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Inledning 

Folkbibliotek handlar i många fall om mycket mer än endast förmedling av 
böcker. Det verkar som om folkbiblioteken ibland fungerar lite som ett allmänt 
kulturcentrum i en kommun. Biblioteket kan t.ex. ordna aktiviteter i form av 
författaraftnar, sagostunder och konstutställningar. I en artikel publicerad i 
Dagens Nyheter den 8 november 2003 beskrivs att en rundringning tidningen 
gjort till 25 kommuner visat att närmare hälften av dem ska dra ner på 
bibliotekens verksamhet 2004.1 Denna uppgift styrktes några veckor senare av 
en undersökning gjord av fackförbundet DIK bland landets 290 kulturchefer.2 
Hälften av landets kommuner kommer att dra ner på anslagen till kulturen. I 
rapporten framkommer att bibliotekens utåtriktade verksamhet kommer att 
drabbas. En inte orimlig tanke är att följden av besparingskraven blir att man 
på folkbibliotek koncentrerar sig på det man bedömer som kärnverksamheten, 
medan den allmänkulturella verksamheten, som i bibliotekslagen nämns i 
ganska generella ordalag, kan komma att behöva rättfärdiga sin existens. En 
typ av allmänkulturell verksamhet på folkbibliotek är utställningsverksamhet. 
En anledning till att jag intresserar mig för bibliotekens utställningsverksamhet 
är säkert min egen bakgrund. Jag har tidigare arbetat på Uppsala Konstmuseum 
samt studerat konstvetenskap. Syftet med föreliggande undersökning är att ge 
en bild av hur utställningsverksamheten på svenska folkbibliotek ser ut. 

I undersökningens inledande kapitel med forskningsöversikt, teori och 
metod resonerar jag kring begrepp som kan vara relevanta för undersökningen. 
Det huvudsakliga underlaget för undersökningen består av intervjuer. Dock 
kommer även tidskriftsartiklar som publicerats i ämnet från 1970 och fram till 
dags dato att diskuteras. Jag använder mig omväxlande av ordet folkbibliotek 
och ordet bibliotek. Även i det senare fallet är det dock folkbiblioteket jag 
syftar på. I viss tidigare forskning berörs utställningsverksamheten endast som 

                                                 
1 Olevik, Josefin, ”Biblioteken får ta smällen när kulturkassan sinar”, Dagens Nyheter 2003-11-08. 
2 http://dynamicweb.telia.com/www-dik-se/aktuellt/2003/kulturenkaten/PreliminarRapport20031206.pdf. 
Hämtad 2003-12-10. 
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en del av den allmänkulturella verksamheten. Ibland sammanfaller litteratur 
om utställningsverksamhet på folkbibliotek med litteratur om den 
allmänkulturella verksamheten. För att teckna en bakgrund till min 
undersökning tar jag därför på sina ställen upp det mer generella begreppet 
allmänkulturell verksamhet till diskussion. 

Forskningsöversikt 

Frågan om bibliotekens utställningsverksamhet hör ihop med den övergripande 
frågan om vilka verksamheter ett folkbibliotek ska ägna sig åt. 
Forskningsöversikten kommer att inledas med en diskussion kring detta för att 
sedan följas av en kort redovisning av den forskning som gjorts om 
allmänkulturell verksamhet och utställningsverksamhet på bibliotek − det 
handlar om ett antal uppsatser skrivna inom utbildningarna i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Med hjälp av den franske sociologen Pierre Bourdieu 
sätts bibliotekens utställningsverksamhet sedan i ett större sammanhang. 

Biblioteksforskaren Romulo Enmark behandlar i Defining the library’s 
activities frågan om vilken verksamhet som ska bedrivas på ett folkbibliotek. 
Han anser inte att det är bibliotekens främsta uppgift att förmedla böcker. 
Bibliotekets uppgift är istället att förmedla innehåll, oavsett mediet.3 I ett 
försök att ringa in bibliotekets uppgifter hänvisar Enmark till SOU-utredningen 
Folkbibliotek i Sverige från 1984 där begreppen information och kultur 
beskriver vad biblioteket ska syssla med. Eftersom detta är ganska vida och 
oprecisa begrepp väljer Enmark att förklara bibliotekens uppgift genom att låta 
sex konceptuella nivåer för biblioteksarbete utkristallisera sig. Den första nivån 
gäller arbete som rör metainformation. Hit hör det arbete på bibliotek som är 
kopplat till ex. klassifikation, katalogisering och bibliografiskt arbete. Den 
andra nivån gäller framställningar gjorda för att på ett enkelt sätt ge människor 
information. Hit hör användandet av uppslagsverk, tidtabeller och adresslistor. 
Kunskapsnivån, som är den tredje, rör arbetet med handböcker, 
populärvetenskap och vetenskapliga tidskrifter. Den fjärde nivån är den som 
spelar en viktig roll för min undersökning, nämligen den estetiska biten av 
biblioteksarbetet. Denna nivå synliggörs genom ”kvalitetslitteratur”, konst, 
utställningar, teater. I vissa fall ligger denna nivå nära den femte, arbetet för 
underhållning och förströelse. Enmark själv skriver att det kan gälla t.ex. 

                                                 
3 Enmark, Romulo, 1990, Defining the Library’s Activities, s. 61. 
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underhållningslitteratur, popmusik, och serietidningar. Slutligen gör Enmark 
läsaren uppmärksam på att biblioteket som institution i samhället är viktig. Det 
är en plats för möten, i vissa fall för att ta en fika eller helt enkelt låna 
toaletten. Enmark påpekar att det kan vara svårt att dra gränsen för hur långt 
bibliotekets arbete kan sträcka sig. Många skiftande delar av verksamheten ska 
samsas. 

Ulrika Johansson skrev år 2000 magisteruppsatsen Från metainformation 
till mötesplats: om allmänkulturell verksamhet för vuxna i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Uppsala universitet.4 I den utgår hon från Romulo 
Enmarks Defining the library’s activities och de sex begreppsmässiga nivåer 
för biblioteksarbete som han identifierar. Studier genomförs på två bibliotek 
för att visa hur verksamheten ser ut idag. I studien undersöks både 
utställningsverksamhet och övrig programverksamhet. Romulo Enmarks 
modell används på det sättet att varje aktivitet som ett bibliotek anordnar 
placeras under en eller flera av Enmarks begrepp för biblioteksarbete. 
Undersökningen visar att alla Enmarks begreppsmässiga nivåer går att 
återfinna i enbart den allmänkulturella verksamheten. 

I Mats Hagströms och Lars Hasselblads specialarbete från 
Bibliotekshögskolan, BHS, i Borås 1975, Den allmänkulturella verksamheten 
på biblioteken, undersöktes artiklar om allmänkulturell verksamhet, införda i 
tidskriften Biblioteksbladet mellan 1950 och 1969, samt annan för ämnet 
relevant litteratur.5 Undersökningen fann det första belägget för användningen 
av begreppet allmänkulturell verksamhet i bibliotekssammanhang i en artikel 
skriven av Lisa Christina Persson, med anledning av en angloskandinavisk 
konferens som hölls i Danmark.6 Artikeln publicerades i Biblioteksbladet 1961. 
I Hagströms och Hasselblads undersökning använder man sig av den definition 
av allmänkulturell verksamhet som görs i SOU 1969:37, Utbildning för 
bibliotek, arkiv och informatik; 

Med allmänkulturell verksamhet förstås den verksamhet som folkbiblioteken bedriver 
som initiativtagare till och/eller förmedlare av andra kulturaktiviteter än dem som 
innefattas i dess ursprungliga roll, dvs. som tillhandahållare av böcker och andra media 
för information och rekreation.7  

                                                 
4 Johansson, Ulrika, 2000, Från metainformation till mötesplats: om allmänkulturell verksamhet för 
vuxna. 
5 Hagström, Mats & Hasselblad, Lars, 1975, Den allmänkulturella verksamheten på folkbibliotek, s. 2. 
6 Hagström & Hasselblad, 1975, s. 4. 
7 Hagström & Hasselblad, 1975, s. 3. 
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Hagströms och Hasselblads undersökning visar att det i Biblioteksbladet under 
denna period fanns en debatt om den allmänkulturella verksamheten. Här 
deltog både de som såg den allmänkulturella verksamheten enbart som en 
marknadsföringsåtgärd och de som hade ett folkbildningsperspektiv på den. 
Den positiva syn på allmänkulturell verksamhet som fanns under 1950-talet 
genomsyrades av folkbildningstanken. Åsikter om avsteg från 
folkbildningstanken, tyckte uppsatsförfattarna, förebådade den syn på 
biblioteken som skulle komma under 1960-talet. Man började då mer och mer 
propagera för biblioteken som ett slags kulturcentra. Kulturen sågs som ett 
viktigt steg mot ökad jämlikhet. Debatten om allmänkulturell verksamhet i 
tidskriften var också som livligast under 60-talet. Man kunde skönja två linjer i 
den debatten. Den ena gällde biblioteket som självklar mittpunkt i det 
kulturella livet. Den andra såg den allmänkulturella verksamheten som ett sätt 
att nå nya läsare av böcker. Från 1963 anade man en modigare syn på 
allmänkulturell verksamhet och räknade den som självklart hemmahörande på 
biblioteken.8 Den allmänkulturella verksamheten hade då fått fäste på många 
håll. Anledningar till detta ansåg uppsatsförfattarna vara den förbättrade 
ekonomin och de kulturpolitiska signalerna vid tidpunkten.9 Enligt Hagström 
och Hasselblad var det först i slutet av 60-talet som ett försök till nyansering i 
fråga om synen på allmänkulturell verksamhet skedde, då man såg ett behov av 
att prioritera bland sina verksamheter.10 Det fanns en övertygelse att den 
allmänkulturella verksamheten hade ett egenvärde, men man ville ha en 
genomtänkt målsättning med den. Detta var något som uppsatsförfattarna 
själva efterlyste för att få en helhetssyn på bibliotekets roll i samhället och för 
att den allmänkulturella verksamheten skulle kunna försvara sin plats på 
biblioteket, särskilt i tider av ekonomiska nedskärningar.11

I sin magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Konstupplevelsen, platsen och företeelsen: Tillfälliga konstutställningar på 
folkbibliotek, framlagd vid BHS år 2002, undersökte Ida Ross utställningar på 
folkbibliotek i Östergötland. Bibliotekspersonal och konstnärer intervjuades i 
enkätform om verksamheten. Ross hade i uppsatsen intentionen att även 
analysera artiklar publicerade i biblioteksrelaterade tidskrifter mellan åren 
1990 och 2002. I uppsatsen framkom dock att inga för ämnet intressanta 

                                                 
8 Hagström & Hasselblad, 1975, s. 20. 
9 Hagström & Hasselblad, 1975, s. 21. 
10 Hagström & Hasselblad, 1975, s. 23. 
11 Hagström & Hasselblad, 1975, s. 25. 
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artiklar publicerats under perioden.12 Denna slutsats är av metodologisk vikt 
även för föreliggande uppsats. En intressant åsikt som framkom i Ross’ arbete 
var att konstnärer som haft utställningar på bibliotek ansåg att man där når en 
annan publik än vad man gör på en konsthall. 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu publicerade 1966 tillsammans 
med Alain Darbel en studie av besökare på konstmuseer.13 Studien, som har 
namnet L’amour de l’art, visade att museibesökarna huvudsakligen kom ur de 
högre samhällsklasserna och att en människas kulturella bakgrund påverkade 
hur hon kom att uppfatta ett konstverk. Av denna studie drog man slutsatsen att 
museerna inte var uttryck för någon kultur för alla. Ett vikigt begrepp hos 
Bourdieu är kapital. 14 Har man högt ekonomiskt eller kulturellt kapital har man 
en större chans att nå en inflytelserik position i samhället. Kulturellt kapital 
kan bli följden av ett självklart umgänge med litteratur, konst, teater och 
musik. Alla människor skulle alltså kunna ha tillgång till ett stort kulturellt 
kapital.15 Genom kontakt med kultur kan man spela en mer aktiv roll i det 
demokratiska samhället. Biblioteket har en unik position i vårt samhälle genom 
att det utgör det enda ställe där litteratur tillhandahålls gratis. Beträffande 
utställningsverksamheten finns dock andra institutioner i samhället som också 
arbetar med den. Kanske är bibliotekens uppgift beträffande 
utställningsverksamheten att nå andra besökare än vad man gör på ett museum? 
En inblick i vad utställningsverksamhet är krävs för att kunna sätta 
bibliotekens utställningar i relation till utställningsverksamhet i stort.  

Teoretiska utgångspunkter 

Med kunskap om vilka utställningar som förekommer på bibliotek kan man se 
hur bibliotekets utställningar förhåller sig till den utställningsverksamhet som 
bedrivs på museer eller i konsthallar. För att undersöka bibliotekens 
utställningsverksamhet behövs en förståelse för vilka olika typer av 
utställningsverksamhet som kan förekomma. Som teoretisk utgångspunkt för 
min undersökning kommer jag att använda resonemang om vad en utställning 
är. Förekomsten av de olika typer av utställningar som urskiljs i detta 
teoriavsnitt kommer att undersökas på biblioteken. 

                                                 
12 Ross, Ida, 2002, Konstupplevelsen, platsen och företeelsen. Tillfälliga konstutställningar på 
folkbibliotek, s. 17. 
13 Bourdieu, Pierre & Darbel, Alain, 1991, The love of art, s. 113. 
14 Nilsson, Sven, Kulturens vägar, 1999, s. 34 f. 
15 Nilsson, Sven, Kulturens vägar, 1999, s. 34 f. 
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Vad är en utställning? 

Enligt Nationalencyklopedin är en utställning ett medium för visuell 
kommunikation som används till att ”rumsligt ordna objekt för betraktande”.16 
Göran Carlsson, formgivare, och Per-Uno Ågren, antikvarie, gav 1982 ut 
boken Utställningsspråk. Om utställningar för upplevelse och kunskap. Boken 
riktar sig främst till dem som arbetar med basutställningar på museer, och vill 
lyfta fram utställningsmediets specifika kvaliteter. Utmärkande för 
utställningen som medium är att den genom föremål, modeller och 
rekonstruktioner är realistisk och konkret i sina framställningar.17 En utställning 
kan ses samtidigt av många människor och dess höga konkretion och många 
gånger visuella karaktär gör att man med en utställning kan vända sig till 
många olika grupper i samhället utan att byta visuellt språk, detta genom att det 
visuella innehållet kan tala till människor på olika nivåer.18

Flera olika utställningstraditioner har utvecklats i museivärlden. Carlsson 
och Ågren identifierar tre huvudinriktningar bland dessa.19 På konstmuseer 
använder man utställningen som ett medium för betraktande. Bilden/föremålet 
ska kunna kommunicera med betraktaren utan störningar. Kulturhistoriska 
museer har utställningar som beskriver och förmedlar historiska förhållanden. 
Carlsson och Ågren beskriver dessa utställningar som materialredovisande för 
att kunna möjliggöra upplevelser av en historisk situation. På 
naturvetenskapliga museer finns en typ av frågande utställningar som vill 
aktivera besökarna att förstå den kunskapsprocess som bygger upp 
vetenskapen. Skillnaden mellan den materialredovisande och den frågande 
utställningen beskrivs av Carlsson och Ågren som följer: 

Den naturvetenskapliga kunskapsprocessen arbetar med observationer, som hela tiden kan 
göras på nytt, kunskapen är generaliseringar ur fenomen som hela tiden upprepas. Den 
kulturvetenskapliga kunskapsprocessen å andra sidan utvecklas i en hela tiden föränderlig 
kulturell verklighet, som utspelas mot en historisk bakgrund (där naturvillkoren ingår) 
och under påverkan av historiska samband som hela tiden är nya och annorlunda.20

Det är inte bara i museivärlden som man kartlagt vilka typer av utställningar 
som förekommer, utan även i bibliotekssammanhang har dylika försök gjorts. I 

                                                 
16 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=337252&i_word=utst%e4llning . 
17 Carlsson, Göran & Ågren, Per-Uno, 1982, Utställningsspråk. Om utställningar för upplevelse och 
kunskap, förordet. 
18 Carlsson & Ågren, 1982, förordet. 
19 Carlsson & Ågren, 1982, s. 110. 
20 Carlsson & Ågren, 1982, s. 110. 
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det följande avsnittet ska vi se på de försök som gjorts att definiera 
biblioteksvärldens utställningar. 

