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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats syfte är att analysera svensk bibliotekspolitisk debatt kring åratalen 

1912 och 1974. Teori och metod som används vid analysen utgår från diskursteori och 

diskursanalys. Materialet består i artiklar från tidskrifterna Folkbiblioteksbladet och 

Biblioteksbladet. 

Uppsatsen arbetar utifrån antagandet att det kring tiderna vid årtalen 1912 och 1974, inom 

bibliotekssfären, skett förändringar i föreställningar kring folkbibliotekets roll i samhället. 

Analysen visar att folkbiblioteksdiskursen vid tiderna kan delas in i två övergripande 

diskurser: en folkbildningsdiskurs och en kulturförmedlingsdiskurs. Inom dessa två diskurser 

har det kring tiderna som legat under analys, pågått diskursiva kamper mellan olika läger för 

att få definiera diskursernas innehåll. Utgångspunkterna för dessa läger ses i ljuset av större 

samhällskontexter som präglat sin tid även i övrigt. 
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1. INLEDNING 

Under paragraf två i bibliotekslagen från 2013, kan vi under rubriken Ändamål läsa: 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
1
 

 

Tanken på biblioteket som ett centrum för både bildning av allmänheten och kulturförmedling 

riktad mot ett brett samhälle, sträcker sig långt tillbaka. Två viktiga begrepp i sammanhanget 

som länge kopplats ihop med det svenska biblioteket, och då främst folkbiblioteket, är 

folkbildning och kulturförmedling. Även om termerna i sig kanske inte alltid används, så är 

det i en diskussion om folkbibliotekets roll i samhället omöjligt att inte förhålla sig till de 

meningar och innebörder som ligger bakom dem. Hur går det då till när begrepp som de två 

ovannämnda läggs till den bibliotekspolitiska diskursen? Har det alltid varit lika självklart vad 

de står för? För att ge exempel på processen bakom omformulerandet av en diskurs så kan vi 

kort se till hur samtida diskussioner kring det digitala kommit att bli viktigt för bibliotekets 

utveckling. 

”Biblioteken måste hänga med i medieutvecklingen, annars kommer de att hamna i historiens 

bakvatten.”
2
 Enligt historikern Rasmus Fleischer är detta ett antagande som nu, i skrivande 

stund, alltid är närvarande på ett eller annat sätt vid planering av verksamhet hos Sveriges 

bibliotek. För att biblioteket ska fortsätta kunna hävda sin relevans som en viktig 

samhällsinstitution måste det förutsättningslöst omfamna allting som är nytt inom digital 

teknik. Det måste antingen bli ett så kallat digitalt bibliotek, eller se sig reduceras till att bli 

inte mycket mer än en parantes i historien. Det finns således idag en stress som genomsyrar 

hela den svenska bibliotekssfären, en känsla av en yttre press till att utvecklas på rätt sätt, vad 

det nu än kan innebära, för att kunna möta de krav som samhället i övrigt medvetet eller 

omedvetet, ställer. 

Ovanstående resonemang kan verka aningen hårddraget, jag tror nu inte att biblioteken står 

handfallna inför teknisk förändring, men det visar på någonting intressant. Detta då denna 

uppsats egentligen inte handlar om föreställningar kring det digitala biblioteket per se, men 

väl om hur det går till när det i debatt, eller bibliotekspolitisk debatt närmare bestämt, skapas 

ett språk som stakar ut vägar för bibliotekets framtida utveckling. För precis som det under 

                                                 
1
 SFS 2013:801. Bibliotekslag. 2 § 

2
 Fleischer, Rasmus, Biblioteket. 2011, s. 24 
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senare tid i bibliotekspolitisk debatt har skapats ett digitalt imperativ som alla inblandade 

måste förhålla sig till, så kan det tidigare under historien sägas ha skapats andra begreppsliga 

imperativ som har satt villkor för hur Sveriges bibliotek utvecklats till vad de är idag. 

Om vi fortsätter med exemplet det digitala, som ett imperativt begrepp inom biblioteksdebatt, 

så diskuterar Fleischer hur bibliotekssfären mycket riktigt verkar ha bestämt sig för att 

svenska bibliotek till stor del måste vara just digitala.
3
 Vad det innebär mer bestämt är i 

nuläget dock inte lika klart. Ordet kan i debatter sägas bli fyllt med olika innebörder och 

konnotationer som hela tiden tävlar med varandra i jakten om att få definiera detta begrepp, 

som på förhand ju har bestämts som viktigt för biblioteksverksamhet. Denna uppsats antar att 

föreställningar om bibliotekets roll som folkbildande och kulturförmedlande också har 

formats under liknande omständigheter. 

Överhuvudtaget framställs dagens folkbibliotek ofta som att det befinner sig i en smärre 

identitetskris.
4
 Yttre samhällsförändringar, inte minst inom informationsteknik, verkar skapa 

en rädsla för att verka omodern, och biblioteksverksamheten måste visa att den är villig till 

förändring. En allt hårdare konkurens från andra former av informationsförmedling gör att 

förändringen dessutom måste komma snabbt. Att förstå den tidigare beskrivna processen, hur 

språket i bibliotekspolitisk debatt påverkar synen på bibliotekets roll i samhället, ur ett 

historiskt perspektiv, betyder en större förståelse för hur bibliotekets roll kan beskrivas och 

formas idag. 

Med hjälp av redskap från diskursteori ska här delar av svensk bibliotekshistoria studeras. 

Fokus för studien ligger kring två årtal som ses som viktiga för formandet av begreppen 

folkbildande och kulturförmedlande, vilka enligt bibliotekslagen är viktiga för dagens 

folkbibliotek. För att ge inblick i hur bibliotekssfären utvecklats så följer nu en kort historisk 

bakgrundsbeskrivning. Detta innan uppsatsens syfte formuleras mer specifikt. 

 

Historisk bakgrund 

1900-talets början var en viktig tid för utvecklingen av Sveriges folkbibliotek som vi ser det 

idag. Under seklet som föregick fanns det vid sidan av det vetenskapliga biblioteksväsendet, 

                                                 
3
 Fleischer, 2011, s. 40 f 

4
 Hedemark, Åse, Det föreställda folkbiblioteket : en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska 

medier 1970-2006. 2009, s. 10 



3 

 

en uppsjö av olika benämningar på bibliotek som riktade sig mot antingen den ena eller den 

andra samhällsgruppen, så som till exempel sockenbibliotek, kommunala bibliotek, allmänna 

bibliotek, folkbibliotek, studiecirkelbibliotek, församlingsbibliotek, läsestugor och så vidare. 

Efter krav på statligt stöd från olika håll kring sekelskiftet så uttrycktes snart intresse från 

statens sida om att institutionalisera biblioteksverksamheten, och 1905 beslutade också 

riksdagen om att etablera statsbidrag till lokala bibliotek.
5
 

Efter att år 1907 ha varit ute på en omfattande statsfinansierad studieresa i USA tog 

bibliotekspionjären och språkpedagogen Valfrid Palmgren med sig idéer tillbaka som skulle 

komma att bli normgivande för svensk biblioteksverksamhet.
6
 USA:s ’public libraries’ blev i 

mycket modellen för framtidens svenska folkbibliotek med bland annat sina avgiftsfria lån, 

öppna hyllor och utbildade personal. Palmgren skulle komma att ge ut ett antal skrifter som 

baserades på hennes resa och förutom rent praktiska förslag på hur svenskt biblioteksväsen 

skulle utvecklas, så syns i hennes resonemang också ett stort fokus på bibliotekens roll som en 

folkbildande samhällsinstitution. Detta går i linje med inte bara den allmänna tidsandan med 

studiecirklar et cetera, men också med dåtidens rådande konservativa politik från unghögern, 

och här kan begrepp som folkuppfostran eller medborgarbildning, diskuteras.
7
 

År 1912 togs ett stort steg mot en standardisering av folkbiblioteken när riksdagen fattade 

beslut om en ökning och förenkling, av ekonomiska bidrag till landets bibliotek, samtidigt 

som det bestämdes att två bibliotekskonsulenter skulle utnämnas. I och med detta upprättande 

av en ny myndighet med uppdrag att överse kvalitet och standard, så kan det påstås att 

Sverige nu tog sikte på en nationellt övergripande bibliotekspolitik.
8
 

Utöver synen på folkbibliotek som främst folkbildande visar idéhistorikern Anders Frenander 

i sin text Statens förhållande till folkbiblioteken, 1912 – 2012, hur bibliotekspolitiken 

genomgått förändringsprocesser som kan ses i ljuset av den aktuella tidens förhärskande 

ideologier.
9
 Det svenska 60-talet beskrivs bland annat som präglat av kulturradikalism. 

Kulturen tog större plats än tidigare i den politiska debatten i övrigt, och från ’den nya 

vänstern’ kom kritik av ett konservativt, eller ett kapitalistiskt, tänk kring fördelning av kultur. 

                                                 
5
 Frenander, Anders & Lindberg, Jenny (red), Styra eller stödja : svensk folkbibliotekspolitik under hundra år. 

2012, s. 7 f samt Strömbäck, Jesper, Det progressiva biblioteket : Vänstervågen i biblioteksdebatten 1965-75. 

