet. Folkbibliotekens
entré på den historiska scenen under 1800-talet kan kanske tolkas som ett sätt
att överbrygga denna dualism? En motsvarande holistiskt anlagd studie, som
den Vestheim genomfört, över den svenska bibliotekshistorien är en spännande
uppgift, som ännu saknar sin författare.
Det är med andra ord inte överraskande att vi tämligen lätt kan hitta spänningar av det slaget i de flesta dokument och beslut som rör folkbiblioteket som
samhällelig och kulturell institution. Men är det för den skull omöjligt att säga
något mer bestämt om statens intentioner med folkbiblioteken efter att vi
genomfört våra studier? I inledningen till antologin formulerades ett antal
frågor som har utgjort en form av guide till den samlade problematik vi velat
utforska. Många av dem har vi kunnat besvara i de åtta kapitlen. Det övergripande intryck som trots allt ganska tydligt tonar fram angående relationen
mellan staten och folkbiblioteken är att det faktiskt funnits en statlig politik på
området. Den har inte alltid varit tydligt preciserad och har egentligen rätt
sällan drivits med tvingande kraft från regeringens sida. Å andra sidan förefaller
det som att, som Frenander antyder i kapitel 1, staten och folkbiblioteken
under i stort sett hela perioden gått hand i hand och att tvingande åtgärder
därför aldrig behövt aktualiseras, eller kanske inte ens formuleras som tanke.
Om vi kan tala om något sådant som folkbibliotekens inre drivkraft så verkar
det som om denna stått i samklang med några av statens tydligast formulerade
målsättningar med biblioteken, nämligen att de ska verka för att stärka det
demokratiska samhället och medborgarnas bildning.
Detta kan förefalla enkelt och entydigt. Som vi sett i alla de åtta kapitlen är
det inte det. Spänningarna mellan de olika perspektiv vi berört här (styra eller
stödja?, kontroll av medborgarna eller deras emancipation?, nytta och lärande
eller nöje och förströelse?, fostran eller bildning?) förefaller oundvikligt
inbyggda i bibliotekspolitiken. Såtillvida kan man knappast säga något absolut
entydigt om statens intentioner med folkbiblioteken. Paradoxalt nog kan man
ändå, vill vi hävda, säga att staten hela tiden varit nöjd med bibliotekens
utveckling. Och att folkbibliotekens legitimitet, i både statens och medborgarnas ögon, också oavbrutet varit hög, vilket framgår i Höglunds kapitel 7.
Statlig politik kan förstås utifrån Lundquists institutionella definition som
presenterades i antologins inledning. Med andra ord formuleras och fastslås den
på högsta nivå i samhället. Därmed är den oundvikligen riktad nedåt. Dess
perspektiv är, som det heter på gängse samhällsvetenskaplig prosa, top-down.
Staten talar om för såväl de offentliga myndigheterna och institutionerna som
för de enskilda medborgarna vad de bör eller ska göra. Men, som framgått i
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flera av våra kapitel: de individer som formulerar statens politik har, i synnerhet
när det gällt bibliotekspolitiken, varit individer med stark förankring i den
lokala och konkreta verksamhet de satts att utreda, eller ge förslag om. I den
meningen finns det uppenbart klara inslag av det motsatta perspektivet, nämligen det som kallas bottom-up. Är det månne ett utslag av den svenska modellens partssammansatta och korporativa konstruktion av hur politik kommer till?
UPPSLAG FÖR VIDARE FORSKNING