Utställningar på folkbibliotek 
Folkbiblioteksutredningens faktarapport från 1982, Folkbibliotek i tal och 
tankar, tecknar i ett avsnitt en bild av hur folkbiblioteken utvecklats under 60- 
och 70-talen. I en genomgång av de allmänkulturella aktiviteter tidskriften 
Biblioteksbladet under perioden tog upp, urskiljer man i rapporten tre olika 
typer av utställningar på biblioteket; informativa utställningar, 
debattutställningar samt de inte lika vanligt förekommande 
konstutställningarna.21 Greta Renborg, bibliotekarie, debattör och före detta 
lektor vid BHS i Borås, skiljer i Bibliotekens PR- och kontaktarbete på 
bokutställningen och den allmänkulturella utställningen.22 Bokutställningen kan 
ha med en författare, dennes liv och verk att göra, men kan också ta upp olika 
ämnesområden och händelser. Den allmänkulturella utställningen delar 
Renborg in i två typer; den som vill visa en eller flera konstnärers arbete och 
den som är arrangerad i syfte att kritiskt granska och belysa samhälls- och 
kulturföreteelser. Renborg urskiljer också en tredje typ av utställning som kan 
vara aktuell i bibliotekssammanhang, nämligen den som benämns utställningen 
utanför biblioteket. Detta är en utställning som gör reklam för bibliotekets 
verksamheter på t.ex. utställningar, mässor eller arbetsplatser, med andra ord 
en ren PR-metod. Eftersom syftet med min uppsats är att undersöka den 
utställningsverksamhet som äger rum på biblioteken så anser jag att denna typ 
av utställning faller utanför ramen för uppsatsens ämne. 

Susan F. Saidenberg, föreståndare för det utställningsprogram som bedrevs 
vid New York Public Library (NYPL) gav i en artikel publicerad 1991 i 
tidskriften American Libraries en bild av vilken roll utställningar på bibliotek 
kan spela.23 Saidenberg använde utställningsverksamheten vid NYPL som 
exempel för att visa hur man kunde planera och genomföra utställningar. År 
1983 hade ett utställningsprogram antagits vid NYPL. Dess mål var att öka 
allmänhetens tillgång till samlingarna och att ge människor möjligheter till 
lärande. Utställningsprogrammet hade genererat resultat; en 
användarundersökning som gjorts vid NYPL år 1989 hade visat att hela 22 

                                                 
21 Folkbibliotek i tal och tankar, 1982, s. 92. 
22 Renborg, Greta, 1977, Bibliotekens PR- och kontaktarbete, s. 91. 
23 Saidenberg, Susan F. ”Displaying our wealth: Exhibitions make an auspicious comeback”, American 
Libraries 1991:2, s. 128. 
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procent av bibliotekets besökare kommit för att titta på någon av bibliotekets 
utställningar. Anledningen till det ökade intresset trodde Saidenberg kunde 
vara att man vid restaureringar av biblioteket fått förbättrade utställningsytor, 
något som var fallet på flera håll i USA vid tidpunkten. Saidenberg tyckte sig 
märka att man mer och mer såg utställningar som ett sätt för allmänheten att få 
ökad tillgång till bibliotekets samlingar. Att utställningar av samlingarna 
stimulerade läsandet angavs som en anledning för biblioteken att anordna 
utställningar. För yngre människor med stor vana att mottaga och behandla 
information genom visuella media, trodde Saidenberg också att utställningar 
kunde utgöra ett sätt att närma sig biblioteket. I artikeln urskilde Saidenberg 
nio olika typer av utställningar på bibliotek. Dessa kategorier är mer 
detaljerade än de kategorier av utställningar som urskilts i Folkbibliotek i tal 
och tankar och av Greta Renborg. Enligt min tolkning går det därför att få in 
dem under de mer övergripande kategorierna bokutställningen, den informativa 
utställningen, och konstutställningen. De kategorier av utställningar som 
Saidenberg urskiljer är fritt översatt följande: 

1. Utställningar av speciella föremål i samlingarna. Eftersom samlingarna 
på folkbibliotek mestadels utgörs av böcker, räknar jag denna utställning 
som en variant på bokutställningen. 

2. Utställningar med inlånat material. Denna kategori skulle kunna utgöras 
av såväl inlånade böcker som konst eller informationsmaterial. 

3. Utställningar med historiska teman, ofta i anslutning till firandet av 
större händelser. Denna kategori skulle kunna inrymma såväl 
bokutställningar som informativa utställningar. Kanske skulle även 
konstutställningar kunna användas i firandet av en speciell händelse? 

4. Utställningar med en enskild konstnärs eller författares arbeten. Detta 
anser jag vara ett exempel på konstutställningen respektive 
bokutställningen. 

5. Utställningar i en litterär genre. Denna utställning innefattas av 
bokutställningen. 

6. Utställningar med bokillustrationer. Även denna utställning omfattas av 
begreppet bokutställningen. 

7. Utställningar om vissa ständigt aktuella frågor eller idéer. Denna 
utställning går att göra med såväl böcker som informationsmaterial. Man 

 9



skulle även kunna tänka sig en konstutställning gjord med utgångspunkt i 
en viss fråga. 

8. Utställningar om litterära rörelser. Om utställningen bygger på böcker 
räknar jag detta som en bokutställning. I fall då utställningen är uppbyggd 
av informationsmaterial kring den aktuella rörelsen, faller den under 
begreppet informationsutställning. 

9. Utställningar om samhällsfrågor eller fritidsaktiviteter. Detta räknar jag 
som ett exempel på informationsutställning. 

I uppsatsen kommer jag alltså att låta Saidenbergs nio kategorier representeras 
av de tre övergripande kategorierna bokutställningen, den informativa 
utställningen och konstutställningen. 

Ulrika Johansson urskiljer i sin undersökning tre olika arrangörsaspekter 
beträffande den allmänkulturella verksamheten.24 Undersökningen visade att 
det finns tillfällen då biblioteket alls inte är arrangör utan dess funktion består i 
att upplåta lokalen. Biblioteket kan dessutom stå som ensam arrangör, men 
också som medarrangör till utställningar eller programverksamhet. Då jag antar 
att frågan om vem som står som arrangör till utställningen har betydelse för 
vilken typ av utställning det handlar om, tar jag med detta som en aspekt vid 
kategoriseringen av utställningarna. 

Sammanfattning 
För att kunna kartlägga folkbibliotekens inställning till utställningsverksamhet 
kommer jag att titta på vilka typer av utställningar som förekommer på 
biblioteken. Carlsson och Ågren urskiljde i Utställningsspråk tre huvudtyper 
av utställningar, utställningen som ett medium för betraktande, den 
materialredovisande utställningen och den frågande utställningen. Om en 
utställning räknas som materialredovisande eller frågande beror till stor del på 
ämnesvalet. En naturvetenskapligt inriktad utställning som bygger på 
observationer som går att upprepa, är en frågande utställning, medan en 
materialredovisande utställning rör kulturella skeenden i en värld som kan 
omtolkas. Eftersom den utställning som Carlsson och Ågren benämner 
utställningen som medium för betraktande är den som används på konstmuseer, 
kommer jag att räkna in denna typ av utställning under konstutställningarna. 
Konstutställningen var en typ av utställning som tillsammans med den 

                                                 
24 Johansson, 2000, s. 50. 
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informativa utställningen och debattutställningen urskildes i Folkbibliotek i tal 
och tankar. Greta Renborg identifierade bokutställningen, vars syfte är att 
informera om det som generellt anses vara bibliotekens huvudsakliga innehåll, 
nämligen böcker, och den allmänkulturella utställningen. Renborg delade in 
den allmänkulturella utställningen i två olika grenar. En typ av allmänkulturell 
utställning vill visa en eller flera konstnärers arbeten. I min undersökning 
kommer jag att betrakta denna utställning som en konstutställning. Den andra 
typen av allmänkulturell utställning arrangeras för att granska eller belysa 
samhälls- eller kulturföreteelser. Denna utställning räknar jag som en variant 
på den informativa utställningen. 

De kategorier av utställningar som kommer att beaktas i undersökningen är 
alltså den informativa utställningen, debattutställningen, konstutställningen, 
bokutställningen, den materialredovisande utställningen och den frågande 
utställningen. Jag tänker mig att det kan spela roll för vilka utställningar man 
har på biblioteket hur arrangemanget bakom utställningen ser ut. Som framkom 
i Ulrika Johanssons undersökning så förekommer, förutom utställningar där 
bibliotek står som ensam arrangör, också olika typer av samarrangemang med 
föreningar och organisationer. Förekomsten av dessa kommer också att 
undersökas. 

Frågeställningar 

Med de olika typer av utställningar som redovisats ovan i åtanke, blir 
huvudfrågan för undersökningen hur utställningsverksamheten på de fyra 
biblioteken ser ut. Vilken typ av utställningar visas på våra bibliotek? Förutom 
att behandla frågan om vilka av de tidigare identifierade utställningstyperna 
som motsvaras av den utställningsverksamhet biblioteken bedriver, vill jag 
också undersöka hur man väljer utställningar. När ett urval sker, oavsett vilket 
material det gäller, blir det givetvis intressant att diskutera hur urvalet skett. Ett 
medvetet urval baseras antagligen på en önskan om att nå ett visst uppsatt mål. 
Jag vill i undersökningen ta reda på vilket syfte man har med 
utställningsverksamheten och vad målet med denna är. Själva arbetet med 
utställningar är många gånger ett praktiskt och kunskapskrävande arbete. På 
museer och konsthallar finns för ändamålet utbildad personal med denna typ av 
specialistkompetens. Hur sker motsvarande arbete på biblioteken? Uppsatsen 
huvudsakliga frågeställningar blir alltså frågan om hur 
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utställningsverksamheten ser ut, vilket syfte man från bibliotekets sida har med 
verksamheten och hur man arbetar med utställningarna rent praktiskt. 

Bibliotekens utställningsverksamhet är en del av en större och mer 
omfattande verksamhet, både organisatoriskt och tematiskt. I det följande ska 
vi titta på bibliotekens utställningsverksamhet i en kulturell och kommunal 
kontext. 
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Bibliotek och Kultur 

I detta kapitel kommer uppsatsens källmaterial och undersökningens metod att 
presenteras. Kapitlet inleds dock med en översikt över folkbibliotekets 
uppgifter och den kommunala kulturella sfär som folkbiblioteket ingår i. En 
överblick över den utveckling folkbiblioteken genomgick under den period 
som föregår min undersöknings tidsmässiga omfattning, kommer också att 
presenteras. 

Folkbibliotekets uppgifter 
I Bibliotekslagen, som trädde i kraft 1997, beskrivs folkbibliotekets uppgifter i 
den andra paragrafen på följande vis: ”Till främjande av intresse för läsning 
och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek”.25 
Lagens tredje paragraf garanterar att det i varje kommun ska finnas ett 
bibliotek som lånar ut böcker gratis. Vad som kvalificerar sig som ”kulturell 
verksamhet i övrigt”, dess syfte eller inriktning nämns inte i lagen, men man 
får nog anta att utställningsverksamheten hamnar under ”kulturell verksamhet i 
övrigt”. Eftersom bibliotekslagen är en relativt allmänt hållen lag, preciseras 
inte folkbibliotekets uppgifter närmare än så. 

Folkbiblioteken kan också stödja sig på ett internationellt dokument. 
Unesco är ett FN-organ för utbildning, vetenskap och kultur.26 Dess 
folkbiblioteksmanifest utkom för första gången 1947 med syfte att fastställa 
folkbibliotekets mål och uppgifter. En tredje, förnyad upplaga utkom 1994.27 
Manifestet, som är utformat i samarbete med IFLA, International Federation of 
Library Associations and Institutions, slår fast att folkbibliotekets tjänster ”i 
princip” skall vara avgiftsfria.28 Bibliotekets ”samlingar och tjänster skall 

                                                 
25 Bibliotekslagen, SFS 1996:1596. 
26 http://portal.unesco.org/en/ev.php@URL_ID=3328&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.ht
ml Hämtad 2004-01-28. 
27 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 5. 
28 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 19. 
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omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern teknologi 
såväl som traditionell [sic!] material”.29 Man trycker på folkbibliotekets roll 
som kunskapscentrum i det livslånga lärandet och för demokratin, men tar 
också upp folkbiblioteket som en förutsättning för kulturell utveckling.30 Enligt 
Folkbiblioteksmanifestet ska folkbiblioteken vara öppna för alla konstnärliga 
uttrycksformer och ge medborgarna tillgång till alla slag av 
samhällsinformation. Enligt ovanstående dokument ska alltså såväl 
konstnärliga och kulturella aktiviteter som tillhandhållandet av information 
utgöra en del av bibliotekets verksamhet. 

Kulturkontexten 
Den kulturverksamhet som bedrivs på bibliotek hör hemma i ett större 
sammanhang. Delar av bibliotekens verksamhet beskrivs i Bibliotekslagen och 
i Unescos folkbiblioteksmanifest som kulturell verksamhet. Folkbiblioteken 
sorterar också i många fall under kommunernas kulturförvaltningar. Om man 
tittar på folkbibliotekens utställningsverksamhet utifrån Bibliotekslagen eller 
Unescos folkbiblioteksmanifest, verkar den rymmas under ett mer generellt 
kulturbegrepp. Därför behövs en förståelse för vad kultur innebär. 

Kultur är ett mångfacetterat begrepp som kan ha skilda betydelser i olika 
sammanhang. År 1952 gjorde de amerikanska antropologerna Kluckhohn och 
Kroeber en sammanställning av hela 164 olika definitioner av begreppet 
kultur.31 Allan Janik, idéhistoriker, ser begreppet kultur som ett av de 
grundläggande, men också omstridda begrepp som är öppna på så sätt att det 
ständigt finns nya sätt att se dem och tolka dem på.32 Andra exempel på sådana 
begrepp är social rättvisa, demokrati och konst. Etnologen Jill Onsér-Franzén 
tecknar i sin avhandling Kulturernas kamp en historisk bild av de 
betydelseskiftningar som begreppet kultur genomgått.33 Det latinska ordet 
cultura betyder odling, i den agrara meningen. Jill Onsér-Franzén framhåller 
att odlingen av jorden var nära förbunden med religiösa riter och ceremonier. 
Så småningom kom odlingsbegreppet att användas i överförd betydelse; 
människan odlar sitt inre. Detta var tankegångar som renässansen tog fasta på. 