2011, s. 16 
6
 Palmgren, Valfrid, Bibliotek och folkuppfostran. 1909, s. 5 

7
 Frenander, Anders, ”Statens förhållande till folkbiblioteken, 1912-2012” i Frenander, Anders & Lindberg, 

Jenny (red), Styra eller stödja : svensk folkbibliotekspolitik under hundra år. 2012, s. 29 f samt Rogat, Mauricio, 

Folkbiblioteket och individualiseringen. 2010, s. 11 
8
 Frenander & Lindberg, 2012, s. 7 

9
 Frenander, ”Statens förhållande till folkbiblioteken, 1912-2012”. 2012, passim. 
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Frenander ser debatten mynna ut i en vilja till utveckling av folkbibliotekets roll i samhället, 

någonting som också bekräftas i litteraturutredningens SOU 1974:5, Boken.
10

 1974 var också 

året då riksdagen beslutade att inrätta ett nytt statligt Kulturråd dit bibliotekskonsulenterna 

skulle flyttas över från Skolöverstyrelsen.
11

 En ny syn på folkbiblioteket som en viktig 

kulturförmedlare kan ställas i relation till, exempelvis, hur en tidigare SOU från 1949 

beskrivit hur folkbiblioteket framförallt ”… skall stå i centrum för bildningsarbetet.”
12

 

I och med 70-talets vändning mot kulturen kan svensk folkbiblioteksverksamhet sägas ha 

befunnit sig i två faser: en bildningspolitisk och en kulturpolitisk. 

 

Syfte och frågeställningar 

Vartefter folkbiblioteket under 1900-talet etablerat sig som en viktig svensk 

samhällsinstitution har dess roll diskuterats flitigt, vilket också resulterat i faktiska 

förändringar. Förändringarna kan variera i storlek och ibland vara mindre, men i vissa fall når 

bibliotekspolitiken punkter där den inte längre stämmer överens med det övriga samhällets 

övertygelser, varpå en större grundläggande förändring blir nödvändig. År 1912 inrättades 

bibliotekskonsulenterna som en tillsynsmyndighet för svenska folkbibliotek.
13

 Denna 

myndighet förlades då till Skolöverstyrelsen. 1974 flyttades bibliotekskonsulenterna över till 

Kulturrådet.
14

 Kulturrådet var då ordnat under Kulturdepartementet. Denna uppsats ser dessa 

två årtal som punkter för större grundläggande förändringar och vill vidare se hur den interna 

biblioteksdebatten som föregått dessa politiska förändringar, har tett sig. 

Eftersom politiska förändringar inte sker i ett vakuum så bör också större allmänna 

idéströmningar ha påverkat biblioteksväsendets utveckling under tidens gång. Alltså: om 

ansvaret för översynen av folkbibliotekets kvalitet har ordnats under Skolöverstyrelsen, så kan 

det tänkas att det inom den bibliotekspolitiska debatten för tiden lades ett stort fokus på 

utbildningsfrågor. Utbildningsfrågor bör också i övrigt varit typiska för den tiden. Om 

ansvaret för översynen av folkbibliotekets kvalitet förflyttas till Kulturrådet, så kan det tänkas 

att det inom den bibliotekspolitiska debatten för tiden lades ett stort fokus på kulturfrågor. 

                                                 
10

 SOU 1974:5. Litteraturutredningens huvudbetänkande. Boken. 1974 
11

 Frenander, ”Statens förhållande till folkbiblioteken, 1912-2012”. 2012, s. 56 
12

 Citerat efter Frenander, Anders, i Frenander, ”Statens förhållande till folkbiblioteken, 1912-2012”. 2012, s. 54 

f 
13

 Frenander & Lindberg (red), 2012, s. 5 
14

 Frenander, ”Statens förhållande till folkbiblioteken, 1912-2012”. 2012, s. 56 
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Kulturfrågor bör också i övrigt varit typiska för den tiden. Uppsatsens syfte är därför att 

granska biblioteksdebatten kring dessa tider, då dessa föregår större förändringsprocesser. 

Vidare vill uppsatsen granska vilka diskurser som har varit inflytelserika i de 

förändringsprocesser som kan urskiljas, samt om, och i så fall på vilket sätt, motsättningar 

mellan olika ideologier har präglat utvecklingen. Många medier och forum har behandlat 

bibliotekspolitiken under dessa två tider. Dock bör debatten ha varit mest fokuserad inom den 

egna kåren. Det största forumet för bibliotekarieskrået var under dessa två tider facktidningen 

Biblioteksbladet, och innan, dess föregångare Folkbiblioteksbladet. Genom att studera artiklar 

ur dessa tidskrifter ska denna uppsats beskriva diskurser inom den bibliotekspolitiska debatten 

och därmed försöka förstå vilka idéer som föregått de ovan nämnda förändringarna år 1912 

och 1974. 

För att underlätta en analys av den svenska bibliotekspolitiska debatten har följande 

frågeställningar formulerats:  

 Vilka diskurser kan urskiljas i den interna bibliotekspolitiska debatten kring tiderna 

1912 och 1974? 

 Vad är speciellt utmärkande för dessa diskurser? 

 Hur skiljer sig de dominerande diskurserna i den interna bibliotekspolitiska debatten 

kring tiderna 1912 och 1974, från varandra? 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKT RAMVERK 

Att i vetenskapliga studier utgå från diskursteori och diskursanalys har från 1960-talet blivit 

allt vanligare inom framförallt samhällsforskning, och har under 2000-talet etablerats som ett 

av de mer vanliga vetenskapliga perspektiven även i svenska uppsatser. Som en av de 

viktigare personerna i arbetet att utveckla begreppet diskurs till dess nuvarande vetenskapliga 

form, har idéhistorikern och vetenskapsteoretikern Michel Foucault arbetat fram en mängd 

teorier som ligger till grund för hur begreppet används idag. Dock så har diskursteori/-analys 

med sin stigande popularitet mynnat ut i flertalet olika inriktningar där tillhörande begrepp 

och tillvägagångssätt kan skilja sig något från varandra.
15

 En diskussion kring hur just denna 

uppsats ser på diskursanalys som teori, och som metod, blir därför nödvändig. 

 

Konstruktivism 

Den epistemologiska och ontologiska basen för diskursanalys ligger i det konstruktivistiska, 

och vidare det socialkonstruktivistiska, perspektivet.
16

 Enligt konstruktivismen finns ingen 

självklar koppling mellan det rent materiella och det mänskliga medvetandet. Det finns intet 

sätt för människan att tillskansa sig fullständigt objektiv kunskap, opåverkad av tidigare 

mänskliga föreställningar, vid studiet av ett objekt eller ett fenomen. Detta behöver inte 

nödvändigtvis betyda utpräglad idealism och fullständig förnekelse av en värld bortom det 

mänskliga medvetandet, men snarare att människans värld, i mötet med omvärlden, 

konstitueras av ett ständigt värderande och omvärderande av sinnliga intryck, som i sin tur 

påverkas av tidigare föreställningar.
17

 Dessa värderingar, hur människan tolkar världen, kan 

betyda mer för människan än hur världen, så att säga, egentligen är. Människans verklighet 

blir därför framförallt en social sådan. 

Den beskrivna processen, när intryck från en yttre verklighet omvandlas till en individs inre 

kunskap, kan vi nu tala om som att vara av en konstruerande karaktär. Detta då personliga 

konnotationer, med grund i kontexter som kan vara sociala, kulturella, historiska et cetera, 

sätter unika villkor för hur den enskilde personen tolkar intryck samtidigt som intrycken i sig 

                                                 
15

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), Textens mening och makt : Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. 2012, s. 355 
16

 Ibid., s. 28 
17

 Gee, James P., Introduction to Discourse Analysis : Theory and Method. 1999, s. 94 
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också kan ge upphov till nya villkor, och den enskilda individen kan nu alltså sägas, något 

förenklat, skapa sig ny kunskap. 

 

Diskursteori och -analys 

Den sociala verkligheten utgör enligt ovanstående, en övervägande del av hur människan 

uppfattar, och därmed också konstruerar, världen. Och för att förstå en social verklighet vill vi 

förstå social verksamhet. I studiet av samhällsfenomen ser diskursanalysen språket som, om 

än inte den enda, den viktigaste sociala verksamheten.
18

 Det är via språket som en stor del av 

mänskliga föreställningar om världen skapas och dessutom som, enligt konstruktivismen, 

ramar för dessa föreställningar formas. Hur språket kan användas (vad som kan sägas och vad 

som inte kan sägas, eller vad som betecknas som sant och vad som betecknas som falskt et 

cetera) bestäms av rådande diskurser.
19

 Vad diskurser innebär mer exakt och hur de påverkar 

sociala samspel, kan enligt Bergström & Boréus skifta beroende på inriktning. I boken 

Textens mening och makt : Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 

presenterar de tre större sådana riktingar, nämligen: en poststrukturalistisk/foucaultiansk, en 

anglosaxisk/dekonstrukturalistisk, som här förknippas med de postmarxistiska 

vetenskapsteoretikerna Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, och en bredare variant som här 

kallas för kritisk diskursanalys.
20

 Av dessa tre ser denna uppsats mest till de två förstnämnda 

inriktningarna. 

Laclau & Mouffe ser diskursbegreppet innefatta någonting utöver enbart tal och skrift. I 

princip alla sociala fenomen kan behandlas diskursivt och en diskursanalys behöver inte 

stanna vid det rent lingvistiska.
21

 Laclau & Mouffe beskriver det själva som att ”… tal och 

skrift i sig blott är interna komponenter av diskursiva helheter.”
22

 Därför blir också bland 

annat kontexten ur vilken språk uttrycks, viktig för att förstå denna diskursiva helhet och 

uppsatsen tar utöver den fokuserade textanalysen också stöd i historiska översikter för att 

försöka bredda analysen. 

Enligt konstruktivismen saknar ett objekt faktisk relevans för människan om det inte blir givet 

värde och innebörd. På liknande sätt fungerar språkets termer och begrepp enligt ett diskursivt 

                                                 
18

 Bergström & Boréus, 2012, s. 28 
19

 Foucault, Michel, Diskursens ordning. 1993, s. 6-7 
20

 Bergström & Boréus, 2012, s. 358 
21

 Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Discourse analysis as theory and method. 2002, s. 35 
22

 Citerat efter Bergström & Boréus i Bergström & Boréus, 2012, s. 364 
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perspektiv. Det skrivna ordet ’tomat’ skulle utan någonting annat att relatera till, vara tomt i 

sin innebörd. Men som ett tecken för kombinationer av tidigare föreställningar, som en 

sammanvägning av uttryck och innehåll, kan ’tomat’ konnotera känslor och meningar som till 

exempel söt, sur, Sverige, Spanien, naturlig, genmodifierad et cetera. Inom en given diskurs 

finns återkommande termer och begrepp som beroende på kontext fylls med olika innebörd. 