Avslutningsvis kan vi konstatera att det forskningsprojekt som presenteras här
har burit frukt, både som helhet och genom varje kapitels särskilda kunskapsbidrag. Det är vår fasta övertygelse. Men samtidigt har det tydligt och klart
uppenbarats att mycket återstår att ta reda på. Under arbetets gång har en lång
rad frågor och problematiker uppenbarats och följande uppslag för vidare forskning bör betraktas som viktiga delar av resultatet. De sträcker sig bortom den
relation mellan staten och folkbiblioteken som varit vårt fokus, vilket vi tolkar
som att våra studier varit både givande och relevanta. Den ordning som förslagen presenteras i här ska inte uppfattas som en prioritetsordning. En sådan
värdering varken kan eller vill vi göra.
I antologin har vi gett en översikt över hela historien om den statliga politiken. Vi har också närgånget granskat upptakten till denna historias början.
Fortsatta ingående och detaljerade analyser av omständigheterna kring de olika
politiska besluts som fattats därefter är förstås angelägna. Ett särskilt intressant
skede är kanske den positionsförskjutning som vi identifierat kring 1970. Den
sammanföll med hela välfärdssamhällets expansion och med en kraftig utbyggnad av folkbiblioteken. Hur såg denna folkbiblioteksexpansion de facto ut på
det lokala planet? Vilka faktorer var det som låg bakom? Att kommunernas
ekonomi förbättrades i kölvattnet av den nationella ekonomiska tillväxten
verkar uppenbart, men vilken roll spelade den politiska förflyttningen? Kommunerna fick med den här förändringen ett klarare definierat ansvar, vilken roll
spelade det? Samtidigt blev den nationella politiska inramningen annorlunda,
folkbibliotekens uppdrag inlemmades, som vi sett, i kulturpolitiken. Hur togs
det emot av det professionella fältet? Uppfattades det som positivt? Infriades
eventuella förväntningar? Slappnade statens grepp över folkbiblioteksfältet?
Samtidigt gjorde staten en rejäl satsning på bibliotekarieutbildningen,
genom inrättandet av Bibliotekshögskolan 1972. Vad har den betytt i sammanhanget? Var den kommunala expansionen förutsättningen för vidgad bibliotekarieutbildning, eller bidrog omvänt den nya och växande kader av bibliotekarier som utexaminerades till att expansionen drevs på? I en vidare kontext
hävdas ofta att det moderna välfärdssamhället både innebär och förutsätter ett
slags förvetenskapligande, det som ibland går under beteckningen den sociala
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ingenjörskonsten. Den kräver förstås sina professionella bärare. Under 1940talet etablerades till exempel Socialhögskolan i Göteborg som ett svar på den
typen av behov i det moderna samhället (Ighe & Fridén 1994). Vore det fruktbart att på analogt sätt studera Bibliotekshögskolans inrättande?
Akademiseringen av utbildningen från början av 1990-talet innebar nya
relationer mellan utbildningen och de praktiskt verksamma bibliotekarierna
(Seldén, kapitel 5 och Lindberg, kapitel 6). Hittills är undersökningarna få
angående vilka följder det fått att biblioteks- och informationsvetenskap blivit
ett vetenskapligt ämne med ”sin egen” forskningsverksamhet? Har det betytt
något för det konkreta arbetet på golvet? I så fall vad? I Lindbergs kapitel resoneras om vad akademiseringen har betytt för rekryteringen till yrket och, därmed,
reproduktionen av bibliotekarieprofessionen. Exempelvis tycks kvinnointensiteten bestå, eller till och med ökas, medan det är oklart om yrkets status kan
sägas ha stigit i proportion till den utbildningsnivå dess utövare innehar. Men
detta är mer aningar än empiriskt belagd kunskap. Här finns utrymme för
forskningsinsatser.
Vi har resonerat rätt mycket om folkbibliotekens positionsförskjutningar
mellan olika politikområden. Det är ett viktigt område för fortsatt forskning.
Men, som antytts både i Frenanders kapitel 1 och Johannissons kapitel 8,
förändras också politikområdenas innehåll över tid. Det vill säga att strategiska
överväganden och den politiska inriktningen i exempelvis utbildningspolitiken
inte ser likadana ut hela tiden. Här öppnar sig ännu ett nytt spännande forskningsområde. Före andra världskriget var folkbildningen hela tiden en aktuell
fråga. Som redan tydligt framgått var efterkrigstidens övergripande politiska
projekt byggandet av välfärdssamhället. Den grundläggande bildningen skulle