                                                 
29 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 18. 
30 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 17. 
31 Onsér-Franzén, Jill, Kulturernas kamp, 1992, s. 12. 
32 Janik, Allan, ”Humanvetenskapens kardinalproblem- oenigheten om begreppens innebörd” Den inre 
bilden. Aspekter på kunskap och handling, 1988, s. 40. 
33 Onsér-Franzén, 1992, s. 12. 
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Idéhistorikern Johann Gottfried Herder menade att kulturbegreppet inte bara 
kunde knytas till en människas personliga utveckling utan också till samhället i 
stort.34 Under 1700-talet fick begreppet kultur en snävare betydelse. Det kom 
då att innebära utbildning och estetik. Under modern tid kom begreppet att i 
Tyskland knytas till framför allt en borgerlig medelklass och dess strävan efter 
socialt erkännande. Jill Onsér-Franzén påpekar att begreppet kultur, från att ha 
betecknat något mycket jordnära, har kommit att stå för den sinnliga 
upplevelsen. Det finns dessutom ett sätt att se på begreppet kultur som motsats 
till begreppet natur. Med hjälp av kulturen ger människan uttryck för de 
beteenden och föreställningar som utmärker henne som social varelse.35 
Kulturbegreppet behöver inte gälla enbart individen utan kan också beteckna 
en grupp av människor som definieras historiskt och geografiskt genom t.ex. 
hantverksmässiga, vetenskapliga, religiösa eller filosofiska traditioner och det 
sätt på vilket man lever inom den gruppen.36 I Nationalencyklopedins ordbok 
definierar man den betydelse av ordet kultur, som är användbar i denna 
undersökning, som ”allt som skapats av människor för att ge (högre) andliga 
upplevelser särsk. om konst, litteratur, musik o.d. men äv. om vetenskap”.37

Sven Nilsson skiljer i Kulturens vägar på kultur som aspekt och kultur som 
sektor.38 Aspekten kultur är alla de idéer, normer och värderingar som finns i 
ett samhälle. Sektorn kultur är de konstnärliga uttrycksformerna och de 
institutioner i samhället där dessa kommer till tals. Den mest välbesökta 
kulturella institutionen i samhället är folkbiblioteket. 

Kommunen 
Enligt Kulturutredningens SOU- rapport Tjugo års kulturpolitik, som utkom 
1995, är folkbiblioteken i Sverige till 95 procent kommunalt finansierade.39 Stat 
och landsting står för resterande del av folkbibliotekens finansiering, 
undantaget det biblioteken får in på serviceavgifter och på försenade lån. Av de 
kommunala kulturanslagen går nästan 40 procent till folkbiblioteken.40 I 
Sverige finns 290 kommuner.41 Dessa är enligt lag skyldiga att ha ett bibliotek. 

                                                 
34 Onsér-Franzén, 1992, s. 13. 
35 Morfaux, Louis-Marie, 1980, Vocabulaire de la philosophie et des science humaines, s. 71. 
36 Morfaux, 1980, s. 71. 
37 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O220267&i_word=kultur. 
38 Nilsson, Sven, 1999, Kulturens vägar, s. 10. 
39 Tjugo års kulturpolitik, SOU 1995:85, s. 288. 
40 Nilsson, 1999, s. 211. 
41 http://www.svekom.se/skvad/skvad.htm Hämtat 2004-01-27. 
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Fram till slutet av 1960-talet sorterade folkbiblioteken under 
biblioteksnämnder. 

Biblioteksdebattörerna Jan Ristarp och Lars G. Andersson gav år 2001 ut 
Mitt i byn!. I boken kan man läsa om det moderna svenska folkbibliotekets 
framväxt. År 1969 hade riksdagen antagit en lag för att slå samman mindre 
kommuner till större enheter, kommunindelningsreformen.42 Denna reform 
kom att få följder för det kommunala kulturlivet. Biblioteksnämnderna ersattes 
av kulturnämnder.43 Kulturnämnderna skulle leda och stödja all kommunal 
kulturverksamhet. Enligt Bengt Hjelmqvist, bibliotekarie och före detta chef 
för Skolöverstyrelsens bibliotekssektion, föddes i många kommuner, i och med 
inrättandet av dessa kulturnämnder, tanken på att samordna kommunens 
kulturella verksamhet.44

Den samordning av kommunens kulturaktiviteter som kom att ske, ägde 
rum i den enda institution som kommunen redan disponerade, nämligen 
biblioteket. Enligt Bengt Hjelmqvist ledde detta i många fall till att biblioteket 
fick en tydligare prägel av kulturhus.45 Även i Jan Ristarps och Lars G. 
Anderssons framställning över svenska folkbiblioteks utveckling beskrivs 
biblioteket vid denna tid som ett kulturcentrum där programverksamheten i 
form av författaraftnar, föreläsningar och debatter fick större utrymme, 
samtidigt som nya aktiviteter i form av utställningar, teater och 
musikframträdanden hittade till biblioteket.46 När biblioteket var den enda lokal 
kulturförvaltningen disponerade, kom biblioteket alltså att fungera både som 
utställningslokal, konsthall, teaterscen, film- eller konsertlokal.47

På en del håll fanns dock i början av 1970-talet planer på att bygga ett 
kulturhus i kommunen.48 Kulturrådets betänkande från början av 1970-talet, Ny 
kulturpolitik, hade lagt vikt vid lokalernas betydelse för verksamheten och 
under 1960-talet hade redan ett hundratal kommuner fått nya bibliotek.49 
Byggandet fortsatte i samma takt under 1970-talet. I propositionen Den nya 
kulturpolitiken som följde på utredningen tog man inte ställning till tanken på 
kulturhus, men medvetenheten om en växande kommunal kulturverksamhet 

                                                 
42 Ristarp, Jan & Andersson, Lars G., 2001, Mitt i byn!, s. 91. 
43 Ristarp & Andersson, 2001 s. 55. 
44 Hjelmqvist, Bengt, 1993, Det starka biblioteket, s. 284. 
45 Hjelmqvist, 1993, s. 284. 
46 Ristarp & Andersson, 2001, s. 56. 
47 Folkbibliotek i tal och tankar, 1982, s. 38. 
48 Ristarp & Andersson, 2001, s. 59. 
49 Ristarp & Andersson, 2001, s. 93. 
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fanns där.50 Kulturhustanken genomfördes inte på så många ställen.51 På många 
håll där det byggdes nya bibliotek under denna expansiva period passade man 
istället på att bygga utrymmen för utställnings- och programverksamhet.52

I Folkbiblioteksutredningens delrapport Folkbibliotek i tal och tankar som 
kom 1982, spekulerade man i andra orsaker till att biblioteken vidgade sin 
verksamhet. Kanske kunde känslan av att ingenting hände i en mindre kommun 
vara orsak till att biblioteket satte igång en rad olika aktiviteter?53 Hagströms 
och Hasselblads undersökning från 1975 visade att det ofta var mindre 
bibliotek på landsbygden som var innovativa och ville testa nya 
allmänkulturella grepp för att fylla en kulturell lucka som funnits där.54 I större 
kommuner kunde det istället handla om att bibliotek, museer och teater 
samverkade för att ge evenemangen större genomslagskraft.55

Med det kommunala och kulturella sammanhang som bibliotekens allmän-
kulturella verksamhet är en del av i åtanke, är det dags att presentera det 
material som utgör underlag för min undersökning och den metod jag använt 
mig av för att få kunskap om den allmänkulturella verksamhet som utgörs av 
utställningar. 

Källmaterial och metod 
För att få kunskap om hur utställningsverksamhet på folkbibliotek ser ut idag 
har jag i min undersökning använt mig av intervjuer. De bibliotek som jag 
genomfört intervjuer på är huvudbiblioteken i kommunerna Uppsala, Tierp, 
Östhammar och Älvkarleby. I de e-post-förfrågningar om att deltaga i 
undersökningen, som skickades ut till biblioteken, beskrev jag huvudsyftet med 
uppsatsen och frågade om någon av bibliotekarierna på huvudbiblioteket skulle 
vilja träffa mig för en intervju. Om det fanns en bibliotekarie med särskilt 
ansvar för program- och utställningsverksamhet på biblioteket ville jag gärna 
ha kontakt med honom eller henne. Valet av kommuner gjorde jag delvis 
utifrån min egen erfarenhet av utställningsverksamhet. Då jag själv lever och 
verkar i Uppsala och dessutom är en flitig biblioteksbesökare, hade jag 
uppmärksammat de ofta förekommande utställningarna på Stadsbiblioteket här 

                                                 
50 Ristarp & Andersson, 2001, s. 93. 
51 Ristarp & Andersson, 2001, s. 60. 
52 Ristarp & Andersson, 2001, s. 93. 
53 Folkbibliotek i tal och tankar, 1982, s. 93. 
54 Hagström & Hasselblad, 1975, s. 14. 
55 Folkbibliotek i tal och tankar, 1982, s. 93. 
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i staden. En livlig utställningsverksamhet var därför en anledning till mitt 
intresse för att intervjua någon ansvarig på detta bibliotek. En hypotes jag 
tyckte var rimlig var, att verksamheten på stadsbiblioteket i en så pass stor stad 
som Uppsala måste skilja sig från den verksamhet som bedrivs på biblioteket i 
en mindre centralort. För att få bredd på undersökningen ville jag därför titta på 
befolkningsmässigt mindre kommuner. De andra sex kommunerna i Uppsala 
län har betydligt mindre centralorter än Uppsala och jag fann det därför 
lämpligt att undersöka några av dem. Av de andra kommunerna i Uppsala län 
skrev man i Tierp och Östhammar på bibliotekens hemsidor att det fanns en 
utställningsverksamhet. Även i Enköping förekom utställningar, men då detta 
bibliotek studerats i Ulrika Johanssons tidigare nämnda undersökning, valde 
jag bort det. Jag ville, för att få ett så brett underlag som möjligt för min 
undersökning, ha med ytterligare en kommuns bibliotek förutom Uppsala, 
Tierp och Östhammar. Detta blev Älvkarleby kommun och huvudbiblioteket i 
Skutskär. På detta biblioteks hemsida stod inget om utställningsverksamhet, 
men då jag kontaktade biblioteket fick jag informationen att det är 
kultursekreteraren i kommunen, Suzanne Neuss, som har hand om 
utställningsverksamheten på biblioteket. Kultursekreteraren sköter föredrag, 
arrangemang och utställningar på biblioteket, men också andra kulturella 
evenemang i kommunen. 

I Uppsala kommun träffade jag den grupp på Stadsbiblioteket som har 
hand om utställningsverksamheten. Gruppen består av Karin Håård, 
kultursekreterare, Birgitta Öman, kultursekreterare med budgetansvar, och 
Ann-Louise Bengtsson, som är den som handhar det praktiska arbetet med 
utställningarna. Ann-Louise Bengtsson är grafiker i botten, men är anställd 
som informationssekreterare. Ibland refererar jag i texten till denna trio som 
utställningsgruppen. I två av kommunerna, Uppsala och Älvkarleby, visade det 
sig alltså att ansvaret för utställningsverksamheten på biblioteket inte låg hos 
bibliotekarierna utan hos kultursekreterare och/eller informationssekreterare. I 
Tierps kommun träffade jag bibliotekschefen Isabel Borrás, som är den 
ansvariga för allmänkulturell verksamhet. I Östhammars kommun träffade jag 
Ingeborg Sevastik som är den enda bibliotekarien på huvudbiblioteket. 
Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser under slutet av februari 
och början av mars månad 2004. Varje intervju tog mellan en och en och en 
halv timme att genomföra. Bandspelare har använts och intervjuerna har i 
efterhand transkriberats. 

Efter en inledande del av intervjun ägnad åt allmänna frågor rörande 
bibliotekets uppgifter och den allmänkulturella verksamheten, var huvuddelen 
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av intervjun sedan fokuserad på utställningsverksamheten. Intervjuerna ska 
inte ses som underlag för ett generaliserande beträffande 
utställningsverksamhet på alla landets folkbibliotek, utan som ett sätt att ge 
exempel på hur man resonerar idag inom biblioteksvärlden. 

Materialet från varje intervju har i uppsatsens undersökningskapitel delats 
upp i tre delar efter de huvudsakliga frågeställningar jag ställt upp i uppsatsens 
inledningskapitel; hur ser utställningsverksamheten på biblioteken ut, hur ser 
det praktiska arbetet med utställningar ut, och i vilket syfte anordnar man 
utställningsverksamhet. 

För att ge en bild av hur man tidigare sett på bibliotekens 
utställningsverksamhet kommer jag i uppsatsens undersökningsdel även att 
redogöra för den debatt i ämnet som förts i tidskriften Biblioteksbladet. 
Eftersom Hagströms och Hasselblads tidigare nämnda specialarbete om 
bibliotekens allmänkulturella verksamhet under 1950- och 1960-talen även 
undersökte debatten om utställningsverksamhet, utgör året 1970 gräns för hur 
långt bakåt i tiden denna undersökning sträcker sig. Hagströms och 
Hasselblads undersökning av tidskriftsartiklar publicerade under 1950- och 60-
talen kommer alltså i föreliggande undersökning att följas upp. 
Tidskriftsartiklarna som tas upp i min undersökning behandlar dock endast 
utställningsverksamhet och inte det vidare begreppet allmänkulturell 
verksamhet. För att finna artiklar i ämnet utställningsverksamhet har jag gjort 
sökningar i databasen Artikelsök. Denna databas har artiklar från 1979 fram till 
innevarande år. De artiklar som återfanns var samtliga publicerade i 
Biblioteksbladet. För min undersökning av artiklar från 1970 t.o.m. 1978 har 
jag begränsat mig till att undersöka artiklar publicerade i just tidskriften 
Biblioteksbladet. Jag har tittat igenom samtliga nummer av denna tidskrift ut-
givna under åren 1970 till 1978. Att jag gjort denna begränsning beror på att 
det skulle innebära ett alltför stort arbete att gå igenom samtliga tidskrifter 
utgivna under ett helt decennium som eventuellt kunde innehålla en artikel om 
folkbiblioteks utställningar. Att jag valde att låta Biblioteksbladet vara den tid-
skrift som var med i undersökningen berodde alltså dels på att det var just i 
Biblioteksbladet som jag hittade de artiklar som publicerats från 1979 och 
framåt, dels angavs Biblioteksbladet i Hagströms och Hasselblads 
undersökning som en viktig källa till debattartiklar i dylika ämnen. 

Sökningar i Artikelsök samt en genomgång av 1970-talets hela utgivning 
av Biblioteksbladet visar att för ämnet relevanta artiklar förekom från 1970 och 
fram till 1982. Detta år, 1982, utgavs även debattboken Utställningen - ett sätt 
att informera. Sju inlägg om utställningar på bibliotek för upplevelse och upp-
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lysning. En diskussion kommer i uppsatsens undersökningsdel att föras även 
kring denna bok. 
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Undersökningen 

Uppsatsens undersökningsdel utgörs huvudsakligen av de intervjuer som gjorts 
på fyra bibliotek i Uppsala län. För att undersöka hur man sett på 
utställningsverksamheten från 1970 och fram till idag kommer jag dock även 
att titta på den debatt som kommit till uttryck i tidskriftsartiklar och i den 
debattbok som publicerats i ämnet. På så sätt kan man följa den diskussion som 
förts i ämnet. Inledningsvis kommer en kort redogörelse för den mer generella 
frågan om vilka allmänkulturella verksamheter biblioteket bör ägna sig åt. 
Detta var en fråga som debatterades under 1970-talet med anledning av fler 
allmänkulturella arbetsområden för biblioteken under 1960-talet. Diskussionen 
om den allmänkulturella verksamheten är viktig för förståelsen av att 
bibliotekens verksamheter och uppgifter var ifrågasatta och granskade under 
inledningen av den period som följde det expansiva 1960-talet. 

Skriftligt material 

Allmänkulturell verksamhet vid folkbibliotek 
Under 1970-talet fanns en diskussion i biblioteksvärlden om den 
allmänkulturella verksamheten. I många fall nämndes inte 
utställningsverksamheten som sådan i debatten, utan utställningarna fanns med 
underförstått, men ofta outtalat. I detta avsnitt kommer jag i stora drag att 
redogöra för hur diskussionen om den allmänkulturella verksamheten gick. 