Ett enkelt exempel skulle kunna vara tecknet ’demokrati’ som genom historien använts på 

olika sätt. Tecken som inom en diskurs är ständigt mångtydiga kallas hos Laclau & Mouffe 

för element, och element som i sin tur är särskild öppna för olika betydelser kallas för flytande 

signifikanter.
23

 För den som vill urskilja och beskriva diskurser inom den bibliotekspolitiska 

debatten bör påvisandet av tecken, element och flytande signifikanter, utgöra en stor del av 

analysen. 

Enligt Bergström & Boréus kan en diskurs ur ett foucaultianskt perspektiv beskrivas som ”… 

uttryck för tvingande, normerande och likriktande ’verbala praktiker’.”
24

 Även om det inom 

en given diskurs förekommer termer och begrepp (tecken) vars innehåll över tid kan förändras 

något, så kan en etablerad diskurs inom ett givet fält betecknas som att vara av hegemonisk 

karaktär. Begreppet hegemoni associeras i ett vetenskapsteoretiskt sammanhang ofta med den 

marxistiska teoretikern Antonio Gramsci som använde det för att förklara en styrande elits 

kontroll över en arbetarklass, uttryckt genom ett formande av kulturella normer snarare än en 

makt över produktionsmedel.
25

 I Laclau & Mouffes tappning används begreppet bland annat 

också för att tala om diskurser som är så pass dominerande inom sitt fält att den sätter villkor 

för hur andra diskurser inom samma fält kan tillåtas utvecklas.
26

 En hegemonisk diskurs utgör 

alltså normen inför vilken alla andra diskurser inom fältet hela tiden måste förhålla sig till. 

Det kan nu tänkas att en bibliotekspolitisk debatt över en längre tid präglas av en 

övergripande diskurs. Debatter som rör exempelvis läsförståelse, bibliotekets tillgänglighet, e-

böcker et cetera, fungerar alltså enbart i relation till en överordnad diskurs, eller inom ett visst 

diskursivt paradigm. Denna uppsats vill urskilja och definiera just sådana större diskurser av 

hegemonisk karaktär som sätter villkor för hur biblioteksdebatt kan föras. 

Hegemoniska diskurser inom ett givet fält, utmärks alltså genom att de dominerar sin 

omgivning. Men de är bara dominanta så länge de är relevanta i sin relation till övriga 

diskurser på området. Om det till exempel i biblioteksvärlden kommer till nya tecken vars 

                                                 
23

 Bergström & Boréus, 2012, s. 365 
24

 Ibid., s. 364 
25

 Forgasc, David (red), The Gramsci reader : selected writings, 1916-1935. 2000, s. 40-44 
26

 Bergström & Boréus, 2012, s. 372 
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innehåll konkurerar med befintliga diskursers relevans, så kan det uppstå diskursiva 

rubbningar.
27

 När ett begrepp som ’digitala bibliotek’ introduceras i den bibliotekspolitiska 

debatten så påverkas hela det diskursiva landskapet. Termer och begrepp måste omvärderas 

och får ibland helt nya innebörder.  

                                                 
27

 Bergström & Boréus, 2012, s. 370 f 
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3. MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

I detta kapitel talas det kort om uppsatsens huvudkällor, hur insamlingen av analysmaterialet 

gått till och inom vilka avgränsningar uppsatsen hållit sig. 

 

Huvudmaterial 

I antologin Styra eller stödja : svensk folkbibliotekspolitik under hundra år, pekar författarna 

ut olika intresseorganisationer genom Sveriges historia, som viktiga aktörer/agenter inom 

bibliotekspolitiken. Bland dessa räknas ofta Sveriges Allmänna Biblioteksförening, SAB 

(numera Svensk Biblioteksförening), och dess facktidning Biblioteksbladet.
28

 SAB bildades 

1915 och året efter gavs det första numret av Biblioteksbladet ut. Innan Biblioteksbladet 

började ges ut så var det tidskriften Folkbiblioteksbladet som dominerade området. 

Folkbiblioteksbladet började ges ut 1904 av det ideologiskt i grunden socialliberala 

Folkbildningsförbundet, med den reformvänligt inställda Axel Hirsch som redaktör.
29

 

Tidskriften, som de själva uttryckte det, vände sig till: 

[...] alla personer, som på ett eller annat sätt hafva att göra med landets folkbibliotek, först och 

främst till bibliotekens föreståndare, hvilka här kunna få ledning för bokinköpen, men det bör 

äfven blifva af nytta för sådana enskilda bildningssökande, hvilka önska att med lätthet kunna 

afgöra, hvad som af den sist utkomna litteraturen mest motsvara deras önskningar.
30

 

 

Biblioteksbladets första nummer gavs ut 1916 och har sedan dess varit Sveriges största 

facktidning på området. Idag ges tidskriften ut av Svensk Biblioteksförening som själva 

beskriver tidningens syfte som följande: ”Biblioteksbladet har som uppgift att dels vara 

medlemstidning för Svensk Biblioteksförening, dels vara ett av Sveriges ledande organ för en 

levande och ifrågasättande biblioteksdebatt.”
31

 

 

 

 

                                                 
28

 Se bland annat: Frenander & Lindberg, 2012, s. 192 f samt Frenander & Lindberg, 2012, s. 197 f 
29

 Christerson, Annika, Skönlitteratur som folkbibliotekets instrument : förväntade effekter på samhället omkring 

år 1905-1911. 2003, s. 29 
30

 Redaktionen, ”Anmälan” i Folkbiblioteksbladet, årgång 2. 1904, s. 3 
31

 Biblioteksbladet.se, om, http://biblioteksbladet.se/om-3/, hämtad 2015-01-06 
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Materialinsamling 

Urvalet av material har varit en process som präglats av ständiga avvägningar och 

relevansbedömningar, och har gått till på följande sätt. 

Som tidigare klargjorts så har utgångspunkter för uppsatsens nedslag i det svenska 

folkbibliotekets historia varit utnämnandet av bibliotekskonsulenterna 1912, och året när 

dessa positioner flyttades från Skolöverstyrelsen till Kulturrådet, 1974. Den allra första 

genomgången av tidskrifterna Biblioteksbladet och Folkbiblioteksbladet, utgick från dessa två 

årtal och handlade mycket om att titta i register och läsa artikelrubriker, för att få en känsla för 

vilka ämnen som var vanligt återkommande för just den tiden. 

Artiklar med namn som verkade beröra uppsatsens ämne noterades och skummades ibland, 

redan vid den här tiden, igenom, beroende på om de kändes relevanta. Ord och meningar som 

gav en bild av att en artikel kunde handla om bibliotekets, och då framförallt folkbibliotekets, 

roll i samhället, eller bibliotekets verksamhet i förhållande till antingen dåtid, nutid eller 

framtid, hölls det speciellt utkik efter. Det kunde vara ord och meningar som liknade till 

exempel: ”biblioteket och framtiden”, ”bibliotekets roll idag”, ”föråldrade sätt”, ”visioner”, 

”utveckling” et cetera. Eller ord och meningar som var direkt knutna till vad jag på förhand 

förväntade mig att finna för teman kring tiderna, baserat på vad som lästs i tidigare forskning, 

som till exempel: ”folkbildning” eller ”kulturförmedling”. 

Vartefter denna första ytliga kartläggning sträckte sig allt längre ut från det ursprungliga 

årtalet så märktes det att artiklarna blev mindre och mindre relevanta för uppsatsen. Det 

märktes vidare att en gräns på ca tio år tidigare och fem år senare från årtalet av intresse, 

kunde dras. Här skedde ytterligare en genomgång av materialet för att sålla vidare. Ca 

femtiotalet artiklar valdes ut och skummades igenom varpå en bild av olika positioneringar 

kring för uppsatsen relevanta ämnen, började ta form. 

Urvalsprocessen har skett i omgångar där texter närmats och lagts undan om vart annat, för att 

ge en växande helhetsbild. Avvägningar mellan närhet till det aktuella årtalet och relevans för 

ämnet, samt hur väl en text representerar andemeningen av flera andra texter, har resulterat i 

ett mindre antal artiklar om ca tjugo stycken. 

Till slut valdes helt enkelt de artiklar ut som jag bedömde bäst skulle kunna representera de 

diskurser som upptäckts i det större urvalet. De valdes ut som mindre redskap för att berätta 

en större historia, och det är dessa som också citerats i uppsatsen. 
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Avgränsningar 

För att kunna möjliggöra en djupare analys som ska besvara uppsatsens frågeställningar har 

följande avgränsningar av huvudmaterialet gjorts. 

Fokus för studien ligger på det svenska folkbiblioteket. Material som handlar om forsknings-, 

skol- och specialbibliotek ligger inte under analys, även om texter som rör 

biblioteksverksamhet i allmänhet kan vara av intresse. 

Materialet är hämtat ur den största facktidskriften för svenska bibliotekarier, Biblioteksbladet, 

samt dess föregångare Folkbiblioteksbladet. Andra fackliga tidskrifter som till exempel 

Bibliotek i Samhället ligger inte under analys, och inte heller debatter som förs utanför den 

interna biblioteksdebatten i till exempel dagstidningar och television. 

Analysen är främst inriktat på 10-årsperioder kring årtalen 1912 och 1974. Genomgången av 

den initiala datan går vidare till en djupare analys av ett mindre antal artiklar från varje period 

som presenteras som exempel på diskurser för tiden i stort.  
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4. ANALYS OCH RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultat från analyserna av de olika artiklarna från de två historiska 

nedslagen i två delar som kommer i kronologisk ordning. Delarna inleds med en kort 

presentation av tiden i fråga, vilket tillsammans med den historiska bakgrunden i 

inledningsdelen, ska ge en kontext mot vilken artiklarna ska förstås. 

