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”Till ett folks uppfostran”. Folkbiblioteket som förmedlare av legitim kultur

Sara Lundström

            Abstrakt

Uppsatsen syftade till att påvisa biblioteket som bärare av och uttryck
för den legitima kulturen enligt Pierre Bourdieus kulturbegrepp.
Folkbibliotekens ideologiska mål och medieurvalspolitik studerades
som viktiga dispositioner i bibliotekens habitus. Uppsatsen redogjorde
för bibliotekariernas utbildning och sociala tillhörighet med avsikt att
utröna dessa faktorers vikt vid inskolning i habitus, vilket författaren
ansåg som en viktig faktor i kontinuiteten av vidarebefordring av dessa
dispositioner. Slutligen studerades debatten kring GÖK-projektet,
vilken i sammanhanget sågs som ett exempel på en situation där en
hotad ortodoxi tvingas att formulera sig för att kunna försvara sin
existens.
Författaren ansåg sig kunna belägga biblioteket som en viktig agent för
den legitima kulturen, vilket också lett till uteslutning av avvikande
kulturformer. Hon menade att bibliotekariernas minskade ideologiska
skolning varit en av de faktorer som möjliggjort de senaste årens
förändringsarbete inom folkbiblioteken. Hon såg positioneringen i
GÖK-debatten till stor del som försvar för olika generationers syn på
bibliotekens mål.
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1. Inledning

Jag har länge irriterats av bibliotekens negativa inställning till populärlitteratur 

och funderat över vilken roll den kan spela i det faktum att arbetare är så ointresserade 

av biblioteken. Detta var bakgrunden till en enkät i syfte att kartlägga låntagarna och 

deras attityder till bibliotekets bestånd av skönlitteratur jag utförde under min 

fältstudietid på Uppsala Stadsbibliotek. Under fältstudietiden kom jag dock att se att 

den kvalitativa diskrimineringen inte bara gällde skönlitteratur utan även vissa typer av 

fackböcker. Jag började också se att biblioteket för många rimligtvis måste ha en 

officiell prägel,  varför jag började misstänka att en viktig anledning till att en så stor 

del av biblioteksanvändarna utgörs av högutbildade hade mer ideologiska orsaker. Detta

är bakgrunden till denna uppsats tillkomst. Jag vill här betona att den kritik jag riktar 

mot de kvalitetsdefinitioner som dominerar i biblioteksvärlden inte bör tolkas som 

principiellt ogillande av de kulturprodukter de främjar, utan bör snarare ses som kritik 

av dessas konsekvenser för beståndens mångsidighet. Det bör påpekas att begreppet 

”bibliotek” i uppsatsen syftar på folkbibliotek om inget annat anges. 

Slutligen vill jag tacka min handledare Kerstin Norlander för råd, hjälp och 

uppmuntran,  samt min klasskamrat Anna Petterson för hjälp med litteratur för avsnittet 

om GÖK-debatten.

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att påvisa bibliotekets roll som bärare av och uttryck 

för den legitima kulturen enligt Pierre Bourdieus kulturdefinition. Härvid kommer 

särskilt kvalitetsdefinitioner och medieurvalsprinciper att studeras, men även 

folkbildningstanken behandlas. En diskussion om bibliotekariernas sociokulturella 

bakgrund och införlivande i yrkesetos ingår också, eftersom jag anser denna vara av stor

vikt för formandet och vidarebefordran av de ideologiska inslagen i bibliotekarierollen. 

Den fråga jag främst velat besvara är varför biblioteken i så hög grad kommit 

att utesluta kulturyttringar som intresserar en stor del av det befolkningsunderlag de ska 

betjäna. (Det är t ex inte många bibliotek som i större utsträckning grundar sig på 

låntagarnas önskemål vid inköp eller som använder sig av utomstående grupper som 

3



hjälp vid inköp av litteratur i fackämnen.) En annan är hur det kom sig att GÖK-

projektet gav upphov till en så inflammerad och okontrollerad debatt. 

1.2.Metod och källmaterial

Som analysmetod använder jag mig av Pierre Bourdieus kultursociologiska 

teorier. Jag anser dessa vara särskilt användbara i sammanhanget eftersom de utgör en 

användbar modell för att studera processer och spänningar inom kulturområdet. 

Dessutom innebär Bourdieus betoning på bildningens betydelse det möjligt att definiera

samhällsklasser som mindre statiska än t ex de marxistiska teorierna. Detta har visat sig 

vara användbart för mig. Som källor använder jag mig främst av offentliga utredningar 

men även av vetenskapliga artiklar och debattartiklar.

Det största problemet vid uppsatsarbetet har varit den stora bristen på 

bibliotekshistoria. Förutom verk som enbart behandlar enskilda bibliotek, ofta i 

memoarform,  eller som bara behandlar mycket korta perioder, har jag endast lyckats 

hitta två bibliotekshistoriska monografier och två mer översiktliga artiklar. Dessa har 

jag emellertid använt flitigt. Jag har inte heller lyckats uppbringa några verk eller 

artiklar som behandlar bibliotekens ideologier med någon form av analytiskt perspektiv.

Denna brist har lett till att jag till största del själv fått genomföra min egen 

grundforskning, vilket givetvis tagit mycket tid i anspråk.

Av omfångs- och avgränsningsskäl har jag valt att i arbetet bortse från den 

litteratur som särskilt behandlar barn- och ungdomsbibliotek. Av samma anledning har 

jag inte heller närmare behandlat den betydelse bibliotekens arkitektur, organisation och

klassifikation kan ha för bibliotekens framtoning, vilket ursprungligen varit min avsikt. 

Dessa faktorer berörs dock helt kort i avsnitt 5.2., 5.3. och 6.
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2. Bakgrund

2.1. Bourdieus kultursociologiska teorier

Eftersom jag kommer att grunda min analys på Pierre Bourdieus 

kultursociologiska teorier kan det vara på sin plats att definiera de viktigaste begreppen 

inom dessa och exemplifiera hur de kan användas på biblioteksområdet.

2.1.1. Bourdieus kulturbegrepp

Begreppet symboliskt eller kulturellt kapital hör till de centrala i Bourdieus 

sociologiska system. Symboliskt kapital betecknar det som en social grupp känner igen 

som värdefullt och som tillerkännes värde. Det symboliska kapitalet och den som 

innehar det åtnjuter förtroende inom gruppen i fråga. (Broady, 1989b:4). Med kulturellt 

kapital menas symboliskt kapital i de former det tar i samhällen som i stor utsträckning 

förlitar sig på skriftspråk. Bourdieu menar att skrivkonst och moderna 

utbildningsinstitutioner möjliggör nya former av symboliskt kapital och nya sätt att 

lagra, byta och överföra detsamma. De symboliska tillgångarnas bevarande och 

överförande är här inte längre helt beroende av individer utan de kan bevaras i 

objektiviserat tillstånd, d v s i  texter, överföras av institutioner samt lagras i t ex 

examina. I och med detta förfarande blir det möjligt för sociala grupper att behärska hur

tillgångarna förvärvas och även vilka som får tillägna sig dem och på så vis 

monopolisera tillgångarna. (S 17)

I detta sammanhang är det viktigt att beakta att Bourdieu i sina senare arbeten, 

där hans teoretiska begrepp är färdigutvecklade, använder begreppet kultur uteslutande i

den betydelse vi i Sverige lägger in i begreppet finkultur. Ett begrepp som ”folklig 

kultur” är för honom en självmotsägelse. Bourdieu menar att de folkliga klasserna 

domineras av och tvingas förhålla sig till en kultur de till stor del känner sig främmande 

för och som i huvudsak inte är deras egen. (Broady, 1989b s15) Han har dock i sina 

tidigare arbeten även undersökt dessa klassers estetik och kultur. Ett exempel på detta är

ett arbete om fotografi och fotograferande, Un  art moyen. Essai sur les usages sociaux 

de la photographie. (Broady, 1989b s 39) Andra begrepp som används av Bourdieu och 

hans lärjungar för begreppet kultur är dominerande eller legitim kultur. I detta arbete 

har jag valt att använda termen legitim kultur eftersom jag anser att den tydligast 

uttrycker den särställning som norm och måttstock den så kallade finkulturen har. 
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Det kulturella kapitalet en individ eller en grupp har uttrycks i dess smak. Den 

smak som uttrycker den högsta graden av idenitifikation med den legitima kulturen 

kommer på så vis att definieras som god smak. (Bourdieu, 1986, s 244) De grupper som

kommit att monopolisera det kulturella kapitalet utvecklar konserverande strategier för 

att försvara denna position. Detta ger upphov till ortodoxi, en oftast outtalad definition 

av vad som utgör god smak och praxis på det aktuella området. (Bourdieu, 1989a s 44)

Bibliotekets och bibliotekariens kulturella kapital är i mångt och mycket 

detsamma som på det intellektuella fältet i stort. (Begreppet fält definieras nedan i 

avsnitt 2.1.3.) Dock kan folkbildningstanken sägas vara central, eftersom den utgör  

folkbiblioteksverksamhetens ideologisk grund.

2.1.2. Habitus

Då det kulturella kapitalet förkroppsligas i en individ uttrycks det som habitus. 

Habitus utgörs av ett system av dispositioner som bestämmer hur individen reagerar i 

givna situationer och sammanhang. (Begreppet dispositioner inbegriper bl a 

värdesystem och normer för och anledningar till handling.) Habitus yttrar sig i 

praktiker, d v s individens ovan nämnda aktioner och reaktioner (Broady, 1989a:20) och

bestämmer även hur vi tolkar omvärlden. Detta innebär bl a att en och samma handling, 

t ex  att välja en viss utbildning kan ha helt skilda meningar för två olika individer 

beroende på vad handlingen uttrycker för de grupper de tillhör. (S 22) Habitus är både 

strukturerat och strukturerande, d v s det både kommer av och bidrar till att upprätthålla 

givna sociala förhållanden och människan fungerar både som produkt och (re)producent

av sina levnadsförhållanden. (S 23) 

I följande uppsats ses bibliotekets ideologi och målsättningar som viktiga 

dispositioner i och med att de utgör den norm vartill alla bibliotekarier måste förhålla 

sig på något sätt samt att de mer eller mindre medvetet uttrycks i bibliotekets 

verksamhet. Naturligtvis är detta ett riskabelt förhållningssätt, eftersom individens 

habitus grundläggs i barndomen, vilket givetvis inte är fallet med en yrkesetos. Jag 

kommer dock att i avsnitt 4.1. visa hur bibliotekarieutbildningen fungerar som 

inskolning i detta habitus.

2.1.3. Fält
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Ett fält utgörs av relationer och spänningsförhållanden mellan grupper, 

individer och institutioner som strider om legitimitet och status på ett gemensamt 

område. Fältet karakteriseras av specialiserade agenter och institutioner, gemensamt 

kulturellt kapital samt specifika investeringar, insatser och vinster. (S 2 f.) Det 

viktigaste vid kartläggningen av ett fält är studiet av de objektiva relationerna mellan de

positioner som intags av de agenter som konkurrerar om legitimiteten, eftersom fältets 

struktur definieras av detta system. Aktörernas habitus måste också studeras och dess 

förhållande till den dominerande klassen analyseras. (S38 f.)

Personligen är jag tveksam till huruvida biblioteksområdet kan ses som ett 

autonomt fält. Snarare tror jag att de olika grupperna inom biblioteksvärlden agerar på 

den offentliga kulturens större fält, där andra positioner intags av t ex kulturpolitiker, 

andra kulturinstitutioner och intellektuella. Möjligen kan biblioteksvärlden ses som ett 

del- eller pseudofält, där de agerande intar positioner efter vilka av det större fältets 

aktörer de identifierar sig med. 

2.1.4. Uppsatsens disposition

Jag kommer att inleda med en studie av bibliotekens målsättningar och 

urvalspolitik, där dessa ses som uttryck för viktiga dispositioner i bibliotekens habitus. 

Därefter studeras bibliotekariernas inskolning i habitus samt deras förutsättningar för 

identifikation med detta habitus. Slutligen ägnas ett kapitel åt debatten kring GÖK-

projektet. Denna debatt ses i sammanhanget som en situation där ortodoxin hotas, och 

dess försvarare formulerar ortodoxin genom att försvara den. Men innan jag gör det, 

kan det vara bra att känna till något om den historiska bakgrunden till folkbibliotekens 

utveckling samt att veta något om hur denna gick till. Det ska vi ägna oss åt i nästa 

avsnitt.

2.2. Folkbibliotekens historia i Sverige

2.2.1. Folkbibliotekens föregångare
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Även om folkbiblioteken i Sverige har sina rötter så långt tillbaka som till 

reformationen, måste de mer direkta föregångarna sökas i 1800-talet, t ex i de 

kommersiella lånebibliotek som uppstod tidigt på 1800-talet och som vid seklets mitt 

återfanns i så gott som varje svensk stad. Lånebiblioteken användes från början främst 

av de högre klasserna, men kundkretsen kom senare att sjunka socialt, och eftersom 

beståndet måste anpassas efter kundkretsen ledde detta till att de kommersiella 

biblioteken kom att domineras av s k ”trivialromaner”. De fick tack vare detta dåligt 

rykte, och när folkbiblioteken byggdes upp i början av 1900-talet kände den tidens 

bibliotekarier ett behov av att markera skillnaden mot de ”deklasserade” lånebiblioteken

- de skullt inte bli som dessa ”lånebarer”. (Åberg s 50f.)

Omkring 1800 uppstod tanken att de lägre klassernas läsning kunde vara av 

samhälleligt intresse. Då började också synen på folkbildning som mänskligt, inte bara 

moraliskt/religiöst och materiellt, utvecklande växa fram med bakgrund i bl a Rosseaus 

tankar. Franska revolutionen hade väckt krav på folkets rätt att självt bestämma 

villkoren för sin tillvaro, och detta inbegrep rätten till kunskaper. Men folkbildning 

kunde också gagna det rådande samhället genom att kanalisera folkets 

bildningssträvanden och leda in dem på mer ”ofarliga” vägar. Man menade från 

konservativt håll att kunskaper kunde göra folket immunt mot den liberala och senare 

de socialistiska och frireligiösa irrlärorna.(S 51f.) Detta kan ses som bakgrund till de 

sockenbibliotek som instiftades som följd av en föreskrift i 1842 års folkskolestadga:

För underhållande av de i skolan förvärvade kunskaper och synnerligen för befrämjande 

av en sann kristlig bildning ... åligge det ock prästerskapet att uppmuntra till inrättandet och 

begagnandet av sockenbiblioteker samt därtill tjänliga böcker föreslå. (Enl. Åberg 

s 53, min kursivering.)

Föreskriften innebar dock inget absolut krav på bibliotek, och det ekonomiska 

ansvaret för dessa ansågs ligga på kommunerna samt den privata välgörenheten. 