I början av 1970-talet gav 1970 års rationaliseringsutredning vid 
folkbiblioteken ut betänkandet Biblioteksarbete. Denna utredning, ofta kallad 
Nya rationaliseringsutredningen, ville sätta igång en förnyelse av rutiner och 
arbetsfördelning på biblioteken.56 I utredningen kunde man också finna stöd för 
den allmänkulturella verksamheten.57 Den fortsatta utvecklingen på 1970-talet, 

                                                 
56 Ristarp & Andersson, 2001 s. 62. 
57 Biblioteksarbete, 1972, s. 104 f. 
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då biblioteksverksamheten breddades med mångsidiga kulturaktiviteter fick 
också stöd i utredningar och riksdagsbeslut i mitten av 1970-talet.58

Kommunernas växande kulturella verksamhet under 1960-talet, som i 
många fall förlagts till biblioteken, samt det faktum att kommunernas 
biblioteksnämnder ersatts av kulturnämnder, hade på sina håll väckt farhågor 
om att biblioteken skulle få sköta all kommunal kulturverksamhet. Dessa 
frågor debatterades i Biblioteksbladet och resulterade i debattboken Ska 
biblioteken göra allt? som 1974 utgavs i Bibliotekstjänsts serie 
Biblioteksdebatt.59 Erik Östling ville med sitt inlägg uppmuntra större 
kommuner att upphöra med den allmänkulturella verksamhet som inte hade 
direkt koppling till bibliotekets bok- och informationsförmedling60. Däremot, 
tyckte Östling, skulle mindre kommuner stärka sin allmänkulturella 
verksamhet. Bokens andra debattör, Tore Nordström, uppmuntrade 
bibliotekens utveckling mot allmänna kulturcentrum61. Året efter replikerade 
Greta Renborg i Biblioteksbladet med artikeln ”Inte ska biblioteken göra allt 
inte!”.62 Renborg efterlyste en kritisk granskning av den allmänkulturella 
verksamheten. Hon ställde sig frågan vilka urvalsprinciper man hade 
beträffande program- och utställningsverksamhet och vilket utbud av 
utställningar som fanns. På biblioteken måste man klargöra sina mål med 
verksamheten. Renborg avslutade med att poängtera att hon fann den 
allmänkulturella verksamheten viktig, men hon frågade sig samtidigt hur stor 
del av den som skulle ligga på biblioteken, hur mycket som skulle 
administreras av bibliotekschef eller kultursekreterare och hur mycket kraft 
man skulle satsa på den när man på biblioteken inte fått mer personal till 
förfogande. 

Ett sätt att motivera den allmänkulturella verksamheten var att den lockade 
nya besökare till biblioteket. Renborg poängterade 1977 i boken Bibliotekens 
PR- och kontaktarbete att en betydande skillnad fanns mellan allmänkulturell 
verksamhet och PR-arbete.63 PR-arbetets syfte skulle vara att informera om 
bibliotekets hela verksamhet. Den allmänkulturella verksamheten däremot, ut-
gjorde endast en del av hela den verksamheten. På sina håll hade det, både 
bland politiker och biblioteksanställda, funnits tendenser till att införliva den 

                                                 
58 Folkbibliotek i tal och tankar, 1982, s. 18. 
59 Nordström, Tore & Östling, Erik, 1974, Ska biblioteken göra allt?. 
60 Nordström & Östling, 1974, s. 29. 
61 Nordström & Östling, 1974, s. 66. 
62 Renborg, Greta, ”Inte ska biblioteken göra allt inte!”, Biblioteksbladet 1975: 4, s. 70. 
63 Renborg, 1977, s. 13. 
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allmänkulturella verksamheten på ett bibliotek med bibliotekets PR-
verksamhet. I en artikel i samma ämne publicerad i Biblioteksbladet fem år 
tidigare uttryckte Renborg samma rädsla för att den bibliotekarie som 
ansvarade för PR-verksamheten inte skulle hinna arbeta med annat än 
utställningar och program.64  

Artiklarna publicerade i Biblioteksbladet handlade inte enbart om det mer 
generella begreppet allmänkulturell verksamhet. I en rad artiklar i 
Biblioteksbladet debatterades bibliotekens arbete med just utställningar. I 
följande avsnitt kommer vi att titta på vilka aspekter av bibliotekens 
utställningsverksamhet som berördes i de artiklarna som publicerades. 

Artiklar om utställningar på folkbibliotek 
År 1982 publicerade Biblioteksbladet temanumret Bibliotek och utställningar.65 
Temanumret skapades av SAB:s specialgrupp för information, kontaktarbete 
och allmänkulturell verksamhet under ledning av Inger Fredriksson, 
kontaktbibliotekarie vid Lidingö stadsbibliotek, med intentionen att visa att 
utställningar är en basresurs på bibliotek och att de inte endast arrangeras i ett 
dekorativt syfte. Många olika aspekter av bibliotekens utställningsverksamhet 
togs upp i temanumret. 

Att utställningen som medium kan rymma så vitt skilda fenomen som 
böcker i ett visst tema, konstverk för upplevelse, information presenterad på 
skärmar, och pedagogiskt och kreativt visade undersökningar, påpekades av 
bibliotekarien Ulla Brohed.66 Eftersom information är en huvuduppgift för 
biblioteken, och utställningen är ett sätt att informera, ansåg Brohed att 
utställningen har en given plats på biblioteket. Frågan om vilken typ av 
utställningar som förekom på bibliotek debatterades också av Inger 
Fredriksson. Kanske hade en viss typ av utställningar en säkrare ställning på 
biblioteken än andra? Fredriksson trodde att man i många fall betraktade 
informationsutställningar som mer självklart hemmahörande på bibliotek än 
konstutställningar.67 Detta eftersom biblioteket har som en uppgift att vara en 
plats för information. Fredriksson menade dock att också en konstutställning 
debatterar och ger samhällsinformation. 

                                                 
64 Renborg, Greta, ”Bibliotekens PR spårar ur!”, Biblioteksbladet 1972:2, s. 51. 
65 Biblioteksbladet 1982:6−7. 
66 Brohed, Ulla, ”Biblioteken och Riksutställningar”, Biblioteksbladet 1982:6−7, s. 107. 
67 Fredriksson, Inger, ”Beväpna ögat”, Biblioteksbladet 1982:6−7, s. 104. 
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Biblioteket och bildkonsten debatterades i temanumret också av andra 
skribenter. Biblioteket upplevdes som en betydelsefull utställningslokal för 
konst, vilket berördes av konstnären Franz van Bruggen.68 På biblioteket, som i 
många kommuner är den dominerande kulturinstitutionen, borde bildkonsten 
finnas representerad. Van Bruggen framhöll svårigheten för konstnärer att 
distribuera sin konst. Bibliotekens utställningsverksamhet hade alltså betydelse 
även för konstnärerna själva. I temanumret vågade man sig även på frågan om 
kvaliteten på bibliotekens konstutställningar. Ur en mindre kommuns 
perspektiv berättade Aase Bang om hur man på biblioteket i Forshaga visat 
utställningar med professionella konstnärer, vilket inte rönt lika stor 
uppmärksamhet som de mer hobbyinriktade utställningar, där de medverkande 
var amatörer.69 Att många amatörer ville ställa ut var ett problem på biblioteket, 
som ville uppmuntra professionella konstnärer att utnyttja möjligheten att ställa 
ut i en mindre kommun. På biblioteket kände man ett ansvar för konstnärlig 
kvalitet gentemot kommuninvånarna. När ingen annan utställningsplats fanns i 
kommunen, var annars skulle människor få tillgång till god konst, frågade 
Bang sig. 

För bibliotek som ordnade informativa utställningar och debattutställningar 
efterfrågades en medvetenhet angående ställningstagandet. Skulle biblioteket 
hålla sig neutralt i sin utställningsverksamhet eller var det accepterat att ta 
ställning i en fråga? Detta debatterades av Greta Renborg i en artikel i 
Biblioteksbladet 1973 sedan det på flera håll blivit bråk kring utställningar och 
program på bibliotek.70 Det gällde bland annat en utställning i Visby ordnad av 
vänsterförbundet KFML(r) samt en utställning om Palestina på Gävle 
stadsbibliotek. Renborg poängterade vikten av att biblioteket hade riktlinjer för 
utställningsverksamheten för att få stöd för beslut om vilka utställningar som 
kan visas. Biblioteket borde inte behöva vara försiktigt i ämnesvalet för 
utställningar. Däremot, tyckte Renborg, borde man eftersträva balans genom 
att låta olika åsikter kommer fram under en viss tidsperiod. När en utställning 
var menad som ett debattinlägg borde biblioteket också bättre utnyttja sina 
biblioteksunika funktioner och ställa samman litteraturlistor med exempel på 
andra åsikter än dem som framförts i utställningen. Vem som stod som 
arrangör för utställningen borde också tydligt framgå. Ämnet debatterades 
också ett knappt decennium senare i Biblioteksbladets temanummer 1982 av 

                                                 
68 Bruggen, Franz van, ”In med bildkonsten på biblioteket!”, Biblioteksbladet 1982:6−7, s. 116. 
69 Bang, Aase, ”Konst på bibliotek: Munch eller lampskärm?”, Biblioteksbladet 1982:6−7, s. 115. 
70 Renborg, Greta, ”Vilka utställningar kan biblioteken visa?”, Biblioteksbladet 1973:5, s. 97 f. 
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konstkritikern Bengt Olvång. Han menade att eftersom en utställning alltid 
färgas av det ideologiska sammanhang den tillkommit, i borde man, för att 
uppnå balans på biblioteket, låta olika personer och grupper stå som 
upphovsmän till utställningarna.71

Ulla Brohed frågade sig i Biblioteksbladets temanummer hur man på 
biblioteket upplevde arbetet med utställningar, vilken utställningspolicy man 
hade och hur man arbetade med utställningarna.72 Brohed trodde inte att 
biblioteken hade kommit särskilt långt i arbetet med dessa frågor, och 
underströk därför vikten av att varje bibliotek utarbetade riktlinjer för 
verksamheten. I Biblioteksbladet hade artikeln ”Hjälp! Ska jag ordna 
utställningar och program?!” publicerats tio år tidigare med syftet att underlätta 
för bibliotekarier som ställts inför utmaningen att själva göra en utställning.73

I de fall biblioteken inte producerade utställningarna själva utan hyrde in 
från externa producenter kunde en målformulering för verksamheten tjäna som 
ett verktyg för att ställa krav på producenten. En viktig leverantör av 
utställningar till biblioteken var och är den statliga myndigheten 
Riksutställningar. År 2003 hade 26 procent av deras utbud bibliotek eller 
kulturnämnd som mottagare.74 År 1982 hade 38 procent av deras utbud 
biblioteken eller kommunens kultursekreterare som mottagare.75 Ulla Brohed 
konstaterade att en majoritet av Riksutställningars utställningar var inom 
ämnesområdena konst och kultur, och att de i många fall var för stora och för 
dyra för biblioteken. I temanumret kritiserades Riksutställningar också för att i 
sitt då nyligen formulerade måldokument inte ha uppmärksammat biblioteken 
som målgrupp, detta trots att biblioteken utgjorde den viktigaste kunden hos 
myndigheten.76

Att biblioteken var attraktiva partners för utställningsarrangörer som 
länsmuseer, Riksutställningar och bildningsförbunden hade också dryftats år 
1972 i en artikel i Biblioteksbladet av Kulturrådets Bo Lagercrantz.77 På många 
håll i landet där det fanns bibliotek saknades museer. Genom biblioteken nådde 
utställningsarrangörerna ut till fler delar av landet. Lagercrantz berörde i 
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artikeln också skillnaden i hur man tar till sig en utställning och en bok.78 Han 
menade att utställningens egenart gentemot mer traditionella biblioteksmedier 
utgjordes av att utställningen talar till många människor samtidigt. En 
utställnings innehåll konsumeras tillsammans med andra människor. På så vis 
kunde utställningen på biblioteket utgöra ett komplement till den enskildes 
informationskonsumtion. En utställning kunde dessutom vara en tydlig 
visualisering av ett budskap som i bokform kunde vara svårt att greppa. Det var 
alltså inte bara så att biblioteket spelade roll för utställningarna, utställningarna 
spelade också roll för biblioteket. 

Att utställningsverksamheten på bibliotek hade en annorlunda roll än den 
utställningsverksamhet som bedrevs i en mer traditionell utställningslokal 
uppmärksammades av Bengt Olvång. 79 Bibliotekets olika typer av besökare 
hade i många fall inte hade tagit sig dit för att titta på just utställningen, utan i 
ett annat ärende. Dessutom ägde biblioteket en unik samling 
bakgrundsinformation till utställningarna och utställningarna kunde utgöra ett 
komplement till böckerna.80

Samma år som Biblioteksbladet publicerade sitt temanummer om 
bibliotekens utställningsverksamhet, 1982, publicerades även debattboken 
Utställningen - ett sätt att informera. Sju inlägg om utställningar på bibliotek 
för upplevelse och upplysning i Bibliotekstjänst serie Biblioteksdebatt. I 
förordet presenterade förlaget utställningen som ett hjälpmedel för bibliotek att 
uppfylla sin målsättning att tillhandhålla information och ge tillgång till 
kulturella upplevelser.81 Syftet med boken var att diskutera frågan om vilken 
målsättning bibliotekens utställningsverksamhet skulle ha.82 De sju 
medverkande debattörerna var Jan Ristarp, bibliotekarie och ledamot av den då 
pågående Folkbiblioteksutredningen, Gunnar Svensson, tidigare chef för 
Riksutställningar, Einar Hansson, arkitekt och representant för en miljögrupp 
som använt biblioteket som utställningslokal, Marianne Landqvist, 
informationssekreterare vid Kungliga Biblioteket, Annagreta Dyring, 
Forskningsrådets sekreterare, Anna Molin-Heideken, tecknare och konstvetare, 
samt Inger Fredriksson, fil. dr i konstvetenskap och bibliotekarie. 

Företrädarna för de åsikter i debattboken som låg längst ifrån varandra, var 
bibliotekarien Jan Ristarp och Riksutställningars tidigare chef, Gunnar 
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Svensson. Ristarp befarade att utställningar utan bibliotekssammanhang skulle 
undergräva bibliotekets huvuduppgifter.83 Gunnar Svensson framförde åsikten 
att utställningar hörde hemma på bibliotek även om en koppling till böcker 
saknades.84 Svensson menade också att vad man i biblioteksvärlden kallade en 
bokutställning innebar mer än en utställning om böcker eller författare. Även 
en debattutställning var en bokutställning då den manade till vidare kunskap, 
vilken kunde sökas i bibliotekets böcker. Svensson ansåg också att biblioteken 
måste arbeta mer praktiskt med utställningarna. Många utställningar på 
bibliotek skulle komma att behöva göras av bibliotekarierna själva, eftersom de 
som sköter det dagliga arbetet på biblioteken bäst kan lyfta fram aktuella 
tankar och händelser. 

Anna Molin-Heidekens bidrag om konstutställningar för barn hade först 
publicerats i Biblioteksbladets temanummer och fanns sedan i en omarbetad 
version i debattboken. I sitt inlägg betonade hon vikten av att barn fick tillgång 
till bilder.85 Molin-Heideken propagerade inte för speciella utställningar för 
barn, utan framhöll att en ”vanlig konstutställning kan förtrolla barn mer än 
tillrättalagda barnutställningar”.86 Däremot, påpekade Molin-Heideken, kunde 
det löna sig att hänga de medverkande bilderna på en lägre höjd om man tänkte 
sig att barn skulle kunna tillgodogöra sig dem. I artikeln som publicerades i 
debattboken gav Molin-Heideken också exempel på en utställning hon varit 
med och skapat på ett bibliotek i Danderyds kommun.87 I detta fall var det 
bilder skapade av barn som ställdes ut. 