 

Tiden kring 1912 

Sverige under tidigt 1900-tal var ett land i stor förändring. Sverige skulle gå från att vara ett 

jordbrukssamhälle mot att bli ett industrisamhälle och trenden från den senare hälften av 

1800-talet, då en stor del av befolkningen valde att emigrera, vändes till att de invandrande till 

landet blev fler än de utvandrande.
32

 Andelen sysselsatta inom jordbruket skulle mellan år 

1870 och 1920 sjunka från ca 70 % till nästan 40 %. Detta samtidigt som industrisektorn 

ökade från under 10 % till över 30 %.
33

 Industrialiseringsprocessen ledde till att städer växte, 

och samtidigt som levnadsvillkoren på vissa områden förbättrades för många i befolkningen, 

så blev klasskillnader nu mer uppenbara än förr då folket levde och verkade närmare varandra 

än tidigare. Industrialismen förde också med sig demografiska förändringar och stora grupper 

av människor fann nya kollektiva gemenskaper, så som till exempel i folkrörelser som 

väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och så vidare. Krav på demokrati (eller, 

parlamentarism), allmän rösträtt, förbättrade arbetsförhållanden et cetera, ledde bland annat 

fram till folkliga resningar som storstrejken 1909 och bondetåget 1914.
34

 Sverige såg ett 

samhälle i stor förändring och politik blev någonting för gemene människa att engagera sig i. 

Samtidigt som en allmänt tilltagande revolutionär stämning spred sig genom landet, som ofta 

tog sig uttryck i demonstrationer och strejker, och motsättningar mellan den politiska högern 

och vänstern ökade, så fanns det frågor som det fanns anledning för politiken att enas kring, 

även över partigränser. Det kan argumenteras för att en utveckling av folkbiblioteket som en 

viktig samhällsinstitution var en av dessa frågor. 

                                                 
32

 Nationalencyklopedin, Sverige, 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverige#historia/den-oscariska-tiden, 

hämtad 2015-01-01 
33

 Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar. 2003, s. 12 
34

 Nationalencyklopedin, Sverige, 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverige#historia/demokratins-

genombrott, hämtad 2015-01-01 
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Nationalism, kulturkonservatism och begynnande politisering 

Som beskrivet tidigare under den historiska översikten så fanns det under det tidiga 1900-

talets Sverige en mängd olika sorters bibliotek som drevs utan någon egentlig samordning. En 

stor förespråkare för en centralisering och en normalisering av landets bibliotek var, den 

tidigare nämnda Valfrid Palmgren, som i en artikel om det nordamerikanska publika 

bibliotekssystemet, utöver detta också tar upp vad hon tycker är huvudmål för ett offentligt 

bibliotek: 

Vi äga här i landet småbibliotek av alla slag, som vart och ett synes mig sträva åt sitt håll. De 

borde i stället alla samverka till det mål, som, trots alla olikheter, likväl innerst är detsamma för 

dem alla här som i Förenta Staterna, det nämligen, att av landets män och kvinnor genom 

bibliotekens förädlande inflytande skapa dugande, intresserade, hederliga och fosterlandsälskande 

medborgare, som kunna och vilja bereda sitt land framåtskridande och välstånd.
35

 

 

Det nordamerikanska systemet som beskrivs var uppbyggt kring ett centralbibliotek som på 

olika sätt stödde och ansvarade för ett antal närliggande mindre enheter, filialer, genom att 

förse dem med litteratur som saknades, klassifikation, katalogisering, bokinbindning et cetera. 

Ett system som är norm i dagens svenska biblioteksverksamhet men som 1908 innebar 

någonting nytt för Sverige. Meningen med systemet, enligt artikeln, är inte bara att öka 

tillgängligheten till litteratur för låntagare, utan också för biblioteken att bilda en gemensam 

front kring en idé. Landets män och kvinnor ska med hjälp av folkbiblioteket bli bättre 

medborgare, vilket vidare blir till gagn för fosterlandet Sverige. Den nationalistiska vurmen 

ligger i hög grad i tiden och flera av artiklarna från den tidsperioden uttrycker sig i liknande 

ordalag.
 
Den bibliotekspolitiska retoriken vilade, liksom inom den mesta övriga politiken, på 

starkt nationalromantiska grunder. 

Det är alltså i första hand inte låntagarens egna behov som ligger i fokus. Eller, det är 

åtminstone inte låntagarna själva som ska formulera sitt behov. Bibliotekens förädlande 

inflytande ska skapa den hederliga, fosterlandsälskande medborgaren, och det är inte tal om 

någon växelverkan här. Biblioteken vet vad låntagaren behöver för att göra dem till bättre 

människor, men behöver samarbeta med varandra för att detta ska bli verklighet. Artikeln 

fortsätter med att beskriva nordamerikansk biblioteksverksamhets framåtskridande genom att 

exemplifiera hur New Yorks publika bibliotek från sin, 

                                                 
35

 Palmgren, Valfrid, ”Om central- och filialbibliotek i Amerikas fria offentliga bibliotek.” i 

Folkbiblioteksbladet, årgång 6. 1908, s. 57 
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[...] särdeles anspråkslösa början utvecklades [...] till en livskraftig förening, vars syfte var att 

genom populära bibliotek sprida upplysning till alla samhällsklasser.
36

 
37

 

 

Formuleringen kan bland annat få en att tänka på kulturkonservativ retorik kring ’fin- och 

fulkultur’. De som inte har insikt nog för att skaffa sig rätt sorts kunskap måste ledas till val 

som gynnar dem och dessutom, i detta fall, samhället i stort. Samtidigt säger artikeln att 

förebilderna för en framtida svensk modell, de nordamerikanska folkbiblioteken, strävar efter 

”[...] att göra allt, som står i deras förmåga, för allmänhetens bekvämlighet och, om någonsin, 

känner man här, att institutionen är till för folket och ej tvärt om.”
38

 Biblioteket finns till för 

folkets skull, inte tvärt om. Fortfarande är det dock biblioteket som sprider upplysning. Som, 

så att säga, skapar medborgaren. 

Enligt biblioteks- och informationsvetaren Mats Dolatkhah, fördes det vid tiden en hätsk 

debatt som gränsade till moralpanik kring så kallad ”smutslitteratur”, och hur denna kunde 

påverka framförallt barn på ett skadligt sätt.
39

 Den största syndabo(c)ken som ofta fick 

symbolisera litterärt förfall var detektivserien Nick Carter, som till slut också togs bort helt 

från marknaden under en längre tid.
40

 Men enligt Palmgrens artikel var det inte bara barnen 

som behövde visas till den goda litteraturen. Upplysning skulle spridas till alla 

samhällsklasser och, som tidigare citerat, hela landets kvinnor och män. 

Det tidiga 1900-talets svenska samhälle var, som redan beskrivet, i gungning. Där samhället 

tidigare, väldigt förenklat, kunde delas in i fyra ständer så hade det under den andra hälften av 

1800-talet bildats nya grupperingar med åtskilliga nya agendor, i ett nytt klassamhälle.
41

 

Folkbiblioteket var vad som skulle kunna knyta dem alla samman. Palmgren beskriver hur 

hon under sin studieresa i USA imponerats stort av hur ett av flera katolska 

församlingsbibliotek i New York skulle ha överlåtit sina lokaler till stadens allmänna 

biblioteksverksamhet. Vid invigningen av den nya filialen var Palmgren närvarande och 

återberättar genom följande citat: 

                                                 
36

 Palmgren, 1908, s. 57 
37

 Här tolkas det som Valfrid Palmgren kallar för det ”populära biblioteket” som ett ”förenklat” och ”folkligt” 

sådant, i kontrast mot till exempel ett universitetsbibliotek. Alltså inte i första hand som ett allmänt omtyckt 

bibliotek. 
38

 Palmgren, 1908, s. 59 
39

 Dolatkhah, Mats, ”Politiska diskurser om barnbibliotek: En jämförande analys av två statliga utredningar” i 

Frenander, Anders & Lindberg, Jenny (red), Styra eller stödja : svensk folkbibliotekspolitik under hundra år. 

2012, s. 179  
40

 Nationalencyklopedin, Nick Carter, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nick-

carter, hämtad 2015-01-02 
41

 Nationalencyklopedin, stånd, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stånd, hämtad 

2015-01-02 



16 

 

Den katolska församlingsprästen höll därvid högtidstalet, och det gjorde ett djupt intryck på mig, 

då jag hörde honom betona hurusom han ansåg, att New York Public Library, näst kyrkan, vore 

den största och mest välsignelsebringande institution, han kände, och att hans församling vore glad 

och tacksam att detta bibliotek i sig upptagit församlingens.
42

 

 

Att få sin verksamhet välsignad av kyrkan är inte illa. Palmgren utvecklar från sin upplevelse, 

och passar samtidigt på att skicka en uppmaning åt den svenska politiken: 

Och det är härutinnan, jag anser, att vi här i vårt land ha mycket att lära. Skulle icke även här 

partiintressena i en sak som denna av så stor allmän betydelse kunna träda i bakgrunden för 

omtanken om det stora hela? Bildningen står ju över alla partier.
43

 

 

Folkbibliotekets idé och verksamhet ska förena över såväl religiösa som partipolitiska 

gränser. Valfrid Palmgren tillhör den politiska högern, men hon ser inga problem med att 

såväl liberaler som socialdemokrater kan enas med henne i frågan om en framtid där 

folkbiblioteket ska fungera som den främsta folkbildande samhällsinstitutionen.
44

 