Sockenbibliotekens verksamhet kom också att i mycket styras ”uppifrån”, och det var 

ont om litteratur som föll inom allmogens intressesfär. Den som förekom var ofta båda 

otillräcklig och nedlåtande förenklad. Sockenbibliotekens bestånd kom att domineras av

andaktsböcker, föråldrad lantbrukslitteratur och okritiskt patriotiska skrifter. Det 

seglivade motståndet mot den ”skadliga” skönlitteraturen mjuknade något mot seklets 

slut, men de romaner som då köptes in var i regel strängt moraliserande. 80-
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talistlitteraturen var t ex så gott som bannlyst, och inte heller 90-talisterna accepterades 

riktigt. (S 53f.)

Som en stadens motsvarighet till landsbygdens sockenbibliotek kan man se de 

bildningscirklar och arbetarföreningar som började uppstå mot 1800-talets mitt med 

anledning av Sveriges ökade urbanisering och den politiska oro som trängt fram som 

följd av liberalismens ökande inflytande. Även om dessa föreningar från början kunde 

innehålla radikala element övertog representanter för medel- och överklass snart 

ledningen, inte minst ekonomiskt, och förde in verksamheten på mer konservativa 

linjer. Den främsta målgruppen kom att bli den lägre medelklassen och arbetarklassens 

övre skikt. ”arbetar”-bibliotekens bestånd dominerades av religiös 

uppbyggelselitteratur, reseskildringar och ofarliga romaner. (S 54)

Fr o m 1880-talet bedrevs viss folkbildningsverksamhet från universiteten i 

form av olika sorters ideella föreningar. Dessas program omfattade främst politiska och 

sociala moment och flertalet var liberala. Även socialdemokratiska och konservativa 

föreningar förekom. Gemensamt för föreningarna var utvecklingsoptimism och en 

kulturhumanistisk grundsyn samt övertygelsen att de bildade klasserna måste gå i täten 

för folkbildningsarbetet. Man menade att dessa hade ett socialt ansvar för de ”sämre 

lottade” och att bildning kunde övervinna den sociala ojämlikheten. Däremot var 

meningarna angående huruvida denna bildning skulle hämtas från finkulturen eller om 

den skulle nyskapas av arbetarklassen delade, både mellan olika akademikerföreningar 

(t ex Verdandi och Heimdal) och mellan akademiker och arbetarrörelse. (S 56f.)

Studentföreningarna spelade en viktig roll som inspiratörer, pådrivare och 

organisatörer i den framväxande folkbildningen. Folk- och studiecirkelsbibliotek 

byggdes till stor del upp av studenter från dessa föreningar och några av föreningarna, t 

ex Verdandi och Heimdal, gav ut skrifter som avsåg att möta bibliotekens behov av 

lättillgänglig information. Verdandi, Heimdal och Folkbildningsförbundet utgav 

”mönsterkataloger” med förslag till inköp för små bibliotek. De innehöll även 

vägledning för drift av bibliotek och användes flitigt av både socken- och 

rörelsebibliotek. Urvalet var i regel frisinnat och präglades av respektive utgivares 

ideologi. (S 58)

Arbetarrörelsernas bibliotek utarbetades till största del efter 1912 års 

biblioteksförfattning, men har ambitionsmässigt mycket gemensamt med 

studentföreningarna. De uppstod ofta p g a behov från studiecirklar och förvärvet 
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präglades av litteratur som var ”nyttig” för användarna, t ex samhällslära, svenska 

språket och socialistisk teori. Även böcker om historia, filosofi och (ofta kritiskt) 

religion förekom, medan litteratur i praktiska ämnen förekom mer sparsamt. 

Skönlitteratur misstroddes till en början, men eftersom ABF använde sig mycket av 

dikten som uttrycksmedel kom skönlitteratur, särskilt av arbetarförfattare, att bli ytterst 

vanlig i arbetarrörelsens bibliotek. (S 59f.) Det är tydligt att arbetarrörelsens 

bildningsverksamhet, inte bara genom ämnesval utan även genom den form den 

skapande verksamheten tog sig, syftade till att arbetarna skulle överta de härskande 

klassernas attribut och göra dem till sina egna. Min farfar har t ex berättat om hur ABF 

under 30-talet propagerade för pianospelande framför det ”råare” trakterandet av 

dragspel.

Även andra folkrörelser, främst nykterhetsrörelsen (som ibland samarbetade 

med arbetarrörelsen i fråga om detta) och bondeförbunden höll rörelsebibliotek. (S 59, 

61) Rörelsebibliotekens storhetstid inföll vid 1930-talets slut, varefter intresset för och 

användandet av dem avtog, rimligtvis p g a folkbibliotekens utbredning. Då 

statsstödssystemet avskaffades 1965 hade de mer eller mindre spelat ut sin roll. (S 68)

Vi har sett hur folkbibliotekens föregångare i regel tillkom på initiativ av och 

styrdes av representanter för de härskande klasserna. Vi har också sett hur bibliotekens 

mål formades av dessa och kom att får inflytande även i folkrörelsernas 

biblioteksverksamhet. Vi ska nedan i avsnitten 3 och 4 studera folkbibliotekens mål och

bibliotekariernas klasstillhörighet. Först kan det dock vara av värde att ägna ett avsnitt 

åt utvecklingen av det svenska bibliotekssystemet, som ju i utgör den miljö vari dessa 

formats och som den format. 

2.2.2. Folkbibliotekens utveckling under 1900-talet

1905 antog riksdagen en proposition enligt vilken statsunderstöd på maximalt 

75 kr kunde ges åt församlings-, kommun- eller föreningsbibliotek om mottagaren sköt 

till ett lika stort belopp. Detta utgjorde början till det svenska bibliotekssystemet, och 

kom att utgöra mallen för bestämmelser kring bibliotekens ekonomi fram till 1965. (S 

63)

1912 antogs en författning till följd av Valfrid Palmgrens utredning ”Förlag 

angående de åtgärder som från statens sida böra vidtagas för främjande av det allmänna 
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bibliotekssystemet i Sverige” som utkommit 1911. I utredningen framställdes tre 

huvudsakliga önskemål: Ökning av statsbidraget, hjälp och ledning vid urvalet av 

litteratur samt möjlighet till utbildning för bibliotekspersonal. (Palmgren 1911 s 158) 

Utredningen påpekade också vikten av centralisering av inköpskanalerna (ibid) samt att 

statsanslag även i fortsättningen borde kunna utgå även till föreningsbibliotek. (S160)

Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen att höja maximianslaget 

samt att även ge bidrag till skol- och föreningsbibliotek. Två bibliotekskonsulenttjänster

inrättades, och i dessas uppgifter ingick upprättandet av en förteckning över litteratur 

som kunde vara lämplig för biblioteken. Statsanslagen utgick ganska länge i huvudsak i 

form av böcker ur denna grundkatalog, som kom att ersätta studentföreningarnas 

mönsterkataloger. (Åberg s 65) Därmed uppfylldes två av propositionens huvudsakliga 

önskemål. Någon biblioteksutbildning kom inte igång förrän 1926 (s 67), men man kan 

ändå säga att 1912 års författning utgjorde grunden till dagens bibliotekssystem.

Efter första världskrigets slut genomfördes en rad reformer för samhällets 

demokratiserande, och samtliga partier menade att detta även krävde en bättre 

folkbildning. (S 66) 1920 tillsattes därför fem sakkunniga för att utreda hur 

folkbildningsarbetet kunde utvecklas och förbättras samt hur staten kunde främja detta 

arbete. (Ecklesiastikdepartementet, 1929) Dessa folkbildningssakunnigas betänkande 

resulterade i 1930 års biblioteksförfattning, vilken fortsatte att gälla fram till 1965. 

(Åberg s 66) Författningen framhävde vikten av boken i folkbildningsarbetet samt gav 

ett bibliotek i varje län i uppdrag att fungera som centralbibliotek. (Svensk 

författningssamling 1930 s 31) Detta utgjorde början till länsbiblioteken. Utbyggandet 

av dessa planerades vara färdigt 1941, men försenades av ekonomiska skäl till 1953.

Nu började ett biblioteksnätverk växa fram. I centrum för detta fanns 

bibliotekskonsulenterna, kompletterade av Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB).

Centralbibliotekarierna (och senare länsbibliotekarierna)  kom att utgöra en 

mellaninstans mellan dessa och de enskilda kommunernas bibliotek. Med SAB och 

bibliotekskonsulenterna som inspiratörer växte flera kooperativa verksamheter fram, t 

ex fortbildningskurser och Bibliotekens försäljningscentral, senare Bibliotekstjänst 

(Btj). Utlåningssiffrorna ökade kraftigt, vilket medförde att bibliotekens ambitioner 

växte, och från 1940-talet kom biblioteken att ingå som ett viktigt led i 

utbildningspolitiken. (Åberg s 66)  Den uppsökande verksamheten började byggas ut 

och bl a sjukhus- och fängelsebibliotek började förekomma. (Folkbildningssakkunniga, 
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1949 s 13) 1944 års bibliotekssakkunniga poängterade i sitt betänkande att biblioteken 

skulle ställa material till förfogande för förmedling av tankar och idéer. Materialet 

skulle väljas utifrån medborgarnas behov ”självfallet inom de gränser, som hänsynen till

elementära konstnärliga krav uppdrager.” (enl. Åberg s 72) Samtidigt som 

folkbibliotekens verksamhet expanderade stagnerade cirkel- och rörelsebiblioteken. (S 

67) Kommunreformen 1952 innebar en ökad centralisering vilket medförde att systemet

med filialer och bokbussar började utkristallisera sig. (S 69) Under 50-talet började det 

också bli vanligt att anordna programverksamhet på biblioteken.

Under 1960-talet planerades biblioteksverksamheten långt mer än vad som 

tidigare varit fallet. Rationaliseringsutredningen (RU) utarbetade t ex 

rekommendationer angående behov av filialer beroende på befolkningsunderlag. 

(Jacobson s 89) Nu växte också synen på biblioteket som allmänt kulturcentrum fram på

allvar. (SOU 1972:66 s 283) Man började också experimentera med nya former för 

uppsökande verksamhet, t ex arbetsplatsbibliotek. 1965 avskaffades systemet med 

statsbidrag till biblioteken och därmed 1930 års bibliotekslag. Detta utlöste en tydlig 

förbittring inom biblioteksvärlden, eftersom biblioteken därmed förlorade den statliga 

legitimering de tidigare haft. Biblioteksfolket menade att de ansvariga inte insåg 

bibliotekens kulturpolitiska betydelse. (Jacobson s 90f.) Mot slutet av 1960-talet, och 

rimligtvis med denna bakgrund, utarbetade SAB ideologiska och funktionella mål för 

verksamheten. (SOU 1972:66 s 282)

Bibliotekens betydelse som kulturpolitiskt centrum betonades dock i 1970 års 

kulturutredning, där kulturrådet menade att de i de flesta kommuner borde utgöra den 

institutionella grunden i kulturutbudet. (S 285) 1974 års kulturpolitiska mål kom 

naturligtvis att prägla de kommande årens arbete och gör väl så fortfarande. Också 1980

års folkbiblioteksutredning betonade folkbibliotekens värde som informations- och 

kulturkanaler samt vikten av avgiftsfrihet. 

Biblioteksanvändningen har ökat stadigt sen 1970-talets början men, 

antagligen åtminstone delvis, till följd av de ekonomiska nedskärningarna har trenden 

varit vikande sen 1980-talets början. 1993 års kulturutredning betonade biblioteket som 

bildnings- och informationsresurs. Utredningen ansåg också att biblioteken, och särskilt

gratisprincipen, hotades av de ekonomiska besparingarna och föreslog därför att en  

bibliotekslag skulle införas. (SOU 1995:84 s 468f, 475)
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3. Bibliotekens mål och urvalspolitik

Som jag nämnde i inledningen ser jag bibliotekens ideologi som deras habitus. 

Denna ideologi är i regel väldigt svårgripbar, särskilt som egentliga målsättningar för de

enskilda biblioteken inte fastslås förrän 1970. Den kan dock spåras i formuleringar av 

bibliotekens uppgift och uttrycks som praktik mest tydligt i riktlinjer för inköp av 

litteratur. Därför kommer jag att i följande avsnitt koncentrera mig på detta. Eftersom 

både uppgiften och urvalsprinciper ofta formuleras i offentliga handlingar, mellan 1905 

och 1965 inte minst författningar, är det naturligt att inleda med en redovisning av 

dessa. Men eftersom det trots allt är bibliotekarierna som förverkligar de offentliga 

dekreten tar jag även upp bibliotekens och bibliotekariernas egna skrifter i ämnet.

3.1. Statlig politik

3.1.1. Valfrid Palmgrens utredning 1911

När Valfrid Palmgrens biblioteksutredning lades fram 1911 hade Sverige sex 

år tidigare fått sin första biblioteksförfattning. Denna innehöll inte mycket av 

ideologiska riktlinjer. Det betonades dock att lån vid bibliotek som uppbar statsbidrag 

skulle vara gratis eller belagda med låg avgift samt att litteratur med ”osedligt” innehåll 

inte fick förekomma.

Palmgren såg biblioteket främst som en folkuppfostrande och folkbildande 

institution. Hon hade tidigare kallat biblioteket ”det ojämförligt viktigaste medlet för ett

folks uppfostran”, och menade i sin utredning att det utgjorde ”de vuxnas skola”. 

(Palmgren s 49) Palmgren menade, att där t ex föreningar åtskilde olika sociala grupper 

från varandra kunde det allmänna biblioteket förena människor med i övrigt skilda 

åsikter men med samma tro på boken som bildnings- och glädjekälla. Hon betonar i sin 

utredning bibliotekets roll som samhällsinstitution och skapare av goda 

samhällsmedborgare, t ex förordar hon i avsnittet om ”kunskapsgivande litteratur” 

särskilt hembygdslitteraturen som hon menar kan väcka och stärka kärleken till 

hembygden och dess levnadssätt och dygder. (S. 75) Även om det inte uttalas menar 

hon rimligtvis att denna hembygdskärlek även ska leda till fosterlandskärlek. 
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Palmgren ser det också som något negativt att föreningsbiblioteken inte utgör 

en samlande samhällskraft, vilket hon menar är det allmänna bibliotekets uppgift, utan 

uttalat tjänar en särskild grupps intressen. Hon är därför kritisk till statsbidrag till 

föreningsbibliotek, men menar att sådana ändå bör utgå, dels för att skapa samhörighet 

med det officiella bibliotekssystemet, dels eftersom föreningsbiblioteken i vilket fall 

antagligen skulle komma att leva vidare, och klyftorna mellan dessa och de allmänna 

biblioteken i så fall skulle öka. Det är i det sammanhanget intressant att Palmgren inte 

nämner att föreningsbibliotekens urval av litteratur i regel var betydligt mer aktuellt och

i kontakt med tidens frågor än de kommunala bibliotekens.(Tynell 1931, s 105) Om 

man läser mellan raderna kan man se att Palmgren ansåg att biblioteken borde utgöra en

samhällsbevarande institution och syfta till att förlika användarna med den rådande 

samhällsordningen, och eftersom statsbidraget enligt det förslag som lades fram utgick i

form av litteratur ur av ecklesiastikdepartementet godkända kataloger är det väl inte 

orimligt att anta hon här såg en möjlighet, om än liten, till statlig kontroll av 

föreningsbibliotekens bestånd. 