Sammanfattning 
Bibliotekens utställningsverksamhet har från 1970 och fram till idag 
debatterats i tidskriftsartiklar och i en debattbok. Samtliga återfunna artiklar är 
från 1970-talet eller början av 1980-talet. Sökningar i databasen Artikelsök ger 
inga träffar på artiklar som diskuterar folkbiblioteken och deras 
utställningsverksamhet, publicerade efter Biblioteksbladets temanummer 1982. 

I inledningen av den tidsperiod som undersökningen omfattar hade den 
expanderande allmänkulturella verksamheten fått stöd i utredningen 
Biblioteksarbete. Verksamheten ifrågasattes dock på sina håll, vilket ledde till 
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att vikten av att biblioteken hade en klarlagd målsättning med den 
allmänkulturella verksamheten betonades, inte minst i den debattbok i ämnet 
som publicerades 1982. Utställningen sågs i debattboken som ett sätt för 
biblioteken att uppfylla sin målsättning att tillhandahålla information och 
möjliggöra kulturella upplevelser. I debattboken fanns både de som ansåg att 
det behövdes ett bok- och bibliotekssammanhang i utställningsverksamheten, 
och de som välkomnade alla typer av utställningar även om kopplingen till 
böcker och bibliotek saknades. I Biblioteksbladets temanummer från 1982 
berördes en mängd olika aspekter av bibliotekens utställningsverksamhet. De 
informativa utställningarnas plats på biblioteken föreföll mer självklar än 
konstutställningarnas, eftersom de kunde kopplas till begreppet information, 
som var ett centralt begrepp för biblioteken. Många skribenter stödde dock 
även den konstnärliga utställningen. I mindre kommuner där biblioteket 
utgjorde den enda kulturinstitutionen, föreföll denna typ av utställning viktig. 

Biblioteken upplevdes som attraktiva partners för utställningsproducenter, 
eftersom det gick att hitta bibliotek i kommuner där ingen annan 
utställningsmöjlighet fanns. Åsikter om att utställningsverksamhet på det 
lokala biblioteket underlättade för verksamma konstnärer som ville ställa ut sin 
konst, framkom också. En skribent tyckte att biblioteket borde ansvara för en 
god konstnärlig kvalitet gentemot kommuninvånarna. Beträffande 
debattutställningar borde biblioteken, för att undvika partiskhet, vinnlägga sig 
om att under en viss tidsperiod låta olika åsikter komma till tals i de frågor som 
behandlades. 

Att utröna vilka utställningar som visats på våra bibliotek efter 1982 och 
hur dessa skapats och arbetats med, är inte möjligt genom tidskriftsartiklar, 
eftersom några sådana inte publicerats i ämnet sedan dess. Uppsatsens andra 
undersökningsdel utgörs därför av intervjuer gjorda på huvudbiblioteken i 
Uppsala, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner. 

Intervjuerna 
Den andra delen av uppsatsen undersökning utgörs av intervjuer. Källor är, om 
inget annat anges, de intervjuade personerna. Denna del av undersökningen är 
indelad efter uppsatsens tre huvudsakliga frågeställningar om hur utställnings-
verksamheten ut, hur det praktiska arbetet med utställningarna sker och i vilket 
syfte man bedriver verksamheten. Efter varje fråga redovisas vad som 
framkommit på respektive bibliotek. 
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Hur ser utställningsverksamheten ut? 
Den första stora frågan att få svar på i undersökningens andra del är hur 
utställningsverksamheten på de fyra undersökta biblioteken ser ut. Detta 
kommer att belysas i följande avsnitt. Även frågan om hur arrangemanget 
bakom utställningen ser ut kommer att tas upp. 

Skutskär 
Älvkarleby kommun har cirka 9 000 invånare.88 Centralort i kommunen är 
Skutskär, som har omkring 5 700 invånare. Kommunens bibliotek sorterar 
under Kultur- och fritidsnämnden. Endast ett bibliotek finns i kommunen och 
det är beläget i centrala Skutskär. Suzanne Neuss, som är kommunens 
kultursekreterare och den som ansvarar för utställningsverksamheten, har sitt 
kontor i anslutning till biblioteket. 

På biblioteket i Skutskär finns, enligt ett schema som sträcker sig över hela 
året, alltid en pågående utställning. Utställningarna äger rum i ett åttkantigt 
rum som står öppet mot bibliotekets tidskriftsavdelning, men som går att 
skärma av med hjälp av en vikvägg. Rummet används företrädelsevis till 
utställningsverksamhet. Man har ingen permanent utställningsverksamhet. 
Suzanne Neuss tycker att det är svårt att säga något generellt om den 
utställningsverksamhet som förekommer. På frågan om vilka olika typer av 
utställningar man har på biblioteket svarar hon att man prioriterar informativa 
utställningar som tar upp exempelvis byggnadsplaner. Vid EMU-omröstningen 
i september 2003 hade man placerat information om detta vid entrén till 
biblioteket och inte i utställningsrummet, där man normalt sett har 
utställningar. Vid detta tillfälle fick man problemet att bara ena sidan hade hört 
av sig för att få ställa ut sin information. När valrörelsen sedan kom av sig i 
och med mordet på utrikesminister Anna Lindh, lade man allting åt sidan och 
tog aldrig något beslut i hur man skulle göra för att inte framstå som partisk i 
frågan. 

Det är vanligt med konstutställningar på biblioteket. Många typer av konst 
förekommer; alltifrån foto, måleri, teckning och skulptur till små lergubbar! I 
många fall är det någon från kommunen som vill ställa ut, vilket välkomnas 
och prioriteras. Detta kan tolkas som en del av en outtalad policy. Någon 
skriven policy för utställningsarbetet finns inte. Enligt Suzanne Neuss utgörs 
en annan del av den outtalade policyn av en gränsdragning som hon, i 

                                                 
88 http://www.alvkarleby.se/. Hämtat 2004-04-13. 
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egenskap av kultursekreterare, gör för vad som är passande och inte i 
verksamheten. Om ett främlingsfientligt parti skulle höra av sig och vilja lägga 
fram sitt material skulle detta däremot inte vara en fråga endast för 
kultursekreteraren, utan något som skulle diskuteras på hela biblioteket. Någon 
skriven målsättning finns inte med utställningsarbetet. Det är istället en känsla 
man går på när man arbetar. Suzanne Neuss beskriver målet som en strävan 
efter något tankeväckande, kanske behagligt eller roligt. Med utställningar kan 
man visa att kultur inte behöver vara ”svårt eller överklass, utan att det kan 
vara precis vad det är, behagligt”. I arbetet med utställningarna försöker 
kultursekreteraren tänka efter vad som kan passa på orten. Just nu planerar man 
en utställning med fotografier på barn, något som hon tror kan gå hem i 
kommunen. I vissa fall kan hennes chef, kultur- och fritidschefen ha önskemål 
om någon specifik utställning. Det kan gälla utställningar till åminnelse av 
någon berömd person från kommunen, till exempel. 

Både amatörer och professionella konstnärer välkomnas i utställnings-
verksamheten. I vissa fall, om det är etablerade konstnärer som ställer ut, kan 
ekonomisk ersättning förekomma. Man ser det som en tjänst och en gentjänst. 
Konstnären behöver en utställningslokal, kommunen vill ha något att visa. 
Ibland gör man istället så att man förmedlar kontakten mellan konstnär och 
eventuella köpare, om förfrågningar om försäljning av det utställda materialet 
kommer upp. 

Suzanne Neuss säger att det ska mycket till för att hon skulle säga nej till 
en konstutställning. Ett skäl vore om nivån var så låg att det gränsade till 
”totalförnedring hos den personen som denne inte själv såg”. Om något var 
kränkande mot människors lika värde, smaklöst, alternativt om det gällde 
någon aktuell fråga där det utställda materialet var vinklat åt det ena eller andra 
hållet, skulle hon samråda med personalen på biblioteket för att veta att det 
fanns stöd för beslutet. 

Som svar på min fråga om vilka utställningar man väljer att visa på 
biblioteket och vilka som inte är passande, berättar Suzanne Neuss om en 
utställning som visades på Kulturhuset i Stockholm. Utställningen, som var 
gjord av ungdomar, var ett inlägg i snopp-snippa-debatten om hur man ska 
benämna flickors könsorgan. Suzanne Neuss berättar att hon blev intresserad 
av utställningen för att den skapade någonting, för att den hade ett provokativt 
syfte. Utställningen hade kanske kunnat engagera fler yngre människor än vad 
man normalt når med utställningsverksamheten i Skutskär. Nu blev det aldrig 
så att utställningen kom till Älvkarleby. Suzanne Neuss säger att hon befarade 
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att det skulle vara att gå ett steg för långt. Om hon hade valt att ta in 
utställningen, skulle hon först ha kontrollerat med sin chef att det var okej. 

Tematiken på utställningarna är sammankopplad med målgruppen. En mål-
grupp som redan finns i verksamheten är de äldre. Suzanne Neuss önskar att 
det även fanns en yngre målgrupp för utställningsverksamheten. Hon skulle 
gärna vilja nå ungdomar i arbetet med utställningar, men upplever det som 
svårt. Valet kan ibland stå mellan att arrangera en utställning för ungdomar 
som man vet att endast få kommer att titta på, eller en utställning som man vet 
blir populär och som ämnesmässigt i högre grad kommer att attrahera en äldre 
publik, men inga ungdomar. Det är ovanligt med utställningar som riktar sig 
till barn. 

Om man får respons på utställningarna så är den oftast positiv. Det är 
vanligt att en utställning är gjord i samarbete med någon lokal förening. Detta 
brukar leda till att utställningen i högre grad uppmärksammas. Det händer att 
kommunen har samarrangemang med exempelvis teaterföreningen eller 
studieförbund. Samarbetet mellan exempelvis ett studieförbund och kommunen 
kan se ut på så sätt att förbundet tar fram föredragshållare, kommunen står för 
lokalen och kultursekreteraren är värd för arrangemanget och ser till att allt 
fungerar. Man samarbetar ibland också med t.ex. hembygdsföreningen, 
husmodersföreningen, Röda Korset och Lions. Eftersom arrangemangen då 
äger rum på biblioteket kopplas arrangemanget till biblioteket. Suzanne Neuss 
säger att detta kan medföra att biblioteket får beröm för saker man egentligen 
inte arrangerat själva. Man kallar det samarrangemang när man upplåter 
lokalen eftersom det innebär att den berörda föreningen inte betalar någon 
hyra. Dessutom är ju Suzanne Neuss, kommunens kultursekreterare, värd för 
utställningarna. 

Utställningarna marknadsförs genom en kommunspalt i Annonsbladet, som 
är ett informationsblad som går ut gratis till alla kommuninvånare. Om 
ekonomin tillåter kan man även annonsera i Annonsbladet. Man försöker också 
få de två tidningar som läses på orten, Gävle Dagblad och Arbetarbladet, samt 
lokalradion att intressera sig för arrangemangen. I kommunens e-post till alla 
kommunanställda nämns också bibliotekets utställningar. På biblioteket sätter 
man upp affischer och ibland även ute i samhället. I vissa fall händer det att 
man skickar ut inbjudningar till föreningar som man vet kan vara intresserade 
av en viss utställning. Man har inga sponsorer för sin verksamhet. 
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Tierp 
Tierps kommun har cirka 20 000 invånare.89 I centralorten Tierp bor omkring 
5 200 personer. Kommunens bibliotek sorterar under kultur- och 
fritidsnämnden. Biblioteket i Tierp är beläget i centrum av staden. Filialer finns 
på sju mindre orter i kommunen. 

Det är bibliotekets chef, Isabel Borrás som är ansvarig för 
utställningsverksamheten. Utställningarna på biblioteket i Tierp äger rum i det 
separata utställningsrum som ligger i anslutning till bibliotekets övriga lokaler. 
Det finns alltid en pågående utställning. Varje utställning sitter uppe i två 
veckor. I huvudsak handlar det om konstutställningar. Den vanligaste typen av 
konstutställningar är måleri. Ibland förekommer även keramik- och 
textilutställningar. Det finns ingen permanent utställning på biblioteket, 
däremot har man utställningar som återkommer. Varje sommar arrangerar 
biblioteket och Kultur- och fritidsnämnden en utställning där amatörer bosatta i 
kommunen erbjuds medverka. 

Ett samarbete med en fotograf under några års tid har lett till att man varje 
år i augusti månad har haft fotoutställningar som tema. Annars kan man inte 
urskilja någon speciell tematik på utställningarna, möjligtvis finns en liten 
övervikt åt naturkonst. Utställningar som har mer med samhällsinformation att 
göra har man inte i utställningshallen, utan oftast i tidnings- och 
tidskriftsrummet, där det finns en anslagstavla. Är den informativa 
utställningen mer utrymmeskrävande än så, kan man hitta andra platser i 
biblioteket till den. Om den berör en viktig fråga och om det finns möjlighet, 
skulle man kunna använda utställningshallen till informativa utställningar 
också. Isabel Borrás skulle ställa sig positiv om någon erbjöd biblioteket en 
debattutställning. Biblioteket ska ju vara ett forum för det fria ordet, säger hon. 
Hon tror inte att man ska vara rädd för att provocera så länge det inte är något 
rasistiskt eller diskriminerande som visas. 

Jag frågar om vilken tematik eller vilka ämnen som inte skulle passa för en 
utställning på biblioteket. Bibliotekschefen Isabel Borrás berättar om en 
utställning man hade för ett par år sedan med ett par konstnärer från trakten. I 
utställningen förekom nakenbilder på konstnärerna själva. Isabel Borrás var 
rädd att utställningen skulle upplevas som provokativ. Den häftiga reaktion 
hon befarat uteblev dock. En självklarhet är att man aldrig skulle acceptera en 
utställning med rasistiskt eller diskriminerande innehåll. 
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Man har både amatörer och professionella som ställer ut sin konst, men 
Isabel Borrás tror att det är en liten övervikt för professionella konstnärer. 
Ingen av konstnärerna får betalt, men som bibliotekschefen säger; man tar inte 
något betalt på biblioteket för att låta folk ställa ut där. Om en konstnär säljer 
någonting tar man ingen provision och ibland hjälper bibliotekspersonalen till 
att sälja böcker eller vykort som konstnärerna har med sig. 

I Tierp ställer man kravet att om en person inte är från kommunen men 
ändå vill ställa ut på kommunens bibliotek, så ska det ”inte vara amatörer och 
inte vem som helst”. När det gäller folk från kommunen så har man inte detta 
krav, utan tycker att kommunbiblioteket är det ställe där amatörer ska ges 
möjlighet att ställa ut. Ibland, säger Isabel Borrás, kan denna gränsdragning 
mellan en amatör och en professionell konstnär från en annan kommun än 
Tierps, vara ganska svår. Därför har man börjat fundera på att skriva en 
målsättning eller policy specifikt för utställningsverksamheten, vilket man fram 
tills nu inte har haft. I tveksamma fall brukar bibliotekschefen rådgöra med 
kultursekreteraren för att göra en gemensam bedömning om konstnären ska få 
ställa ut. 

Målgruppen för utställningarna är i huvudsak vuxna. Någon gång kan det 
hända att man har en utställning som riktar sig mot barn. Den respons man får 
på utställningarna är oftast positiv. Vissa utställningar får man nästan ingen 
respons på alls. 