Folkbildningsrörelsen frodades i Sverige under 1900-talets början. Nationalencyklopedin 

definierar begreppet folkbildning på följande sätt: 

[F]olkbildning, samlingsbegrepp för människors insikter och orientering på områden utanför deras 

egna specialiteter och yrkeskunskaper. Folkbildning avgränsas gentemot dels akademisk 

specialisering, dels yrkesutbildning.”
45

 

 

I sin artikel Folkbibliotek, föreläsningar och studiecirklar verkar Oscar Olsson, 

folkrörelseman, socialdemokratisk riksdagspolitiker och grundare av landets första 

studiecirkel
46

, hålla samma grundläggande linje som Valfrid Palmgren angående relationen 

mellan folkbibliotek och folkbildning. Den goda litteraturen nämns och kallas här för 

”samhällsbevarande litteratur”, som ska motverka ”samhällsgiftet”.
47

 Men vidare har 

folkbiblioteket goda möjligheter till att verka som en, för folket, engagerande kraft som inte 

bara ska syssla med utlåning. För Olsson är föreläsningsverksamheten en stor och viktig del i 

arbetet för folkets bildning och han ser gärna hur ”[s]tatens anslag böra [...], enligt min 

mening, först och främst komma biblioteken till godo, eftersom dessa äro eller bliva det 

                                                 
42

 Palmgren, 1908, s. 58 
43

 Ibid., s. 58 
44

 Torstensson, Magnus, ”Framväxten av en statlig folkbibliotekspolitik i Sverige” i Frenander, Anders & 

Lindberg, Jenny (red), Styra eller stödja : svensk folkbibliotekspolitik under hundra år. 2012, s. 134 
45

 Nationalencyklopedin, folkbildning, 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkbildning, hämtad 2015-01-02 
46

 Nationalencyklopedin, Oscar Olsson, 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/oscar-olsson, hämtad 2015-01-02 
47

 Olsson, Oscar, ”Folkbibliotek, föreläsningar och studiecirklar” i Folkbiblioteksbladet, årgång 5. 1907, s. 9 
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centrala i folkbildningsrörelsen”
48

, och vidare, ”[...] föreläsningsverksamheten bör utveckla 

sig från folkbiblioteken.”
49

 

Vad som efterlyses i artikeln är alltså en ordnad statlig finansiering av folkbildningen och en 

organisation som ska sträcka sig från staten, till folkbiblioteket, till folket. Synen på relationen 

mellan folkbibliotek och folket verkar dock skilja sig från Palmgrens. 

I Palmgrens artikel framträder en bild av folkbibliotekets roll i förhållandet till befolkningen 

som ganska auktoritär. Olssons artikel drar åt ett annat håll och propagerar för ett mer öppet 

utbyte mellan bibliotek och lokalbefolkning. En av vår tids folkbiblioteks föregångare var 

sockenbiblioteket vars tillstånd vid tiden Olsson dömer ut helt. Han ser sockenbibliotekens 

förfall som en effekt av att ”[...] sockenborna ej hade något inflytande på bibliotekets 

sammansättning och ej heller något begrepp om dess betydelse. Om biblioteken verkligen 

blivit deras tillhörighet och de även känt detta, skulle resultatet ha blivit ett helt annat.”
50

 

Artikeln förmedlar en bild av folkbildning som i mycket är detsamma som självbildning. 

Biblioteket blir även hos Olsson ett verktyg för att skapa den goda medborgaren till 

fäderneslandets fördel, för att använda formuleringar som påminner om artikelns. Men 

skillnaden är här att det förmedlas en bild av att den enskilde måste vara mer aktiv i detta 

skapande. ”[F]olkbildningens målsmän måste lära sig förstå, att det ej är de, utan folket självt, 

som skall utföra det huvudsakliga arbetet.”
51

 

Palmgren manade till eninghet över ideologiska gränser. Olsson uttrycker sig inte riktigt så 

utan är istället ofta agiterande med en tydlig utgångspunkt i socialdemokratin och 

folkrörelsen. Denna inställning kan ses i ljuset av en marxistisk historiematerialistisk 

tankegång om att politiska konflikter driver samhällsutvecklingen, snarare än ett byggande av 

konsensus.
52

 

Folkbildande verksamhet ska vara en öppen affär och skarp kritik riktas mot tidens förbud 

mot politiska föreläsningar. I en dundrande avslutning tar artikeln i, och delar ut kängor till 

regeringen såväl som till prästerskapet och politiskt inaktiva i allmänhet: 

Vore det då inte skäl att söka få förbudet mot politiska föreläsningar upphävt? Är det inte löjligt, 

att just de ämnen, som mest intressera folket och som folket först och sist borde ha klarhet i, av 

staten förbjudas? Det är med ett dylikt förbud för ögonen något så när förklarligt, att bärare av 

                                                 
48

 Olsson, 1907, s. 8 
49

 Ibid., s. 6 
50

 Ibid., s. 5 
51

 Ibid., s. 5 
52

 Marx, Karl, Kapitalet : kritik av den politiska ekonomin. Bok 1, Kapitalets produktionsprocess. 2013, passim 
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utpräglade politiska åskådningar anses som »sämre folk», och att personer, som inte alls bry sig 

om politik, anses som synnerligen respektabelt folk. Den förfärande obildning, d. v. s. andliga 

råhet, som tar sig uttryck i att en präst demonstrativt uppträder mot att en skald, som är 

socialdemokrat, föreläser över ett litterärt ämne, eller som tvingar en annan socialdemokrat att på 

grund av politisk åskådning taga avsked från lärarebefattningen vid en folkhögskola, blir under 

sådana förhållanden förklarligare. Det borde väl snarare ligga i statens intresse att stämpla den 

medborgare som ohederlig och brottslig, vilken inte med insikt och övertygelse tar parti i de 

frågor, som röra fäderneslandets utveckling.
53

 

 

Texten är tydligen så pass radikal att redaktionen känner sig tvungna att ta ställning och svara 

i en not: 

Härvidalag är det red. absolut omöjligt att biträda den ärade och erfarne författarens mening. Vi 

böra framför allt undvika det, som kan göra den populärvetenskapliga föreläsningssalen till en 

tummelplats för politiska sammandrabbningar. Man tänke sig frågan om proportionella val eller 

majoritetsval debatterad i föreläsningsföreningarna!
54

 

 

I artikeln kan urskiljas två syner på vad för slags verksamhet som kan accepteras i ett 

folkbibliotek. Den socialdemokratiske riksdagspolitikern Oscar Olsson, eller Olsson med 

Skägget som han också kallades
55

, vill se folkbiblioteket anordna politiska föreläsningar. 

Detta skulle vara folkbildning. Den högerpolitiska regeringen för tiden ville, i och med 

förbudet, det troligen inte. Den liberala redaktionen på Folkbiblioteksbladet ville det absolut 

inte. 

Denna uppsats historiska nedslag kretsar ju kring det första utnämnandet av 

bibliotekskonsulenterna 1912, och senare förflyttningen av dem 1974. Bland de två första som 

utnämndes var den utbildningsliberala Fredrik Hjelmqvist, bibliotekarie tillika sekreterare i 

SAB och medutgivare av Biblioteksbladet från dess första tryckår 1916.
56

 I denna första 

årgång trycktes också ett föredrag om folkbibliotek och samhället, som Hjelmqvist hållit året 

innan. Texten är samtidigt tillbakablickande och framåtblickande, och huvudfrågan som 

diskuteras är de problem som demokratiseringsprocessen och övergången till industrisamhälle 

innebar för Sverige. Lösningen fanns i folkbibliotekets folkbildningsarbete. 
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Hjelmqvist öppnar upp med att diskutera folkbibliotek som ett begrepp. Han säger att det kan 

föra med sig föreställningar kring institutionen som en ”barmhärtighetsinrättning”.
57

 Så är 

naturligtvis inte fallet berättar artikeln vidare. Inte heller tillhör folkbiblioteket någon viss 

ideologisk inriktning. ”Dess mål får ej vara att driva propaganda för en bestämd 

partiåskådning, utan att så långt dess möjligheter sträcka sig bidraga till fostrandet av 

dugande medborgare, de må nu höra till vilken samhällsklass, till vilket parti som helst.”
58

 

Folkbiblioteket ska vidare fungera som en ”andlig medelpunkt” för samhället där 

folkbildningen står över alla övriga problem.
59

 Industrialiseringen har brutit upp gamla 

invanda mönster och Hjelmqvist pratar om hur den ”patriarkaliska ordningen”, i både hem 

och arbete, gått förlorad.
60

 Visst kunde den stundom verka förkvävande på individen, men den 

gav också vishet om uppfostran och yrkesutbildning. ”Industrialismens tid har lossat på de 

gamla banden, hemmens auktoritet har minskats, och det ansvar, som mästaren i äldre tid bar 

för sina lärlingars utbildning har den moderne arbetsgivaren i regel ej någon känsla för.”
61

 

Dessutom hade en utvidgad rösträtt givit makt över Sverige till en större grupp människor. 

Det verkar ha funnits en oro för om fosterlandskänslan verkligen var som den skulle bland 

dessa: 

Den politiska rösträttens demokratisering har samtidigt utsträckt bestämmanderätten över 

fosterlandets öden till så gott som alla till viss ålder hunna män. 