Palmgren kritiserar också föreningsbiblioteken för att ha för mycket 

sensationslitteratur, medan de ”goda” författarna saknas, och menade att så inte var 

fallet med de kommunala biblioteken. Detta menade hon berodde på att de senare i regel

förestods av folkskollärare, som hon menade hade omdöme och urskiljning, medan 

föreningsbiblioteken oftast sköttes av yngre arbetare, som Palmgren menade ”...icke 

äger vare sig teoretisk bildning eller litterärt omdöme för att skydda biblioteket mot 

misstag af detta slag.” (Palmgren, 1911 s 87) Palmgren antydde alltså att det behövs 

utbildning för att förstå vad som är god litteratur - med andra ord inskolning i det 

dominanta habitus.

Valfrid Palmgren trodde starkt på litteraturens förmåga att ”verka förhöjande 

på människoanden” (s 78) och lade därför stor vikt vid sammansättningen av 

bibliotekens bestånd. Hon skriver:

Det är genom de böcker, som i biblioteket erbjudes allmänheten, som biblioteket 

skall utgöra sitt stora värf att vara en folkuppfostrande kraft i samhället och på samma 

gång gifva tillfälle till ökade bildningsmöjligheter och förädlande förströelse. (Ibid.)
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Hon menade dock att det var fel att anta att bibliotekens bestånd måste vara 

enkelt i formen för att kunna förstås av ”folket”. Hon ansluter sig till Siljeström som i 

en bok om sockenbibliotek skrev att ” ...hvad som duger för s k bildade läsare i 

allmänhet, bör ock duga för allmogemannen och arbetaren”.(S 76) Genom att vara 

endast tillhandahålla förenklad litteratur stöter biblioteket bort medelklassen och de 

bildade, liksom även ”de mer intelligenta bland ‘folket’”. (S 72) Som exempel nämner 

hon serien ”Läsning för folket”, som så gott som aldrig efterfrågades på biblioteken. 

Beståndet av facklitteratur skulle därför inte vara för förenklat, men inte heller bestå av 

för svår och specialiserad litteratur. Det skulle också anpassas till användarnas behov 

och levnadsförhållanden. Det går dock att spåra en tendens till att Palmgren prioriterar 

den facklitteratur som behandlar vetenskapliga ämnen framför praktiska handböcker 

(s75), och hon betonar att biblioteket inte får nöja sig med att motsvara efterfrågan, utan

måste arbeta aktivt för att väcka intresse för studier. (S 78)

Som tidigare nämnts trodde Palmgren starkt på litteraturens förmåga att 

påverka individen. I enlighet med detta skilde hon på ”vitter” skönlitteratur och 

”romanlitteratur”. Den ”vittra” litteraturen, d v s författare med hög status (hon nämnder

exempelvis Geijer, Kjellgren och Almquist), borde tillsammans med poesi och dramatik

ingå i den kunskapsgivande litteraturen, med vilket hon i övrigt menar facklitteratur. 

Detta hade praktiska anledningar. Många bibliotek hade som regel att låna ut maximalt 

två fackböcker men bara en roman. Palmgren menade, att genom att ställa upp 

litteraturen på detta vis skulle man kunna öka utlåningen av den ”goda” litteraturen.

På samma sätt som Palmgren trodde på den goda litteraturens förädlande 

inverkan, trodde hon även på den förråande litteraturens skadliga inverkan. Hon talar 

sig i utredningen varm för bibliotekens roll i kampen mot ”den oerhörda utbredningen 

af kolportagelitteratur och biografer” (s 49) och framhåller särskilt värdet av att god 

underhållningsläsning för barn. Hon ställer sig också förbehållslöst positiv till kravet på 

litteraturens sedlighet. Även inom ”romanlitteraturen” ville hon applicera Siljeströms 

tes, och hon menade att bildade människor inte ville läsa ”osedliga” böcker. Fanns det 

till äventyrs biblioteksanvändare som ville läsa sådant fick de vackert införskaffa den på

annat håll. Detta gällde även om de ”osedliga” böckerna hade litterära kvalitéer eller var

skrivna av erkända författare. I detta sammanhang nämner Palmgren Boccaccio, 

Maupassant och Zola och menar att ”litteratur av detta slag, de må till författare hafva 

hvilken i öfrigt skattad konstnär som helst, höra icke hemma i det allmänna biblioteket.”
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(S 83) Hon sätter alltså sedlighetsgränsen ganska högt. Även Strindbergs ”Svarta fanor”

nämns på olika ställen som exempel på olämplig litteratur, antagligen p g a den skarpa 

kritik som i detta verks riktas mot just de individer som stod för de värden Palmgren 

ville verka för. Det förklaras aldrig varför inte bildade läsare vill läsa ”osedlig” 

litteratur, och inte heller varför allmänheten måste skyddas från den. Detta anses 

uppenbarligen som självklart, och troligen rådde i samtiden någon form av tyst 

consensus kring detta. Mer anmärkningsvärt är väl att Palmgren, trots sina hårda ord om

”kolportagelitteraturen” och dess skadlighet inte föreslår någon formulering i lagtexten 

som skulle kunna syfta till att ”skydda” biblioteken mot denna.  

Det framgår tydligt i Palmgrens utredning att hon ansåg att biblioteket skulle 

utgöra en motvikt till vad som senare kom att kallas den kommersiella kulturen, och det 

framgår tydligt att hon menade att den legitima kulturens litterära yttringar var de 

objektivt sett ”bästa” för alla läsare. I och med att hon anammade Siljeströms tes att det 

som var lämpligt för bildade läsare också borde passa allmoge och arbetare är det 

tydligt att Palmgren menade att bibliotekets bestånd borde vara lämpligt för användare 

som tillägnat sig den legitima kulturens uttryck. Huruvida dessa motsvarade ”folkets” 

kulturella intressen eller var förståeliga för personer med allmoge- eller 

arbetarklassbakgrund bekymrade henne tydligen inte, och antagligen ansåg hon att 

dessa intressen var eller borde vara desamma som medelklassens. Man bör dock 

betänka att Palmgren i och med detta synsätt protesterade mot attityden att litteratur för 

de obildade klasserna nödvändigtvis måste vara förenklad för att vara förståelig, samt 

att hon rimligen i statushöjande syfte måste ha velat ha in låntagare från medelklassen i 

biblioteken.

Det lagförslag som lades fram av de sakkunniga (varav Palmgren var en) 

sändes ut på remiss, och några av remissinstanserna kommenterade förbudet mot böcker

”med osedligt innehåll”. Folkbildningsförbundet menade i sitt utlåtande att dessa böcker

kunde vara värdefulla på andra sätt (alltså det synsätt Palmgren med skärpa vänt sig 

mot) och ville därför att punkten skulle omformuleras till att gälla böcker med osedligt 

syfte. (Förslag angående statsunderstöd..., 1912 s 72) IOGT menade i sitt utlåtande att 

villkoret t o m var obefogat, men kunde ställa till problem, främst eftersom olika 

folkskoleinspektörer kunde ha ganska vitt skilda åsikter om vad som var osedligt. (S 81)

Å andra sidan ville domkapitlen i Uppsala och Göteborg utöver sedlighetsvillkoret ha 

med som villkor att böcker med religionsfientligt innehåll inte skulle få köpas in, och 
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domkapitlet i Skara yrkade detsamma för ”samhällsvådlig litteratur, varmed rimligtvis 

menades socialistisk litteratur. (S 106) Inget av utlåtandena påverkade villkorets 

formulering, som kvarstod i enlighet med 1905 års författning.

1920 kompletterades lagens villkor för statsbidrag. Ett nytt villkor stadgade att 

populärmedicinska arbeten som på ett ingående sätt behandlade ”samhällsskadliga eller 

osunda sexuella beteenden” och som befarades att kunna inverka skadligt i sedligt 

hänseende på ”unga och omogna läsare” inte fick finnas tillgängliga för användare som 

inte bedömdes ha ”erforderlig mognad”. (SOU 1924:5 s 25)

3.1.2. Folkbildningssakkunniga av 1923 och 1930 års biblioteksförfattning

De folkbildningssakkunniga av 1923 lade 1924 fram sitt slutbetänkande, vilket 

ledde till ändringar i biblioteksförfattningen 1930. Denna författning kom sedan att 

gälla till 1965. De sakkunniga betonade bokens och bibliotekets centrala plats i 

folkbildningsarbetet, särskilt som uppföljning och fördjupning av föreläsningar och 

studiecirklar, där man tidigare ansett föreläsningar som extra viktiga, och definierade 

folkbildning på följande vis:

[Modern folkbildning är] ... de åtgärder, som av stat, kommun eller 

enskilda vidtagas för att i allt vidare kretsar väcka intresse för och befrämja de 

vuxnas fria självverksamhet i och för utvecklingen av deras andliga förmögenheter 

i olika avseenden, vare sig huvudvikten ligger på förvärvandet av kunskaper eller 

på känslolivets förädlande och sedernas förfinande. /.../ Folkbildningsarbetets 

uppgift är framför allt att hos så många som möjligt uppväcka medborgarsinne 

och känsla för de andliga värdenas betydelse. (SOU 1924:5 s 9)

De sakkunniga såg boken som ett av de viktigaste medlen för att skapa ”en 

förädlad nöjeskultur” (ibid.) och menade att folkbibliotekens (vari man inbegrep både 

kommunala och föreningsbibliotek) viktigaste uppgift var att ”stå allmänheten till tjänst 

i dess självbildningsarbete, på samma gång som de i större eller mindre grad 

tillhandahålla ren nöjesläsning.” (S 15) Man betonade alltså bibliotekets nyttoaspekt 

såsom varande folkbildningsinstitution, vilket ju också är rimligt med tanke på 

utredningens inriktning. 
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Utredningen kritiserade den gällande lagens sedlighetsvillkor. Man menade att 

viss ”osedlig” litteratur kunde ha en plats i biblioteket, eftersom den var av god litterär 

kvalitet. Dessutom gav inte lagen någon möjlighet att ingripa mot ”kolportagelitteratur”

som de sakkunniga menade inte kunde anses som lämplig litteratur, hur sedlig den än 

var. Därför föreslogs som ändring av villkoren att bibliotek, vilkas bestånd inte ansågs 

lämpligt ur moraliskt eller konstnärligt hänseende skulle kunna fråntas sina statsbidrag 

om de inte rättade sig efter SÖ:s anvisningar. (S 25f.) Man föreslog också att 

sedlighetskravet skulle mildras så att biblioteken endast skulle tillse att litteratur som 

kunde verka skadlig i sedligt hänseende inte sattes i händerna på omogna läsare. Detta 

motiverades med att det ytterst var bibliotekariens ansvar att rätt bok nådde rätt person. 

(S 26) Det är här intressant att se, att samtidigt som den moraliska censuren lättar börjar

den avlösas av den estetiska censur som fortfarande praktiseras på biblioteken. 

Anledningarna till detta kan man naturligtvis bara spekulera över, men jag anser att man

inte kan utesluta det behov av exklusiva rättigheter till tolkning inom ett fält som 

Bourdieu menar att fältens aktörer (i detta fall bibliotekarierna) använder för att hävda 

legitimitet. En annan viktig anledning till att den moraliska censuren avtog är givetvis 

att kykan vid denna tid mer och mer förlorade sin makt över statens politik.

Bägge lagändringarna kom att gå igenom i 1930 års biblioteksförfattning, som 

också betonade att biblioteken skulle främja populärvetenskaplig 

föreläsningsverksamhet genom att tillhandahålla litteratur om föreläsningsämnena, samt

om möjligt anordna bokutlåning i samband med föreläsningarna. Denna författning 

betonade alltså biblioteket som folkbildande instans på ett sätt som de föregående av 

naturliga skäl inte kunnat göra, eftersom bibliotekens struktur då knappt hunnit börja 

bildas, och blev på så sätt normbildande för de kommande 35 årens biblioteksarbete.

3.1.3. 1944 års folkbildningssakkunniga

De folkbildningssakkunniga av 1944 formulerade i sitt betänkande 1949 

bibliotekens uppgifter på följande sätt, som ofta citerats:

Man kan se saken från låntagarens sida och göra gällande, att folkbiblioteksväsendet 

har till uppgift att göra det möjligt för en låntagare att ...  som lån erhålla den litteratur, han kan

behöva för sin enskilda utbildning, sitt arbete och sin förströelse. Man kan se saken från 
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samhällets sida och säga, att folkbibliotekets uppgift är att medverka till skapandet av kunniga 

och dugliga medborgare. Det är en angelägenhet för demokratin,

 att den enskilde medborgaren fritt kan bilda sig en mening angående de olika förhållanden, 

som han möter. Det är en angelägenhet för de statsmakter, som uppdragit riktlinjerna för 

skolans fostrande arbete, att medborgaren även efter skoltidens slut kan 

på egen hand fullfölja sitt kunskapsinhämtande och sin yrkesutbildning med hjälp av 

bibliotekets böcker. Det är en angelägenhet för samma statsmakter, att den vetenskapliga 

forskningens resultat skall nå fram till var och en, som har möjlighet att nyttiggöra dem ... Det 

kan slutligen med skäl betraktas som ett statligt intresse, att medborgaren erhåller tillgång till 

god och sund förströelseläsning, som kan ge

 fritiden ett värdefullt innehåll. (SOU 1949:28 s 41f. Min kursivering)

Här formuleras alltså klart och tydligt att en av bibliotekens viktigaste 

uppgifter var samhällsfostrande, alltså att i likhet med skolan förlika människor från 

olika samhällsgrupper med det rådande samhällssystemet. Man påpekar också 

bibliotekets nyttofunktion på ett sätt som inte betonats i de skrifter jag berört tidigare. 

Att individer erhåller ”god förströelseläsning” anses framför allt som ett samhälleligt 

intresse. Detta blir än mer intressant då man ser med vilken skärpa de sakkunniga 

vänder sig mot de ”dåliga nöjena”, varmed framför allt menas film och dans. Att dessa 

nöjen anses som dåliga verkar inte i första hand bero på att de skulle verka förråande, 

som hävdats tidigare, utan snarare för att de drar tid från det nyttiga. Om man läser 

mellan raderna i de sakkunnigas betänkande framgår det tydligt att de såg 

folkbildningen, och däri även biblioteken, som i första hand samhällsnyttiga företeelser.

