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INLEDNING  

Folkbiblioteken växte fram tillsammans med folkrörelser och studieförbund under första 

hälften av 1900-talet. Folkbildning var under denna tid tydligt förknippad med 

folkbiblioteken. Folkbibliotekens uppgift och funktion var i sig folkbildande. Under årens 

lopp har både biblioteken och begreppet folkbildning förändrats och fått nya innebörder. 

Folkbibliotekens roll som folkbildande institution har i modern tid  fått konkurrens av bl.a. 

massmedia.   

Den 12 mars 1998 presenterade regeringen en proposition om folkbildning, demokrati, 

kultur och IT. Där konstateras att satsningen på kunskapslyftet behöver ”kompletteras med ett 

lyft för kultur och bildning i bred bemärkelse genom den fria och frivilliga folkbildningen”1. 

Folkbildningen ska få ytterligare stadsbidrag med syfte att bidra till att stärka och utveckla 

demokratin samt öka kulturintresset i samhället. Regeringen vill genom satsningen på 

folkbildning göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang för deltagande i samhällsdebatten.2 

Men vad är då folkbildning och hur ska den utövas? Av tradition brukar folkbiblioteken, 

folkhögskolan och studieförbunden räknas som de viktigaste folkbildningsinstitutionerna. 

Men vilken betydelse har biblioteken i dag för folkbildningen och omvänt, vad är 

folkbildningens roll i biblioteksvärlden? Hör de båda oundvikligen ihop eller är begreppet 

folkbildning omodernt och överflödigt på nutidens bibliotek? En del tänker sig bibliotekens 

roll som folkbildare som något positivt för individen, samhället och demokratin. Andra 

associerar negativt till folkuppfostran, att man genom folkbildning vill lära obildat folk vad 

som är god och fin litteratur och kultur.  Och visst har sådana ideal tidvis varit mycket tydliga 

bland folkbildare både på bibliotek och på andra institutioner.  

Begreppets innebörd är långtifrån entydig. Kanske kan man se de största skillnaderna ur 

ett historiskt perspektiv. Innebar bibliotekariens roll som folkbildare förr att vara förmedlare 

av så kallad god litteratur? I dag är det kanske främst som informationsförmedlare? Har själva 

förmedlingen i så fall ett egenvärde, eller är det också av betydelse vilken information som 

förmedlas? Det är i alla fall där problematiken mellan folkbildning och folkuppfostran 

kommer in. Var går gränsen mellan dessa två? Ska bibliotekarien ha mandat att avgöra och 

värdera vad som är ”rätt” information eller ska han eller hon endast förmedla den och 

                                                 
1 Regeringens proposition, 1997/98:115, s. 32. 
2 Regeringens proposition, 1997/98:115, s. 48. 
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presentera verktygen för att hitta mer information? Och vad händer när verktygen blir fler och 

mer avancerade?  

Syfte, avgränsning och frågeställningar 

Avsikten med min uppsats är att ge en bild av folkbibliotekens och bibliotekariens roll som 

folkbildare idag. Folkbildningens roll kan i stort ses ur två perspektiv; dels ur folkbildarens, 

t.ex. bibliotekariens synvinkel, dels ur perspektivet hos den som bildar sig t.ex. via 

biblioteket.  

 Begreppet folkbildning är, som redan antytts, ett luddigt och kanske för en del människor 

också laddat begrepp. Dess innebörd ligger i både hur man tolkar ordet folk och ordet 

bildning. Dessa begrepps innebörder förändras beroende av tidsanda och var i samhället man 

befinner sig. Målet eller syftet med folkbildning och vilka som fastställer det, har också 

betydelse för begreppets innebörd.3 

 För den enskilda individen innebär bildning i praktiken att människan lär hela livet. I 

dessa sammanhang kan vi tala om livslångt lärande (lifelong learning).4 Kanske är begreppet 

folkbildning omodernt och främmande för människor idag. Kanske vi kan ersätta det med ord 

som livslångt lärande när vi talar om folkbibliotekens roll som folkbildare i dagens läge. Jag 

avgränsar min uppsats till att behandla folkbildningsbegreppet inom folkbiblioteksvärlden 

idag men kommer naturligtvis behöva göra en historisk tillbakablick för att förstå förhållandet 

mellan dessa områden. Jag begränsar undersökningen till att gälla begreppet utifrån 

bibliotekariens synvinkel. Hur uppfattar bibliotekarien sin roll som folkbildare och 

bibliotekets roll som folkbildningsinstitution? Som bibliotekarie kan man naturligtvis hålla på 

med folkbildning utanför sitt yrkesliv på biblioteket, men i detta fall är det fråga om hur 

bibliotekarien uppfattar sin roll som folkbildare i sitt yrke som bibliotekarie.  

 Vidare tror jag att IT-utvecklingen på biblioteken gör att  folkbildningsbegreppet står 

inför nya utmaningar och nya innebörder. Kanske har också generationsskillnader betydelse 

för hur man som bibliotekarie uppfattar sin roll som folkbildare. Vad innebär bibliotekariens 

roll som folkbildare? Vill man överhuvud taget göra anspråk på att syssla med folkbildning? 

Eller passar ordet och idéerna inte in på dagens moderna folkbibliotek? Kanske bygger detta 

på försiktighet hos bibliotekarien för att undvika rollen som fostrare, eller är bibliotekens 

                                                 
3 Klasson, Maj, 1997, ”Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande” i Folkbildning och bibliotek, 

Borås, s. 13. 
4 Klasson, 1997, s. 16. 
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folkbildande roll något som tagits för givet och inte blivit föremål för reflektion? Dessa frågor 

hoppas jag få svar på under uppsatsarbetets gång. 

Jag ska undersöka folkbildningsbegreppets giltighet i folkbiblioteksvärlden idag. Som 

teoretisk bakgrund till min undersökning använder jag mig främst av litteratur som 

presenteras i kapitlet om forskningsläget inom området. Själva undersökningen bygger på 

aktuella artiklar i  bibliotekstidskrifter samt en enkätundersökning bland bibliotekarierna på 

Uppsala Stads- och länsbibliotek. På det sättet hoppas jag kunna få en bild vad begreppet 

folkbildning på folkbibliotek handlar om i praktiken.  

Uppsatsens grundläggande frågor är: 

! Vad är folkbildning ur folkbibliotekariers perspektiv? 

! Hur ser bibliotekariens roll som folkbildare ut? 

! På vilket sätt har  IT-utvecklingen haft betydelse för folkbildningsbegreppet? 

! Har generationsskillnader någon betydelse för hur man ser på folkbildning? 

! Hur uppfattar man sin roll som ”fostrare” respektive folkbildare? Var går gränsen? 
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Forskningsläge och begreppsdiskussion 

Av det som skrivits på senare år om folkbildning har relativt lite haft specifik anknytning till 

bibliotek. Å andra sidan är min uppfattning att folkbildningsbegreppet blivit alltmer 

uppmärksammat inom biblioteksvärlden under 90-talet. I denna första del av uppsatsen 

kommer jag att redogöra för de viktigaste teoretiska utgångspunkterna för begreppet 

folkbildning. Till att börja med ska jag ge en kort historisk tillbakablick.  

Kort historisk bakgrund 

Gösta Vestlund har i sin bok Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning gjort en 

genomgång av svenska folkets bildningshistoria. Han börjar redan vid medeltiden och 

kristendomens etablering. Under denna tid var det naturligtvis fråga om folkuppfostran och de 

som fostrade var kyrkan som också hade makten i samhället. Folkuppfostran innebar att en 

liten grupp bestämde vad en större grupp skulle kunna och sen ansvarade för att lära ut det. 

Det  byggde på att man inte ansåg folket ha förmåga att utvecklas på egen hand.5  

 Under senare delen av 1700-talet kom helt nya idéer till Sverige. Det var tankarna om 

folkupplysning. Fortfarande var det en mindre grupp som bestämde vad en större grupp borde 

lära sig men nu såg man annorlunda på  allmogens förutsättningar. Man ansåg att folket led 

inte av bristande förmåga utan av bristande upplysning. Dessa föreställningar levde kvar och 

präglade även 1800-talets bildningssträvanden.6 

Ett tidigt exempel på ett folkbildningsinitiativ var Sällskapet för spridande av nyttiga 

kunskaper bland allmogen och de arbetande klasserna. Sällskapet bildades 1833, med syfte 

att verka för arbetarklassens höjande i intellektuellt avseende.7 De som stod bakom detta var 

liberala, filantropiskt inriktade personer och sammanslutningar som genom att sälja litteratur 

för en billig penning ville lifva och öka arbetshågen bland allmogen och arbetare. Detta till 

nationens och den enskildes gagn. De flesta efterföljande initiativen av detta slag togs efter 

1850. 8 

Under 1800-talet växte folkskoleidén fram och då uppstod en ny folkbildningstradition 

som kanske snarast liknade folkuppfostran. Syftet med 1842 års folkskolestadga var att fastslå 

                                                 
5 Vestlund, Gösta , 1996, Folkuppfostran ,folkupplysning, folkbildning, Stockholm, s. 21 ff. 
6 Vestlund, 1996, s. 34 ff. 
7 Vestlund, 1996, s. 42. 



 6 

befrämjandet av sann kristelig bildning. I denna anda ålades prästerna att uppmuntra till 

inrättande av bibliotek. Det var under mitten av 1800-talet som de s.k. sockenbiblioteken 

växte fram. 

Ett annat exempel på folkbildningsinitiativ är nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. 

Dessa präglades av ett ideologiskt engagemang och stod i opposition till grupper i de högre 

skikten i  samhället som hade ekonomisk, politisk och social makt. De övre skikten hade 

också makt över bildningen och hade inget intresse av att förändra de rådande förhållandena i 

samhället. Tvärtom syftade bildningsinitiativen gentemot allmogen till att bevara det 

dåvarande systemet. Man ville ge utbildning anpassad till samhällsnyttans behov.  Som 

motvikt till detta anordnade folkrörelserna studiecirklar och föreläsningar. Man startade egna 

studiecirkelbibliotek för att tillfredsställa behovet av kunskapssökande. 9 

Folkrörelserna blev så småningom ett naturligt och accepterat inslag i det svenska 

samhället. 1912 togs ett beslut om att staten skulle ge bidrag till studiecirkelbiblioteken. 