De föreningar man samarbetar med i utställningsverksamheten är Tierps 
konstförening och Konstfrämjandet. Tierps konstförening ställer ut två gånger 
på våren och två gånger på hösten. Ibland händer det att studieförbund eller 
organisationer vill ha utställningar, t.ex. FN-föreningen. Ofta är de dock så 
pass sent ute och har så små utställningar att man inte placerar dessa 
utställningar i utställningshallen, utan någon annanstans i biblioteket. Förutom 
utställningshallen har man också en vägg i en annan del av biblioteket där man 
kan ha småutställningar. 

Biblioteket står sällan som arrangör för utställningen, utan man upplåter 
lokalen och då räknas utställaren som arrangör. I de fall när man samarbetar 
med Tierps Konstförening står man som medarrangör, annars är det de olika 
föreningarna själva eller de enskilda konstnärerna som räknas som arrangörer. 

För marknadsföring har man i Tierp Annonsbladet som en gång i veckan 
går ut gratis till alla kommunens invånare. Här kan man köpa en annons, men 
det gör man endast om något speciellt är på gång. I Annonsbladet finns en gång 
i månaden något som kallas för Månadsaffischen, som sammanställs av 
kommunens kultursekreterare och där man har möjlighet att göra reklam gratis. 
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Övrig marknadsföring av utställningsverksamheten får utställaren själv stå för. 
Varje utställare ska ordna en affisch med lite information om utställningen som 
man kan sätta upp på anslagstavlan i biblioteket och eventuellt på dörren till 
utställningsrummet. Bibliotekets övriga verksamhet marknadsförs på liknande 
sätt. Ibland händer det att man anordnar annonskampanjer i Annonsbladet. 

Uppsala 
Uppsala kommun har cirka 180 000 invånare, varav cirka 135 000 bor i själva 
Uppsala.90 Biblioteken sorterar under kommunens kulturnämnd. Ett större antal 
filialer finns i kommunen. Uppsala stadsbibliotek är centralt beläget i 
innerstaden. 

Stadsbiblioteket i Uppsala är en av stans mest besökta byggnader. Varje 
dag strömmar cirka tre tusen personer igenom huset. Därför är utställningarna 
ett effektivt och attraktivt sätt att informera. Utställningsverksamheten äger 
rum i ett separat utställningsrum som är vikt åt denna typ av verksamhet. Det 
finns alltid en pågående utställning. Byte av utställning sker ungefär var 
fjortonde dag. Att utställningarna pågår under en så pass kort tid, beror på att 
det är så många som vill ställa ut. Det finns permanent konst i biblioteket, men 
ingen permanent utställning. Informationssekreteraren Ann-Louise Bengtsson 
och kultursekreterarna Birgitta Öman och Karin Håård, som utgör den grupp 
som ansvarar för utställningsverksamheten, planerar utställningsverksamheten 
vid möten som äger rum en gång varannan månad, samt inför terminsstarterna 
då man ska producera broschyrer om vad som händer nästkommande halvår. 
Eftersom man i utställningsgruppen har sina arbetsplatser nära varandra, träffas 
man regelbundet och delar med sig av förslag på utställningar som man fått in. 
Utställningarna kan vara gjorda av föreningar, men det kan också vara 
litteratur- eller konstutställningar. 

Man har som mål att utställningarna ska ta upp aktuella frågor och vara så 
varierade som möjligt. Man vill till exempel inte ha flera fotoutställningar i 
rad. Ann-Louise Bengtsson säger att det finns en oskriven policy att när man 
besöker ett bibliotek, ska det ges möjlighet till olika kulturella upplevelser. 
Biblioteket ska ge konstupplevelser även till dem som inte är vana 
utställningsbesökare. Andra evenemang och aktiviteter i staden ger inspiration 
till ämnesval för utställningar. Om ett visst år är utsett till arkitektur-år kan 
man försöka hitta en lämplig utställning som har med arkitektur att göra. 
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Birgitta Öman berättar om utställningar man gjort i samband med 
medeltidsdagar, och om 1700-talsutställningar som man varje år har i samband 
med Linnéveckan i Uppsala. I utställningsverksamheten brukar man gå efter 
vad som känns aktuellt eller ta vara på möjligheter som finns här i staden. Snart 
hoppas man kunna visa en utställning om zigensk historia. Man tänker sig att 
ha den samtidigt som en teater i staden visar Katitzi. Birgitta Öman tar också 
exemplet med Konsert- och kongresshuset som ska byggas i Uppsala. I sådana 
frågor tycker man sig ha en uppgift att informera allmänheten. Man är 
uppmärksam på om det är ett speciellt jubileum runt någonting för att då 
försöka ordna en utställning i ämnet. 

Tidigare, när stadsbiblioteket och Uppsala Konstmuseum låg i en 
gemensam lokal fanns en policy att biblioteket inte skulle ha några 
konstutställningar. Anledningen var att man inte skulle konkurrera med 
museet, som låg en trappa ner. Ann-Louise Bengtsson säger att det tyvärr kan 
vara så att den policyn delvis har följt med till de lokaler biblioteket finns i nu. 
I vissa fall har man dock haft utställningar i samarbete med Uppsala 
konstmuseum och kommunens enhet för offentlig konst. 

Man har ingen skriven policy för utställningsverksamheten, men man kan 
stödja sig på bibliotekets allmänna policy. Vid varje enskild förfrågan om en 
utställning som man får, gör man en bedömning för att försäkra sig om att 
utställningen överensstämmer med bibliotekspolicyn i allmänhet. Man vill inte 
ha våldsskildringar. Många barn passerar i lokalen och därför undviker man 
bilder som kan uppfattas som otäcka. Ann-Louise Bengtsson säger att man 
också har oskrivna lagar beträffande utställningsverksamheten. Man är 
försiktig med utställningar som behandlar Mellan Östern- frågor. Karin Håård 
fyller i att man bör vara försiktig med politik och religion. Det får inte 
uppfattas som att biblioteket tar ställning i dessa frågor, att man stödjer en viss 
grupp. Vikten av denna objektivitet understryker Karin Håård också 
beträffande andra utställningar som kan verka provocerande. Det är viktigt att 
inte vara ensidig. En annan regel man har är att inte ställa ut verk av enskilda 
konstnärer. Man vill inte bedriva kommersiell verksamhet och på så sätt 
konkurrera med gallerierna. Inga av konstverken i utställningarna är till salu. 

Målgruppen för utställningarna är allmänheten, de som passerar på ett 
bibliotek. Man har inte ordnat utställningar specifikt för barn. Eftersom huvud-
biblioteket också är ett barnbibliotek, blir det ju däremot så att barn ser det som 
ställs ut, menar Karin Håård. Man skulle dock vilja locka fler ungdomar till 
utställningsverksamheten. 
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Responsen man får från biblioteksbesökarna är i många fall positiv. Ingen 
av de tre i utställningsgruppen arbetar nere i den offentliga delen av biblioteket 
och därför är det inte heller de som får den spontana responsen från besökarna. 
Ibland lägger man ut anteckningsböcker som utställningsbesökarna får skriva 
synpunkter och kommentarer i. 

De informativa utställningarna utgörs ofta av småutställningar om och av 
vissa föreningar. Ann-Louise Bengtsson ger exemplet med en förening för 
ögonsjukdomen Glaukom. Hon poängterar vikten av att små föreningar förstår 
att de kan få ställa ut på biblioteket. Birgitta Öman säger att det finns många 
ideella föreningar i Uppsala som vill göra utställningar. Hon nämner Rädda 
Barnen. Många av dessa föreningar återkommer med utställningar för att de vet 
att möjligheten finns. Föreningarna har ett behov av att ställa ut och biblioteket 
blir deras möjlighet att föra ut sitt budskap till allmänheten. Birgitta Öman 
säger att utställningsverksamheten ger människor nya tankar och impulser. En 
utställningsbesökare kanske blir så engagerad att han eller hon bestämmer sig 
för att stödja en förening ekonomiskt. 

Vem som står som arrangör till utställningsverksamheten varierar. På 
stadsbiblioteket i Uppsala förekommer både egenproducerade utställningar där 
man är ensam arrangör, och samarrangemang med föreningar. Ibland har man 
helt externa arrangörer. Detta har i något fall lett till oväntade problem. En 
förening skulle genom ett studieförbund visa en utställning man gjort. Som 
brukligt är ordnade föreningen självt med uppsättandet av utställningen. 
Föreningen tog också kontakt med pressen. Det blev en journalist från 
tidningens kulturredaktion som kom för att titta på utställningen. Journalisten 
gjorde en konstrecension av utställningen. I recensionen fick biblioteket kritik 
för en undermålig konstutställning. Bland annat saknades information om 
konstnären. I detta fall var det ju dock studieförbundet och inte biblioteket som 
var ansvarigt för utställningen. 

Utställningarna marknadsförs genom att man skickar pressmeddelanden. 
Det finns också ett tryckt program för utställningsverksamheten där man kan se 
vad som händer ett halvår framöver. Ibland gör man affischer. I något fall har 
man använt en bild från en utställning till julkort som biblioteket skickat. 
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Östhammar 
Östhammars kommun har cirka 22 000 invånare.91 Centralorten Östhammar har 
omkring 4 500 invånare. Biblioteket sorterar under kommunens kultur-
förvaltning. Filialer finns på fem orter i kommunen. Biblioteket i Östhammar 
är beläget i centrum av staden. Ingeborg Sevastik är bibliotekets enda 
bibliotekarie. 

Den utställningsverksamhet som förekommer på biblioteket i Östhammar 
utgörs huvudsakligen av konstutställningar. Varierade tekniker som olja, 
akvarell, grafik, teckning, skulptur och foto har använts i konstutställningarna. 
Oftast är konstverken dock gjorda i olja eller akvarell. Ibland visar man 
konsthantverk. Samhällsinformativa utställningar förekommer också, men dem 
ställer man inte ut i det som kallas för konsthörnan, utan placerar dem istället 
på skärmar någon annanstans i biblioteket. Konsthörnan består av två fria 
väggytor i tidskriftsavdelningen längst ner i biblioteket. 

De informativa utställningarna som förekommer på biblioteket tar ofta upp 
någon fråga man från kommunens håll vill informera om, t.ex. byggnadsplaner 
eller andra samhällsfrågor, men Ingeborg Sevastik ger också exemplen 
information om Reumatikerförbundet, Riksförbundet för mental hälsa eller 
trafiksäkerhet. På biblioteket tycker man att det är viktigt att öppna sig för 
andra som arbetar med kultur, och låta dem använda bibliotekslokalen. 
Biblioteket lämpar sig för den här typen av arrangemang eftersom det innebär 
neutral mark. Det är en lokal som alla människor kan tänka sig att gå till, den 
är inte knuten till någon speciell organisation. Man har inte haft 
debattutställningar på biblioteket, men Ingeborg Sevastik ställer sig positiv till 
tanken. Hon tycker även att det skulle gå bra att ha en debattutställning med 
lite provokativt innehåll. Ingeborg Sevastik tror dock att en debattutställning 
skulle kräva lite mer utrymme än man kan erbjuda på biblioteket i Östhammar. 

Man har ingen permanent utställning på biblioteket. I utställningshörnan 
byter man utställningar varje månad. Det vanligaste är att någon lokal konstnär 
ställer ut. Både amatörer och professionella kan ställa ut på biblioteket. Det 
förekommer aldrig någon ekonomisk ersättning. 

Man kan inte urskilja någon speciell tematik på utställningarna. Ingeborg 
Sevastik säger att det är omöjligt att ha sådana övergripande målsättningar 
beträffande tematiken. Det har man inte tid till på biblioteket. Det kräver en 
person som arbetar speciellt med frågan. Man erbjuder utställningsplatsen till 

                                                 
91 http://www.osthammar.se/FickFakta2003.pdf/. Hämtat 2004-04-13. 
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dem som vill ordna en utställning. Biblioteket har heller inga kvalitetskrav. 
Ingeborg Sevastik anser inte att hon som bibliotekarie har kvalifikationer att 
bedöma vad som är god konst. 

Målsättningen med utställningsverksamheten på biblioteket är att ha en 
mångfacetterad verksamhet som ger både unga och gamla, amatörer och 
professionella möjlighet att komma till tals. Ingeborg Sevastik säger att man på 
biblioteket tycker det är viktigt att ge människor någonstans att ställa ut. Det är 
ont om utställningslokaler i en liten kommun. Hon säger också att många av 
dem man ställer ut på biblioteket kanske inte anses som ”fina nog” för att få 
ställa ut på gallerier. En annan del av målsättningen är enligt Ingeborg 
Sevastik, att den bidrar till att göra biblioteksrummet trevligt. På biblioteket 
skulle man tacka nej till en utställning om den hade kränkande innehåll eller 
om den var rasistisk eller våldsförhärligande. Något sådant har man dessbättre 
aldrig fått erbjudande om att ställa ut. Det är också så Ingeborg Sevastik 
beskriver den policy man arbetar efter i verksamheten, att det inte får vara 
något som är rasistiskt eller våldsfixerat. Målgruppen för utställningarna är alla 
besökare på biblioteket, men man vänder sig kanske mer till vuxna än till barn. 
Utställningarna kan dock vara av intresse även för barn. Lärare som kommer 
med skolklasser brukar passa på att visa utställningarna för skolbarnen. Vissa 
människor kommer enbart för utställningarnas skull, andra ser inte 
utställningarna om man så byter till det mest färgsprakande. Responsen man 
får på utställningarna är blandad. 

Den enda organisation biblioteket samarbetar med i 
utställningsverksamheten är Konstfrämjandet, som hör av sig varje år. 
Konstfrämjandet har ofta grafikutställningar. Det är alltid biblioteket som står 
som arrangör till utställningen. Man upplåter aldrig lokalen utan att stå som 
arrangör, utan räknar sig åtminstone som medarrangör till de utställningar man 
visar. Utställningarna marknadsförs genom att man sätter upp affischer på 
biblioteket. Ibland har man en annons i Annonsbladet, som går ut till alla 
hushåll, men det är en ekonomisk fråga eftersom annonserna kostar. På 
kommunens hemsida lägger man också ut information om vad som händer på 
biblioteket. All bibliotekets verksamhet marknadsförs på samma sätt. Man har 
inga sponsorer för marknadsföringen. 

Sammanfattning 
Konstutställningar och informativa utställningar förekommer på samtliga 
undersökta bibliotek. I Skutskär har man inte haft något som skulle kunna 
klassas som debattutställning, och kultursekreteraren säger också att man är 
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försiktig med allt som kan verka som ett ställningstagande i en debatt. Lite 
samma tankegångar finns i Uppsala. Man understryker vikten av att inte ta 
ställning för någon part. Samtidigt framhäver man biblioteket som ett forum för 
det fria ordet. Inte heller i Östhammar eller Tierp har man haft 
debattutställningar, men här ställer man sig positiv till tanken på sådana i 
biblioteket. Inget av biblioteken har permanent utställningsverksamhet. 

På de mindre orterna finns en tendens till att se utställningsverksamhet som 
främst ett medium för att visa konst. I Östhammar är utställningshörnan 
uteslutande vikt åt konstutställningar och den samhällsinformation som ställs 
ut i utställningsform placeras på skärmar någon annanstans i biblioteket. Att 
informativa utställningar ibland placeras på annat ställe i biblioteket 
förekommer även i Skutskär och Tierp, även om utställningsrummen där inte är 
avsedda uteslutande för konst. I Uppsala fanns tidigare en överenskommelse 
med det konstmuseum som då låg i samma byggnad, att biblioteket inte skulle 
visa konstutställningar. Denna regel överskuggar fortfarande till viss del 
verksamheten, vilket gör att Uppsala skiljer sig från de andra kommunerna i 
undersökningen beträffande konstutställningar. I undersökningens tre mindre 
kommuner, Skutskär, Tierp och Östhammar trycker man på att biblioteket med 
sin utställningsverksamhet hjälper till att stilla behovet av utställningshall som 
finns hos kommunens invånare. 