3.1.4. Ny kulturpolitik 1972 och  1974 års kulturpolitiska mål.

1972 lade Kulturrådet fram sitt betänkande ”Ny kulturpolitik. Nuläge och 

förslag”. Det innehöll bl a stommen till vad som skulle komma att bli 1974 års 

kulturpolitiska mål som kom att få stor betydelse, inte bara för den statliga utan även 

den kommunala kulturpolitiken. Kulturrådet menade att biblioteken hade tre 

huvudsakliga uppgifter: Som medieförmedlare, informationscentrum och kulturellt 

centrum. Härvid stödde sig rådet på SAB:s biblioteksmål som utformats 1970, och som 

behandlas nedan i avsnitt 3.2.4. Kulturrådet menade att medieförmedlingen var en 

funktion som var speciell för biblioteken, medan de andra två delades av andra 

instanser. (SOU 1972:66 s 182) Man påpekade även att biblioteken, eftersom de kom i 
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kontakt med långt fler och större grupper än någon annan kulturinstitution och på 

många håll utgjorde den enda kulturinstitutionen i kommunen, hade en central plats i 

kulturlivet. (S 284)

Med hänseende på medieförsörjning påpekade utredningen de icke-tryckta 

mediernas plats i bibliotekssystemet. Särskilt betonade man vikten av att utveckla 

verksamheten med musik och bildkonst (skivavlyssning och ibland även -utlåning hade 

länge praktiserats i biblioteken, och man bedrev på sina håll ”artoteks”-verksamhet), 

och så långt som möjligt även film och video. (S 182, 285) Angående bibliotekets 

uppgift som informationsförsörjare påpekades att biblioteken förutom den traditionella 

informationsförsörjningen utnyttjades mer och mer av kommunerna som kanal för 

samhällsinformation. Utredningen nämnde också synen på biblioteket som 

kulturcentrum som vuxit fram under 60-talet, men påpekade också att allmänkulturell 

verksamhet sedan gammalt förekommit i biblioteken. (S 283)

Som tidigare nämnts förekom stommen i vad som kom att bli 1974 års 

kulturpolitiska mål i Kulturrådets betänkande. Två av delmålen förekom dock inte i 

betänkandet, utan tillkom senare i kulturpropositionen: att kulturpolitiken skulle ge 

människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor

samt att den skulle motverka kommersialismens negativa verkningar inom 

kulturområdet, Det senare målet är av särskilt intresse för denna uppsats. I remissvaren, 

som f ö är positiva till målförslagen, nämns inte heller något om kommersialism. 

Däremot angav flera kulturinstitutioner, bl a Musikaliska Akademien, 

riksantikvarieämbetet och Folkbildningsförbundet, att ett delmål borde nämna att 

kulturpolitiken skulle verka för god kvalitet inom kulturen. Om man med detta i åtanke 

läser departementschef Bertil Zachrissons skrivelse i prop. 1974:28, där de 

kulturpolitikens mål läggs fram i den lydelse som senare kom att antas av en enhällig 

riksdag, får man en intressant bild. Zachrisson menar att de kulturprodukter ”av seriöst 

slag” som produceras eller förmedlas på kommersiell grund sällan svarar mot 

samhällets krav. Vilka dessa krav är definieras inte. Han menade också att mångsidighet

och förnyelse hålls tillbaka genom att verksamheten ensidigt koncentreras till de mest 

lönsamma områdena. Vidare hävdar han att kulturarbetarna inte kan tillförsäkras en 

säker försörjning genom den privata kulturverksamheten och att de många gånger 

tvingas att utforma sin konstnärliga verksamhet utifrån renodlade lönsamhetskrav. Vad 

gäller den ”moralkvalitativa” aspekten menar Zachrisson att eftersom den kommersiella
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kulturen vill accepteras av så många som möjligt leder detta till ett innehåll som inte 

aktiverar eller befrämjar kritik och som förutsätter en passiv konsumentkrets. Framför 

allt barnen utsätts för ett undermånligt och torftigt kulturutbud. 

(Utbildningsdepartementet, 1972 s 292) I kulturrådets utredning och 1974 års första 

kulturproposition påvisas dock lika lite som någon annanstans i den statliga 

kulturpolitiken att den legitima kultur som ska främjas skulle vara mindre 

passiviserande än den kommersiella. Just detta tabu mot ifrågasättande hör ju till de 

viktigaste kännetecknen på legitim kultur.

Vad som i de kulturpolitiska målen menas med ”kommersialismens negativa 

verkningar” är alltså framför allt att kommersiellt framställd kultur inte är av tillräckligt 

god kvalitet, och delmålet utgör alltså i praktiken ett krav på ”god kvalitet” i enlighet 

med remissinstansernas önskemål. Det verkligt intressanta i sammanhanget är att detta 

krav tydligen inte längre anses riktigt ”politiskt korrekt. Det kan inte formuleras direkt 

utan måste skrivas om så det passar in i tidens politiska språkdräkt.

3.1.5. 1980 års folkbiblioteksutredning

1980 års folkbiblioteksutredning (Fbu 80) är i detta sammanhang speciellt 

viktigt eftersom utredningens betänkande innehöll många ideologiska omdömen och 

även förslag till målformulering, vilket många instanser hade uttryckt önskemål på 

under 70-talet. Utredningen har rimligtvis haft stor påverkan på biblioteksarbetet under 

det senaste decenniet. I betänkandet menade utredningen att folkbiblioteket utgör en 

unik resurs i kultur- och bildningsarbetet. De främjar en bred litteraturutgivning och 

vidgar författarnas yttrandemöjligheter och den fria tillgången till vetenskaplig och 

samhällelig information. Utredningen ansåg vidare att biblioteken är till gagn för 

utbildningen, både i och efter skolan, och fungerar som bas för det lokala kulturlivet. I 

samma avsnitt uttrycktes en syn på boken som unikt och oumbärligt medium. (SOU 

1984:23 s 32)

Fbu 80 formulerade följande allmänna mål och riktlinjer för biblioteken:

Folkbiblioteket är vår viktigaste lokala kulturinstitution och det skall spela en aktiv 

roll som initiativtagare och samarbetspart i det lokala kulturlivet. Det skall ha ett 

allsidigt mediebestånd, stå öppet för alla och erbjuda sina tjänster utan kostnad för 

den enskilde.
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Folkbiblioteket skall stimulera människor att söka kunskap och kulturupplevelser och 

arbeta målmedvetet för att nå ut med verksamheten till allt fler. Det skall bidra till 

en ökad medvetenhet och till ett engagemang i den demokratiska processen. Folkbiblio-

teket skall visa respekt för den enskildes önskemål och behov men alltid främja god 

kvalitet vid val av medier och aktiviteter. (S 39)

 I samband med målformuleringen slår utredningen fast bibliotekets 

folkbildande uppgift som instrument för livslångt lärande. (Ibid.) 1984 års 

målformulering har som synes mycket gemensamt med 1949 års, både i detta och i och 

man att biblioteken ses som ett medel att inlemma människor i den traditionella 

politiska strukturen. Den sista meningen i formuleringen har en intressant formulering. 

Man kan här skönja en insikt i att biblioteken inte tillfredsställer alla typer av behov, 

men anser detta av mindre vikt i de fall tillgodoseende av dessa behov skulle bryta med 

bibliotekens traditionella urvalsprinciper. 

Vad gäller kvalitetsbegreppet konstaterar utredningen f ö att kriterierna har 

växlat. Utredningen menar att begreppet bl a innehåller elementen estetisk kvalitet, 

samhälleliga värderingar samt individuella läsupplevelser. Detta innebär att begreppet 

ständigt är föremål för debatt, och för sitt ställningstagande måste biblioteket vara öppet

för impulser även utanför biblioteksväsendet. Man framhåller att biblioteket måste 

eftersträva en balans mellan kulturpolitiska och kvalitetsmässiga hänsyn, krav från vana

och mindre vana läsare, strävan att nå nya läsare och även författares och bokförlags 

förväntningar på att biblioteken ska ta till vara deras litteraturpolitiska intressen.  (S 53)

Detta låter ju bra. Men ser man till utredningens åsikter om den reella 

situationen blir bilden en annan. I den allmänna målsättningen nämns att 

kvalitetshänsyn vid inköpen borde gå före låntagarnas behov, och det finns även andra 

exempel på denna typ av tänkande. Utredningen konstaterar bl a att bibliotekens inköp 

inte motsvarar låntagarnas efterfrågan, så att tillgången på spännings- och 

underhållningslitteratur  är betydligt mindre än efterfrågan medan det motsatta 

förhållandet gäller angående vad utredningen kallar ”böcker av litterärt värde”. Detta 

tolkar utredarna som att ”biblioteken framgångsrikt värnar om skönlitteratur av hög 

kvalitet och inte slentrianmässigt låter sig styras av utbud och efterfrågan.” (Ibid.) Vari 

framgången ligger när inte biblioteken lyckas stimulera låntagarnas intresse för 

litteraturen i fråga förklaras inte. Däremot menade inte utredningen, som framställts 

från andra håll, bl a från Författarförbundet, att biblioteket självklart har ett ansvar att 
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tillhandahålla litteratur som erhållit litteraturstöd. Man menade att biblioteken 

naturligtvis har ett litteraturpolitiskt ansvar, men att de verksamhetsmål som fastställts 

av den enskilda kommunen måste vara vägledande vid inköp. (S 53f.)

Utredningen föreslog även mer detaljerade handlingslinjer. Här poängterades 

att biblioteken särskilt skulle arbeta för böcker. Det motiverades med att läsningens 

språkutvecklande effekt (s 39), samt att ”läsningens glädje” menades vara en kulturell 

rättighet. Utredningen menade att arbetet med böcker och läsning är kärnan i 

bibliotekens kulturuppgift och det ansågs angeläget att värna om det tryckta ordet i en 

tid när allt fler otryckta medier uppstod. (S42) I enlighet med detta menade utredningen 

att det var mindre viktigt att arbeta med t ex audiovisuella hjälpmedel som fonogram, 

videogram och film, vilket ju utredningen Kulturrådet 1972 ansett var speciellt viktigt. 

Angående tillhandahållandet av fonogram, hade majoriteten av biblioteken då 

utredningen arbetade någon form av avlyssnings- och/eller utlåningsverksamhet. 

Utredningen menade att fonogramavlyssningsverksamhet skulle vara onödig eftersom 

den stora majoriteten hade tillgång till stereoanläggning. Eftersom många orter saknade 

musikfackhandel och kvalitetsfonogram därför var svåråtkomliga för inköp ansåg 

utredningen att biblioteken i den mån de ville ägna sig åt fonogramverksamhet skulle 

låna ut dessa. Det betonades dock att sådan verksamhet kräver stora resurser och hög 

teknisk kvalitet. Däremot menade man att biblioteken som konsumentupplysning borde 

tillhandahålla kataloger över kvalitetsfonogram och hjälpa till med köp för användarnas 

privata räkning. (S 59f.) Man kan märka antydningar till att utredningen inte ansåg att 

biblioteken själva behövde satsa på fonogram. Däremot menade man att det p g a ovan 

nämnda brist på fackbokhandel på många håll finns ett stort behov av att biblioteken 

tillhandahåller noter. Här menades att länsbiblioteken måste ta större ansvar än vad som

då var fallet. (S 60)

Inte heller ansågs det att det fanns några motiv för biblioteken att satsa på 

utlåning av videogram. Detta motiverades med att utbud och distribution under de 

närmast föregående åren genomgått en kvalitetsmässig förbättring, ”bl a genom 

Sveriges Televisions och postverkets samarbete om distribution av etersända TV-

program och kvalitetsfilmer.” (S 64) Man menade dock att videogrammet ibland kunde 

komplettera andra media, t ex i form av utbildningsprogram och dokumentärer, och 

ibland kunde ge bättre information än tryckta medier. Det senare skulle gälla 

instruktioner och demonstrationer av olika slag. Utredningen menade att biblioteken i 
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sådana fall inte fick vara främmande för inköp av videogram för komplettering eller 

ersättande av tryckta källor. (S 64)

Någon förklaring till den kritiska inställningen till fonogram och spelfilm på 

video gavs intei utredningen, lika litet som vikten av att tillhandahålla noter. Detta hade 

kunnat vara befogat, särskilt som kulturutredningen 1972 betonat vikten av utveckling 

inom dessa media på biblioteken. Det kan inte hjälpas att jag lägger märke till att video 

vid denna tid ännu hade en ”skräpkulturell” stämpel, och kanske påverkades 

utredningen av detta. Dessutom förutsätter både film och skivor en mer eller mindre 

passiv konsumtion, och kan p g a detta ha ansetts som mindre lämpade för distribution 

än noter för eget musicerande, som ju anses som både mer aktivt, och den aktiva 

kulturkonsumtionen anses ju enligt den legitima kulturens måttstock som ”finare”. 

Utredningen visar alltså en syn på vissa media som mer kulturella, liksom vissa litterära

genrer anses mer kulturella än andra. 

Folkbiblioteksutedningens diskussion om kvalitet hos skönlitteraturen har 

nämnts ovan. Det kan dock vara intressant att kommentera motsvarande diskussion om 

facklitteratur. Utredningen redovisar en undersökning av inköp och utlåning av 

facklitteratur indelat i tre nivåer”: avancerade, icke-populära verk (nivå 1), 

populärvetenskap skriven i seriöst syfte (nivå 2) och enkla, ofta modebetonade 

faktaböcker (nivå 3). Undersökningen visade att nivå ett var kraftigt överrepresenterad i

förhållande till efterfrågan, medan förhållandet beträffande nivå tre var det motsatta. 

Inköpen visade dock att en viss anpassning till efterfrågan börjat ske. (S 55) Man 

konstaterade att de enkla hobbyböckerna svarade för en mycket stor del av facklånen. 

(S56) Utredningen menade att det är naturligt att biblioteken koncentrerar inköpen till 

nivå två, och menade att inköpen av ”trivial facklitteratur” kunde minskas, trots den 

stora efterfråganpå denna. Det motiverades med att den information som finns i denna 

även finns i populärvetenskap av god kvalitet samt att den ”triviala facklitteraturen” 

skulle vara billig och lätt åtkomlig genom kommersiella kanaler. (Ibid.) Detta är ju 

samma argument som brukar användas som motivation till att inte köpa in ”trivial” 

skönlitteratur till biblioteken, och båda genrerna riktar sig ju till ungefär samma 

målgrupper. Det är uppenbart att den legitima kulturens produkter ska prioriteras även 

på facksidan.

3.1.6. Slutsatser och analys
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Synen på biblioteken som folkbildande institution är tydlig i samtliga 

dokument jag här har gått igenom. Till och med 1949 års folkbildningsutredning anses 

folkbildningen ha till syfte att skapa goda samhällsmedborgare, en formulering som 

tonats ner betydligt i de senare dokumenten. I dessa framhävs, liksom i de tidigaste, 

bildningens personlighetsutvecklande verkan, vilket rimligtvis hör samman med att den 

egentliga vuxenutbildningen mer och övertagits av andra instanser. Man betonar i stället

vikten av att stimulera medborgarna till aktivt deltagande i den demokratiska processen,

vilket kan ses som en omformulering av det tidigare syftet. Till folkbildningsarbetet hör 

även val av facklitteratur. Kriterier för detta omtalas inte direkt i några dokument före 

Fbu 80, men man kan märka en tendens att prioritera vetenskapliga verk före praktiska 

handböcker. I Fbu 80 uttalas ett tydligt önskemål om att biblioteken bör prioritera 

populärvetenskap före t ex hobbylitteratur.