Villkoret för att få statsbidrag var att man organiserade sig och bildade ett speciellt förbund 

för studiearbetet. Detta ledde till grundandet av Arbetarnas bildningsförbund, ABF, 1912.10 

När de kommunala biblioteken började etablera sig bestämde ABF sig för att från 1930-

talet börja överlåta förbundets bibliotek till kommunerna. På detta sätt kunde studieförbunden 

och kommunerna dra nytta av varandra. Detta kan ses som ett utmärkt exempel på 

folkbibliotek och folkbildning i samverkan.11 

 Begreppet folk 

Kerstin Rydbeck (1997) skriver att ordet folk inte betyder samma sak för en person i dag som 

det gjorde i början av 1800-talet. ’Folket’ bestod då av den kroppsarbetande ’obildade eller 

obildbara massan’. Det var denna syn som präglade de första folkbildningsinitiativen.12  

När Maj Klasson (1997) diskuterar begreppet påpekar hon att ordstammen ’folk-’ i 

folkbibliotek inte alltid varit självklar. I början av seklet utrycktes förslaget att använda en rak  

översättning av det amerikanska ordet ’public libraries’. Det var Valfrid Palmgren som hellre 

ville kalla biblioteken allmänbibliotek. Detta beroende på den laddning som ordet ’folk’ bar 

                                                                                                                                                         
8 Rydbeck, Kerstin, 1997, "Den svenska folkbildningshistorien från 1800-talets början till 1900-talets mitt. 

Ett panorama" i Musiken, folket och bildningen, Mimer, Linköping, s.17. 
9 Folkbiblioteksutredningen, 1982, Folkbibliotek och folkbildning i samverkan: rapport från en arbetsgrupp 

inom Folkbiblioteksutredningen, Stockholm, s. 12. 
10  Rydbeck, 1997, s. 24-25. 
11 Folkbiblioteksutredningen, 1982, s. 12. 
12 Rydbeck, 1997, s. 13. 
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med sig och ur vilket perspektiv man utgick ifrån. Även vid sekelskiftet 1900 innebar folk den 

obildade massan, samhällets lägre skikt.13 

Vestlund har också diskuterat vad som menas med ’folk’. Han tar hjälp av historien och 

begreppet folkuppfostran. Adeln, prästerna, de rikare borgarna och de mäktigaste bönderna 

räknades till de grupper som ansågs ha kompetens att fostra andra. Andra är alltså ’folket’ och 

bestod av samhällets övriga grupper. Detta folk var ofta på ett eller annat sätt beroende av de 

fostrande grupperna. När folkuppfostran senare ersattes av folkbildning handlade ’folk’ enligt 

Vestlund om alla medborgare i vårt land. Han påpekar också att folkbildningen byggdes upp 

av egen kraft från folkrörelserna. Man tog nu tog egna initiativ och eget ansvar. Han citerar 

Abraham Lincoln: ”För folket och genom folket”.14 

Begreppet bildning och folkbildningens innebörder 

Bernt Gustavsson är en mycket produktiv forskare inom området folkbildning. Han har bl.a. 

studerat arbetarrörelsens folkbildningssträvanden. I Bildningens väg: tre bildningsideal i 

svensk arbetarrörelse 1880-1930 skildrar han folkbildningsbegreppets skiftande innebörder. 

Människor inom samma rörelse har arbetat utifrån helt olika ideal i sin roll som folkbildare. 

Gustavsson har studerat dessa olika synsätt utifrån tre olika bildningsideal.  

Ett av dessa är medborgarbildningsidealet. Det handlar om specialisering och 

kompetensutveckling. Individen skaffar sig kunskap för att uppnå på förhand utstakade och 

givna mål. Inom arbetarrörelsen rör det sig om att arbetarna genom ökade kunskaper ska få 

större inflytande och ansvar i samhället. Detta uppnås genom folkhögskolekurser och 

studieprogram. 

Enligt självbildningsidealet är kunskapens innehåll och individens egen styrning av 

bildningsarbetet viktigt. Med hjälp av bildning ska människan få lättare att förstå sin 

omgivning och kultur. Formen för detta är studiecirkeln och biblioteket. 

 Nyhumanismens personlighetsbildande ideal handlar om att  upprätthålla de ’sanna 

ideologiska värdena’. Det är det klassiska bildningsidealet där man t.ex. studerar renodlad 

marxism, klassisk filosofi och litteratur.15 

Det råder konflikt mellan och inom dessa olika bildningsideal. Vissa kan t.ex. se 

folkbildning som något dynamiskt som pågår ständigt, medan andra ser folkbildning som 

                                                 
13 Klasson, Maj, 1997, ”Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande” i Folkbildning och bibliotek, 

Publiceringsföreningen Valfrid, Borås, s. 10. 
14 Vestlund, 1996, s. 19. 
15 Gustavsson, Bernt, 1991, Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, 

Stockholm, s. 40 ff. 
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något som leder till ett givet mål. Man kan också diskutera om folkbildning är något som sker 

på ett kollektivt eller individuellt plan. Gustavsson finner också att folkbildningens praktiska 

innebörder beror av dess idéhistoriska sammanhang. Han menar att en kris skulle bottna i 

folkbildningens tidiga historia. Sammanfattningsvis påverkas och formas begreppen bildning 

och folkbildning av de sammanhang inom vilka den ingår. De förändras i takt med att 

samhället förändras.16 Folkbildningens innebörder beror också på var i samhället man befinner 

sig. Om detta skriver Gustavsson i boken Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och 

villkor i det moderna samhället (1996). Där ger han bl.a. en utförlig redogörelse för hur 

bildningsbegreppet kan tolkas på olika nivåer i samhället. Gustavsson säger här att begreppet 

bildning inte kan diskuteras utan att man tar hänsyn till samhällets utveckling och att bildning 

är en central del av denna. Demokrati och modernisering hänger samman med bildning. 

Utvecklingen till ett mångkulturellt samhälle har också betydelse för begreppet bildning 

menar Gustavsson. När det gäller folkbildning säger han vidare att den går utöver den 

traditionella synen på bildning. Det är något som är tillgängligt för alla människor. Men inte 

heller folkbildningen kan diskuteras utan att man reflekterar över samhällets utveckling. 

Gustavssons tes i inledningen av denna bok är att "begrepp som bildning, folkbildning och 

allmänbildning måste omtolkas och nyskapas för att kunna bli levande för vår tid".17 

I en artikel i Om folkbildningens innebörder  föreslår Gustavsson att vi ska skilja på ordet 

folkbildning, begreppet folkbildning och företeelsen folkbildning. Han tar hjälp av de 

nordiska orden ’folkoplysning’ och ’dannelse’ för att förklara vad han menar. Vi förstår 

ungefär vad dessa ord betyder men det blir svårare p.g.a. språkgränserna. Vi lever i olika 

traditioner och språkvärldar. Gustavsson påpekar vidare att orden ’popular education’ eller 

’peoples education’ infördes vid en viss tidpunkt i det sydafrikanska språket.18 Dessa ord hade 

stark laddning men kunde också ha flera olika betydelser. Ordet popular kan t.ex. uppfattas 

som något populistiskt. Även ordet folk har, som jag påvisat tidigare, vissa värdeladdningar 

och kan spegla motsättningar mellan olika grupper i samhället.  Begreppet folkbildning tolkas 

annorlunda och har andra inslag än i Sverige. Vidare funderar Gustavsson över om företeelsen 

folkbildning är universell, om den kan förekomma i alla slags kulturer, fast på olika sätt. Han 

menar att så är fallet även om orden och begreppen kan vara olika. 

                                                 
16 Gustavsson, 1991, s. 29 ff. 
17 Gustavsson, Bernt, 1996, Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna 

samhället, Stockholm, s. 16. 
18 Gustavsson hänvisar här till Glenda Kruss, 1988, People's education in South Africa: an examination of 

the concept, Bellville. 
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Vilka är då förutsättningarna för företeelsen folkbildning?, frågar sig Gustavsson. Han 

svarar med att en av förutsättningarna är att traditionen överförs skriftligt. Men det måste 

också finnas tid över då de nödvändiga vardagssysslorna är gjorda. 19 

Folkbildning ur ett uppifrånperspektiv och ett underifrånperspektiv 

När man talar om folkbildning har det perspektiv man utgår ifrån betydelse. Detta tar Klasson 

upp. Ur ett uppifrånperspektiv är folkbildning det som förmedlas av grupper i samhällets övre 

skikt till folk i de lägre samhällsklasserna.20 Ett exempel på ett sådant initiativ har redan 

givits. Sällskapet för spridande av nyttiga kunskaper bland allmogen och de arbetande 

klasserna, var en typisk filantropisk, liberal verksamhet som avsåg att bilda den obildade 

massan. Som tidigare nämnts kan det också vara ett sätt att kontrollera de lägre klasserna. En 

liten grupp som har den sociala och den ekonomiska makten i samhället bestämmer vad som 

är användbar kunskap med syfte att behålla den rådande samhällsstrukturen.21 

Folkbildningsbegreppet ur detta uppifrånperspektiv kan väl kanske snarast kallas 

folkuppfostran. För att knyta an till biblioteksvärlden så kan bibliotekarien ur detta perspektiv 

anta ett slags förmyndarroll där det bestäms över användarnas huvuden vad som är god 

litteratur och kultur.  

Folkbildningsbegreppet ur ett underifrånperspektiv har, enligt Klasson, helt andra mål och 

är mer förknippad med folkrörelserna. Där handlar det mer om att skapa förutsättningar för 

människor att förstå sin omgivning och öka förmågan att påverka och förändra samhället. På 

detta sätt kan folkbildning vara ett uttryck för strävan efter demokrati.22   

Bibliotekarierollen 

Sigurd Möhlenbrock har ägnat hela sitt yrkesliv åt bibliotek och folkbildning och gav 1989 ut 

sina memoarer. I 23 år var han chef för Göteborgs stadsbibliotek. Han har också varit 

ordförande i ABF. Så här argumenterar han för titeln på boken Folkbildning och bibliotek: 

”för att understryka den för mig fullständigt naturliga syntesen mellan två grenar på samma 

bildningens träd”23. Möhlenbrock berättar där om sina år som bibliotekarie och folkbildare 

och konstaterar att det är ett yrke i total omvandling, att utformningen är helt beroende av 

                                                 
19 Gustavsson, Bernt, 1995, "Att tänka om folkbildningsidén" i Om folkbildningens innebörder, 1995, 

Mimer; Linköping, s. 59 ff. 
20 Klasson, 1997,  s. 13. 
21 Vestlund, 1996, s. 19. 
22 Klasson, 1997, s. 13. 
23 Möhlenbrock, Sigurd, 1989, Folkbildning och bibliotek, Göteborg, s. 231 
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samhällets krav. 24 Samtidigt hävdar Harry Järv att "bibliotekarierollen är sig evigt lik"25. Den 

har varit densamma genom årtusendena. Yrkets kärnuppgifter alltid har varit och kommer 

alltid att vara att lagra och sprida information och kunskap.26 

Visst har bibliotekarierollen, precis som folkbildningsbegreppet förändrats genom tiderna. 

I takt med utvecklingen av kunskap och behovet av information vidgas bibliotekariens 

yrkesroll. När informationsmängden ökar och verktygen för att finna information blir fler och 

mer avancerade behövs experter som kan leta, finna, och sålla bland alla informationskällor. 

En bibliotekarie måste också kunna förmedla informationen och vara en god pedagog. 