Det är oerhört svårlösta men på samma gång för samhället - både stat och kommun - synnerligen 

viktiga problem, som genom den skildrade utvecklingen ställts fram för folkbildningsarbetet, icke 

minst folkbiblioteken. Huru skall man kunna bereda dessa stora skaror tillfälle till allmänt kulturell 

och yrkesutbildning? Huru skall man väcka intresse, där sådant ännu slumrar? Huru skall man 

kunna hos de unga och de gamla väljarmassorna skapa en känsla av samhörighet med svensk 

kultur och därmed inbördes?
62

 

 

Som beskrivet var tiden vid textens tillkomst en tid för förändring. Samtidigt var det första 

världskriget i full gång ute i Europa, vilket kan ha ökat på en känsla av oro. Sveriges framtid 

hade delvis lagts i en större grupp människors händer än tidigare, samtidigt som 

industrialismen lossat på invanda fostringsmönster. För att ena landets invånare behövdes en 

enhetlig, folkbildande institution. 
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Tiden fram till 1974 

Sekelskiftet och början av 1900-talet präglades av hårdnande motsättningar mellan borgerliga 

och socialister som kämpade om hur det Sverige, som nu var på väg in i moderniteten, skulle 

utvecklas. Klassmotsättningar gjorde sig ofta påminda och tog sig uttryck i till exempel 

Ådalshändelserna 1931.
63

 Från att de borgerliga regerat Sverige under lång tid började det 

under 1920-talet bildas regeringar från såväl den politiska högern som vänstern. Efter många 

och tidsmässigt täta regeringsskiften, så kom till slut en långvarig socialdemokratisk 

hegemoni, då socialdemokraterna kunde ses i regeringsställning från år 1936 till 1976.
64

 

Trenden med färre arbetande inom jordbruket fortsatte och från 1940 till 1960 minskade 

andelen sysselsatta inom sektorn från ca 40 % till strax under 12 %. Samtidigt skulle andelen 

sysselsatta inom industrisektorn nå sin topp med över 46 %.
65

 Efter den stora ekonomiska 

krisen under 1930-talet med rasande jordbrukspriser och ökad arbetslöshet, och, senare, 

Europas andra världskrig, så var det dags att på allvar börja bygga på det välfärdssamhälle 

som länge skulle komma att bli Sveriges signum.
66

 

Framförallt 1950-talets produktionstillväxt skapade ekonomiska möjligheter för de 

omfattande sociala reformer som börjat planeras för under mellankrigstiden. Utbyggnader av 

skola, vård och omsorg, och en allmän arbetstidsförkortning, gav efterhand mer fritid åt 

svensken på sin väg in i 1960-talet, samtidigt som vänsterideologiska vindar ven över många 

områden.
67

 

In på 1970-talet byggdes en centraliserad, hierarkisk statsapparat upp, där det gick en rak linje 

mellan centrala, regionala och lokala organ. Det togs beslut uppifrån kring olika 

försörjningsfrågor så som bostadsförsörjning, sjukvårdsförsörjning, utbildning et cetera, som 

skulle utföras via olika samhällsfunktioner genom övriga nivåer. Enligt litteraturvetaren och 
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kulturforskaren Sven Nilsson, blev denna ”samhällsteknik” så pass utbredd att till och med 

kulturen till slut också kunde bli till en ”försörjningsfråga”.
68

 

 

Nya visioner för kulturförmedling och bildning 

Under SAB:s årsmöte 1967 höll den nyss styrelseinvalda Ture Edblom ett föredrag om 

relationen mellan bibliotek och politik, som också trycktes i Biblioteksbladet samma år. 

Texten tar upp hur svenska bibliotek bör se sig själva som en del av en politisk verksamhet, 

och hela tiden vara öppna för att samverka med organisationer även utanför den direkta 

bibliotekssfären. ”Det dummaste av allt är att låtsas att politik inte angår biblioteken.”
69

 

Vidare ligger det på bibliotekets ansvar att anpassa sin verksamhet efter befintlig 

samhällsmiljö. För biblioteket att fungera väl som en samhällelig servicefunktion, måste det 

se till att det finns underlag, i form av ett folkets behov, för dess aktiviteter. Och folkets behov 

kräver mer än bara litteratur: 

De bibliotek som bara inskränker sig till att låna ut böcker och annan tryckt information och som 

därutöver kanske bjuder på lite musiklyssnande och möjligen någon sagostund och författarafton, 

betraktas obönhörligen som ganska perifera i det allmänna samhällssammanhanget och får en 

mycket begränsad slagkraft vid kommunicerandet med de grupper i samhället som leder dettas 

utveckling. De bibliotek, som i kraft av servicevilja fungerar inne i en massa andra 

samhällsföreteelser, lyfter sig in mot samhällslivets centrum, [...] [och] får en så central ställning 

att de bedöms som värdefulla, ja, omistliga för samhällets attraktionskraft.
70

 

 

Det finns en ton i texten som manar till biblioteken att ta för sig mer, att utveckla sin 

verksamhet på nya sätt, att vara mycket mer än bara utlåningsdepåer. Exakt på vad sätt lämnas 

i artikeln mest åt fantasin. 

Flera av artiklarna i Biblioteksbladet från mitten av 1960-talet och in på 1970-talet, kretsar 

kring tankar om att utveckla kulturcentrum i Sverige. ”Runt om i Europa finns exempel på 

denna kombination av olika kulturfrämjande institutioner, som numera oftast kallas 

kulturcentra.”
71

 Ansvarig utgivare för Biblioteksbladet år 1967, Erik G. Nyström, skriver 

detta, och följande, i en artikel om varför just biblioteket borde ta på sig rollen som 

kulturcentrum:  

                                                 
68

 Nilsson, 2003, s. 19 
69

 Edbom, Ture, ”Biblioteken och politiken” i Biblioteksbladet, årgång 52. 1967, s. 715 
70

 Ibid., s. 720 
71

 Nyström, Erik G., ”Biblioteket som kulturcentrum” i Biblioteksbladet, årgång 52. 1967, s. 831 



22 

 

Den tid är sedan längesedan förbi, då biblioteken enbart sysslade med böcker. Det moderna 

biblioteket vill snarare vara ett mediatek, som ger tillgång till inte bara böcker, [...]. Bibliotekens 

målsättning är att presentera en så vid och allomfattande kulturbild som möjligt. Det sker inte bara 

genom att ställa bibliotekets olika media till förfogande utan också i många fall genom att ordna 

utställningar, konserter, teaterföreställningar, föredrag och diskussioner.
72

 

 

Biblioteket hade goda förutsättningar för att ta på sig rollen som ett centrum för kultur. I 

mycket var det redan just så. Nu skulle verksamheten bara utvidgas. Men Nyström tar 

samtidigt också upp kritik av kulturcentertanken och faran med bibliotek som tar sig vatten 

över huvudet i frågan: 

[L]åt oss acceptera biblioteket som den naturliga grundstenen i ett blivande kulturcentrum. Vi 

måste hålla i minnet att bibliotekens uppgift är att distribuera kultur, att tillhandahålla information. 

Om biblioteken utvecklas till kulturcentra i större utsträckning än vad som redan skett får detta inte 

bli en anledning för bibliotekarierna att uppträda som experter på alla kulturlivets områden. [...] 

Kulturcentertanken får inte fuskas bort genom att uppgifterna läggs på okvalificerad personal.
73

 

 

En bild av en verksamhetsmässig balansgång träder fram. Bibliotekets uppgift ligger i att 

distribuera kultur. En bibliotekarie är inte nödvändigtvis en kulturexpert, men ska ha 

kunskapen att förmedla den. Men vad var det då som ytterst skulle bestämma hur 

folkbibliotekets verksamhet skulle ta sig uttryck? Som Edbom beskrev det så var det ju den 

”befintliga samhällsmiljön”, som skulle avgöra.
74

 Så vad var det för ett slags samhälle som 

folkbiblioteken skulle anpassa sig till under denna tid? Vad ansågs vara utmärkande för denna 

tids samhälle, av sagda samhälle själv? 

Liksom det idag kan talas om hur vi lever i ett informationssamhälle, stöter vi i artiklarna från 

Biblioteksbladet under tiden kring 1970, ofta på begreppet ’utbildningssamhälle’. En av 

artiklarna beskriver det svenska samhället för tiden som ett: ”[...] utbildningssamhälle, ett 

samhälle med ökad fritid och samtidigt med enorma behov av vuxenutbildning.”
75

 I artikeln 

Bibliotek och utbildningssamhälle kritiserar bibliotekarien Gunborg Nyman den svenska 

biblioteksvärlden och skriver att den organisatoriskt fortfarande grundar sig på system som 

skapades på 1930-talet, vilket inte alls håller måttet för vad 1960-talets samhälle kräver. Hon 

skriver vidare att skolväsendet genomgått stora förändringar sedan början av 1950-talet, att 

”[...] nya utbildningsvägar öppnats för ungdom och vuxen.”
76

 Det fanns vidare goda exempel 
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på hur övriga norden byggt ut biblioteksväsendet för att möta utvecklingen. Tyvärr hade inte 

Sverige tagit dem efter: 

I Sverige finns över huvud taget ingen genomtänkt plan för hur biblioteken ska fungera i 

utbildningssamhället. [...] Ett typexempel är t. ex. vårens förslag till vuxenutbildning, som nästan 

helt förbigår bibliotekens roll.
77

 

 

Vuxenutbildningen, som under det tidiga 1900-talet mer eller mindre skulle bli 

folkbibliotekets speciella ansvarsområde, åläggs nu tydligen andra institutioner. För att möta 

ett förändrat samhälles behov kräver Nyman ordentliga satsningar på såväl kommunal som 

regional, nivå. 