Vi har kunnat se att någon form av kvalitetskriterium alltid förekommit i den 

statliga politiken i samband med bibliotekens bestånd av skönlitteratur. De former detta 

kriterium tar har dock växlat. I 1905 och 1912 års biblioteksförfattningar är den 

moraliska kvaliteten i blickpunkten, och tillåts även gå ut över litteraturens estetiska 

kvalitet. Kvalitetslitteratur definieras här som sådan litteratur som verkar förädlande på 

själen, och denna definition kan märkas även i 1923 års folkbildningsutredning. Den 

moraliska kvaliteten spelar sålunda viss roll även i 1930 års bibliotekslag, men har där 

fått en relativt underordnad position, och man har nu börjat använda estetisk kvalitet 

som mall. Den estetiska kvalitetsdefinitionen kommer senare att dominera mer och mer,

men den moraliska lever till viss del kvar i och med att man menar att litteratur med 

dominanta inslag av t ex sex och våld inte kan anses som kvalitativ. I sammanhanget i 

texterna framgår att detta är ett etiskt avgörande sanarare än ett estetiskt. I 1944 års 

folkbildningsutredning förekommer också nytta som definition på kvalitet. Fr o m 70-

talet kommer icke-kommersiell litteratur att ses som kvalitativ. Gemensamt för de olika 

kvalitetsdefinitionerna är att den ”enklare” underhållningslitteraturen inte anses nå upp 

till dess krav.  Huruvida den stora allmänheten identifierar sig med dessa 

kvalitetsdefinitioner verkar inte intressant för de olika utredarna, vilket ju 

överensstämmer med Bourdieus tes att de mindre bildade klasserna domineras av och 

tvingas att förhålla sig till den legitima kulturens, vare sig de vill eller inte. (Broady, 

1989b s 15)  Det är intressant att notera att någon definition på kvalitet som 
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användbarhet eller uppfyllande av funktion, vilket Bourdieu menar är utmärkande för de

mindre bildade klassernas kulturbedömning (Broady och Palme, 1989 s 43f.) inte över 

huvud taget förekommer.

Man kan av detta dra slutsatsen att statens bibliotekspolitik sedan seklets 

början varit ett medel för att styra in befolkningens kulturkonsumtion på den legitima 

kulturens accepterade vägar. I följande avsnitt ska vi undersöka hur kommunernas 

bibliotekspolitik förhåller sig till detta. 

3.2. Bibliotekens och kommunernas politik

Kommunernas och de enskilda bibliotekens ideologiska politik är väl i stort 

sett samma sak. I följande avsnitt ses bibliotekens politik och kriterier som praktiker 

vari den statliga och kommunala politikens dispositioner uttrycker sig, och som i sin tur 

konserverar redan existerande habitus i form av traditioner. Eftersom det skulle vara 

mycket tidsödande att inventera biblioteksdebatten inom detta ämne har jag valt att 

istället göra några få nedslag. Valet av nerslagspunkter har dock till stor del styrts av 

tillgänglig litteratur i ämnet.

3.2.1. Folkbiblioteken intill 1930

Det är uppenbart att biblioteken i utvecklingsskedet kände ett behov av att 

kontrastera sig gentemot de gamla kommun- och sockenbiblioteken, vars urval ofta 

varit ytterst torftigt och föråldrat, och där skönlitteraturen haft en minst sagt 

undanskymd plats. En av de viktigaste uppgifterna i begynnelseskedet var därför att 

höja kvaliteten på beståndet. Ett medel därför, som naturligtvis också fungerade som 

styrmedel av vad som köptes in, var att statsstödet intill 1930 utgick i form av böcker 

som valdes ur en grundkatalog. Denna utarbetades av bibliotekskonsulenterna, som 

anlitade sakkunniga fackmän för varje fackgren. Grundkatalogens första upplaga utkom 

1915 och senare utkom årliga tillägg. (Tynell 1931, s 167f.) De statliga katalogerna 

hade otvivelaktigt ett stort inflytande över bibliotekens bestånd, särskilt som många 

bibliotek använde dem som grund för inköp även för lokala anslagspengar. (S 169)
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Valfrid Palmgrens inställning har redan nämnts. Intressant nog verkar det som 

om hennes inställning i fråga om moralkvalitet inte blev förhärskande, i alla fall inte 

särskilt länge. En undersökning av 2:e bibliotekskonsulenten Hans Künzel angående 

vilka författare som köpts från grundkatalogen visade att vissa författare ”med osedligt 

innehåll” köptes in till biblioteken, t ex Vilhelm Moberg, Elinor Glyn, Maupassant, 

Flaubert och Zola (Künzel 1928, s 221f.) Det innebär att det distribuerades litteratur 

som stred mot gällande lagstiftning i sammanhanget. Denna undersökning utfördes ju 

efter det att de folkbildningssakunnigas lagförslag lagts fram, varför man antagligen tog

litet lättare på lagens bokstav.

Stockholms stadsbiblioteks principer, som ger uttryck för en syn man försökte 

realisera i många andra stora och medelstora städer, slog fast att man förutom litteratur 

”av djupare värde” även skulle köpa in en del av det bästa inom förströelselitteraturen. 

Detta dels p g a behovet av rekreationsläsning, men även p g a att biblioteket hoppades 

att på så sätt kunna locka läsare som sedan kunde beräknas söka sig till värdefullare 

böcker.  På facksidan poängterades att man inte bara skulle köpa in lättillgänglig 

populärvetenskap, utan för de studieintresserades räkning även mer gedigna verk inom 

de olika fackområdena. (S 169f.) Just på studielitteratur såg biblioteken en stor 

efterfrågan. Inköpen koncentrerades i regel till humanistisk litteratur och vissa praktiska

fack inom teknik och ekonomi, beroende på näringssituationen på orten. 

Koncentrationen på humaniora har förblivit märkbar ända in i våra dagar.(Se t ex SOU 

1984:23 s 55f.)

Ovan nämnda undersökning ingick i ett föredrag Künzel höll vid det Andra 

nordiska biblioteksmötet i Stockholm som senare publicerades i biblioteksbladet. Han 

diskuterade däri bibliotekens reella och önskvärda bestånd av skönlitteratur. Künzel 

tyckte sig bl a kunna konstatera att flertalet av biblioteksbesökarna ställde krav på 

konstnärligt värde i skönlitteraturen. De mindre läsvana läste dock helst böcker som 

utspelade sig i en något högre samhällsklass än den egna, och menade att det krävdes 

”ett visst mått av litterär smak för att kunna uppskatta en folklivsskildring eller en 

proletärskildring.” (Künzel 1928, s 217) Litterär smak kan här lätt översättas till 

besittning av den legitima kulturens uttryckssätt. Han menade också att de ovana 

läsarna helst läste förströelseläsning, och menade att det torde finnas en enighet om att 

”till denna kategori endast föra arbeten som icke ha något större konstnärligt värde.” (S 

216, förf.s kurs.) Künzel menade att männen häri sökte spänning, men kvinnorna även 
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känslighet ”och tyvärr även känslosamhet”, varför nivån på denna typ av läsning skulle 

vara lägre hos den kvinnliga läsekretsen än hos den manliga. (Ibid.) Det är här värt att 

anmärka att den manliga triviallitteraturen fortfarande i våra dagar har högre status än 

den kvinnliga (Ex. Lundström, 1996 s 14) vilket inte minst visar sig i att den manliga 

triviallitteraturen inte utesluts från biblioteken med samma noggrannhet som den 

kvinnliga. 

Bibliotekens reella inköp har redan berörts. De flesta författarna som nämndes 

i undersökningen var stora namn inom dåtidens litteratur och/eller sådana som nu 

räknas till ”klassikerna”, men även arbetarförfattare förekom, om än med låga 

försäljningssiffror. Det förekommer även författare som inte längre är kända, men som 

var bekanta för Künzel och hans åhörare. (S 220ff.) Vad gällde bibliotekens önskvärda 

bestånd ansåg Künzel inte att det borde sättas samman efter låntagarnas önskemål, som 

vissa menade, utan att biblioteken borde sträva efter att höja läsarnas litterära smak, så 

att de efter hand tappade intresset för den ”sämre” litteraturen. Han påpekade härvid att 

då en författare på något sätt slår igenom (t ex får Nobelpriset) uppstår även ett intresse 

för dennes övriga verk, även rena obetydligheter. Han menar att detta i sig inte är så 

värst beklagligt, eftersom man i regel skulle ha ”mera utbyte av att läsa en begåvad 

författares bagateller än en mindre intelligent författares mästerverk” men att 

biblioteken alltför ofta köpte in aktuell skönlitteratur enbart för att den var ny. Särskilt 

gällde detta den översatta litteraturen. (s 218f.)

Till vilken grad Künzels åsikter motsvarade de då verksamma bibliotekariernas

är naturligtvis svårt att utröna, men det är ett faktum att de attityder han framför 

fortfarande uttrycks av många bibliotekarier och utgör en viktig del av bibliotekens 

värdesystem. 

3.2.2. 1930-talets litteraturdebatt

I mitten av 30-talet utbröt en litteraturdebatt kring den nya arbetarlitteraturen 

där även bibliotekens urval blev föremål för granskning. Arbetarförfattarna utsattes för 

våldsam kritik från konservativa kritiker i dagspressen, och på många håll hade debatten

direkta konsekvenser för biblioteken i och med att olika biblioteksstyrelser tog avstånd 

från de omstridda författarna. Kritikerna vände sig  främst emot den nya litteraturens 

ohöljda erotiska skildringar, men även mot de självbiografiska inslagen utan yttre och 
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inre hämningar. (Möhlenbrock 1980, s 15) 1936 skrev Hans Künzel en kommenterande 

sammanfattning av debatten i Biblioteksbladet, där han i stort menade att båda sidor 

hade rätt på olika sätt. Han antydde dock att erotiken var för realistiskt beskriven. 

Künzel menade att litteraturen visserligen speglar verkligheten bättre då den ger en 

realistisk verklighetsskildring än då den smusslar, men att det då inte skulle röra sig om 

”en primitivistroman, som inte höjer sig över det rena driftskultstadiet.” (Künzel 1936, s

129) Han framhöll även att biblioteken i allmänhet inte försökte undertrycka den nya 

litteraturen, utan att denna tvärtom fått betydande spridning genom bibliotekens inköp. 

(S 130) Det hänger rimligtvis samman med bibliotekens folkbildande funktion. Åberg 

menar (1982, s 75) att bibliotekarierna vid diskussioner om urvalsprinciper oftast stod 

för en mer liberal syn än allmänheten. 

Künzel påpekade också att den stora allmänheten inte visade något större 

intresse för den nya litteraturen, även om debatter som den aktuella kunde generera en 

viss, ofta snabbt övergående uppmärksamhet. Han menade att allt fler människor vände 

sig ”till den stora skönlitteraturen, den som ger en djup och sann tolkning av livet och 

människorna.” (S 129, förf.s kurs.) Det framgår av det tidigare resonemanget att den 

nya experiment- och arbetarlitteraturen endast ger en delvis ”sann” tolkning. T ex 

ifrågasatte Künzel det självbiograferande analyserandet av huvudpersonernas psykiska 

liv, då han menade att det var dåligt motiverat med tanke på ”hjältens obetydlighet inte 

bara som handlingsmänniska utan som människa överhuvud taget.” (S 128) Künzel 

uttrycker här en syn på konstnärlig sanning som förmedlade av platonskt absoluta 

värden, vilket ju är ganska intressant som indikator på vad som ansågs bidraga till 

litterär kvalitet. 

3.2.3. 1968 års litteraturutredning; ”Försök med bibliotek”

Det kan vara värt att ett ögonblick återvände till utredningarna, nu i form av 

Litteraturutredningens skrift ”Försök med bibliotek”. Det intressanta med denna är att 

den koncentrerade sig på bibliotekens inköpspriciper och -kanaler, vilket inte skett 

tidigare, och ger en bild av vilka konsekvenser inköpsprinciperna fick i praktiken. När 

LU arbetade (1969-70) bestod över 80% av bibliotekens medieinköp av böcker och ca 

65% av bokinköpen förmedlades av sambindningen.(Litteraturutredningen, 1972 s 140) 

(Det är här intressant att notera att periodica inte ingick i dessa 80%, varför det lätt 
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inses hur liten del av bibliotekens medieurval som bestod av icke-tryckta medier.) Det 

var vid denna tid inte möjligt att köpa utländsk litteratur genom sambindningen. (S 151)

I en enkät som skickades ut till samtliga kommuner (386 st) ombads 

biblioteken ange vilket underlagsmaterial som utnyttjades vid inköpen. Biblioteken 

kunde här välja mellan olika former av recensioner, förslag från anlitade experter och 

låntagarförslag. Sambindningens lektörers omdöme kom här på första plats, väsentligt 

långt före något annat alternativ. Dessa lektörer utgjordes till 2/3 av män. De hade med 

ytterst få undantag akademisk examen och de flesta arbetade inom bibliotek eller 

undervisning. Litteraturen bedömdes med andra ord av personer som väl skolats in i den

legitima kulturens värderingar. De större biblioteken använde oftare andra källor till 

recensioner för inköpen än de mindre, men gemensamt för alla storlekar av bibliotek var

att inköpen ytterst sällan berodde på förslag från låntagarna. Detta alternativ kom längst

ner på listan. (S 140f.)

Som faktor som påverkade inköpen menade de flesta bibliotek, 340 av 386, att 

den litterära kvaliteten spelade stor eller mycket stor roll. 321 bibliotek ansåg att 

motsvarande gällde korrekt återgivande av sakförhållanden (rimligtvis främst vid inköp 

av facklitteratur). Däremot ansåg bara 222 bibliotek att eventuell förekomst av våld 

och/eller fördomar hade stor eller mycket stor betydelse vid urvalet. (S 151) Det är 

intressant och förvånansvärt att se det litterära värdet ansågs vara en viktigare 

urvalsfaktor än t o m saklig korrekthet. 

Många bibliotek, 269 st, menade att låntagarunderlagets sammansättning 

spelade stor eller mycket stor roll vid inköpen. Med tanke på att 

användarundersökningar inte ofta företogs, och att det även på andra sätt kunde vara 

svårt att få fram statistik om användarunderlaget ansåg utredarna detta förvånande. De 

allra flesta biblioteken, 362 st, menade att efterfrågan från användarna spelade stor eller 

mycket stor roll vid urvalet. (Ibid.) Anmärkningsvärt är då, att utlåningssiffror för olika 

genrer inte verkade ha tillnärmelsevis lika stor betydelse. 245 bibliotek menade att detta

spelade stor eller mycket stor roll, och av dessa ansåg endast 67 bibliotek att det spelade

mycket stor roll, mot 148 på frågan om låntagarefterfrågan. (S 153) Detta är ju märkligt 

eftersom utlåning av olika genrer måste vara ett av de bästa sätten att mäta efterfrågan, 

men kan naturligtvis bero på att många bibliotek inte hade möjligheter att föra denna 

form av statistik. Det kan naturligtvis också vara som utredningen menar, att biblioteken

även kvalitetsgraderade efterfrågan, ”så att man hellre tillgodoser en kvalificerad 
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efterfrågan än att slaviskt fördela inköpen med hänsyn till de populäraste genrerna.” 