Förutom rollen som informationsexpert i samhället bör man vara förvaltare. Man ska skydda 

och bevara det kulturhistoriska arvet som biblioteken som institution för med sig.27 

Maj Klasson  skriver i en artikel i Kulturpolitisk tidskrift, 1996, om olika perspektiv på 

bibliotekarierollen. Hon hänvisar där till sin avhandling Högskolebibliotek i förändring, 1984, 

där hon försökt problematisera synen på bibliotekarierollen. Hon använde sig av en modell 

med tre rollbeskrivningar:  

I Förmyndarmodellen ses bibliotekarien som den som förvaltar och bevakar ’den goda 

kulturen,  den goda boken, god forskning’. Marknadsmodellen liknar mest en 

serviceorganisation där bibliotekarien utför de tjänster som kunden efterfrågar. Här passar ord 

som kvalitet, kompetens, effektivitet och kundanpassning, in. Dialog- eller 

samarbetsmodellen bygger på ett ”du-du-förhållande mellan bibliotekarie och 

biblioteksbesökare”28. Det är förmågan att kommunicera som är den största kompetensen.  

Senare, mot slutet av 80-talet och under 90-talet, har Klasson intresserat sig för två andra 

begrepp då hon inriktat sin forskning till att handla om folkbildning, folkrörelser och 

folkbibliotek. Hon har här använt sig av begrepp som mobilisering och anpassning. 

Mobilisering handlar om ”aktivt biblioteks- och informationsarbete i syfte att ge resurser för 

kulturell kamp, för lärande som syftar till förändring och utveckling, för kunskap som 

resulterar i handling”29. I detta, menar Klasson, finns ett revolutionärt inslag där nya rörelser 

och motkulturer söker nya slags bibliotekstjänster.  

                                                 
24 Möhlenbrock, 1989, s.231 ff.  
25 Järv, Harry, 1991, "Bibliotekarierollen är sig evigt lik", i Bibliotekarieyrket, tradition och förändring, 

Stockholm, s. 28. 
26 Järv, 1991, s. 28 ff. 
27 För diskussion om hur bibliotekarierollen förändrats under de senaste 20 åren rekommenderar jag 

Ericsson, Urban, och Snygg, Magnus, 1999, Världen är nära på ett helt annat sätt än tidigare, magisteruppsats, 
Uppsala Universitet. 

28 Klasson, Maj, 1996,"Kulturbevarare, kulturbärare, kulturbyggare, kulturförnyare" i Kulturpolitisk 
tidskrift, 1996; 2, s. 18. 

29 Klasson, 1996, s. 19. 
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Begreppet anpassning innebär att ta tillvara det bestående och att underordna sig och vara 

en del av den dominerande kulturen i samhället. 

Båda begreppen kan tillsammans, skriver Klasson, skymta i kulturpolitiska 

målskrivningar. Där blir bibliotekens uppgift att värna om ’den goda kulturen’ och kulturarvet 

samt vara en resurs för medborgarfostran. Samtidigt ska biblioteken, enligt dessa 

målskrivningar kämpa för allas tillgång till t.ex. den nya tekniken. 

Utifrån detta uppfattar Klasson fyra ytterligare begrepp i en analys av bibliotekarie-

/informationsspecialistrollen, nämligen kulturbevararen, kulturbäraren, kulturbyggaren och 

kulturförnyaren. Alla fyra begrepp kan ha en koppling till begreppen mobilisering och 

anpassning.  

Bibliotekarien som kulturbevarare kämpar för den ’den goda litteraturen’, ’den goda 

kulturen’ o.s.v. Biblioteken ses som samhällets minne och bibliotekarien som nyckelbäraren 

till denna skatt. 

Folkbildaren hör hemma bland kulturbärarna. I det sammanhanget talar Klasson bl.a. om 

folkbildningsgestalter från såväl tiden för folkrörelsernas uppkomst som 70-talets 

revolutionärer som såg biblioteken som ett verktyg för att uppnå social rättvisa.  

Kulturbyggaren står för förnyelse och förändring. Just nu sysslar dessa bibliotekarier 

mycket med IT eller med  att vara informationsexpert inom olika företag. 

Nästa kategori är kulturförnyaren. Den är besläktad med kulturbyggaren men använder 

sig av tidigare uppgifter och ger dem nytt innehåll. Här handlar det om att anpassa 

verksamheten till verkligheten vad det gäller t.ex. användarundervisning och samarbete med 

lärare.30  

Denna modell kan användas för att analysera folkbibliotekariens yrkesroll. Naturligtvis är 

det långt ifrån enkelt och ofta omöjligt att placera enskilda bibliotekarier i endast en kategori. 

Det var utifrån denna modell samt med ’lifehistory’ som metod, Maj Klasson sedan arbetade i 

boken Folkbildning och bibliotek? På spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande 

som kom till efter en kurs i forskarutbildningen på temat folkbibliotek, folkbildning och 

livslångt lärande, som gavs vid Bibliotekshögskolan i Borås.31 Denna bok visar, genom sina 

lifehistory-intervjuer med bibliotekarier och kulturarbetare, hur folkbildning kan betraktas och 

se ut i praktiken. Detta för på ett naturligt sätt uppsatsen vidare in på den mer praktiska delen. 

                                                 
30 Klasson, 1996, s. 17 ff. 
31 Folkbildning och bibliotek? På spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande, red. Maj 

Klasson, Publiceringsföreningen Valfrid, 1997, Borås. 
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FOLKBILDNING PÅ FOLKBIBLIOTEK IDAG. 

Efter de teoretiska utgångspunkterna ska jag nu gå in på vad folkbildning kan innebära i 

praktiken i dagens biblioteksvärld. Jag har läst artiklar i biblioteks- och kulturtidskrifter och 

antologier där det redogjorts för empiriska undersökningar. Dessutom har jag gjort genomfört 

en egen enkätundersökning bland bibliotekarierna på Uppsala stads- och länsbibliotek. 

Undersökningen genomfördes under februari och mars 1999 vid Institutionen för kultur- 

och biblioteksstudier, Uppsala universitet.  

Folkbildning och bibliotek 

1990 bildades nätverket ”Mimer” med syfte att på olika sätt befrämja forskning om 

folkbildning. 1995 gav Mimer ut en bok, Om folkbildningens innebörder, som byggde på 

temat ”Folkbildningsbegreppet ur olika discipliners synvinklar”.32 Där har Bosse Jonsson 

publicerat en artikel om folkbildning och bibliotek. I 18 intervjuer med användare, anställda 

eller ansvariga politiker knutna till biblioteket har han försökt fånga folkbibliotekens uppgifter 

och funktioner i dag. Under intervjuerna ställdes en fråga om folkbildningens innebörder. 

Svaren blev mycket skiftande men det mest framträdande var att folkbildning inte verkar vara 

något man reflekterar särskilt mycket över på folkbiblioteken. Detta kan enligt Jonsson tolkas 

på två olika sätt: antingen är folkbildning en självklarhet för folkbiblioteken eller så hör den 

inte dit längre. 33 Några av de intervjuade associerar till demokratibegreppet och säger sig 

representera ”en gammal folkbildarinställning”. I en demokrati måste man ha fri tillgång till 

”informationen”. Biblioteken ses som en plats för omvärldsorientering.34 Ser man begreppet 

folkbildning ur detta perspektiv får både begreppet och folkbiblioteket en viktig roll även i 

dag.  

Angela Zetterlund har också ägnat sig åt folkbildningens roll i biblioteksvärlden. Hon har 

bl.a. undersökt i vilken omfattning folkbildning diskuteras i de biblioteksspecifika 

branschtidskrifterna. Undersökningen gällde 1995 års utgivning av DIK-forum, 

Biblioteksbladet (BBL) och Bibliotek i samhälle (BiS). Slutsatsen blev att folkbildningens roll 

i biblioteksdebatten inte är särskilt stor men ändå befintlig. Av alla debattartiklar som 

publicerats i dessa bibliotekstidskrifter nämner cirka 15 % av dem någon gång ordet 

folkbildning. Däremot är det ytterst sällan begreppet diskuteras för sig. Istället figurerar 

                                                 
32 Om folkbildningens innebörder, 1995, red. Bosse Bergstedt och Staffan Larsson, Mimer, Linköping. 
33 Jonsson, Bosse, 1995, ”Folkbildning och bibliotek. Uppfattningar hos folkbibliotekets lokala aktörer” i 

Om folkbildningens innebörder, Mimer; Linköping, s. 154. 
34 Jonsson, 1995, s. 160. 
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folkbildning i samband med debatter som behandlar andra frågor, ibland som ett viktigt och 

tyngdgivande inslag, ibland som något i periferin. 35 Zetterlund drar i alla fall den slutsatsen 

att: ”…folkbildningens roll alltjämt är en angelägenhet för flera av bibliotekssektorns 

aktörsgrupper”.36  

Under tiden för denna uppsats tillkomst uppfattar jag att folkbildningsbegreppet fått något 

större utrymme i biblioteksdebatten. Som exempel kan Biblioteksbladets temanummer om 

folkbildning nämnas.37  

Tema folkbildning 

I ett av SAB:s utskick till sina medlemmar deklarerades att föreningen under 1999 särskilt 

skulle fokusera på bl.a. folkbildning. Man menade att folkbiblioteken har sin grund i 

folkbildningen och man frågade sig om folkbildningsbegreppet behöver ”laddas med nytt 

innehåll och ges en ny definition inför 2000-talet?”. 38 Som ett av resultaten till denna satsning 

hade Biblioteksbladet nr 2 1999 folkbildning som tema. I en artikel redovisades svaren på tre 

frågor som tidningen hade ställt till personer i olika delar av kulturvärlden.39 Både 

kulturjournalister och biblioteksmänniskor tillfrågades. Överlag var svaren positiva och 

visade på en framtidstro för folkbildningen.  

 

 Frågorna som ställdes var: 

 

1. Vad betyder folkbildning för dig?  

2. Har begreppet någon betydelse idag? 

3. Hur tror du att framtidens folkbildning (om den existerar) ser ut? 40 

 

Svaren var skiftande och ganska fylliga. På frågan om vad folkbildning är ställer en del 

begreppet folkbildning mot begreppet bildning. Joneta Belfrage, ordförande i Sveriges 

Allmänna Biblioteksförening, tycker att bildning är "något från samhället erbjudet och/eller 

påbjudet", medan folkbildning är något som genereras ur "en inifrån kommande kunskaps- 

                                                 
35 Zetterlund, Angela, 1997, ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden i dag” i Folkbildning och 

bibliotek? På spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande, 1997, Borås, s. 26 ff 
36 Zetterlund 1997,  s. 31. 
37 Biblioteksbladet, 1999;2. 
38 Utskick till SAB;s medlemmar november 1998, bilaga 10:1. 
39 "Vad är folkbildning? Tema folkbildning", i Biblioteksbladet, 1999; 2, s. 8-10. 
40”Vad är folkbildning? Tema folkbildning”, 1999, s. 8. 
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och bildningstörst"41. Ants Viirman, kulturansvarig på Kommunförbundet, anser att 

folkbildning kännetecknas av ett kunskapssökande som styrs av deltagarna som leds av en 

ledare, inte lärare. Jag antar att han här talar om studiecirkeln. 

Kulturjournalisten Anneli Jordahl avskyr själva ordet folkbildning men tycker att dess 

innebörd är vacker: "att kunskap och bildning ska vara tillgängligt för alla i ett demokratiskt 

samhälle..."42 

Peter Luthersson, kulturchef på Svenska Dagbladet, säger att ”folkbildning har sin kärna i 

ett utbyte av informationer om människovarat, dess villkor och skilda manifestationer”43. 