I Skutskär förekommer ekonomisk ersättning i vissa fall till de konstnärer 
som ställs ut. Istället för att ge ekonomisk ersättning till konstnären förmedlar 
man ibland kontakt mellan utställaren och en eventuell köpare av det utställda 
materialet. Ekonomisk ersättning förekommer inte på något av de andra tre 
biblioteken. I Uppsala beror detta på att man inte vill konkurrera med gallerier. 
På samtliga bibliotek förekommer utställningar med både amatörer och mer 
professionella konstnärer. 

I Skutskär upplever man att utställningarna mest intresserar äldre 
människor, men från kultursekreterarens sida finns en önskan om att även nå 
yngre. Annars visar min undersökning att utställningarnas målgrupp 
sammanfaller med bibliotekets besökare, men främst med fokusering på den 
vuxna delen av besökarna. I Östhammar och Uppsala framhåller man att det 
dock inte finns något som säger att en utställning för vuxna inte kan vara av 
intresse även för barn. Den respons man får på utställningarna är antingen 
positiv eller ingen alls. 

Inget av biblioteken har en skriven policy eller målsättning med 
utställningsverksamheten. När man beskriver målsättningen med verksamheten 
uttrycker man sig lite olika på biblioteken. I Skutskär använder 
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kultursekreteraren orden tankeväckande och behagligt för att beskriva hur 
utställningsverksamheten bör vara. I Östhammar är målsättningen att göra 
biblioteksrummet trevligt och att locka ny publik. I Uppsala beskriver man 
målet med utställningarna som att ta upp aktuella frågor och att bedriva en 
varierande utställningsverksamhet. På biblioteket i Tierp har man börjat 
fundera över att ha en skriftlig policy. Man finner gränsdragningen för vilka 
amatörer som ska få ställa ut på biblioteket svår att göra. 

I samtliga fyra kommuner har man tankar om hur en utställning inte bör 
vara för att passa att visas på biblioteket. Det är till exempel självklart att 
innehållet i utställningen inte får vara kränkande mot människors lika värde. 
Den policy man på stadsbiblioteket i Uppsala har att luta sig mot utgörs av den 
allmänna policy man har på biblioteket. Utställningsgruppen gör vid varje 
förfrågan om att ställa ut en bedömning av lämpligheten. I Skutskär valde 
kultursekreteraren att inte ta in en utställning som hon själv fann intressant och 
givande men som hon inte trodde skulle uppskattas av de människor som i 
första hand besöker utställningarna på biblioteket, en grupp som till största del 
utgörs av medelålders eller äldre människor. Detta kan ses som ett exempel på 
att man vill hitta utställningar som passar den redan befintliga målgruppen. I 
Uppsala försöker man finna utställningar som passar platsen och tidpunkten. 
En temavecka om något i staden kan speglas i en utställning med motsvarande 
tema på biblioteket. I Skutskär uppger kultursekreteraren att lokala 
utställningar har hög prioritet på biblioteket. Även om det inte uttalat är en 
policy, är det ett utryck för en liknande tankegång. I Skutskär finns dessutom 
tanken att man skulle kunna tacka nej till en utställning av kvalitetsmässiga 
skäl. I Östhammar tycker man i stället att man inte besitter den kompetens som 
behövs för att göra sådana bedömningar. En viktig skillnad mellan dessa två 
kommuner är att det i Skutskär är kommunens kultursekreterare som ansvarar 
för utställningsverksamheten, medan det i Östhammar är bibliotekarien. 

De tre olika arrangörsaspekter Ulrika Johansson urskilde i sin 
undersökning beträffande den allmänkulturella verksamheten har i denna 
undersökning återfunnits i utställningsverksamheten. På stadsbiblioteket i 
Uppsala fanns alla tre formerna av arrangemang. Samarrangemang med 
föreningar är vanligt på de undersökta biblioteken. I Östhammar är dock 
Konstfrämjandet den enda förening man samarbetar med. Detta får delvis sin 
förklaring i att det bara är konst man visar i utställningshörnan och att 
informanten inte räknade de informativa utställningarna till 
utställningsverksamheten, eftersom de visas i andra delar av biblioteket. 
Utställningarna som har inriktningen samhällsinformation kan vara gjorda i 
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samarbete med en organisation. I Tierp står den arrangerande föreningen som 
ensam arrangör till utställningen. I Skutskär räknar man sig som medarrangör 
när man upplåter lokalen. I Skutskär, Tierp och Östhammar sker 
marknadsföring av utställningarna i ett gratis annonsblad som delas ut till 
samtliga hushåll. I Uppsala har man speciella foldrar där kommande 
utställningar presenteras halvårsvis. 

Inget av undersökningens bibliotek gav prov på den typ av frågande 
utställningar som Carlsson och Ågren sammankopplar med naturhistoriska 
utställningar, däremot framkom exempel på utställningar som ville beskriva 
och förmedla ett kulturellt förhållande. Hos Carlsson och Ågren beskrevs 
denna typ av utställningar som inriktade på historiska förhållanden.92 I denna 
undersökning verkar denna typ av utställning inte vara förbehållen historiska 
skeenden, utan kan lika gärna gälla ett allmänt kulturellt förhållande. Detta 
förhållande behövde nödvändigtvis inte vara ett historiskt, vilket det beskrevs 
som hos Carlsson och Ågren. Bibliotekens informationsutställningar rör sig 
någonstans i gränslandet mellan den materialredovisande (kulturhistoriska) 
utställningen och den frågande (naturvetenskapliga) utställningen. De 
utställningstraditioner som vuxit fram i museivärlden avspeglas alltså inte med 
nödvändighet i de utställningstraditioner som biblioteken skapat. De 
distinktioner man gjort i Folkbibliotek i tal och tankar täcker bättre in de 
utställningar som förekommer på biblioteken. Dock förekommer inte på något 
av de undersökta biblioteken debattutställningar. Konstutställningen, en 
utställningstyp som urskiljs både av Carlsson och Ågren samt i Folkbibliotek i 
tal och tankar, är vanligt förekommande på biblioteken. 

Frågan om hur utställningsverksamheten ser ut är förbunden med frågan 
om hur man på biblioteken hanterar det praktiska arbetet med utställningarna. 

Det praktiska bakom utställningen 
Följande avsnitt kommer att belysa hur det praktiska arbetet med 
utställningarna går till. Producerar biblioteken egna utställningar eller hyr man 
in från en extern producent? Även frågan om vem som tar initiativet till en 
utställning kommer att besvaras. 

                                                 
92 Carlsson & Ågren, 1982, s. 110. 
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Skutskär 
I Skutskär tas initiativet till en utställning antingen av kultursekreteraren eller 
av dem som vill ställa ut. Kommunens kultursekreterare Suzanne Neuss säger 
att det är vanligt att lokala konstnärer hör av sig och frågar om de får ställa ut. 
Det händer en fyra-fem gånger per år. Om det är utställaren eller 
kultursekreteraren som ansvarar för hängningen av utställningen, varierar från 
gång till gång. Beträffande professionella konstnärer sker en mer uppsökande 
verksamhet från kultursekreterarens sida. Man försöker se till att inte samma 
konstnär återkommer alltför ofta. Varje vår har man en salong, en större 
utställning där kommuninvånare får ställa ut två alster var, under en och en 
halv månad. På salongen har man kravet att konstverken ska vara inramade. 

Det förekommer inga egenproducerade utställningar i Skutskär. Det händer 
att man hyr in utställningar från Riksutställningar, men ofta är deras 
produktioner för stora och för dyra. Kultursekreteraren Suzanne Neuss kan 
ibland tycka att de är lite för ”konstnärliga” för att passa i kommunen. Deras 
teman är intressanta om man bara är aningen nyfiken på vad konst kan 
innebära, men har man ett motstånd mot konst i sig, tror Suzanne Neuss att 
deras utställningar kan vara svåra att ta till sig. Till biblioteket i Skutskär 
kommer utställningar som skickas ut i länet från Upplandsmuseet i Uppsala. 
Utställningsrummet på biblioteket används inte till något annat än att ha 
utställningar i. 

Tierp 
Initiativet till en utställning i Tierp tas oftast av den enskilde konstnären. Man 
behöver sällan från bibliotekets håll ta initiativet till en utställning. 
Verksamheten är så pass känd i kommunen att man får ett fulltecknat schema 
bara genom att människor hör av sig och vill ställa ut. Ibland tvingas man tacka 
nej till någon som vill ställa ut på grund av att det är fulltecknat. 
Utställningshallen är bokad ett år i förväg. Verksamheten går i stort sett av sig 
själv. De som arrangerar utställningen ansvarar själva för att sätta upp den. 
Inga egenproducerade utställningar förekommer. Däremot har man ibland i 
biblioteket ett bokbord med litteratur i ett visst tema. 

I Tierp har man ett separat utställningsrum. Bibliotekschefen Isabel Borrás 
beskriver lokalen som ljus och fin. Den har vita väggar och varierande takhöjd. 
Eftersom det är bibliotekets enda lite större lokal där man kan anordna 
program, händer det att man har programverksamhet i utställningsrummet. 
Studieförbund, organisationer, och föreningar som vill ordna program lånar 
lokalen kvällstid och då hänger konsten kvar på väggarna. Isabel Borrás 
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påpekar att det är viktigt att tänka på vilken typ av utställning det är som pågår 
när någon förening vill boka in programverksamhet. Till vissa utställningar 
använder man ju inte enbart väggytorna. Om en utställning äger rum på golvet 
i lokalen så kan det vara svårt att få plats med stolar till programverksamheten. 

Ibland, men mycket sällan, händer det att man hyr in en färdigproducerad 
utställning. Anledningen till att man inte gör det oftare är att man inte har 
pengar till det. Man hyr inte heller in utställningar från Riksutställningar 
eftersom man anser dem vara för dyra. Även i Tierp tar man del av de 
utställningar som skickas ut från Upplandsmuseet. Det brukar vara små 
utställningar på två-tre skärmar. Upplandsmuseet skickar ett schema i början 
av året och talar om vilka utställningar som kommer och när de kommer. Dessa 
placeras på den vägg i biblioteket där man har småutställningar. 

Uppsala 
På stadsbiblioteket i Uppsala får man varje vecka förfrågningar från folk som 
vill ställa ut. Kultursekreterare Karin Håård framhåller att många föreningar 
vill ställa ut. Ibland kan det vara svårt att sovra och förklara varför de inte kan 
ställa ut. Många som hör av sig har bra idéer, men ibland kan idéerna kräva 
mycket arbete för att kunna omsättas till utställningar. I en del fall tror 
personen som vill ställa ut att biblioteket ska producera utställningen. Många 
gymnasieklasser önskar ställa ut sina projektarbeten, men dem har man ingen 
möjlighet att ta emot på biblioteket. Färdiga utställningar som hyrs eller lånas 
in till biblioteket förekommer, men med vissa utställningar arbetar 
informationssekreteraren Ann-Louise Bengtsson praktiskt själv. Stiftelsen 
Svensk Bokkonst, som under Kungliga Bibliotekets organisation arbetar för att 
premiera böcker med hög kvalitet och god formgivning, utser årligen 
föregående års bäst formgivna böcker. I samband med detta brukar Ann-Louise 
Bengtsson varje år producera en bokutställning. Denna utställning brukar röna 
intresse hos media, vilket kan vara svårt att få till när det gäller andra 
utställningar. Ann-Louise Bengtsson har gått kurs i utställningsteknik. Hon har 
en pärm med urklipp och idéer för framtida utställningar. För 
utställningsgruppen är det en avvägningsfråga; i vilken mån ska man göra egna 
utställningar och i vilken mån ska man boka in färdiga utställningar? Tidigare 
har man försökt ha den policyn att helst en gång per termin välja något ur 
Riksutställningars produktion. På senare år har man tyckt att deras utställningar 
varit alltför stora och dyra. Man kan inte ta emot utställningar som är större än 
40-50 m2. Man begränsas av utrymmet, och kan inte ta in större utställningar, 
även om ekonomin skulle tillåta det. Man har dock uppskattat 
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Riksutställningars utställningar för att de har en kvalitet och en professionalism 
som kan vara svår att uppnå i det egenproducerade arbetet. Upplandsmuseets 
utställningar skickas även till stadsbiblioteket i Uppsala. 

Om man upplåter lokalen till en extern arrangör så ansvarar denne för 
hängning och iordningställande av utställningen. Utställningsrummet på 
stadsbiblioteket i Uppsala ligger till vänster om ingången till biblioteket. 
Utställningsgruppen framhäver den utmärkta placeringen av rummet, det ska 
vara lätt att bara ramla in i en utställning utan att man planerat att besöka den. 
Rummet har en lägre takhöjd än övriga biblioteket, något man värdesätter 
eftersom det ger möjlighet att ljussätta rummet på ett tillfredsställande sätt. 
Birgitta Öman framhåller att rummet har ett vackert fönster som ger karaktär åt 
rummet. Man vet inte om man i framtiden kommer att kunna använda hela den 
lokal som man idag använder för utställningar. På biblioteket finns planer på 
att använda delar av rummet till annan verksamhet. 

Östhammar 
Initiativet till utställningar på biblioteket i Östhammar tas ofta av utställaren 
själv. Steget till att få ha en utställning beskrivs som kort; om man är 
intresserad av att ställa ut så är det bara att säga till. Det händer att 
bibliotekarien Ingeborg Sevastik, om hon har ett tomrum i utställningsschemat, 
frågar någon om de vill ställa ut. Utställaren själv ansvarar för hängningen av 
utställningen. Det förekommer inga egenproducerade utställningar. Även i 
Östhammar får man utställningar på skärmar från Upplandsmuseet. Man hyr 
inte in utställningar från Riksutställningar, då man tycker deras produktioner är 
för stora och dyra. Ingeborg Sevastik beskriver utställningslokalen på 
Östhammars bibliotek som liten och trång. Det är två fria väggytor i 
tidningsläsningshörnan längst ner i biblioteket. Hon säger att för människor 
som sitter där och kopplar av, är det fint att titta på tavlorna. 

Sammanfattning 
På alla fyra undersökta bibliotek är det vanligt att initiativet till en utställning 
tas av den som vill ställa ut. Egenproducerade utställningar förekommer på 
stadsbiblioteket i Uppsala, men inte i någon av de mindre kommunerna. 
Ansvarig för hängningen av utställningen är i Östhammar utställaren själv. 
Eftersom biblioteket i Tierp inte står som arrangör för utställningen, så är det 
inte heller biblioteket som ansvarar för hängningen av den, utan det är 
utställaren eller den arrangerande föreningen. Om man i Uppsala upplåter 
lokalen till en extern arrangör så är det denne som ansvarar för hängning och 
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iordningställande av utställningen. I Skutskär varierar det vem ansvaret ligger 
hos, antingen är det utställaren själv eller kultursekreteraren som har ansvaret. 

I Skutskär händer det att man hyr utställningar från Riksutställningar. I 
Östhammar hyr man inte in några utställningar och i Tierp är det ytterst 
sällsynt. I Uppsala har man tidigare försökt att åtminstone en gång per termin 
hyra in utställningar från Riksutställningar, men på senare år har man fått dra 
ner på detta på grund av att utställningarna varit för stora och dyra. På samtliga 
undersökta bibliotek förekommer utställningar från Upplandsmuseet i 
Uppsala.93 Dessa utställningar består ofta av några skärmar. I Skutskär, Tierp 
och Uppsala finns separata utställningsrum. I Östhammar hängs utställningen 
på två av väggarna i bibliotekets tidningshörna. I Uppsala och Östhammar 
tycker man att man begränsas av storleken på lokalerna. 