(Ibid.) Detta anser jag personligen troligt, och själva uttrycket ”kvalificerad efterfrågan”

är ju ganska intressant i sammanhanget. Menades med detta personer som efterfrågade 

”rätt” böcker? Med andra ord, att efterfrågan som stödde bibliotekens existerande 

inköpspolitik räknades som mer tungt vägande än sådan som inte gjorde det?

En faktor som utan tvekan spelade roll vid urvalet var att sambindningens listor

vid denna tid var uppdelade i en grön del med ”litteratur av förstahandsintresse” och en 

blå del med litteratur ”av andrahandsintresse” för biblioteken. (S 157) Kriterier vid 

bestämning av listplacering var hur stor efterfrågan kunde beräknas vara även på mindre

bibliotek, ämnets aktualitet och allmängiltighet, vilken svårighetsgrad litteraturen hade, 

samt att vissa etablerade ”seriösa” författare automatiskt kom med på gröna listan, 

oavsett om lektörens omdöme av den enskilda boken var positivt eller inte. (S 169, 172)

Detta medförde naturligtvis ett försprång för de mest etablerade författarna framför 

mindre etablerade, nykomlingar och populärlitteratur. Att listplaceringen spelade in vid 

bibliotekens inköp visade en undersökning av de 150 mest respektive minst inköpta 

titlarna. 45,3%  av de mest inköpta titlarna kom från den gröna listan och 54,7% från 

den blå, medan samtliga av de 150 minst inköpta kom från den blå listan.(S 169) En 

undersökning av verk som fått negativ kritik i sambindningen visade även att av sådana 

verk av etablerade författare köptes in i långt högre grad än icke etablerade författares. 

Detta är ju ytterst intressant. Btj utövade alltså så sent som 1969 genom denna 

listplacering kvalitativ påverkan på bibliotekens inköp. Dessutom visade 

undersökningarna att biblioteken ställde hårdare krav på ”litterär kvalitet” på de 

författare som inte uppnått en statusposition inom det litterära fältet än på de etablerade 

författarna, som i högre grad köptes in på grundval av tidigare prestationer. Künzels 

åsikt om att en ”god” författares bagateller var bättre än en ”sämres” mästerverk gällde 

alltså ännu på 1960-talet, och om mina egna iakttagelser stämmer gäller den ännu idag. 

3.2.4. 1970-talets målsättningar och biblioteksprogram

Under 1960-talets slut började bibliotekarierna uttrycka ett behov av 

övergripande målsättningar för folkbiblioteken, och SAB utarbetade en sådan, vilken 

antogs vid årsmötet 1970.  Denna målsättning uttrycker i sak ungefär detsamma som de 

folkbibliotekssakkunnigas målsättning 1949, om än i modern kulturpolitisk språkdräkt. 
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SAB fastslog i sin ideologiska målsättning att biblioteken skulle vara ett led i statens 

och kommunernas samlade kulturpolitik, medverka till utbildning för alla åldrar, ge ett 

alternativ till den passiviserande och kommersialiserade kulturen, främja ett aktivt och 

differentierat kulturliv samt bedriva en aktiv uppsökande verksamhet. 

(Folkbiblioteksutredningen 1982, s165)

Under 1960- och 1970-talen utarbetade fler och fler kommuner program för 

bibliotek. Dessa kan inte anses avvika särskilt mycket från vare sig de tidigare eller 

senare tidernas målsättningar. Programmen ger ofta uttryck för ambitionen att förvandla

biblioteket till allmänt kulturhus. Därför poängteras ofta bibliotekets allmänkulturella 

verksamhet, och man kan bara på några få håll märka ett önskemål att t ex 

programverksamhet bör vara litteraturinriktad och stimulera till läsning. (S 169) 

Bibliotekens roll som bildningsinstitution betonas också, och man kan här märka att 

begreppet ”folkbildande” över tid förekommer mer och mer sällan (s 171) vilket 

rimligtvis hör samman med att studieförbundens verksamhet som vuxenutbildare mer 

och mer förlorat mark till kommunala och statliga institutioner. 

Angående bibliotekens media betonas att biblioteken ska hålla ett brett 

medieutbud. Detta bör inte tolkas som att alla medier har samma prioritet, eftersom de 

tryckta medierna alltid har prioritet i det praktiska arbetet. I några måldokument 

framgår också att man i ekonomiskt trängda situationer vill prioritera tryckta medier. 

Det är inte heller ovanligt att bibliotekens program innehåller ännu starkare 

kvalitetsambitioner än tidigare, ofta med anknytning till de kulturpolitiska målen. 

(S172) 

Så gott som samtliga biblioteksprogram uttrycker en ambition att nå så många 

kommuninnevånare som möjligt. Däremot väljer de flesta att inte beröra de problem 

som det så kallade dubbla greppet, d v s att ge god service till vana användare och nå ut 

till nya grupper, kan ge upphov till i och med begränsade ekonomiska anslag. De 

program som berör problemet fastslår i regel att eftersatta grupper bör prioriteras. 

(S173) 

Med detta som bakgrund är det bara sorgligt att konstatera att det är just arbetet

mot läs- och biblioteksovana som kommit att avvecklas mer och mer under den nu 

rådande lågkonjunkturen. En rimlig anledning till detta kan vara att arbete med t ex 

arbetsplatsbibliotek inte hunnit få särskilt stark förankring i bibliotekstraditionen. 

(Angående just arbetsplatsbibliotek kan det också på sina håll bero på att denna 
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verksamhet inte medfört att målgruppen börjar gå på biblioteken i vidare utsträckning, 

varför vissa menar att verksamheten inte ”lyckats”. Detta argument har jag själv hört.)

3.2.5. ”Att välja är politik”

1978 utkom en bok i serien ”Biblioteksdebatt” framför allt om bibliotekens 

resursfördelning, men även berörande urvalsprinciper. Häri framkom två vitt skilda 

inställningar till ”triviallitteraturens” eventuella plats på biblioteken. Under det sena 60-

talets högkonjunktur hade ett antal bibliotek köpt in viss kiosklitteratur, men den 

verksamheten hade i och med det försämrade ekonomiska läget i stort upphört. Gunnar 

Svensson, ledamot av Stockholms biblioteksnämnd, menade att ”triviallitteraturen” gott

och väl kunde användas i läsfrämjande arbete för att hitta en kontaktpunkt och knyta an 

till redan existerande läsintresse. Han ansåg att strävan att utveckla läsvanorna måste 

vara viktigare i folkbildningsarbetet än bokvalet i sig. (Svensson, 1978, s17) Urban 

Andersson, författare och kritiker, höll i samma skrift ett brandtal mot den inställning 

Svensson gav uttryck för. Han gav här uttryck för en syn på biblioteken som samhällets 

främsta vapen (näst skolan) ”i den allt hårdare kampen mot populismen och den 

allerstädes hotande nedsövningen av våra kulturbehov” (Andersson, 1978 s 23) och 

menade att en relativt tolerant inställning till kiosklitteraturen berodde på att 

bibliotekariekåren höll på att förvandlas till en ”ideologiurholkad servicepersonal som 

gjort sig renons på en egen uppfattning om vad som är bra och dåligt och som gett upp 

kampen mot den systematiska fördumningen.” (S 26) Andersson hävdade att de 

blivande bibliotekarierna mer eller mindre var litterära analfabeter, bland annat på 

grund av att litteraturhistoria inte längre var lika dominant i bibliotekarie-utbildningen 

(s 24), och att allt detta ledde till att man grävde en grav för den ”kvalificerade” 

skönlitteraturen. (S 27) Andersson, som förfäktar att viss litteratur kan vara av absolut 

god kvalitet, var förvisso inte någon bibliotekarie, och författarförbundets 

representanter har alltid talat sig varma för prioritering av kvalitetslitteraturen, men jag 

misstänker att hans idéer förekom hos en del av yrkeskåren, om än inte i lika svulstiga 

termer.

I boken ingick även ett exempel på hur urvalet i praktiken kunde gå till, i detta 

fall Mjölby stadsbibliotek. Här lade man på särskild vikt vid facklitteratur, både 

elementär och mer avancerad. Man satte en svårighetsgräns ungefär vid gymnasienivå. 
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På skönsidan köpte man in både kvalificerad och underhållningslitteratur, men menade 

att de problem den på senare år livliga debatten om kvalitetsbegreppet orsakat i stort 

sett lösts genom att man p g a den försämrade ekonomiska situationen inte hade råd att 

löpa in ”tveksamma” böcker. (Olsson och Olsson 1978, s 68) I fråga om 

”triviallitteraturen” menade författarna att det visserligen kunde finnas ett 

”psykoterapeutiskt” behov av sådan litteratur, men att det inte var ”rätt” att lägga 

skattemedel på dem. (S 81) Detta är det enda fall i den litteratur jag gått igenom där 

man nämner eventuell funktionskvalitet hos skönlitteratur. 

I samma artikel finns ett exempel på att biblioteket även i fråga om 

subkulturella litteraturgenrer helst litar på den legitima kulturens bedömningar. Det 

gäller science fiction och deckare/thrillers, två genrer som ansågs problematiska 

eftersom det var svårt för bibliotekarierna att avgöra dessas värde över tid. Författarna 

menade att sambindnings-lektörerna härvid visat sig pålitliga, varför de endast köpt de 

böcker i  dessa genrer som fått odelat positiva omdömen i sambindningen. man försökte

i mån av tid följa upp detta genom att läsa facktidskrifter och dagspress, och köpte 

någon gång in en bok som där fått ett bättre mottagande. Det hände dock sällan, medan 

det oftare hände i fråga om ”vanliga” romaner. (S 80) Med andra ord litade man mindre 

på de kritiker som var specialister inom de subkulturella genrerna i fråga än på de som 

bedömde enligt den legitima kulturens mallar. Det stämmer också överrens med mina 

egna iakttagelser på Uppsala Stadsbibliotek, där man i många fall förhöll sig skeptisk 

mot subkulturella genrer inom både skön- och facklitteratur.

3.2.6. Slutsatser och analys

En intressant trend, som är tydligare i bibliotekens tidigare skede men som 

enligt Åberg även gäller senare är att bibliotekarierna ofta varit mer öppna för 

experimentell litteratur än kulturpolitiker och allmänhet. Detta verifierar ett av 

Bourdieus påståenden, nämligen att intellektuella gärna intresserar sig för 

avantgardistiska kulturprodukter, för att gå vidare till något annat när ”massan” kommit 

ikapp dem. (Broady och Palme, 1989 s 17) Man kan också märka antydningar, t ex i 

LU:s enkät, till att biblioteken köpte in med större hänsyn till vad man ansåg 

användarna behöva än till vad dessa verkligen efterfrågade. 

Vad den litterära kvaliteten angår, är det tydligt att majoriteten av 

bibliotekarierna identifierat sig med den estetiska definitionen under hela 1900-talet. 
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Detta motsvarar den kontinuitet i kvalitetsdefinitionen jag diskuterade i avsnitt 3.1.6. 

Künzels undersökning av försäljningen visar ju att den estetiska definitionen redan 

tidigt fick företräde framför den moraliska. Tydligen har det dock lika länge funnits 

förespråkare för den ”sämre” litteraturens plats på biblioteket. Då Künzel talade på det 

andra nordiska biblioteksmötet skedde detta med hänvisning till efterfrågan och under 

1970-talet som hjälpmedel i det läsfrämjande arbetet. Men dessa är undantag, och 

kvalitetsbedömningen har med tiden kommit att ses som en central del av 

bibliotekariernas yrkesuppgifter. Exemplet Mjölby visar en misstänksamhet mot 

subkulturernas egna experter och identifikation med de ”accepterade” 

litteraturkritikerna som också den tyder på identifikation med de legitima uttryckssätten.

Hur kommer det sig då att bibliotekarierna i så hög grad förkroppsligar den legitima 

kulturen? Det ska vi undersöka i nästa avsnitt.
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4. Bibliotekarierna och den legitima kulturen

I detta kapitel kommer jag att diskutera bakgrunden till att bibliotekarierna 

kommit att normativt identifiera sig med den legitima kulturen. Enligt Bourdieu 

distribuerar utbildningssystemet kulturellt kapital, men formar också människors 

habitus så de blir benägna att erkänna de värden varpå det kulturella kapitalet vilar, dv s

det fungerar som ideologisk skolning. Jag inleder därför kapitlet med en historisk 

översikt över olika tiders bibliotekarieutbildningar, samt behandlar därefter andra 

faktorer som kan ha påverkat bibliotekariernas benägenhet till ståndtaganden.

4.1. Bibliotekarieutbildning

Man kan inte tala om någon egentlig bibliotekarieutbildning förrän 1920, då 

staten beviljade ett anslag på 12 000 kr årligen till regionala kurser för föreståndare vid 

mindre bibliotek. 1926 kunde så Skolöverstyrelsen erbjuda en fyra månader lång kurs 

för personal främst vid större bibliotek. För tillträde krävdes att de sökande kunde 

styrka ”för biblioteksarbete lämplig underbyggnad” och en avgift på 100 kr uttogs. 

(SOU 1969:37, s 20) Hur denna finansierades har jag inte lyckats få klarhet i, men 

eftersom summan är ganska stor (motsvarande en fjärdedel av det maximala 

statsbidraget för ett år) är det väl rimligt att anta att de deltagande själva fick betala 

åtminstone en del av avgiften. Av de 35 personer som deltog i den första kursen hade 14

akademisk examen, åtta studentexamen, nio betyg från lärarinneseminarium el dyl och 

fyra åttaårig flickskola. (Lindberg 1995, s 16) Även om man antar att samtliga sex män 

hörde till de som tagit någon akademisk examen, vilket i sig är otroligt, kvarstår alltså 

åtta kvinnor med akademisk examen och åtta med studentexamen, vilket ju vid denna 

tid indikerade övre medelklassbakgrund. Vad ämnena i utbildningen angår utgjorde 

folkbibliotekens organisation och arbetsmetoder 35 % av undervisningen. Detta 

moment bestod till största del av katalogiserings- och klassificeringsmetoder (50 av 93 

timmar), men också bl a folkbibliotekens uppgifter i samhället. Svensk och utländsk 

skönlitteratur upptog 20 % av undervisningstiden, och i övrigt kan nämnas bedömning 

av förströelseläsning (7 %) och allmänt folkbildningsarbete (3 %). (Lindberg 1995, s 

16, Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal 1969, s 20) 30 % av 
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undervisningen bestod alltså i direkt eller indirekt inskolning i bibliotekens habitus, 

vilket också ingick i andra ämnen. 