Alla tillfrågade anser att begreppet har någon form av betydelse idag, i mindre eller större 

utsträckning. Som Joneta Belfrage uttrycker det: "Folkbildningsbegreppet diskuteras livligt i 

dag - vad står det för - kan det laddas med nytt innehåll osv. osv. - det är alltså i allra högsta 

grad levande."44 

Inför framtiden ser alla folkbildningens plats i samhället, om än i kanske lite olika 

skepnader. Camilla Floyd och Ants Viirman ser IT-utvecklingen som en möjlighet för 

folkbildningen. Anneli Jordahl är pessimistisk och tror att det statliga stödet för bildning 

kommer att försvinna, men att det trots allt alltid kommer att finnas människor som vill dela 

med sig av sin kunskap till andra.45 

Yrkesrollen och den nya tekniken                 

De olika bibliotekarieidentiteterna som kan urskiljas är många. En del av dem har jag 

redogjort för i den tidigare delen av uppsatsen som behandlar forskningsläge och 

begreppsdiskussioner. Kanske har den nya tekniken också gett oss nya roller? Susanna 

Månsby har i en artikel i Svensk biblioteksforskning 1-2 redogjort för de olika roller en 

bibliotekarie kan ha. Exempel på dessa är folkbildningsivraren, fackkunskapsförmedlaren och 

kulturförmedlaren.46 Hon framhåller att folkbildningsidealet stod i centrum då 

folkbibliotekarierollen växte fram via socken-, nykterhets- och arbetarbibliotek. 

Kulturförmedlaren och fackkunskapsförmedlaren härstammar ur folkbildaridentiteten. Vidare 

                                                 
41 a.a., s. 10. 
42 a.a., s. 8. 
43 a.a., s. 10. 
44 a.a., s. 10. 
45 a.a., s. 8-10. 
46 Månsby, Susanna, 1997, "Den nya tekniken och bibliotekarierollen", i Svensk biblioteksforskning, 

1997;1-2, s. 127 ff. 
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refererar Månsby till Peter Enström för kommande identiteter.47 Dessa är 

informationsorganiseraren och kunskapsmäklaren. Hon hävdar att den nya tekniken på 

biblioteken påverkar och förändrar relationen mellan bibliotekarier och assistenter. 

Arbetsfördelningen har börjat luckras upp. Det påpekas också att det i dag finns en 

förhoppning om att bibliotekarierollen ska bli mer professionell. Månsby redogör vidare i 

artikeln för en intervjuundersökning gjord på sju olika bibliotek. Undersökningen handlade 

om hur tekniken har förändrat bibliotekarierollen. Informanterna i undersökningen upplevde 

den nya tekniken som positiv och nödvändig i ett informationssamhälle med ökat behov av 

kunskap. De upplevde också att rollen som fostrare och förmedlare av "god litteratur" nästan 

försvunnit och ersatts av en mer serviceinriktad roll där man är mer lyhörd för vad 

biblioteksanvändarna behöver och vill ha. Detta gäller också inköpspolicy. Från att ha styrts 

av en tydlig samhällsfostrande grundtanke har inköpen mer anpassats till användarnas 

önskemål. I artikelns sammanfattning menar Månsby att bibliotekarierna nog måste lämna 

några eller någon av sina tidigare identiteter till informationsförmedlarens fördel.48 

Biblioteken bortglömda? 

1996 publicerades Utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen, som en 

sammanfattning av ett antal offentliga utredningar angående folkbildning, som gjorts under 

90-talet.49 Tyvärr är denna mycket knapphändig när det gäller bibliotek. Inte heller en av dess 

delrapporter, Folkbildningens institutioner, nämner biblioteksverksamhet mer än i 

förbifarten.50  Delrapportens första del, ”Folkbildning som institution” av Alvar Svensson  

handlar främst om studieförbunden och studiecirklar men också om folkrörelser som t.ex. 

nykterhetsrörelsen. Andra delen heter ”Folkbildningsrådet i myndighets ställe” och är skriven 

av Lena Lindgren. Den handlar om statsbidragen till studieförbunden och folkhögskolorna 

och deras relationer till Folkbildningsrådet (FBR). Diskussionen om bibliotekens roll 

folkbildningssammanhang lyser dock med sin frånvaro. 

                                                 
47 Enström, Peter, 1995, ”Folkbibliotek i förändring: nödvändighet eller bara tillfällighet”, i Biblioteken, 

kulturen och den sociala intelligensen: Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, .Göteborg, 
s. 205-217. Enström refererar i sin tur till Anders Ørom, 1993, "Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde 
og arbejdeorganisering", i Biblioteksarbejde 1993;39. 

48 Månsby, 1997, s. 137. 
49 Statens offentliga utredningar, 1996:159, Utredning för statlig utvärdering av folkbildningen, Stockholm 
50 Statens offentliga utredningar, 1996:127, Folkbildningens Institutioner, Stockholm. Här nämns 

biblioteksverksamhet i den historiska genomgången på s. 28. 
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Som redan nämnts hade Biblioteksbladet nr 2 1999 folkbildning som tema. I en av dess 

artiklar ställs frågan "Är folkbibliotek folkbildning?".51  Där konstaterar Ingemar Larsson att 

det är väldigt tyst om biblioteken i folkbildningssammanhang på nätet. Jag provade hans 

www-tips för att se hur det var ställt. Och mycket riktigt, på Folkbildningsrådets webbsida 

nämner man inte ens bibliotek när man talar om folkbildningens kännetecken och 

organisationer. 

Enkätundersökning bland bibliotekarier på Uppsala stads- och 
länsbibliotek 

Nu kommer jag att redovisa resultatet av enkätundersökningen och relatera detta till de  

artiklar och annan litteratur som berör ämnet. Resultatet av undersökningen kan naturligtvis 

inte ses som representativt för landets folkbibliotekariers syn på folkbildningsbegreppet idag. 

Tanken är att ge en bild av den generella inställningen till begreppet på ett specifikt bibliotek. 

En kort presentation av Uppsala stads- och länsbibliotek 

Uppsala stads- och länsbibliotek har ca 35 anställda bibliotekarier. Det förhållande att 

Uppsala är en universitetsstad har antagligen betydelse för både själva verksamheten och för 

hur man ser på bildning i allmänhet. Detta förhållande har jag dock inte undersökt närmare 

men jag finner det ändå intressant att nämna och man bör ha det i åtanke. 

Biblioteket hade 1998 ca 303.000 böcker, ca 23.300 talböcker, ca 6.500 övriga AV-media 

samt 100 dagstidningar och 900 tidskrifter på över 28 språk. Man bedriver uppsökande 

verksamhet med biblioteksservice till äldre, läshandikappade och genom bokbussar och 

sjukhusbibliotek.52 1996 var antalet besök i den öppna verksamheten 1.090.076 och 

biblioteket var öppet 48 timmar i veckan under större delen av året. Antalet utlån var 764.453 

varav 29 % var barn- och ungdomslitteratur.  

Biblioteket har ingen bibliotekschef  utan ansvaret vilar på kulturnämnden. Men man ska 

hålla i minnet att kulturchefen är bibliotekarie. Kulturförvaltningens bidrag till folkbildningen 

var år 1996 11,1 milj. kr. För denna summa genomfördes 1.876.748 deltagartimmar. 

Prioriterade grupper var invandrare, korttidsutbildade och funktionshindrade. 40 % av 

verksamheten avsattes till dessa grupper. 2.380 kulturprogram genomfördes i 

                                                 
51 Larsson, Ingemar, 1998, ”Är folkbibliotek folkbildning? Tema folkbildning”, s. 6-7 i Biblioteksbladet, 

1999;2. 
52 Biblioteket i länet. Information från länsbiblioteket i Uppsala 1998;1, s.17.  



 17 

studieförbundens regi med hjälp av kulturnämndens stöd till folkbildningen. Tyvärr ges ingen 

utförlig redogörelse för vad pengarna användes till.53 

Metod för undersökningen 

Anledningen till att jag valde Uppsala stads- och länsbibliotek för min undersökning var för 

att jag ansåg att antalet bibliotekarier var så pass stort att det fanns ett underlag för en 

kvantitativ undersökning av det här slaget. Biblioteket har också ett antal filialer med stor 

variation avseende användare och förutsättningar. På det sättet hoppades jag få ett utrymme 

för eventuella nyanser i sättet att se på folkbildning. Uppsala är Sveriges fjärde största stad 

och har genom bl.a. universitetet en lång bildningstradition bakom sig. Därför ansåg jag att 

just Uppsala kunde vara intressant.  

För att ta reda på hur folkbibliotekarier i Uppsala ser på begreppet folkbildning gjorde jag 

alltså en enkätundersökning. 35 enkäter delades ut på Uppsala stads- och länsbibliotek 

inklusive kommundelsbiblioteken. Meningen var att alla med bibliotekarieutbildning skulle 

delta i undersökningen. En bibliotekarie hjälpte mig med både utdelning, insamling och 

påminnelser. Jag valde alltså att göra en kvantitativ undersökning framför den kvalitativa i 

form av intervju. Detta gjorde jag i ett försök att fånga de eventuellt skilda reflexioner och 

tankar om folkbildning, bland så många folkbibliotekarier som möjligt utan att materialet blev 

för stort för en 10-poängsuppsats. Bibliotekarierna gavs möjlighet att vara anonyma, något 

som få men ändå några utnyttjade. Detta ledde dock till att det i vissa fall blev omöjligt att ta 

kontakt med informanten om något av svaren var oklart eller dyl. 

Svarsfrekvens 

Viljan att hjälpa till var mycket god men det förefaller som om bibliotekarier på 

stadsbiblioteket har tidsbrist eftersom det var svårt att få tid till möten och samtal samt att det 

tog lång tid att få in enkäterna. 

En av bristerna med en undersökning av det här slaget är att de som lämnar in de 

fylligaste svaren antagligen är de som redan har reflekterat mest över det här med 

folkbildning. På samma sätt kan man anta att de som avstår från att fylla i enkäten, knappast 

intresserar sig för ämnet. Ändå behövs deras åsikter för att få en mer rättvisande bild men i 

detta fall får det räcka med att man är medveten om denna brist. Anledningarna till det låga 

                                                 
53 Kulturförvaltningen i Uppsala kommun. Årsredogörelse 1996.  
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deltagandet kan vara många och jag får nöja mig med spekulationer eftersom det inte finns 

utrymme för djupare efterforskningar i denna uppsats.  

Enkäten upplevdes uppenbarligen som svår och detta kan ha varit en anledning till att det 

gick trögt att få in svaren. Andra orsaker kan vara tidsbrist. Kanske har enkäten, trots 

påminnelser, blivit några papper i högen bland andra "ska-ta-itu-med-senare"-papper och 

sedan glömts bort. En del hyser kanske dessutom agg mot alla sorters enkätundersökningar 

och lägger dessa åt sidan eller till och med direkt i papperskorgen. Hur som helst blev 

svarsfrekvensen drygt 70 %, alltså 25 av 35, vilket får betraktas som tillräckligt. 