Att det är dags för större förändringar för folkbiblioteket är ett vanligt ämne bland artiklarna 

från slutet av 1960-talet. Bibliotekarien och författaren Karl Bolay, hävdar att inte bara 

organisationen bakom Sveriges bibliotek är förlegad. Själva de grundläggande normer mot 

vilka nya beslut om det framtida 1970-talets bibliotek fattas, är utdaterade och inte att jämföra 

med vad ett modernt bibliotek faktiskt behöver. Själva målsättningen är felriktad: 

Ett bibliotek skall inte blott vara en lånecentral för böcker eller andra media som förmedlar 

kunskap, upplysning, information, bildning och förströelse utan skall även vara ett aktivt utåtriktat 

kulturcentrum och samtidigt en mycket allsidig service-central, där datamatade informationer 

skakas fram av datatekniskt utbildade bibliotekarier.
78

 

 

Bolay går vidare och listar både verksamheter som det moderna biblioteket ska ägna sig åt 

samt lokalerna som behövs för att möjliggöra detta: 

Den nya funktionen ändras också genom att biblioteken i samarbete med alla slags organisationer 

anordnar konstutställningar, musikaftnar, författaraftnar, träffar med tonåringar, pensionärer och 

språkliga minoriteter sagostunder, barnteater, föreläsningar, kurser och studiecirklar osv. Dessa 

mycket differentierade verksamhetsformer kräver naturligtvis speciella utrymmen i form av 

artotek, diskotek, sagorum, utställningshall, föreläsningssal, studiecirkel- och forskarrum, TV-rum 

m. m. Av en fullgod service kräver även bibliotekskunderna även skrivmaskinrum, rökrum, 

hobbyrum och cafeteria.
79

 

 

Vidare sammanfattar Bolay sina påståenden genom att tala om ett modernt samhälles krav. De 

bibliotekskunder han beskriver, är produkter av ett utbildningssamhälle. För att möta detta 

folkets behov så krävs det att folkbiblioteket ska kunna agera både som en ”[...] allomfattande 
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informations- och servicecentral, jämte ett kulturcentrum [...]”
80

 Folkbibliotekets uppgifter 

kan alltså delas upp om två. 

Men som tidigare visats var det inte alla som var fullt positivt inställda till en utveckling av 

folkbiblioteket som ett kulturcentra. I en debattartikel ställer bibliotekarien Sven Wahlberg, 

angående folkbibliotekens verksamhet, en av humanistiska ämnens influerad 

”kulturpyttipanna” mot vad som beskrivs en naturvetenskapens ”genomtänkt logiskt uppbyggt 

smörgåstårta”, och listar vidare, likt Bolay, de många aktiviteter som ett folkbibliotek under 

denna tid förväntas ha i sitt program, för att till slut sammanfatta med ”[...] och allt vad det 

heter.”
81

 Artikeln driver tesen att folkbibliotek, likt samhället i övrigt, tvingats till PR-

verksamhet för att legitimera sin organisation. Besökarna försöks lockas till det ’nya moderna 

biblioteket’. Det finns lika många allmänkulturella aktiviteter som det finns bibliotekarier, och 

detta på bekostnad av en långsiktig plan för det som faktiskt spelar roll. Nämligen: ”Hur skall 

biblioteket anpassa sig till utbildningssamhället?”
82

 ”Någon måste formulera 

framtidsvisionen. Tillsyningsmyndighet? SAB?”
83

 

Bengt Hjelmqvist
84

, gör ett försök. 

I artikeln Vision och vilja öppnar han tidigt med att ursäkta sig för läsaren: 

[D]et existerar en kompakt okunnighet om det verkliga läget på biblioteksfronten i vårt land, det 

existerar en lika kompakt okunnighet om de möjligheter, som ett modernt bibliotek erbjuder, om 

den roll, som det kan och bör spela i dagens samhälle. Vi har alla vår andel av ansvaret för att 

okunnigheten är stor.
85

 

 

Hjelmqvist skriver om hur 1960-talets samhälle ställer andra krav på folkbiblioteket än vad 

det först hade utvecklats för. Utbildningssamhället kräver en institution som kan ta vid där 

skolan tar slut. Samtidigt ska folkbibliotekets kulturförmedlande roll ökas:  

Vad de nya biblioteken vill vara är centra för kulturlivet i vid bemärkelse. [...] Rollen som säljare 

av kultur blir mer och mer bibliotekens. Man möter tendensen både i de stora biblioteken och i de 
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små. Musik och konst får allt större utrymme. [...] Tendensen att låta biblioteket bli kulturcentrum 

avspeglas i en tendens att samla kommunens kulturella institutioner under en och samma 

styrelse.
86

 

 

Artikeln prisar utvecklingen. Den allmänkulturella verksamheten är en god sak för samhället. 

Det är också bra att folkbiblioteken organisatoriskt har börjat ordnas in under kulturstyrelser. 

I enstaka fall har man gått en annan väg: man har återgått till den gamla metoden att låta 

skolstyrelsen handha biblioteksärendena. Det är inte bara historiskt en återgång till äldre 

förhållanden. Också i realiteten betecknar det en tillbakagång. Även om man har aldrig så goda 

avsikter, är det svårt att undvika, att biblioteksintressena blir klämda mellan de krav, som den 

starkt expanderade skolan ställer.
87

 

 

Det här är intressant. Fastän de flesta verkar vara överens om att ett modernt 

utbildningssamhälle behöver ett bibliotek med någon form av folkbildande roll, så är det av 

högsta vikt att folkbiblioteken distanserar sig från den utpräglade skolvärlden. Biblioteket 

som institution är inte endast en variant av de skolor som finns. Det är någonting annat. 

Välfärdsarbetet var i full gång ute i resten av samhället och folkbiblioteket skulle se sig som 

en självklar del av det. Hjelmqvist tar upp den sociala biblioteksverksamheten och här handlar 

det mest om bokförsörjning; till sjukvårdsinrättningar, ålderdomshem och pensionärshem, 

fångvårdsanstalter et cetera. Språkliga minoriteter har också blivit en aktuell grupp med behov 

som skulle sörjas för. En ökad arbetskraftsinvandring hade gjort att hemlandsspråken i 

Sverige ökat markant i antal, och Hjelmqvist efterlyser samarbeten med ambassader och över 

internationella gränser.
88

 Även de i artikeln kallade, ”erotiska minoriteterna”, 

uppmärksammas i fråga om principer för bibliotekens bokurval.
89

 Överhuvudtaget så 

uppmärksammas grupper som kan ha speciella behov, och hur folkbiblioteket kan tillgodose 

dessa. 

Artikeln tar tidigt upp ”den missnöjde låntagaren” som en drivkraft. Att biblioteket blir utsatt 

för kritik är en bra sak eftersom, ”Bibliotek är förvisso inte något självändamål. Deras uppgift 

är att stå allmänheten till tjänst och ju större krav allmänheten ställer, desto större tyngd kan 

biblioteksledningen lägga i sina krav gentemot de anslagsbeviljande myndigheterna.”
90
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Sammanfattningsvis, vad som ska strävas efter, hur ett framtidens ”Bibliotopia” ska byggas 

upp, beskrivs av Hjelmqvist så här: 

Ur de spridda dragen av det som hänt de båda sista åren växer fram bilden av det nya biblioteket, 

ett bibliotek som når ut till alla, som har lokaler som ger trivsamhet och studiero, som har en 

central funktion i kulturarbetet, som sörjer för minoriteterna, som har personal som räcker till för 

alla serviceuppgifterna, men där det ändå, hoppas jag, skall finnas en missnöjd låntagare, som vill 

ha biblioteket ännu bättre.
91

 

I Hjelmqvists vision ska alla samhällsgrupper ha anledning till att besöka folkbiblioteket. 

Folkbiblioteket är en samhällsservande institution vars verksamhet bestäms av vad Sveriges 

invånare behöver. Dess verksamhet bestäms av låntagarnas behov.  

                                                 
91
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Detta kapitel vill svara på frågeställningarna som står skrivna under det inledande kapitlet, 

genom en sammanfattande diskussion som hålls över tre delar. En som fokuserar på tiden 

kring 1912. En som fokuserar på tiden kring 1974. Och slutligen en som jämför de båda. 

Kapitlet, och uppsatsen, avslutas sedan med övergripande, reflekterande del. 

 

En folkbildningsdiskurs 

Omkring tiden vid skapandet av en institutionaliserad, regional översyn för svenska 

folkbibliotek, i och med utnämnandet av bibliotekskonsulenterna 1912, kretsade den 

bibliotekspolitiska debatten, i mycket, runt begreppet folkbildning. Hela debatten kunde ses 

röra sig inom en folkbildningsdiskurs. 

 Folkbildningsbegreppet som ett diskursivt tecken, vid sekelskiftet år 1900, befann sig i ett 

debattklimat som fortfarande var starkt färgat av nationalromantiska värderingar och 

traditioner från 1800-talet. Samtidigt var samhället på väg att i grunden förändras. 

Krav på utvidgad rösträtt och en bredare maktfördelning överhuvudtaget, över både 

arbetsplats och över nationens framtid i övrigt, gjorde så att folkets bildning hamnade i fokus. 

Det är inte svårt att tänka sig hur en rädsla för ’den obildade massan’ var högst påtaglig bland 

flera av de styrande. Till exempel så var storstrejken 1909, enligt kritiker, på väg att utvecklas 

till fullskalig anarki, och många förstod att det behövdes gemensamma forum för 

samhällsklasserna att närma sig varandra. Krav på folkbildning från konservativa, 

traditionella håll, uttrycktes ofta i frågan, med drag som påminner om ett fostrande. De 

obildade skulle lyftas upp från okunskapen och upplysas på rätt sätt; de skulle fostras till att 

bli goda medborgare. Vi kan skönja ett språk, ett sätt att uttrycka sig, som kan sägas utgöra en 

borgerligt, fostrande, disciplinerande folkbildningsdiskurs. 

Samtidigt hade socialistiska folkrörelser redan en stark tradition, om än en ung sådan, kring 

vad vi här kallar för folkbildning. Studiecirklar, föreläsningsverksamheter et cetera, ökade 

arbetarens, bondens, med fleras, kunnande och gjorde dem bättre skickade att tala för sin sak, 

att bli till goda medborgare. Här kunde dock synen på vad folkbildning faktiskt innebar i 

praktik skilja sig mot vad som beskrivits i föregående stycke. Utbildningsprocessens 

framgång vilade till stor del på den som skulle utbildas själv. En bild av en mer öppen relation 
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mellan bibliotek och användare, där folket är med och bestämmer över verksamhet och 

innehåll, träder fram, och vi kan tala om en socialistiskt, självbildande, emancipatorisk 

folkbildningsdiskurs. 