1926 års bibliotekskurs blev inledningen till en reguljär utbildning som kom att

fortleva fram tills dess bibliotekshögskolans verksamhet inleddes. Under de närmast 

följande åren kom akademisk bakgrund att bli helt dominerande bland kursdeltagarna, 

och SÖ fastställde 1943 som antagningskrav att den sökande skulle ha ”avlagt 

akademisk examen eller styrkt sig ha motsvarande förutsättningar för deltagande i 

kursen”. 1953 tillkom ytterligare ett steg i utbildningsgången, då folkbibliotekens 

korrespondensinstitut (FKI) började med korrespondensundervisning parallellt med 

elevtjänstgöring på sex månader. Syftet var att effektivisera utbildningen och försäkra 

sig om att alla sökande till biblioteksskolan hade liknande baskunskaper. Det är värt att 

notera att praktiken inleddes med en provmånad då kandidatens 

”personlighetsbetingade” förutsättningar för yrket studerades. Detta var avgörande för 

om kandidaten fick tillträde till utbildningen. (SOU 1969:37, s 21)

Ämnesfördelningen kom under denna tid naturligtvis att förändras. Det ämne 

som på den första kursen kallades ”folkbibliotekens organisation och arbetsmetoder” 

kom att hålla sin proportionerliga andel, men andelen katalogisering och klassifikation 

kom att minska betydligt, tills det 1968/69 upptog endast fyra procent av 

undervisningen. Skönlitteraturämnet fortsatte att ligga på samma nivå tills det 1947 

sammanfördes med de ämnen som behandlade referens- och facklitteratur (det senare 

hade införts 1928) till ett enda ämne, litteraturkännedom, vilket kom att uppta över 50%

av undervisningen. 1962 bröts bibliografikunskapen ut till ett eget ämne. 1968/69 var 

litteraturkännedom det största ämnet och upptog 25% av undervisningstiden. Ämnet 

behandlade då bokbedömning, litterär kritik, annotationer, skön- och facklitteratur. 

Skönlitteraturundervisningen delades upp i nordisk och utländsk skönlitteratur samt, 

skilt från dessa, underhållningslitteratur. Ämnet biblioteksförvaltning upptog 21% av 

tiden och behandlade utöver budgetsystem, administration, arbetsmetoder o dyl även 

bokurvalsprinciper. Till det minsta ämnet, bok- och biblioteksväsen (3%) hörde bl a 

folkbibliotekens målsättning. (S 22f.) Inskolning i habitus upptog alltså även senare stor

plats och ägde rum inom flera ämnen.

Hösten 1972 startade bibliotekshögskolan i Borås sin verksamhet. 

Utbildningen är där tvåårig och kräver minst två års tidigare universitetsstudier. I 

praktiken har många studerande på utbildningen redan en färdig fil. kand.-examen när 
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de börjar på BHS. I de fall de inte sedan tidigare identifierar sig med det legitima 

habitus har de har med andra ord haft gott om tid på sig att skolas in i det. Utbildningen 

består av dels en gemensam del för både folk- och forskningsbibliotek, dels en 

specialiseringsdel. Den gemensamma delen har successivt minskat i omfång. 1972 

utgjorde den tre terminer men reducerades 1982 till två och 1989 till en termin. Detta 

beror främst på krav från företrädare från folkbiblioteken, som önskat att utbildningen 

ska ge större utrymme för vad som kallas folkbibliotekens särart, historiska bakgrund 

och egna utvecklingsvisioner. Den förändring som ägde rum 1989 gav ökad tid för 

momenten barnlitteratur, barn- och skolbibliotek samt uppsökande verksamhet, medan 

momenten klassificering, katalogisering, referensarbete och facklitteratur minskade i 

omfång. (Universitets- och högskoleämbetet 1991, s 3f.) Sådana moment som kan 

innehålla ideologisk skolning har över tid kommit att få mindre framskjuten plats, (S 4)

Bibliotekshögskolan har under hela sin tid varit föremål för kritik både från 

studenter och avnämare. Denna senare kritik har främst gällt 

folkbibliotekarieutbildningen, och intensifierades efter 1984, i och med att Fbu 80 i sitt 

betänkande betonade bibliotekens uppgift för folkbildningen. Kritikerna menade att 

utbildningen inte gett tillräcklig förberedelse för folkbildningsinsatser. (S 9) Detta kan 

förvisso vara sant, särskilt eftersom uppsökande verksamhet tidigare inte varit föremål 

för obligatoriskt studium. (S 4) De kommunala kritikerna har framför allt hävdat att 

utbildningen betonat informations- och referensarbete alltför mycket, på bekostnad av 

undervisning om kulturförmedlande och uppsökande arbetsuppgifter. Detta skulle vara 

anledningen till minskat antal sökande till tjänster vid mindre bibliotek och uppsökande 

verksamhet. (S 9f.) I debattskriften ”Bättre utbildning för framtidens bibliotek”, utgiven

1989, menar en informationschef i Kommunförbundet att folkbildningsperspektivet i 

utbildningen måste förstärkas och bli utgångspunkten i utbildningen, som borde 

genomföras i närmare samverkan med andra utbildningar inom folkbildningssektorn, 

främst folkhögskollärarutbildningen. En kritiker från Statens Kulturråd menar även att 

litteraturkunskap borde ingå i grundutbildningen, och att undervisningen i skön- och 

barnlitteratur borde inriktas mer på bokförmedlingens pedagogiska och sociala aspekter.

(Enligt UHÄ 1991, s 10f.) Vid en konferens kring bibliotekarieutbildning menade 

Författarförbundets representant att skönlitteraturstudiet borde fördjupas och 

koncentreras mer på svensk skönlitteratur och litteraturhistoria och -teori. Man borde 

även studera mer moderna författare än vanligt inom litteraturvetenskap. Detta skulle ge
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ökat kvalitetsmedvetande och större säkerhet i yrkesrollen. (S 13) Intressegrupperna och

de framtida arbetsgivarna verkar alltså missnöjda med att undervisningen inte längre 

lika tydligt fungerar som ideologisk skolning i samma utsträckning som tidigare, vilket 

formuleras som bristande förankring i yrkesverkligheten. Man har även fört fram kritik 

på utbildningens bristande aktualitet (s 9) och bristande utrymme åt t ex AV-media. (S 

11)

Även studenterna själva har ansett att undervisning och kurslitteratur är 

föråldrad. Vad ideologisk skolning angår ses endast önskemål om mer praktisk 

undervisning i allmän-kulturella arrangemang som argumentationsträning för att bemöta

kritik från låntagarna. (S 11.)

4.2. Yrket som kall. Lönen som utgallringsfaktor

Att bibliotekarieyrket i bibliotekens utvecklingsskede sågs som ett kall måste 

ha varit mer eller mindre nödvändigt i en situation då mycket frivilligt arbete krävdes. 

Då Valfrid Palmgren karakteriserade den moderna bibliotekarien i sin utredning 

betonade hon vikten av böjelse för kallet, eller livskallet, och återgav några berättelser 

om bibliotekariens förädlande inflytelse genom fackkunskaper och personliga 

egenskaper. (Burius 1991, s 77) Många av dem som kände sig kallade till 

bibliotekarieyrket var överklasskvinnor, som inte var tvungna att arbeta för att försörja 

sig. (Thomas 1991, s 137) Palmgren anmärkte också att yrket p g a de låga lönerna 

knappast var lämpligt för dem som behövde arbeta för sin försörjning. (Lindberg 1995, 

s 9) Hildur Lundberg, bibliotekarie vid Gustaf Vasa församlingsbibliotek i Stockholm 

lade märke till motsättningen kall - ekonomi och betonade vid SAB:s andra årsmöte 

1916 att fordringarna inte fick ställas så att yrket uteslutande blev ett yrke att försörja 

sig på, men inte heller så att det reserverades för några lyckligt lottade ekonomiskt 

oberoende. (Burius 1991 s 80) Det är också väl dokumenterat att det finns en lång 

”bisyssletradition” inom bibliotekarieyrket. Länge sköttes de mindre biblioteken som 

”hobby” av personer som huvudsakligen arbetade med annat, vanligen skollärare, och 

fram till början av 80-talet fanns en särskild utbildning för ”deltidsbibliotekarier”. 

(Thomas 1991, s 141, SOU 1969:37, s25) Även om beteckningen ”kall” inte så ofta 

förekommer i senare tiders diskussion om yrkesrollen, betonas ofta att yrket kräver 

vissa personliga egenskaper. Greta Linder angav 1955 dessa som bl a bred 

39



bokkännedom, allsidiga intressen, vetgirighet, psykologisk och pedagogisk blick, 

tålamod takt och humor. (Widgren 1991, s 99) Den praktik som ingick i FKI:S 

utbildning syftade ju bl a till att avgöra om kandidaten hade rätt personliga egenskaper 

för yrket. (SOU 1969:37) Vidare torde de låga lönerna både nu och tidigare fungera 

avskräckande på personer som i första hand är intresserade av att göra karriär, så att de 

som väljer att utbilda sig till bibliotekarier till största del är sådana som identifierar sig 

med bibliotekens traditionella mål.

4.3. Slutsatser och analys

Francine  Muel-Dreyfus menar i en artikel (1989, s 125) att vissa perioder i ett 

yrkes historia kan beskrivas som perioder av uppfinningsarbete, när individer ger liv åt 

eller gjuter nytt liv i sociala positioner. Under ett yrkes grundande tillägnar kåren sig 

yrket och yrket tillägnar sig kåren, och vid anpassningen mellan individ och yrke 

definierar individen sig själv genom att skapa yrket. Att identifiera sig med yrket 

innebär en integrerad bearbetning både av yrket och den egna individen, och vem som 

kommer att forma vem/vad beror både på yrkets och individens sociala historia. (S 

126f.) I en situation när yrket ännu inte definierats spelar naturligtvis individerna stor 

roll för definitionsprocessen. 

Vi har kunnat se faktorer som pekar på att bibliotekariekåren i 

inledningsskedet till största del måste ha bestått av välutbildade representanter från 

över- och medelklass, alltså de klasser som bäst behärskar den legitima kulturens 

hierarkier och som främst äger redskap att dechiffrera den, och detta måste ha spelat 

stor roll vid definitionen av bibliotekarien som försvarare av den legitima kulturen. Vi 

har vidare sett att utbildningen länge gav relativt stort utrymme för ideologisk skolning, 

som säkerligen bidragit till att biblioteksideologin kommit att fortleva som traditioner, 

som bildat bibliotekens habitus och som i sin tur format framtida bibliotekariers 

praktiker. När det habitusbildande i utbildningen fått mindre plats har detta kritiserats 

främst från de institutioner som styr biblioteken (t ex Kommunförbundet) eller som drar

direkt nytta av den rådande situationen (t ex författare). Att formandet av habitus har 

fungerat framgår av det faktum att allvarligare försök med genomgripande förändringar 

av bibliotekens framtoning och urval inte blivit möjliga förrän en kår av bibliotekarier 
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som genomgått en mer värdeneutral utbildning börjat verka på biblioteken. Detta ska vi 

studera närmare i nästa avsnitt.
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5. GÖK-debatten

1991 inleddes GÖK-projektet vid Kalmars och Örnsköldsviks stadsbibliotek 

samt Linnéstadens stadsdelsbibliotek i Göteborg. Projektet syftade till att ompröva 

servicebegreppet, öka servicen till låntagarna och pröva vad folkbildningsbegreppet 

betyder för biblioteken. Detta innebar även ökat låntagarinflytande. Utöver detta 

låntagarinflytande hade de flesta av projektets särdrag, t ex visst inköp av ”sämre” 

underhållningslitteratur, utbrytning av genrer och exponering av böckernas framsidor, 

prövats tidigare i Litteraturutredningens ”Försök med bibliotek”. Projektet kom dock att

mötas av mycket stark kritik, eftersom det ställde i fråga några av bibliotekens 

traditionella värderingar, bland andra bibliotekens arkivuppgift, 

underhållningslitteraturens mindre värde och bibliotekariens och den bokkunniges 

exklusiva rätt till smakbedömning samt i och med den nya uppställningen även till 

överblick. GÖK-debatten tar upp flera delar av bibliotekens ideologi som i vanliga fall 

inte diskuteras, och kan ses som ett exempel på hur en ortodoxi tvingas att formulera sig

för att kunna försvara sig i en situation där man upplever ortodoxin som hotad. 

(Bourdieu 1992 s 44) Det bör dock betonas att det är synnerligen osäkert om kritikernas

åsikter motsvarar bibliotekariernas i allmänhet, samt att några av de mest högljudda 

kritikerna inte alls är yrkesverksamma inom biblioteksområdet. (Appelqvist s 15) 

Debatten kan därför anses röra även utomståendes bild av biblioteket.

5.1.  Gallring - biblioteket som arkiv

5.1.1. Gallringen i Kalmar

Under 1991, alltså i tidsmässig anknytning till GÖK-projektet, företogs en 

omfattande gallring som av stadsbiblioteket i Kalmar där ca 15-20% av beståndet 

gallrades ut. Biblioteksledningen menar att gallringen varit eftersatt, och att den varit 

nödvändig i vilket fall som helst, men kritikerna såg den som ett inslag i projektet.

(Appelqvist 1993, s 17) Som Appelqvist påpekar ( s 6) är ju valet av gallringsmetod i sig

värdeladdat. Om man t ex gallrar ut böcker som inte lånats ut på länge låter man 

efterfrågan styra, men det kanske gallras ut böcker som är ”värdefulla” trots att 

läsekretsen är liten. Gallrar man efter vad som är ”god” litteratur som är värd att spara 
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riskerar man att få ett bibliotek som inte motsvarar låntagarnas behov. En stor del av 

kritiken mot GÖK-projektet riktades mot gallringen i Kalmar. Här kom synen på 

biblioteket som arkiv-institution i blickpunkten, särskilt som några verk ur den 

Rosénska donationen från 1910, som i uppbyggnadsskedet legat till grund för 

bibliotekets bestånd, försåldes i samband med gallringen. Detta gav tyngd åt kritiken, 

och det väcktes också besvär i kammarrätten kring försäljningen. Dessa besvär fördes i 

något fall ända upp i regeringsrätten, men fick avslag i samtliga instanser. (S 5) Man 

hade dock sålt verk ur donationen tidigare utan att kritik väckts, och denna försäljning 

hade då skötts av dem i personalen som senare utgjorde den ”interna” gruppen GÖK-

kritiker. Kalmar hade också tidigare haft en stor samling av konsthistorisk litteratur, 

vilken delvis gick förlorad i och med gallringen. Kritikerna menade att eftersom 

boklådorna inte håller böcker i lager särskilt länge är det bibliotekens uppgift att se till 

att litteraturen bevaras. (Statens kulturråd, 1995)

Pressdebatten kring Kalmars gallring fördes både i lokal, riks- och fackpress. 

De GÖK-kritiska artiklarna kom att få en betydligt mer framträdande plats i debatten än

de som var positiva till projektet. Detta beror rimligtvis på att debattinläggen till största 

del utgörs av partsinlagor. Totalt är 88 av artiklarna mot projektet, 54 för och 59 

neutrala. Gallringen är föremål för 152 artiklar av 201. (S 8f.) Det är alltså inte i första 

hand själva projektet som attackerats i pressen, men i och med att den ses som en del av

projektet och ett argument till varför det bör avbrytas kan man se att gallringen används 

som en förevändning till kritik av projektet.

5.1.1. Interna och externa kritiker i Kalmar

De som varit kritiska till projektet i Kalmar sönderfaller i två grupper som 

Appelqvist kallar interna och externa kritiker. Det kan vara intressant att studera dessa 

grupper och försöka utröna vilka motiv, utöver de rent altruistiska, de kan ha haft för 

sitt agerande.