Det var svårt att få in enkäterna i tid. Bibliotekarierna fick först två veckor på sig. De 

ifyllda enkäterna skulle lämnas till den bibliotekarie som hjälpte mig med utdelandet eller 

skickas till mig direkt via e-post, vilket endast en gjorde. Efter två veckor hade det kommit in 

11 enkäter. Jag ringde och skickade e-post till dem jag inte visste hade svarat. Jag fick också 

hjälp med påminnelser av den bibliotekarie som hjälpte mig med utdelandet. Det tog dock 

nästan åtta veckor innan jag fått ihop de 25 svar som krävdes för att ge undersökningen någon 

giltighet.  

Informanterna 

Jag fick alltså in 25 svar från bibliotekarierna på stadsbiblioteket. Några av dem arbetade på 

något kommundelsbibliotek men de flesta som svarade har huvudbiblioteket  som 

huvudsaklig arbetsplats. Informanterna är födda mellan 1936 och 1966. Medelåldern vid tiden 

för undersökningen var 53 år bland de 25 deltagarna. På frågan om kön har fem angivit att de 

är män, tjugo att de är kvinnor. Året för bibliotekarieexamen varierar mellan 1962 och 1992. 

Informanterna har arbetat mellan 5 och 40 år på folkbibliotek. Medeltalet för antalet år är 22. 

När jag refererar till de enskilda bibliotekarierna använder jag mig av fingerade namn. I 

samtliga fall nämner jag även deras födelseår för att på så sätt lättare kunna skönja eventuella 

generationsskillnader. 

Frågorna 

Enkätfrågorna innehöll ganska laddade ord och begrepp som t.ex. "god litteratur" och 

"värdera information". Dessa stod helt utan kommentarer eller förklaringar från min sida.  

Anledningen till detta var att jag inte ville styra eller vinkla svaren på något sätt utan lämna 

tolkningen helt till bibliotekarierna själva. Jag ville så lite som möjligt leda in dem på tankar 

påverkade av mina egna värderingar genom frågorna. Detta var nog en av anledningarna till 
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att enkäten upplevdes som svår. Man har bl.a. upplevt vissa frågor som tvetydiga.54 Ett annat 

exempel på att man upplevt enkäten som förvirrande är en kommentar som utgjorde svar på 

frågan om informanten anser att det fattas något väsentligt i enkäten: 

Jag anser att all biblioteksverksamhet är folkbildning och alltid har varit det. (Jmfr. 
folkbibliotekens framväxt rent historiskt i Sverige.) Eftersom som ni ej definierar vad ni menar 
med begreppet blir förvirringen stor. Likställer ni folkbildning med folkrörelser/studieförbund typ 
arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen? Jag förstår inte… (Ellinor, 38) 

Nu var det just informantens egna definition jag var ute efter. Därför har jag inte själv angivit 

någon särskild innebörd av begreppet. Meningen var att informanten själv fritt skulle 

associera kring begreppet. I och för sig så har säkert mina ordval och mitt sätt att uttrycka mig 

i frågorna styrt och påverkat informanterna. Det sker emellertid alltid på något sätt när man 

ställer frågor till folk. 

Frågan om vad folkbildning är, ville jag från början ha först i enkäten men bibliotekarien 

som hjälpte mig med undersökningen gav mig rådet att spara en så stor fråga till slutet istället. 

Detta var både på gott och ont tror jag. På gott därför att informanten då slapp känna att 

enkäten var för svår och tidskrävande redan från början. På ont därför att några få lät bli att 

kommentera detta och skrev att de hade tidsbrist. 

Tolkning av svaren 

Jag har genom arbetets gång skapat mig nya uppfattningar kring begreppet folkbildning. 

Dessa är naturligtvis präglade av de i dagens biblioteksvärld, vedertagna uppfattningarna om 

vad folkbildning är. Det jag menar är att det finns ett slags grundidé om vad folkbildning är 

och har varit som många delar men kanske inte kan sätta fingret på. När man då ombeds att 

sätta ord på ett begrepp som både engagerar och kanske är ett naturligt och självklart inslag i 

bibliotekariernas yrkesroll kan det vara svårt att ringa in det. 

Min förförståelse har också betydelse för hur jag formulerar frågorna och hur jag sedan 

tolkar svaren. Det går alltså inte att komma ifrån att undersökningen är subjektiv men det 

behöver inte nödvändigtvis vara negativt. För att belysa detta citerar jag en del av två 

etnologers resonemang kring forskarens förhållande till det som studeras: 

Det går inte att beskriva verkligheten utan att påverka den. Detta behöver dock inte leda till 
vetenskaplig bankrutt. I stället för att vara ett hot mot sökandet efter välgrundad kunskap, kan 
forskarens subjektivitet – dvs. medvetenheten om den egna närvarons betydelse – bli en väg till 
djupare insikt om hur kunskap kommer till. 55 

                                                 
54 Enligt ett e-postmeddelande från den bibliotekarie som hjälpte mig, 1999-04-23, kl. 12.03. 
55 Ehn, Billy och Klein, Barbro, 1994, Från erfarenhet till text, Stockholm, s. 10. 
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Folkbildningsbegreppets aktualitet  

"Jag anser att biblioteksverksamhet är folkbildning och alltid har varit det." (Ellinor, 38) 

Det första man slås av när man läser igenom alla enkätsvar är hur levande 

folkbildningsbegreppet är bland Uppsalas folkbibliotekarier idag. Man kan, i så gott som alla 

svar, utläsa ett starkt engagemang för det som rör folkbildningstanken. En sammanfattande 

mening tycks vara: Att vara bibliotekarie är att vara folkbildare, såväl idag som tidigare. De 

flesta har angivit att de anser att folkbiblioteken har ett självklart folkbildningsansvar. I 

uppsatsens inledning ifrågasatte jag om begreppet och ordet har aktualitet i 

folkbiblioteksvärlden idag. Jag utgår nu ifrån att folkbildning är ett högst angeläget begrepp 

bland många av bibliotekarierna på Uppsala stads- och länsbibliotek.  

Vad är folkbildning?  

Vad är då folkbildning enligt bibliotekarier idag? På denna fråga finns det som jag tidigare 

visat, många olika svar och tolkningar. Så även bland Uppsalas folkbibliotekarier. Dock finns 

det några nyckelord som återkommer ganska ofta i informanternas svar. Ibland kan man också 

läsa in gemensamma saker mellan raderna. Det gäller vissa begrepp som antagligen är så 

självklara i samband med tankar om folkbildning att de inte behöver uttalas rätt ut. Som jag 

förklarade i avsnittet om metoden för undersökningen så är min analys av svaren en tolkning 

där min egen uppfattning om begreppet inte kan hållas helt utanför.  

Hur som helst verkar det som att de flesta informanterna i min undersökning förknippar 

ordet folkbildning med demokrati. Det känns igen från andra undersökningar som jag tidigare 

tagit upp. Allas tillgång till kunskap är andra honnörsord bland bibliotekarierna, kunskap som 

kan hjälpa oss i samhället och för att kunna delta i den demokratiska processen. En deltagare i 

min undersökning skriver på frågan om vad som är folkbildning: ”Att hjälpa människor till 

den kunskap och den litteratur de behöver för att förstå och kunna ta sig fram i samhället är 

bibliotekets roll i folkbildningsarbetet” (Britta, 54). 

Bertil (46), hänvisar till de kulturpolitiska målen som enligt riksdagsbeslutet hösten 1996 

ska vara att: 

-värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 

-verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget 
skapande 

-främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 
kommersialismens negativa verkningar 

-ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället 
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-bevara och bruka kulturarvet 

-främja bildningssträvanden 

-främja internationellt kulturbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.56  

Dessa mål föregicks av åtta något annorlunda formulerade mål för den statliga 

kulturpolitiken som fastställdes av en enig riksdag 1974. Dessa var tänkta att fungera som 

vägvisare för statliga insatser. Meningen var att man med hjälp av dessa mål skulle uppnå 

kulturell jämlikhet som ansågs vara lika viktig som ekonomisk och social jämlikhet. De 

kulturpolitiska åtgärderna skulle vara en del av arbetet för bättre samhällsmiljö.57  1974 års 

mål rörde egentligen endast den statliga kulturpolitiken men användes även av många 

kommuner och landsting. De nya målen har betecknats som nationella för att understryka 

deras betydelse för det offentligt stödda kulturlivet i sin helhet.58 

Så här definierar en annan informant begreppet i enkätundersökningen: 

Folkbildning handlar om musik, de sköna konsterna, om litteraturen, texter och eget skapande, 
men också om insikterna i den egna vardagen, om miljö, om hantverk, om datorer, om språk och 
dagsaktuella ämnen: Det är ett samlingsbegrepp för insikter och orientering på områden utanför de 
egna yrkeskunskaperna. (Hans, 59) 

Vi kan alltså konstatera att folkbildning bland bibliotekarierna handlar minst lika mycket 

om samhället och deltagandet i samhällsdebatten som studieförbundens kurser i t.ex. språk 

eller hantverk av olika slag.   

I den tidigare nämnda utfrågningen i Biblioteksbladets temanummer om folkbildning var 

flera av deltagarna inne på det här med kunskapsinhämtning utanför den traditionella skolan 

eller som en fortsättning på den.59 Några i enkätundersökningen uttrycker sig på liknande sätt. 

En säger att folkbildning är att: 

Ge alla en möjlighet att förkovra sig inom de områden som kan vara intressanta för den enskilde 
individen vid vilken tidpunkt som helst i livet. Alltså en fortsatt möjlighet att lära/utvecklas hela 
livet. Som en fortsättning på dagens skolas läroplan att barnen/människan lär sig söka kunskaper 
och information när man behöver det. (Annika, 34) 

Definitionen av folkbildning är alltså långt ifrån entydig. Men kanske kan man ändå  

skymta några gemensamma uppfattningar av begreppets innebörd idag. Folkbildning handlar 

om allas rätt till kunskap och information. Den ska vara deltagarstyrd och leda till personlig 

utveckling. Den hänger samman med demokrati. Dessa begrepp är som det verkar, 

oundvikligen beroende av varandra. Demokratibegreppet återkommer ofta när man diskuterar 

                                                 
56 Statens kulturråd: Kulturpolitik i praktiken, 1997, Stockholm, s.12-13. 
57 Statens kulturråd: Kulturpolitik i praktiken 1993/94, 1993, Stockholm, s.10. 
58 Statens kulturråd: Kulturpolitik i praktiken, 1997, Stockholm, s.13. 
59 ”Vad är folkbildning? Tema folkbildning”, 1999, s. 8-10. 
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folkbiblioteken.  Lars Furuland kallar folkbiblioteken för "demokratins avgiftsfria offentliga 

rum" och uppmanar till större satsningar på biblioteken för demokratins skull. Han fortsätter 

med:  

Och detta för att bevara folkbibliotekens viktigaste uppgift i vår demokrati: att underlätta för 
medborgarna – de må höra till starka eller svaga grupper i samhället – att göra sina egna 
bedömningar och handla självständigt.60 

I den folkbildningsproposition (1997/98:115), som regeringen lämnade till riksdagen i 

mars 1998 skriver man bland annat: 

Folkbildningens betydelse är också i dag en fråga om att försvara, vitalisera och utveckla 
demokratin. Demokratins instabilitet är uppenbar i ett internationellt perspektiv. Det handlar om 
risken för bristande folklig förankring och om avstånd mellan väljare och valda, vanmakt inför en 
samhällsutveckling man tror sig inte kunna påverka. Genom EU-medlemskapet har den svenska 
beslutsprocessen vidgats över nationsgränsen. En rad nya rättigheter och skyldigheter har också 
inträtt för den enskilde. Denna situation ställer krav på nya kunskaper. 
Demokratins överlevnad och vitalitet måste bygga på en demokratis kultur med samtal, diskussion 
och delaktighet som viktiga ingredienser. Den måste också innefatta en kunskap om demokratins 
värden, villkor och nödvändiga institutioner.  
Att ge folkbildningen möjlighet att utvecklas handlar om just detta – om att stärka den            
demokratiska kulturen, om att motverka klyftor i kunskaps- och informationssamhället. Här har 
folkbildningen en nyckelroll. Den kan bidra till att skapa mötesplatser för förändring och 
överbrygga klyftor mellan grupper av människor och mellan människa och teknik.61 

Förutsättningen för en fungerande demokrati är att alla har möjlighet att delta i 

samhällsdebatten. För att kunna det krävs först och främst läskunnighet men också en viss 

grad av bildning. Folkbildning kan vara ett uttryck för denna strävan efter fullständig 

demokrati. För att uppnå detta resultat kan biblioteken vara en av de viktigaste institutionerna. 