Folkbildningsdiskursen var vid tiden på väg att anta en hegemonisk position. Men dess 

bärande begrepp, folkbildning, var ännu inte klart definierat. Folkbildning, som begrepp, utgör 

därför här en så kallad flytande signifikant, en term vars meningsinnehåll försöker fyllas av 

representanter från antingen den ena eller den andra, konkurrerande diskursen. Inom 

folkbildningsdiskursen kan vi alltså se andra diskurser verksamma: den disciplinerande 

folkbildningsdiskursen och den emancipatoriska folkbildningsdiskursen. 

I artiklarna som presenterats förs alltså en diskursiv kamp om att få definiera begrepp. Detta 

för att bestämma innehållet i den övergripande folkbildningsdiskursen, som befann sig i 

rubbning. Det som knyter de kämpande tillsammans är att de ser folkbildningen som en 

nödvändig politisk handling för att säkerställa en positiv utveckling för Sverige. Detta fastän 

anledningen till målet för utvecklingen kunde skifta utifrån olika diskursiva lägers 

övertygelser. Eftersom det fanns vilja på alla sidor om partigränser och ideologiska 

övertygelser, till att skapa en folkbildande institution, fanns det också goda förutsättningar för 

folkbiblioteket att utvecklas under denna tid. 

 

En kulturförmedlingsdiskurs 

Sverige år 1974 såg på sig själv som ett utbildningssamhälle. Invånarna hade fått mer fritid. 

Men det fanns också ett större behov av vuxenutbildning utanför skolornas ansvarsområden. 

Samtidigt som folkbiblioteket skulle fortsätta sin roll som en folkbildande institution, så var 

skolsfären inte dess naturliga hemvist. Organisatoriskt tjänade folkbiblioteket på att sorteras 

under kulturnämnder, och dess kulturförmedlande roll är ett starkt återkommande tema under 

denna tid - så starkt återkommande och dominerande att vi kan tala om en 

kulturförmedlingsdiskurs, vid sidan av den folkbildande diskursen. 

Folkbibliotek skulle inte konkurrera med skolan. Dess folkbildande funktion, liksom 

basfunktioner som till exempel utlåning, skulle däremot fortsätta. Även social 

biblioteksverksamhet var en viktig uppgift som skulle hållas efter. Detta samtidigt som den 

allmänkulturella verksamheten skulle säljas in till bibliotekskunder för att ge dem fullgod 
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service. Artiklarnas formuleringar kan ibland föra tankarna till folkbiblioteket som ett, på 

marknaden konkurrerande, företag. 

Det talas vid den här tiden mycket om folkbibliotekets möjligheter till att agera kulturcentra. 

Konstigt nog däremot inte särskilt mycket om vad detta skulle göra för faktisk nytta för ett 

utbildningssamhälle, med tanke på att verksamheten skulle anpassas efter sin samhälleliga 

omgivning. Det kan nu tänkas att den debatten hölls mer i andra forum som fokuserade mer 

på kulturens faktiska innehåll, men det i sig berättar också någonting intressant. I detta forum 

vet representanter för olika diskursiva läger att folkbiblioteket ska ägna sig åt kulturell 

verksamhet. När verksamhetens innehåll kommer på tal så kastas det ofta fram ett sjok med 

aktiviteter som är allmänt erkända som kulturella, och som blir stämplade som 

allmänkulturella. Detta fenomen liknar det exempel som togs upp i själva uppsatsens 

inledning, taget ur Rasmus Fleischers resonemang om det digitala biblioteket. I så fall kan 

också begreppet kultur, liksom folkbildning tidigare, också betraktas som en flytande 

signifikant. 

När det gäller den allmänkulturella verksamheten så finns det de som talar för en ökning och 

de som talar för en återhållsamhet. Det är inte så mycket kulturens vara eller icke-vara som 

vilken typ av kultur, och i vilken mängd. Det kan nu talas om vad som här ska kallas för en 

progressivt allmänkulturell kulturförmedlingsdiskurs och en konservativt traditionell 

kulturförmedlingsdiskurs. Den traditionella kulturdiskursen vill fortsätta satsa på 

folkbibliotekets basfunktioner medan den allmänkulturella diskursen ser det som viktigare att 

bredda sin verksamhet för att försöka öka antalet besökare. Frågan verkar kretsa kring om hur 

mycket folkbiblioteket ska vara villigt att anpassa sin basverksamhet kring vad deras 

användare vill ha. 

 

Jämförelser 

De båda tiderna som har varit aktuella för uppsatsen bär gemensamt att de, av sin samtid, 

beskrivs som tider i förändring. Samhället förändrades. Därför måste folkbiblioteket förändras 

med det. Ur tiden vid sekelskiftet 1900 kom den nationalistiskt färgade 

folkbildningsdiskursen för att stanna i den bibliotekspolitiska debatten. Inom den 

hegemoniska folkbildningsdiskursen pågick en kamp mellan den disciplinerande- och den 

emancipatoriska folkbildningsdiskursen. När vi ser till debatten under 1960- och 1970-talet så 
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kan vi dra slutsatsen att det var den emancipatoriska diskursen som fått överhanden. 

Folkbiblioteket var politik. Folkbibliotekets verksamhet skulle kunna påverkas av besökarna. 

Det var inte så att det inte pratades om kultur i samband med folkbibliotek, vid tiden kring 

1912. Men vid tiden kring 1974 så var temat så pass dominant att debatten skedde inom en 

kulturförmedlingsdiskurs. Folkbibliotekets roll låg fortfarande inom ramarna för den 

folkbildande diskursen. Men förändringar i samhället gjorde att kulturförmedlingsdiskursen 

också lades till den bibliotekspolitiska debatten. Inom den hegemoniska 

kulturförmedlingsdiskursen pågick en kamp mellan den allmänkulturella 

kulturförmedlingsdiskursen och den traditionella kulturförmedlingsdiskursen. 

Här följer en enkel figur för att lättare visa på hur denna uppsats ser på de behandlade 

diskurserna kring tiderna som studerats: 

Folkbildningsdiskurs (ca 1912) Kulturförmedlingsdiskurs (ca 1974) 

Disciplinerande 

folkbildningsdiskurs 

Emancipatorisk 

folkbildningsdiskurs 

Traditionell 

kulturförmedlings-

diskurs 

Allmänkulturell 

kulturförmedlings-

diskurs 

 

I diskussioner kring folkbibliotekets roll från de både tidsmässiga nedslagen kan vi se 

mönster. Det går att dra flera slutsatser ur jämförelser mellan biblioteksdebatter kring 1912 

och 1974. Denna uppsats vill peka på en speciell. Mycket av biblioteksdebatten vid dessa 

tider kretsar kring frågan om vad som i grunden ska bestämma över folkbibliotekets 

verksamhet och innehåll. Är det upp till folkbiblioteket att bestämma vad som är bäst för sina 

användare? Eller ska användarna bestämma folkbibliotekets verksamhet och innehåll? 

 

Avslutande reflektioner 

Bland alla de bibliotekstyper som existerar så tycker jag att folkbiblioteket är den mest 

spännande. I bibliotekslagen från 2013 kan vi i den första paragrafen under rubriken 

Folkbibliotek läsa: ”Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 

användarnas behov.”
92

 Alla ska kunna använda ett folkbibliotek, och folkbiblioteket ska, 

därmed, vara anpassat till allas behov. Det finns vissa huvudsakliga basverksamheter som via 
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tradition och lag, ska finnas på ett folkbibliotek. Men ytterst ska dess innehåll alltså 

bestämmas av vad alla behöver. Frågan om folkbibliotekets roll i samhället är förstås en evigt 

pågående fråga om vad samhället just i detta nu, behöver. Vad denna studie har tagit sig för är 

att beskriva tider där samhället nyss genomgått stora förändringar. Sverige vid sekelskiftet år 

1900 var på väg att gå från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. 

Sverige vid 1960- och 1970-talet var mitt uppe i bygget av ett välfärdssamhälle samtidigt som 

servicesektorn växte fort. Detta var förutsättningar för hur biblioteksdebatten kunde föras, hur 

diskurser kunde utvecklas, och därmed också för hur folkbiblioteket faktiskt kunde utvecklas. 

Under arbetets gång har materialet växt. Inte i storlek, men i innehåll. Det har märkts att 

studien lätt skulle ha kunnat jobba vidare åt en mängd olika håll. Framförallt så skulle den 

med ett större utrymme ha kunnat gå djupare in i de teman som ibland bara har skymtats. 

Folkbibliotekets relation till kyrkan, folkbiblioteket som en politisk aktör, folkbiblioteket som 

en konkurrerande serviceorganisation et cetera. Materialet kan ge uppslag åt många olika 

sorters studier. Det ska också sägas att Folkbiblioteksbladet och Biblioteksbladet förstås bara 

är två av många källor som kan behandlas för att studera nämnda teman. 

Denna uppsats började skrivas med målet att studera intern bibliotekspolitisk debatt kring två 

historiska händelser som här har setts som tecken på större förändringar i föreställningar kring 

folkbibliotekets roll i samhället. Att bibliotekskonsulenterna först sorterades in under 

Skolöverstyrelsen och sedan under Kulturrådet, hade kunnat bero på rent praktiskt 

organisatoriska frågor. Men som denna studie beskriver det så är dessa förändringar länkade 

till större samhällsförändringar som har satt villkor för hur det svenska folkbiblioteket har 

kunnat utvecklats. Bibliotekspolitiken som var, som den fördes vid tiderna för denna uppsats 

nedslag, är en del av vad folkbiblioteket är idag. Att förstå folkbibliotekets tidigare utveckling 

är till hjälp för den som vill förstå folkbibliotekets framtida utveckling.  
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