De interna kritikerna är här således personer som arbetar på biblioteket och 

inom kulturförvaltningen i kommunen, och utgör ca 5% av personalstyrkan. Tre i 

biblioteks-organisationen uppges vara entydigt kritiska mot projektet och särskilt mot 

gallringen. Dessa beskrivs som ytterst kunniga särskilt på det äldre beståndet och ha 

relativt konservativa värderingar. De hade tidigare en stark informell ställning i 

organisationen vad mediainköp angick, och anser sig som kompetenta att avgöra vad 
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som ska gallras och anser inte att deras kompetens kommit till användning i 

gallringsarbetet, som de menar sköts med otillräcklig kompetens. Två av dem har vidare

förbigåtts i tillsättningsärenden. (S 15) De tre negativa i organisationen anser alltså 

rimligen att deras kompetens ifrågasätts, och det är väl rimligt att anta att de inte skulle 

ha gått ut offentligt med sitt missnöje om inte deras känsla av lojalitet med arbetsplatsen

redan hade skadats.

De externa kritikerna uppges bestå dels av flitiga och bibliotekskunniga 

besökare, dels personer som tidigare inte visat något intresse för biblioteket. Många 

tillhör enligt uppgift  olika lokala kulturella sammanslutningar och beskrivs som ett 

kulturellt elitskikt. De tillhör alltså inte GÖK-projektets speciella målgrupper, och man 

kan anta att de kan ha känt sitt kulturella privilegium hotat. Särskilt gäller detta de 

kunniga besökarna, som tillägnat sig de speciella kunskaper som krävs för att orientera 

sig i ett bibliotek och rimligtvis i hög grad måste sympatisera med bibliotekens 

kulturella ambitioner.

Det kan i detta sammanhang vara befogat att dra paralleller till Bourdieus 

studier av konstpubliken, i vilka han menar att överskridande av och frigörelse från de 

hierarkier som härskar inom konstvärlden är förbehållet de individer som genom bl a 

bildning i högsta grad behärskar dessa. (Broady och Palme, 1989 s 37) Om man läser 

”mellan raderna” kan man märka att kritikerna använder kompetensgrad som delvis 

synonymt med hur väl man behärskar det kulturella fältets begrepphierarkier.Om man 

då applicerar ovanstående på framför allt de interna kritikerna kan man se att 

anklagelserna mot kollegorna som bristande i kompetens kan fungera som 

ifrågasättande av dessas rätt att överskrida bibliotekssystemets traditionella gränser.

5.2. Bibliotekarien som fostrare och som auktoritet

I den del av debatten som berörde projektet som helhet menade GÖK-

projektets kritiker att projektet, i och med att man köpte in ”sämre” 

underhållningslitteratur, ifrågasatte en av bibliotekens grundläggande värderingar. Häri 

får man naturligtvis ge dem rätt. De menade vidare att bibliotekarierna då handlade 

oprofessionellt. Bibliotekariens viktigaste uppgifter ansågs gälla böcker och särskilt 

böckers kvalitet, eftersom bibliotekarierna enligt kritikernas mening fick betalt för att 

utföra kvalitetsbedömning. Här spelar givetvis också de nya inköpsrutinerna, att man 
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köpte in mer på förslag, en viss roll, eftersom de innebar att bibliotekarierna lämnade 

över kvalititetsbedömningen till låntagarna. Kritikerna menade att detta skulle resultera 

i att ”skräplitteratur” skulle översvämma biblioteken. GÖK-projektet ansågs ge 

bibliotekarierna möjlighet att undvika diskussionen om kulturella värden och reducera 

yrket till affärsföreståndarens. De GÖK-negativa bibliotekarierna kände det som att 

deras yrkesroll nedvärderades. (Statens kulturråd, 1995) Uppenbarligen menar 

kritikerna att bibliotekariens främsta uppgift är att försvara de legitima 

kulturprodukterna, och i de fall de inte gör det har de svikit sin yrkesuppgift.

Kritikerna var också kritiska till den ommöblering bland facklitteraturen som 

ingick i GÖK-projektet. Denna syftade till att göra det lättare för låntagarna att hitta i 

beståndet, men hade till följd att bibliotekarierna fick det svårare att hitta, eftersom de 

var vana vid SAB-systemet. De äldre bibliotekarierna ansåg att biblioteket bör vara 

organiserat så att de lätt kan hjälpa kunderna att hitta, vilket sågs som en del av 

yrkesrollen. De menade också att bibliotekarien bör ha kunskap att hjälpa människor att 

hitta sådant de inte visste fanns. Dessa bibliotekarier var medvetna om att detta kunde 

ses som att man försvarade professionell status, men menade att detta var felaktigt.  

(Statens kulturråd) Frågan är om det verkligen är det. Lillemor Widgren har (1991, s 97 

o. 102)med hänvisning till en skrift av Greta Linder talat om bibliotekariernas tendens 

att ”hemlighålla” kunskap, bl a genom att inte lära besökarna att hitta i beståndet. Detta 

kan ju vara en strategi till att uppnå auktoritet i låntagarnas ögon. Det är då 

anmärkningsvärt att en åtgärd som syftar till att underlätta för låntagaren anses som 

negativ av bibliotekarierna då den medför att de inte längre självklart är bättre 

orienterade i samlingarna. Ommöbleringen av facklitteraturen har också setts som ett 

angrepp på det system för kategorisering av kunskap som rått i västerlandet sedan 

upplysningen, (Statens kulturråd) eller med andra ord den legitima klassificeringen av 

kunskap. Som Linnéstadens stadsdelsbiblioteks ansvarige har påpekat är inte SAB-

systemet värderingsfritt. (Appelqvist s 17)

De ovanstående faktorerna visar ett behov av att värna om den egna 

yrkesrollens auktoritet, d v s om yrkesgruppens legitimitet som auktoritet på det 

kulturella fältet, som en anledning till kritik av GÖK-projektet. Vi har ju också sett att 

interna kritiker i Kalmar då de känt sin auktoritet hotad känt större samhörighet med 

utomstående grupper än med den egna yrkeskåren. Dessa utomstående grupper bestod 

till största del av företrädare för legitima kulturintressen, t ex var företrädare för 
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Sveriges Författarförbund mycket högljudda i debatten. De menade att de måste värna 

om bibliotekens intressen, eftersom inte bibliotekarierna gjorde det själva (Statens 

kulturråd), men det är mycket svårt för mig att bortse från att författarförbundets 

medlemmar har ekonomiska intressen av att deras produkter prioriteras vid inköpen.  

5.3. Biblioteket som serviceföretag?

Många GÖK-kritiker kände motvilja mot att man inom projektet använde 

begrepp från det ekonomiska fältet. Man upplevde att biblioteken ”sålde sig” i och med 

att man tog över en modell där kunden styrde och menade att biblioteken istället borde 

motverka kulturens kommersialisering i enlighet med kulturpolitikens mål. (Statens 

kulturråd) Bara det faktum att man använde begrepp som marknadsanpassning, kund 

och service ansågs tyda på en krass krämarmenatalitet, och Peter Curman ansåg 

kulturchefen i Kalmar vara en representant för de krafter som aningsöst flirtar med 

marknadskrafterna. (Appelqvist, 1993 s 20) Kritikerna var i synnerhet negativa till att 

man införde nya, mer attraktiva eller ”säljande” sätt att möblera biblioteken. Det 

antyddes att denna ”ytliga” möblering motsvarades av en inre ytlighet. Vissa kritiker 

var negativa till att de nya bokhyllorna skulle locka till impulslån, och att man inte 

längre hade ”rätt bok till rätt person” som ambition. (Berglund och Fridlund, 199 s 14)  

Det är en händelse som nästan ser ut som en tanke att man använder en fras myntades 

av 1923 års folkbildningssakkunniga (s 26) med syftning på att olämplig litteratur inte 

fick distribueras till omogna läsare. 

Denna kritik kan naturligtvis bero på flera saker. En anledning måste vara det 

traditionella motsatsförhållandet mellan bibliotek och marknadskrafter, där biblioteken 

setts som kulturens värn mot det ”förråande” eller ”passiviserande”. En annan anledning

kan vara en naturlig reaktion på en situation där ett annat fälts begrepp appliceras på det

egna, och där man inte behärskar de nya begreppen på samma sätt som man är van vid. 

Behärskandet av ett visst fälts kulturella kapital visar sig ju i förtrogenhet med dess 

termer. (Broady och Palme, 1989 s33)
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5.4. Slutsatser och analys

Det är lätt att anse att den hetsiga debatt som rått kring GÖK-projektet är 

överdriven. Om man ser på ytan är ju några nya möbler och uppställningsprinciper inte 

så mycket att bråka om. Det är dock fullt klart att projektet fått en symbolisk betydelse 

för många både inom och utanför biblioteksvärlden. Projektet har indirekt ifrågasatt 

uppgifter som anses centrala för bibliotekarierollen, bibliotekens folkfostraruppgift och 

även, symboliskt, den självklara dominans den traditionella vetenskapens kategorisering

av kunskapen har i och med SAB-systemet. Kritiken mot GÖK-projektet är på samma 

gång, och kanske viktigare, ett försvar för den tradition kritikerna i flera fall länge 

själva arbetat inom och som man identifierat sig med samt för den egna legitimiteten 

som auktoritet på fältet. I utvärderingen av GÖK-projektet antyds att det framför allt är 

de äldre bibliotekarierna som är kritiska mot projektet, och jag misstänker att kampen 

om legitimiteten i vissa avseenden här tar formen av ett den äldre generationens försvar 

av den egna synen på bibliotekens mål och verksamhet mot den yngre, som inte lika 

tydligt skolats in i bibliotekens habitus. 
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6. Slutdiskussion

Att analysera ideologier i textuell form är svårt. Det innebär ofta att läsa mellan

raderna, att försöka utröna vad t ex en författare ”egentligen” tänkt vid utformandet av 

sin text. Detta medför naturligtvis en risk att förenkla och övertolka texterna. Med dessa

reservationer tycker jag ändå jag visat att biblioteken under hela 1900-talet fungerat 

som en försvarare och förmedlare för den legitima kulturen med konsekvens att 

avvikande kulturformer har diskriminerats. Positionen har en tradition som sträcker sig 

tillbaka till tiden före folkbibliotekens uppkomst och har kommit att utgöra en av de 

centrala dispositionerna i bibliotekens habitus.  Strategierna för försvaret av den 

legitima kulturen har tagit formen av kvalitetsdefinitioner, vars huvudskliga innehåll 

gått från moralisk till estetisk kvalitet, men som i båda fallen motiverat uteslutande av 

lättare underhållningslitteratur.

I uppbyggnadsskedet har bibliotekets positionering på det kulturella fältet 

utformats av bibliotekarier ur bildad medelklass och överklass. 

Bibliotekarieutbildningen bestod länge till stor del av inskolning i bibliotekens habitus, 

och urvalet bland de sökande syftade likaså  till att välja ut de som bäst tillgodogjorde 

sig detta. Försvaret av den legitima kulturen har ifrågasatts endast sällan, medan den 

rådande situationens försvarare framträtt mycket starkt i debatten.

Naturligtvis ger de exempel på den legitima kulturens dominans jag tagit upp 

endast en del av en helhet. Andra viktiga element att undersöka är t ex 

klassificeringssystemets kategorisering, och kanske implicita rangordning, av kunskap, 

som ofta framstår som ologiskt även för en ”invigd”, bibliotekariernas syn på 

låntagarnas roll i bibliotekssystemet samt inte minst bibliotekens arkitektur, som ofta 

visar fram biblioteket som en officiell byggnad, ett lärdomens tempel. Att detta kunde 

fungera avskräckande på mindre bildade läsare såg den danske (icke akademiskt 

utbildade) biblioteksmannen Jörgen Bankes redan 1928, då han vid invigningen av 

Stockholms stadsbibliotek sade till biblioteksföreståndaren Fredrik Hjelmqvist ”hid faar

du ikke arbejderne”. (Åberg, 1982 s 73) Vilket ju visat sig sant. Ett fysiskt exempel på 

hur man sett bibliotekets plats i kulturlivet kan man också se i Göteborgs stadsbibliotek,

som ligger på Götaplatsen omgivet av Stadsteatern, Göteborgs Konstmuseum och 

Konsthall samt Göteborgs Konserthus. Även informationstekniken och de reaktioner 

som väckts på denna kan undersökas som exempel på ett kulturområde som inte faller 

48



inom den legitimt kulturella hegemonin. Dessa ämnen förtjänar att behandlas mer 

ingående än vad utrymmet i denna uppsats tillåter. 

Jag har ofta undrat över varför bibliotekarier så sällan är bekanta med eller 

intresserade av subkulturella litteraturgenrer, och jag tycker mig ha fått svar på den 

frågan genom arbetet med denna uppsats. Att förstå varför är dock inte samma sak som 

att acceptera. Bibliotekarier idag verkar i många fall lika uppfostrande idag som på 

Valfrid Palmgrens tid, och många verkar inte ens ha förstått att den genomsnittliga 

utbildningsgraden bland befolkningen har stigit, så att de flesta har betydligt mer 

skolning och fler redskap till sitt förfogande för att kunna bedöma kulturprodukter 

(enligt den legitima kulturens sätt att se), utan håller krampaktigt fast vid sitt 

privilegium att bedöma vilken läsning människor ”egentligen” vill ha. Ett stort antal 

bibliotekarier verkar inte se det ologiska i åsikten att det är ”fel” att köpa in sådant 

många vill läsa med skattemedel, som ju kommer från medborgarna. Det är inte min 

avsikt att hävda att biblioteken inte ska verka för den ”smala”, icke-kommersiella 

kulturen, men jag anser att det för att uppnå mångsidighet är av yttersta vikt att tillåta 

även andra typer av kultur. På samma gång som bibliotekarien bör kunna hjälpa 

människor att hitta sådant de inte visste att de ville ha, får hon/han inte avvisa 

människor som vet vad de vill ha, bara för att deras smak inte överensstämmer med 

bibliotekens policy.

Jag tror att det i längden är destruktivt för biblioteken att låta prestigen inför 

kultureliten gå ut över respekten för ansvaret för service till medborgarna. 

Kommuninnevånarna är folkbibliotekets egentliga ”ägare”, bibliotekens arbetsgivare, 

och alla har därför rätt att finna något som passar dem i sitt (i ordets bokstavliga 

bemärkelse) bibliotek. Förhoppningsvis står vi inför en förändring i och med det 

servicetänkande som börjat märkas i biblioteksvärlden och även i och med det intresse 

för låntagarinflytande som egentligen var GÖK-projektets grundtanke. Men detta 

innebär inget mindre än att den rådande ortodoxin överges, och för att genomföra något 

sådant krävs ett generationsskifte. Vi som går nu går ut i yrkeslivet kanske kommer att 

genomföra en förändring bort från en roll som folkuppfostrare och mot ökad lyhördhet 

och respekt för användarnas behov och önskemål? Detta är i alla fall min förhoppning.
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