Här kan människor oavsett inkomst och medel få tillgång till den mest betydelsefulla 

litteraturen, de största tidskrifterna och andra viktiga media. Bernt Gustavsson menar att ”fri 

och allmän tillgång till kunskap och bildning”, är en förutsättning för demokratin. För att detta 

ska vara möjligt krävs institutioner som ansvarar för detta.62 

Bibliotekens folkbildningsansvar och bibliotekariens roll som folkbildare 

Det förefaller vara så att alla deltagarna i enkätundersökningen är överens om att biblioteken 

självklart har ett folkbildningsansvar. Någon kommenterar dock detta och menar att 

folkbildarrollen inte är lika tydlig idag som förr. Men vad skulle bibliotekariens roll som 

folkbildare idag kunna innebära i praktiken?  

Många menar att man automatiskt sysslar med folkbildning när man arbetar på 

folkbibliotek. Ett av de viktigare sätten att utöva sin roll som folkbildare idag tycks enligt 

                                                 
60 Furuland, Lars 1993, ”Folkbiblioteken, demokratins offentliga rum”, i Folket i bild, 1993; 3, s. 14-15.   
61 Regeringens proposition 1997/98:115, s. 7-8. 
62 Gustavsson, Bernt, 1992, Folkbildningens idéhistoria, s. 9. 
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Uppsalas folkbibliotekarier vara att tillhandahålla elektroniska verktyg för 

informationssökning, t.ex. databaser, CD-rom och Internet samt undervisa och informera om 

dessa. Tillhandahållandet av och undervisning i  användandet av uppslagsverk och annan 

referenslitteratur anses också viktigt bland de flesta.  

Jag hade när jag inledde arbetet med denna uppsats, föreställningen att man inom 

folkbiblioteksvärlden mer eller mindre nästan lämnat folkbildningsbegreppet bakom sig och 

att man kanske ville ta avstånd från själva ordet för att det var så förknippat med 

folkuppfostran. Anders Ørom menar i en artikel från 1993, att servicebegreppet kommer att 

dominera på bekostnad av begreppet förmedling.63 Även Månsby  påpekar att man kan tänka 

sig att när biblioteken får nya uppgifter så måste det ske på bekostnad av traditionella.64 Det 

hävdar också Snygg och Eriksson i sin magisteruppsats. Informanterna i deras undersökning 

talar mer om service än om folkbildning och Snygg och Eriksson drar slutsatsen att 

”begreppet känns obehagligt och att man som bibliotekarie värjer sig mot att använda det”65 

De talar i detta sammanhang om ”rörelsen bort från folkbildningsbegreppet.” 66 Min 

undersökning visar på ett helt annat resultat. Bibliotekarierna på Uppsala stadsbibliotek ser sig 

gärna som folkbildare och på sätt och vis är det just bibliotekens nya uppgifter som har gjort 

att folkbildningsbegreppet kommit att bli aktuellt igen. Visserligen pekar resultat också på att 

folkbibliotekarierna anser att all biblioteksverksamhet alltid varit folkbildning men IT-

utvecklingen har förstärkt och förtydligat engagemanget för folkbildning inom 

biblioteksvärlden. Den nya tekniken har inneburit att biblioteken har fått en viktig funktion i 

samhället för alla dem som inte har tillgång till t.ex. datorer på annat sätt. Det innebär i allra 

högsta grad en aktualisering av diskussionen om att göra information tillgänglig för alla för att 

utveckla demokratin. Det är också på frågan om den nya teknikens betydelse för 

folkbildningsbegreppet som informanterna i min undersökning ger de mest engagerande 

svaren. 

 Den nya teknikens betydelse för folkbildningsbegreppet på Uppsala stadsbibliotek 

IT-utvecklingen ger nya vägar för information och kommunikation, men kräver utrustning som 
alla inte (i varje fall inte än) har möjlighet att skaffa själv. Därtill kräver IT kunskaper om hur man 
arbetar med datorer och program. Här har studieförbunden verkligen tagit sitt ansvar. 
Och biblioteken ställer upp med datorer och har en mycket viktig roll. Var skall allmänheten 
annars få tillgång till datorer? Skolan idag integrerar datorerna i utbildningen och vart tar man 

                                                 
63 Ørom, Anders, 1993, ”Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och arbetsorganisation”, 

Biblioteksbladet 1993 (sammanbunden volym), s. 230. 
64 Månsby, 1997, s.127ff  
65 Eriksson och Snygg, 1999 s. 54. 

        66Eriksson och  Snygg, 1999, s. 55. 
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sedan vägen när man har slutat skolan? Förresten redan medan man går i skolan under kvällar, 
helger och lov. Här har för mig biblioteken verkligen haft – och har - en folkbildande uppgift 
genom att handleda och ha introduktionskurser i hur man söker information på nätet. Redan för 10 
år sedan när vi datoriserade biblioteket och introducerade vår katalog tyckte jag att vi gjorde en 
stor insats genom att visa alla åldrar hur man använder datorer. Många var de ”tanter” som gladdes 
när de själva kunde använda datorn på sitt sätt och på egen hand hitta författare och titlar. Dittills 
hade ofta deras kontakt med datorer varit barnbarnens  obegripliga datorspel. Därtill en allmän 
rädsla för att kunna ställa till något, så som den tidens persondatorer var funtade. Samma sak var 
det när vi introducerade Artikelsök och liknande på cd-rom. (Astrid, 56) 

Biblioteken har till uppgift att göra tekniken tillgänglig för alla enligt flera av 

informanterna. Här kommer tankar om demokrati och allas rätt till kunskap in. Som någon 

skriver som kommentar till att folkbildningsbegreppet fått ny aktualitet i och med IT-

utvecklingen: ”Folkbildningen föddes ur kampen för allas lika värde och rätt till information 

och kunskap.” (Hans, 59) Här har alltså biblioteken ett viktigt ansvar enligt informanterna.  

Anledningen till att det anses så viktigt beror nog på att den snabba utvecklingen av IT 

har lett till stora kunskapsklyftor i samhället: ”Klyftorna ökar mellan dem som behärskar IT 

och dem som inte kan, vågar sig på eller känner sig främmande inför denna teknik. Här har 

biblioteken en stor roll som jag anser vara folkbildande”. (Lisa, 62) Det är fortfarande inte 

heller självklart att alla har råd med datorer och Internetuppkoppling och så länge som det är 

fallet så kommer datorer att vara en viktig del i bibliotekens roll som folkbildare. För att åter 

citera en av informanterna: ”Många människors möjlighet att komma i kontakt med datorer 

och Internet är just på biblioteken. För alla dessas möjlighet att hänga med i dagens samhälle 

är biblioteken oumbärliga." (Pernilla, 63) 

När det gäller IT på bibliotek är rollen som pedagog tydlig hos bibliotekarien. En skriver 

att det är ”viktigt med utbildning på biblioteken för brukarna i konsten att söka och värdera 

information.” (Sara, 54). Bibliotekarien som pedagog är en traditionell yrkesidentitet som nu 

fått nytt innehåll och kanske en ökad betydelse. 

De flesta tycks vara oerhört positiva till bibliotekens möjligheter när det gäller IT. Bland 

en del anar man dock ett slags distanstagande och försök att avdramatisera IT.  

IT är ju inget märkvärdigt egentligen. Det är ett nytt sätt att möta fakta. Precis som vi ordnat 
utbildning för att människor skulle lära sig läsa / folkskolan / och studera vidare / studieförbunden 
och nu kunskapslyftet/ så bör samhället också engagera sig och ta ansvar för IT.                          
För övrigt har jag svårt att se någon motsättning mellan böcker och IT. Även framför en skärm 
måste man ju kunna läsa, stava och skriva för att kunna ta sig fram. (Berit, 59) 

En annan påpekar att: ”IT är information i annan form. Mediet avgör inte om en 

företeelse är folkbildning eller ej.” (Katrin, 51) En tredje är inne på samma spår: ”Jag tycker 

självklart att allas tillgång till den nya tekniken genom folkbiblioteken har samma 

demokratiperspektiv som allas tillgång till boken. Nya redskap men samma 

folkbildningstanke.” (Sofia, 56) 
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Några har också kritiska invändningar till IT på bibliotek. Man menar t.ex. att den nya 

tekniken kanske leder till förenklade lösningar. ”Kravet på att snabbt och enkelt hitta 

information i faktafrågor och aktuell debatt kan medföra vissa ytliga kunskaper. Man gör det 

lätt för sig. Källforskningen kommer i skymundan!” (Bertil, 53) 

Hur som helst ter det sig som om IT-utvecklingen har förändrat bibliotekariernas 

arbetsuppgifter mer eller mindre. Den nya informationstekniken har lett till att det inte längre 

finns ett konkret bestånd som sätter gränser för vilken mängd information som bibliotekarien 

kan förmedla och vägleda till. Vägarna till informationen är fler och mängden är i det 

närmaste obegränsad. Dessutom förändras vägarna kontinuerligt och det krävs att man håller 

sig ajour med utvecklingen. 