tas om hand av skolan. Att detta fick konsekvenser för skolbibliotekens placering i folkbibliotekspolitiken har Limberg visat i sitt kapitel. Men vilka blev
konsekvenserna för folkbibliotekens konkreta, lokala verksamhet, jämfört med
hur man arbetade före andra världskriget? En hel del antydningar och förmodanden har vi kunna göra, bland annat om mer socialpolitiskt motiverade aktiviteter i strävan efter ökad jämlikhet, men den systematiska analysen återstår
ännu att göra.
I nära anslutning till den problematiken ligger frågan om den inneboende
paternalism, som länge, också uttryckligen, präglade folkbibliotekspolitiken. I
nästan alla kapitel görs detta tydligt på olika sätt: mönsterkatalogernas implicit
sedelärande sammansättning; bibliotekskursernas krav på elevernas lämplighet;
skolbibliotekens nyttoinriktning; läsfrämjandeverksamhetens utpekande av särskilda grupper; barnen som särskilt passande (och utsatta) objekt för vuxensamhällets omsorger. Efterhand har paternalismen klingat av, men i relation till
barnen går den fortfarande att spåra. Barn är, både i bibliotekspolitiken i sig och
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i kulturpolitikens vidare kontext, fortfarande en prioriterad målgrupp. Men hur
ser egentligen politikens förhållningssätt till barnen ut?
Ett framträdande tema i flera kapitel är den begränsade krets av bibliotekspersonligheter som återkommer, både som utredare och utförare av politiken,
men också som opinionsbildare och professionsföreträdare. Vilka var de? Vad
slags social och utbildningsmässig bakgrund hade de? Vad hade de för bevekelsegrunder och ideologiska och politiska grundtankar? Deras biografier är i sig
intressanta att studera, men deras strukturella roller måste också analyseras.
Vilket inflytande hade faktiskt deras idéer? Problematiken kring det korporativistiska tillvägagångssätt som indikeras här borde rimligtvis kunna sättas in i ett
större politisk-historiskt perspektiv och generera fruktbara analyser.
I aktuell svensk och internationell biblioteksforskning undersöks och diskuteras folkbiblioteken som en tänkbar ”lågintensiv mötesplats”. En plats som alla
kan uppsöka och befinna sig på, utan krav på ekonomiska eller andra motprestationer. Som sådan kan den, menar många forskare, politiker och bibliotekarier spela en betydelsefull roll i ett nytt politiskt sakområde: integrationspolitiken. Här finns ett behov av mera empirisk forskning om vilka erfarenheter
som hittills gjorts. Vad sker på ”biblioteksgolvet” och vilka överväganden görs
av politiker på statlig och kommunal nivå?
Listan över möjliga, viktiga och intressanta forskningsuppgifter kan göras
ännu längre. Det är vår förhoppning att studierna som samlats i den här antologin kan vara en inspirationskälla till intensifierad, breddad och fördjupad framtida svensk biblioteksforskning.
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Boken vänder sig såväl till studenter och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap som till yrkesverksamma på bibliotek och en intresserad allmänhet.
De åtta författare som bidragit till antologin är alla knutna till Institutionen
Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås.

bokomslag_frenander.indd 1

STYRA ELLER STÖDJA? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år

En lång rad frågor behandlas. Varför ser bibliotekspolitiken ut som den gör idag?
Hur kom den till? Hur har den utvecklats ideologiskt och organisatoriskt
i hundraårsperioden 1912-2012? Vilka idéer har staten uttryckt kring folkbiblioteken och hur har de konkreta besluten implementerats? Vilka har varit de
viktigaste institutionerna och aktörerna i utformandet av bibliotekspolitiken
och på vilka sätt har de bidragit till politikens innehåll och resultat?
Och sist men inte minst viktigt – vilka utmaningar står dagens politiker och
professionella inför ifråga om folkbibliotekens utvecklingsmöjligheter?

Anders Frenander och Jenny Lindberg (red)

1912 beslöt Sveriges riksdag om inrättandet av två bibliotekskonsulenter.
Det kan ses som startskottet för framväxten av en statlig folkbibliotekspolitik.
Avsikten var både att stärka utvecklingen av det bräckliga system av olika slags
folkbibliotek som då existerade, och att skapa enhetlighet och ordning i verksamheten. Nu, hundra år senare, är det hög tid att börja skriva folkbibliotekspolitikens historia och det är vad den här boken vill göra.
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