Samtidigt som bibliotekarieyrkets roller och förutsättningar förändras i takt med  

samhällets utveckling är det ändå vissa traditionella arbetsuppgifter som består. Romulo 

Enmark påpekar att ”förändring kan bara ske mot bakgrund av tradition”.67 Och de 

traditionella uppgifterna att ordna, förvalta och återvinna information består trots den snabba 

utvecklingen på IT-området. Som Harry Järv uttrycker det: 

Bibliotekarierna har bytt ut och effektiviserat arbetsredskapen åtskilliga gånger under de ca 4 500 
år vi kan överblicka. De gör inte längre avtryck med kilformigt spetsade pinnar i lera, utan lagrar 
informationen elektroniskt, men uppgiften har hela tiden varit att hålla kunskap tillgänglig.68 

Samarbete med andra folkbildningsinstitutioner 

Ett annat sätt att se på folkbildning är att betona samverkan. Karin Löfdahl, informationschef 

på Stockholms stadsbibliotek, säger i utfrågningen publicerad i Biblioteksbladet, 1999, att 

folkbildningsarbetet för henne är samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och 

folkbibliotek. Samverkan mellan andra folkrörelser och organisationer är också folkbildning 

enligt henne.69 I samband med IT-frågan i min enkätundersökning kommer också samarbete 

med andra t.ex. studieförbund på tal. Någon uttrycker det så här: ”I dagens IT-samhälle 

erbjuder studieförbund och folkbibliotek en mötesplats och en god möjlighet för den 

datorovane att lära sig mera om datorer och IT.” (Hans, 59) 

                                                 
67 Enmark, Romulo, 1991, ”Yrkesidentiteten och det splittrade biblioteksväsendet”, Bibliotekarieyrket- 

Tradition och förändring, s. 156. 
68 Järv, Harry ,1991, "Bibliotekarierollen är sig evigt lik", Bibliotekarieyrket, tradition och förändring, 

Stockholm, s. 31. 
69 ”Vad är folkbildning? Tema folkbildning” Biblioteksbladet, 1999:2, s. 8-10. 
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Detta med samarbete är ett viktigt led i folkbildningsarbetet enligt drygt hälften av 

deltagarna i undersökningen. Biblioteken borde samarbeta mer med studieförbunden men 

också med skolor och föreningar anser några.   

Så här skriver en som kommentar till att biblioteken ska samverka med andra 

folkbildningsorgan: 

Studieförbunden förstås, men ibland undrar jag om vi har samma målsättning… Det är t.ex. 
förunderligt hur sällan studieförbunden kontaktar biblioteken. Däremot måste vi arbeta för att visa 
bibliotekets roll i det livslånga lärandet för komvux, kunskapslyft och motsvarande – även för 
gymnasieskolan.  (Astrid, 56) 

En annan skriver: 

”Jag skulle gärna se att lärarna inom studieförbunden regelbundet hade någon kontakt 

med biblioteket och presenterade t.ex. nyheter inom kursutbudet och samtidigt höll sig ajour 

med den utvecklingen som pågår på biblioteket.” (Berit, 59) 

Ett exempel på samarbete mellan studieförbund och bibliotek var inför EU-omröstningen.  

Att främja läsning 

Ett par deltagare i enkätundersökningen påpekar vikten av att inspirera barn till läsning. 

Genom information till lärare och föräldrar och genom studiebesök ska man sprida kunskap 

om bokmarknaden. Man ska som bibliotekarie informera lärare, förskolepersonal och elever 

om hur viktigt läsning är och tipsa om bra och intressanta böcker vid studiebesök av klasser 

eller på föräldramöten. En informant påpekar att ”barnböcker har inte samma status som 

vuxenböcker. De recenseras sällan på kultursidorna. så därför får biblioteken en än viktigare 

roll i att tala för barnlitteraturens sak. (Anna-Lena, 56) 

På samma sätt ska biblioteken värna om den smalare litteraturen. Man ska inte inta en 

”smakdomarattityd” säger Rakel (51), men det är viktigt med kvalitet och att ge små förlag 

och smal litteratur en chans. I detta instämmer Anna-Lena, och tycker att man måste ge 

alternativ till ”massmarknadslitteraturen”.  

Andra förslag på hur man kan främja läsning är genom fackliga tidningar och 

författarmedverkan på fackliga möten är ett annat sätt. Arbetsplatsbibliotek kommer också på 

tal. (Berit, 59) 

Bibliotekarien som ”fostrare” 

Jag har tidigare snuddat vid problematiken kring folkbildning - folkuppfostran. Vi har i 

historien sett många försök från folkbibliotekens sida att styra låntagarnas val av litteratur.    

Man bör hålla i minnet att styrningen börjar redan vid beslutet om förvärv men det har jag inte 
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gått in på närmare i min undersökning. Jag har dock studerat ett informationsblad om Uppsala 

stads- och länsbiblioteks medieurvalsprinciper. Där citeras ett stycke ur Proposition 

1984/85: 141 Om litteratur och folkbibliotek:70 

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 ökad medvetenhet och 
till ett engagemang i den demokratiska processen. Folkbiblioteket skall visa respekt för den 
enskildes önskemål och behov men alltid främja god kvalitet vid val av medier och aktiviteter.71   

Att vara folkbildare på ett folkbibliotek tycks ibland vara att gå en svår balansgång. Det 

märks tydligt i min enkätundersökning. Någon som tycker att det viktigaste 

folkbildningsinitiativet är att främja läsandet, utrycker sig så här: 

Alltså att sprida kunskap om bokmarknad och bokutgivning till allmänheten både individuellt i 
informationspass och i grupp vid studiebesök och föredrag etc. Kvalitet viktigt men obs. ingen 
smakdomarattityd.. Små förlag och smal litteratur måste ha en chans att nå fram. Att ge ”folk” vad 
”folk” vill ha betyder att ge dem det som stora medieföretag marknadsför väl så att ”folk” känner 
till det. Man kan inte vilja ha det man inte känner till. Men vi måste också vara öppna för 
besökarnas önskemål. (Rakel, 51) 

Informanterna är noga med att understryka att man ej vill sätta sig över 

biblioteksanvändarnas val av litteratur men gärna vägleda och hjälpa till att bedöma 

tillförlitligheten i materialet: ”Vi hjälper låntagaren att bedöma om en källa är tillförlitlig eller 

ej. För bedömning av litteratur tillhandahålls recensioner.” (Britta, 54) 

Man anar en problematik mellan den ödmjuka och den folkuppfostrande rollen. Flera har 

utryckt sig så att jag förstår att de vill ta tydligt avstånd från den äldre föreställningen om vad 

folkbildning bör vara. Istället vill bibliotekarierna ta vara på och ta hänsyn till 

biblioteksbesökarens önskemål. Rollen som folkbildare är mer serviceinriktad idag. Det med 

folkbildningsbegreppet genom historien starkt förknippade ordet ”demokrati” finns dock kvar 

och binder samman folkbildarrollen från förr till nutid. 

Generationsskillnader? 

Det förefaller som om åldern inte har någon betydelse för hur man ser på folkbildning på det 

här biblioteket. Det bör dock hållas i minnet att åldersskillnaderna är relativt små inom 

personalen. Dessutom kan de yngre vara påverkade av ett speciellt arbetsklimat som får sin 

prägel av åldersfördelningen på arbetsplatsen. 

Min uppfattning är dock att den yngre generationen bibliotekarier kanske tycker att 

begreppet är mossigt och tillhör en svunnen tid. Det grundar jag främst på diskussioner med 

                                                 
70 Medieurvalsprinciper för Uppsala stads- och länsbibliotek, antagna av institutionsstyrelsen den 17 juni 

1991.  
71 Ur Proposition 1984/85: 141 Om litteratur och folkbibliotek.  
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mina kurskamrater under bibliotekarieutbildningen. När man sedan kommer in på 

diskussioner om allas rätt till kunskap och information så är det levande även bland de yngre. 

En del vill bara inte kalla det ”folkbildning”. Det var ju också så kulturjournalisten Anneli 

Jordahl utryckte det i Biblioteksbladets temanummer om folkbildning. Låt mig åter citera 

henne, denna gång lite utförligare:  

Jag avskyr själva ordet. Folkbildning är ett mögligt uttryck som ger mig associationer till di lärde 
som von oben försöker lära pöbeln att använda hjärnan. Men dess innebörd: att kunskap och 
bildning ska vara tillgängligt för alla i ett demokratiskt samhälle är så klart vacker.72 

Jag tror att en del i den yngre generationen hellre använder sig av begrepp som ”livslångt 

lärande”. Tyvärr är inte mitt material tillräckligt för att sådana skillnader skulle kunna 

skönjas, utan det får i detta fall räcka med mina egna antaganden. 

                                                 
72 ”Vad är folkbildning? Tema folkbildning”, 1999:2, s. 8. 
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Slutdiskussion  

Nu är det dags att repetera de frågor som ställdes i kapitlet om syfte och metod. Har frågorna 

besvarats? Har uppsatsen uppnått sitt syfte? Huvudsyftet var att ge en bild av 

folkbildningsbegreppets betydelse på folkbiblioteken idag. Mer specifikt ville jag ta reda på 

hur man som bibliotekarie kan se på sin roll som folkbildare. Jag kommer här att gå igenom 

frågorna jag ställde i uppsatsens början och bit för bit redovisa vad jag kommit fram till. 

Vad är folkbildning ur folkbibliotekariens perspektiv ? 

Först och främst bör man kanske diskutera begreppets giltighet i biblioteksvärlden idag. Kan 

det låga deltagandet (75 %) i min enkätundersökning tyda på ett vagt engagemang för 

folkbildningsfrågor? Ändå gav många av de som svarade, bilden av att 

folkbildningsbegreppet är levande bland folkbibliotekarier. De flesta utryckte snarare ett 

starkt och samstämmigt engagemang. Frågan om engagemanget bland de 25 % som bortföll 

får i denna uppsats förbli ogrundade antaganden. Kanske handlade det enbart om tidsbrist 

eller vanlig glömska.  

Det har också visat sig att man i biblioteksvärlden velat fokusera mer på begreppet och 

det har bl.a. resulterat i ett tema om folkbildning i Biblioteksbladet.  

För att dra paralleller mellan folkbibliotekariernas definition av folkbildning idag och den 

teoretiska diskussionen i uppsatsens början passar bl.a. Gustavssons självbildningsideal bra. 

Enligt detta är det individen själv som ska styra bildningsarbetet och därigenom få lättare att 

orientera sig i samhället och världen. Främsta medlen för detta är studiecirkeln och biblioteket 

menar Gustavsson.73 Dessa tankar återfinns hos flera av informanterna i min undersökning. 

Klasson talar i liknande sammanhang om folkbildningsbegreppet ur ett underifrånperspektiv 

där det handlar om att skapa förutsättningar för människor att förstå sin omgivning och öka 

förmågan att påverka och förändra samhället. Folkbildning blir ett verktyg för demokrati.74 

Även detta känns igen från min enkätundersökning och från artiklar i biblioteksvärldens 

tidskrifter. Det verkar som om demokratibegreppet ständigt går hand i hand med 

folkbildningsbegreppet.  

                                                 
73 Gustavsson, Bernt, 1991, Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, 

Stockholm, s. 40 ff. 
74 Klasson, Maj, 1997, ”Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande” i Folkbildning och bibliotek, 

Publiceringsföreningen Valfrid, Borås, s. 13. 
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Hur ser bibliotekariens roll som folkbildare ut? 

Bibliotekarierollen har, liksom folkbildningsbegreppet, förändrats i takt med samhällets 

utveckling. De roller som bibliotekarier tycks inta just nu är de som av Klasson beskrivs i 

samband med marknadsmodellen. Enligt denna utför bibliotekarien de tjänster som kunden 

efterfrågar. Dialog- eller samarbetsmodellen är också en av Klassons modeller som passar in 

på dagens bibliotekarier. Det innebär att bibliotekarien kommunicerar med besökaren och 

samarbetar i en dialog. Jag uppfattar också att många av dagens bibliotekarier också vill 

fungera som kulturbärare, en grupp dit Klasson räknar folkbildare. Det gäller de som vill 

använda biblioteken som verktyg för att uppnå social rättvisa. Klasson talar i det 

sammanhanget om 70-talets revolutionärer men dessa tankar kommer även till utryck idag. 

Särskilt när det handlar om den nya tekniken med dyr utrustning som biblioteken kan 

tillhandahålla till dem som inte har råd. Men bland Klassons modeller är det nog slutligen 

kategorin kulturförnyaren som bäst stämmer överens på deltagarna i min undersökning. Den 

använder sig av tidigare uppgifter och ger dem nytt innehåll för att anpassa verksamheten till 

verkligheten. Så vill informanterna i min undersökning se på sin roll som bibliotekarie och 

folkbildare. De använder sig av slagord som ”allas rätt till kunskap” och anpassar det till 

dagens informationssamhälle där IT och kunskapen om dessa verktyg blir allt viktigare. 75 

På vilket sätt har IT-utvecklingen haft betydelse för hur man ser på folkbildning?  

 När Månsby diskuterar bibliotekariernas yrkesroll uppfattar hon att den nya tekniken leder till 

att bibliotekariens roll som folkbildare ersätts av en serviceinriktad roll av kunskapsmäklare. 

Jag har genom min undersökning visat att det inte behöver vara någon motsättning mellan 

dessa roller. Tvärtom uppfattar jag det som att IT bland många folkbibliotekarier har 

aktualiserat folkbildningsbegreppet och att folkbildarrollen åter blivit tydligare. 

Har generationsskillnader någon betydelse för hur man ser på folkbildning? 

Det här med generationsskillnader i synen på folkbildning var svår att skönja, då 

åldersskillnaderna är relativt små bland informanterna i min undersökning. Min egna 

uppfattning är dock som jag redan nämnt, att det förekommer vissa skillnader och att en del 

yngre kanske hellre använder ord som ”livslångt lärande”.  

                                                 
75 Dessa modeller har jag hämtat ur: Klasson, Maj, 1996, "Kulturbevarare, kulturbärare, kulturbyggare, 

kulturförnyare" i Kulturpolitisk tidskrift, 1996:2, s. 17 ff. 
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Hur uppfattar man sin roll som ”fostrare” respektive folkbildare? Var går gränsen? 

Anledningen till att en del inte vill använda sig av ordet folkbildning idag kan vara att man 

vill ta avstånd från den ’fostrande’ formen av folkbildning som jag redogjorde för i den 

historiska bakgrunden i uppsatsens början. Min uppfattning är att denna form av fostrande 

bildning påverkar dagens syn på begreppet folkbildning. Man vill värja sig mot ’von oben-

attityden’. Men de flesta vill ändå framhäva folkbildningsbegreppets positiva innebörder. 

Folkbildning verkar inte innebära någon direkt form av fostran idag. Det märks rätt tydligt 

bland informanterna i min undersökning att de vill understryka att det är användarens 

önskemål som ska vara styrande för verksamheten och den service biblioteket ger och att man 

ändå kan tala om att folkbiblioteket har en folkbildande roll. Samtidigt ger några uttryck för 

en vilja att stödja smalare litteratur och man ser det som en viktig uppgift för biblioteket. 

Gränsen mellan den fostrande och den folkbildande rollen kan i vissa fall vara svår att skönja. 

De flesta verkar dock vara överens om att folkbildningen alltid ska vara deltagarstyrd och ske 

på individernas villkor. Man måste ge användarna det dom vill ha. Samtidigt måste man även 

”visa upp” det som inte efterfrågas, t.ex. smalare litteratur, för att ge användare en chans att 

välja. Balansgången verkar vara svår men nog så viktig 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen är att ge en bild av folkbibliotekens och bibliotekariens roll som 

folkbildare idag. Begreppets aktualitet, giltighet och innebörder tas upp. 

 Den teoretiska bakgrunden har sin början i historien. Under 1800-talet ser vi de första 

folkbildningsinitiativen. De var ofta präglade av en mer fostrande form av bildning. Man ville 

ge allmogen utbildning för samhällsnyttans skull och för att bevara rådande strukturer.  

Begreppets betydelse kan bero på vilken innebörd ordet folk har. På samma sätt ger ordet 

bildning och dess innebörder olika betydelser för folkbildning. Folkbildningens innebörder 

har således ändrats och anpassats enligt samhällsutvecklingen. Folkbildningsbegreppet sett ur 

ett underifrånperspektiv har som mål att skapa förutsättningar för människor att förstå sin 

omgivning och att påverka och förändra samhället. Folkbildning blir en förutsättning för 

demokrati. Detta belyses i uppsatsens undersökningsavsnitt. Där redogörs för folkbildningens 

innebörder i praktiken. Genom artiklar i bibliotekstidskrifter och antologier förstår man att 

begreppet alltjämnt är aktuellt och levande. Det diskuteras mycket om allas rätt till 

information för att säkra demokratin. Ibland skymtar dock tankar om att bibliotekens 

folkbildande roll får ge vika för nya funktioner i samhället. Biblioteken får en mer 

serviceinriktad roll i informationssamhället. Men de nya funktionerna behöver inte innebära 

en motsättning gentemot de andra. Genom en enkätundersökning på Uppsala stads- och 

länsbibliotek har jag försökt att fånga åsikter och tankar om begreppet bland 

folkbibliotekarier. Biblioteksverksamhet har alltid varit och är fortfarande folkbildning enligt 

informanterna. Det är dessutom så att många anser att folkbildningen fått ökad aktualitet 

genom IT-utvecklingen. Då utrustningen för IT är dyr och vägarna till informationen ibland 

ter sig komplicerade är biblioteket en ovärderlig resurs för dem som inte har tillgång till detta 

själva. Även här figurerar ord som demokrati och ”allas rätt till kunskap”. 

 Andra frågor som uppsatsen tar upp är läsfrämjande och samarbete med andra 

folkbildningsinstitutioner. Jag för också en diskussion om balansgången mellan den 

’fostrande’ rollen som de flesta vill ta avstånd ifrån, och bibliotekens ansvar att erbjuda 

smalare alternativ. Det är ändå användarstyrning och serviceinriktning som ska dominera 

enligt bibliotekarierna som deltog i enkätundersökningen men detta behöver inte betyda att 

folkbildningsbegreppet får ge vika.  
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Bilaga: Enkät för undersökning om bibliotek och folkbildning 

 

Vilken betydelse har biblioteken för folkbildningen? Vad är folkbildningens roll i 
biblioteksvärlden? Hör de båda oundvikligen ihop eller är begreppet omodernt och överflödigt 
på nutidens folkbibliotek?  
Jag heter Kristina Malmqvist och skriver magisteruppsats inom Biblioteks- och informations 
vetenskap här i Uppsala. Den ska handla om folkbildning och folkbibliotek i dag. Jag vill ta 
reda på hur dagens bibliotekarier ser på begreppet folkbildning och bibliotekens roll och 
ambitioner som folkbildningsinstitution. Denna enkätundersökning är tänkt att utgöra 
underlag för detta! 
 
 
 
 
Läs gärna igenom alla frågorna innan du börjar fylla i enkäten. 
  

 

Jag är född år: 

 

Kön: 

 

Jag tog min bibliotekarieexamen år: 

 

Jag har arbetat ___ år på folkbibliotek. 

 

Jag har arbetat ___ år på annat slags bibliotek nämligen: 

 

Nu arbetar jag på: 
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1.  Anser du att folkbiblioteken har ett självklart folkbildningsansvar idag? 

Om du instämmer gå vidare till fråga 3! 

 

 

 

 

2.  Anser du att folkbiblioteken ändå ska engagera sig i frågor om folkbildning? 

Om nej, ange gärna varför. Skriv på baksidan om du vill ha mer plats.   

 

 

 

3. Nedan finner du några förslag på vad ett bibliotek kan erbjuda. Dessa kan var och en vara                 

viktiga och självklara bibliotekstjänster och kanske enbart det. De kan kanske också ses 

som en del i bibliotekens ansvar för folkbildning. Vilka av dessa kan enligt dig räknas 

som folkbildningsinitiativ och i vilken grad?  

  

Värdera dessa enligt skalan 0-5, där 0 betyder att det inte har något med folkbildning att 

göra och 5 betyder att det i allra högsta grad är ett folkbildningsinitiativ! 

 

 

Exempel på hur jag kan utöva min ev. roll som folkbildare på bibliotek är att:  

    

• tillhandahålla elektroniska verktyg för informationssökning, t.ex. databaser, CD-rom 

och Internet och undervisa och informera om dessa.  

           

 

 

  

 

• tillhandahålla uppslagsverk och annan referenslitteratur och undervisa och informera 

om detta.  
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• tillhandahålla tips och vägledning på utvalda böcker som anses vara ”god litteratur”. 

 

 

 

 

 

• ”hjälpa” besökare att värdera den information eller litteratur de hittar. 

 

 

 

 

 

 

• att ge förslag på, enligt dig, ”bättre” information eller litteratur än det besökaren är ute 

efter. 

 

 

 

 

 

• att tillhandahålla samhällsinformation. 

 

 

 

 

• att vägleda besökare då de letar samhällsinformation. 

 

 

 

 



 38 

 

• att samverka med andra organ med folkbildningsambitioner. Ge gärna förslag på 

hur! Använd i så fall baksidan. 

 

 

 

    

 

•  att på olika sätt främja läsandet överhuvudtaget bland befolkningen. Även här får du      

gärna ge förslag på hur! 

 

 

 

 

 

Anser du att det fattas något väsentligt så skriv gärna ner det. Använd baksidan om du 

inte får plats här. 
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4.  Det sägs att folkbildningsbegreppet har fått ny aktualitet i och med IT-utvecklingen. 

Ge en kort kommentar till detta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Ge gärna en övergripande, kortfattad definition av vad folkbildning är enligt dig! 

Skriv nedan och använd baksidan om du behöver. 
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Tack så mycket för din medverkan. Jag sätter mycket stort värde på att du ville ta dig 

tid! 

 

 

Fyll i ditt namn och telefonnummer/e-postadress här nedan. Om du vill vara anonym 

ska du riva av denna och lämna in för sig. 

 

 

Namn: 

 

 

 

Arbetsplats: 

 

 

 

E-post: 

 

 

 

Tel.nr: 

 

 

 

Vill du komma i kontakt med mig gör du det säkrast via e-post: 

Kristina.Malmqvist@bibks.uu.se 

Du kan också prova på telefon 24 13 41  

Min handledare på Institutionen för kultur- och biblioteksstudier är 

Kerstin Rydbeck, tel. 471 79 78 

Kursföreståndare är Janne Backlund, tel. 471 79 77 

 