Vilket syfte har man med utställningsverksamheten? 
I följande avsnitt redovisas det som framkommit i intervjuerna angående syftet 
med att bedriva utställningsverksamhet. I avsnittet behandlas även frågan om 
hur bibliotekets utställningsverksamhet står i förhållande till den verksamhet 
andra kulturella institutioner i kommunen bedriver. Detta är intressant med 
tanke på att utställningsverksamhet är något både museer och konsthallar 
arbetar med. 

Skutskär 
På frågan varför man anordnar utställningsverksamhet på biblioteket svarar 
Suzanne Neuss, kultursekreterare i Älvkarleby kommun, att det är för att reta 
ögat, och för att det finns ett rum som passar för utställningar. Kanske också 
för att man anser att det bör vara lite av den typen av kultur på biblioteket. 
Utställningarna ska kunna locka till sig någon som gått i ett annat ärende till 
biblioteket. Bibliotekets främsta uppgift anser Suzanne Neuss vara läsning och 
böcker, men om biblioteket inte skulle erbjuda t.ex. författarföredrag eller 
annat kulturellt utbud skulle det dock enligt kultursekreteraren kännas som om 
det ”lutade fel”. I och med att hon som kultursekreterare handhar utställnings- 
och programverksamhet så är den inte något som inkräktar på andra uppgifter 
på biblioteket, menar Suzanne Neuss. Man använder sig inte av bibliotekets 
samlingar i utställningsverksamheten, men det har förekommit att man ordnat 

                                                 
93 Jag har via e-post varit i kontakt med Anita Andersson, assistent på Upplandsmuseet, och fått bekräftat 
att dessa utställningar skickas ut till samtliga huvudbibliotek i Uppsala län. 
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bokutställningar. På frågan om Suzanne Neuss är nöjd med 
utställningsverksamheten, svarar hon att hon gärna såg att den kunde vända sig 
till yngre. Hon påpekar att det inte bara har med utställningarna att göra, utan 
också med bibliotekets marknadsföring: hur når man sina målgrupper? 
Suzanne Neuss skulle gärna se en annan inställning till konst än vad man har 
på många håll idag. Genom verksamheten skulle hon vilja visa människor att 
konst inte är något att förakta, utan att det är någonting roligt. 

Suzanne Neuss tycker att biblioteket har en ganska central roll i 
kommunens kulturella liv. En stor del av kommunens kulturverksamhet utgår 
från biblioteket. Förutom på biblioteket händer det att kulturverksamhet äger 
rum på Folkets hus i kommunen. Annars finns inga andra egentliga 
institutioner i kommunen som kan konkurrera med biblioteket. Suzanne Neuss 
tycker att det är ganska stor skillnad mellan utställningsverksamhet på 
biblioteket och utställningsverksamhet på ett museum eller en konsthall. På 
biblioteket saknar man den expertis som man på museer och konsthallar kan 
knyta till sina utställningar. Det kan gälla allt från hängning av utställningen 
till att svara på innehållsmässiga frågor. Som kultursekreterare kan man inte 
sätta sig in alla utställningar på samma sätt som en utställningsansvarig på 
museum kan göra. 

Suzanne Neuss tror att utställningar kan fungera som marknadsföring för 
hela biblioteket i de fall det gäller en till kommunen nyinflyttad person, men i 
de allra flesta fall känner nog de som går på utställningarna till biblioteket sen 
tidigare. Däremot kanske lite mer ”högljudda” konstformer som teater och 
musik kan ha denna PR-effekt för biblioteket. Utställningar på bibliotek är 
något ganska stillsamt som går väl ihop med bibliotekens koncept, menar hon. 

Tierp 
På frågan varför man har utställningsverksamhet i Tierp, svarar 
bibliotekschefen Isabel Borrás att det delvis är av tradition. Tidigare låg 
ansvaret för utställningsverksamheten på kultursekreteraren, som hade sitt 
kontor i en annan byggnad, medan lokalen för verksamheten fanns i 
biblioteket. Så småningom tyckte man på biblioteket att det var lika bra att man 
tog över utställningsverksamheten. En anledning till att ha 
utställningsverksamhet är att det ger biblioteket bra PR. Det är ett sätt att få 
nya besökare. Isabel Borrás tror på tanken att utställningsverksamhet kan vara 
ett sätt att marknadsföra biblioteket. Det händer att det kommer nya människor 
som inte tidigare besökt biblioteket för att titta på just utställningarna. Det är 
särskilt vanligt om det är någon från kommunen som ställer ut. Utställaren tar 
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då med sig släkt och vänner. Från bibliotekets sida får man möjlighet att visa 
att biblioteket är mer än böcker och att man kan erbjuda något för alla. 
Biblioteksverksamheten spelar stor roll i Tierps kommuns kulturliv. På 
biblioteket har man många olika slags utställningar, vilket lockar olika typer av 
människor. Att man på biblioteket tycker att utställningar är en rolig 
verksamhet att hålla på med, är också en anledning till att bibehålla 
verksamheten. Det finns inga andra kulturella institutioner i kommunen, 
förutom Eric Sahlström-institutet i Tobo, som är ett folkmusikcentrum. Detta 
gör att det är extra viktigt att biblioteket i den mån man orkar, är en viktig 
aktör i kulturlivet. 

Isabel Borrás tycker att ett folkbiblioteks uppgifter är svåra att rangordna. 
Hur man tänker i dessa frågor avgörs av vilken verksamhet man får pengar för 
och vad man har för tjänster på biblioteket. En viktig grupp för biblioteket är 
barn och ungdomar. Isabel Borrás påpekar att biblioteket har en kulturuppgift, 
vilket kan motivera en mer allmänkulturellt inriktad verksamhet. I den 
allmänkulturella verksamheten ser Isabel Borrás en folkbildningsaspekt. 
Genom bibliotekens allmänkulturella verksamhet kommer människor i kontakt 
med sådant som de inte skulle komma i kontakt med annars. I 
utställningsverksamheten använder man sig av bibliotekets samlingar på så sätt 
att man exponerar böcker som har med ämnet för utställningen att göra. 
Böckerna placeras inne i utställningshallen och kan sedan lånas som vanligt. 

Isabel Borrás beskriver utställningsverksamheten som självklar på 
bibliotek. Man pratar inte så mycket om den och den pågår utan att man 
egentligen tänker så mycket på den. Utställningsverksamheten har dock en 
ganska stark ställning på biblioteket. Om man av någon anledning skulle 
behöva ta bort den, skulle människor reagera. När jag frågar bibliotekschefen 
om hon är nöjd med den utställningsverksamhet man erbjuder idag, svarar hon 
med ett skratt att hon nog inte riktigt har haft tid att tänka efter, den rullar bara 
på. Hon säger att hon nog egentligen är ganska nöjd med verksamheten, men 
att hon ibland tycker att allt det praktiska runt utställningarna tar för mycket 
tid. Det kan vara en krävande verksamhet som ibland kanske kostar mer än den 
smakar. Även om det är utställaren själv som ansvarar för utställningen så 
behöver bibliotekspersonalen ibland ta hand om utställarna, hjälpa till vid 
hängning av konstverken, eller sätta röda lappar på konstverk som sålts. Ibland 
önskar hon att det fanns något lättare sätt att sköta verksamheten på. 

Isabel Borrás tror att utställningsverksamheten på biblioteket kan skilja sig 
från den utställningsverksamhet som förekommer vid ett museum eller en 
konsthall genom att man på ett bibliotek är mer fri att ha olika typer av 
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utställningar, eftersom man inte har strikta regler för hur en utställning ska 
vara. På biblioteket har man inga kvalitetskrav på utställningen. Filialerna i 
kommunen bestämmer själva över sin utställningsverksamhet. Isabel Borrás 
säger att det på grund av platsbrist ute på filialerna inte förkommer så stor 
utställningsverksamhet där. 

Uppsala 
I Uppsala finns flera olika kulturella institutioner som t.ex. museer, teatrar och 
gallerier. På frågan om hur man ser på bibliotekets roll i kommunens kulturella 
liv, svarar informationssekreterare Ann-Louise Bengtsson att man ibland talar 
om biblioteket som ett samhällets vardagsrum. Kultursekreterare Birgitta 
Öman lyfter fram demokratiaspekten, bibliotekets sociala funktion och dess 
betydelse, inte minst för ensamma människor. Jag ställer frågan vilka uppgifter 
ett folkbibliotek bör ägna sig åt. Ann-Louise Bengtsson svarar att biblioteken 
ska ta upp aktuella frågor. Hon säger att det blir så automatiskt då många 
föreningar eller organisationer frågar om de får ställa ut. I gruppen är man enig 
om att utställningsverksamheten på bibliotek har ett värde i sig. Biblioteket är 
en arena för många olika typer av människor. Många besökare kommer till 
biblioteket bara för att de trivs i huset. Det är viktigt för dem att få något 
vackert eller intressant att vila ögonen på. Ett sätt att se på 
utställningsverksamheten är att den visualiserar det som finns innanför 
pärmarna på bibliotekets böcker. Tillsammans med bibliotekspersonal försöker 
man plocka ut böcker som passar till temat på utställningen. Ibland gör man 
också rena bokutställningar. 

Filialerna i kommunen ansvarar själva för sin utställningsverksamhet. En 
inventering av filialernas utställningsmöjligheter har just gjorts. Man kommer 
hädanefter att ta med i beräkningen att en utställning kan tänkas gå vidare till 
någon filial. Detta kan bli aktuellt för vissa av de utställningar som Ann- 
Louise Bengtsson producerar själv. På frågan om man är nöjd med 
utställningsverksamheten så som den fungerar idag, svarar utställningsgruppen 
att om det fanns mer pengar, skulle man gärna ordna mer aktiviteter i samband 
med utställningarna. Alla tre ser det som självklart att biblioteken håller på 
med allmänkulturell verksamhet. På senare år har man dock fått skära i den 
allmänkulturella verksamheten. Programverksamheten drivs inte längre i 
bibliotekets regi, utan stöds av vänföreningen Stadsbibliotekets vänner. Detta 
beror på att alla kommunala förvaltningar har sparkrav. På kommunal 
beslutsfattarnivå koncentrerar man sig då på bibliotekets huvuduppgift, som 
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man räknar som böcker och läsning. Stadsbibliotekets vänner finansierar 
programverksamheten, men inte utställningsverksamheten. 

Jag frågar hur man ser på bibliotekets utställningsverksamhet i förhållande 
till den verksamhet som bedrivs på andra kulturella institutioner i staden. 
Utställningsgruppen skulle gärna vilja samarbeta mer med dem. Man 
framhåller att det vore roligt att till exempel lyfta fram Uppsala-konstnärer. Ett 
samarbete man kan tänka sig är när man på biblioteket visar den offentliga 
konst som köpts in för att ställas ut på institutioner runt om i kommunen. Detta 
är konst som de allra flesta kommuninvånare inte kommer i kontakt med 
annars. Jag ställer frågan hur bibliotekets utställningsverksamhet skiljer sig 
från den som bedrivs på ett museum. Ann-Louise Bengtsson säger att 
biblioteken har en mer ”uppfostrande uppgift, att lära människor se”. Det finns 
också skillnader i vad man kan ställa ut. På biblioteket har man ingen 
bevakning. En annan skillnad kan vara att en utställning på exempelvis ett 
konstmuseum i högre utsträckning lockar dem som redan är intresserade. På 
biblioteket kan man fånga upp människor som tagit sig dit av en annan 
anledning och få dem intresserade. Alla tre i utställningsgruppen tror på tanken 
att utställningarna kan fungera som marknadsföring för biblioteket. En 
utställning kan locka en person som aldrig varit på biblioteket tidigare. 
Utställningar och evenemang i programverksamheten kan också samverka och 
göra reklam för varandra. 

Östhammar 
Anledningen till att man i Östhammar har utställningsverksamhet på 
biblioteket är, enligt bibliotekarien Ingeborg Sevastik, att det är roligt. För 
besökarna på biblioteket kan det vara betydelsefullt att få se något nytt. 
Utställningar gör också rummet trevligare. Som Ingeborg Sevastik själv 
uttrycker det ”Det förgyller upp vardagen om det hänger några fina tavlor”. 
Bibliotekets främsta uppgifter är att låna ut böcker och tillhandahålla tidningar, 
tidskrifter, talböcker, ge tillgång till Internet, samt att sköta om barn- och 
ungdomsverksamhet, anser Ingeborg Sevastik. 

Den allmänkulturella verksamheten är en självklarhet på biblioteket, menar 
Sevastik, men det finns också en PR-funktion i verksamheten. Den kan vara ett 
sätt att marknadsföra biblioteket och locka nya besökare. Hon beskriver 
bibliotekets roll i kommunens kulturliv som att man är ett centrum för olika 
aktiviteter. Biblioteket bör vara en stark aktör och en samlingspunkt för dem 
som är intresserade av kultur, anser hon. I kommunen finns det 
biblioteksfilialer på småorter runtomkring. Varje filial ansvarar för sin egen 
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utställningsverksamhet. Biblioteket med filialer är de enda kulturinstitutioner 
som kulturförvaltningen i kommunen disponerar. Andra kulturella institutioner 
i kommunen är bruken i Gimo, Österbybruk och Forsmark. Det förekommer 
inget samarbete mellan biblioteket och dem. Ingeborg Sevastik tycker att den 
utställningsverksamhet de bedriver skiljer sig mycket från bibliotekets. Ett 
museum eller en konsthall har en kunskap om utställningsverksamhet som 
saknas på biblioteket. Det kan gälla hur utställningen ska hängas till exempel. 
På biblioteket får utställarna hänga utställningen själva och då blir det enligt 
deras tycke och smak. Dessutom har biblioteket inga kvalitetskrav på det som 
visas. Man släpper fram amatörer på ett helt annat sätt än man gör på ett 
museum eller en konsthall. Bibliotekspersonalen har inga kvalifikationer eller 
kunskaper för att bedöma kvalitet eller avgöra vad som är god konst eller inte. 
Detta anser Ingeborg Sevastik utgör den stora skillnaden mellan bibliotekets 
utställningsverksamhet och den utställningsverksamhet som förekommer på 
museer. 

Ingeborg Sevastik är av den åsikten att utställningsverksamheten har en 
god ställning i förhållande till annan verksamhet på biblioteket. Den är en del 
av verksamheten. Den går inte att rangordna i förhållande till annan 
verksamhet, utan ingår som ett komplement, säger hon. Ibland använder man 
sig av bibliotekets samlingar i utställningsverksamheten på så sätt att man 
plockar fram böcker om det ämne utställningen behandlar. När jag frågar om 
det är något hon skulle vilja ändra på i utställningsverksamheten om det fanns 
möjlighet, så svarar hon att hon gärna skulle ha bättre och större lokaler. 

Sammanfattning  
De tre olika typer av utställningar som urskiljs i Folkbibliotek i tal och tankar, 
informativa utställningar, debattutställningar och konstutställningar är möjliga 
att göra utifrån en belysning av vilket syfte biblioteket har med utställningen. 
Vill utställningen informera om något ämne, vill den sätta igång en diskussion 
eller en debatt eller finns ett konstnärligt syfte med den? 

Konstutställningen och den informativa utställningen gick att återfinna på 
de undersökta biblioteken. Utställningar som vill väcka en debatt förekommer i 
nuläget inte på de undersökta biblioteken, men man är inte främmande för 
tanken. Åtskillnaden Greta Renborg gör i Bibliotekens PR- och kontaktarbete 
vilar på en liknande grund, då det även här är syftet med utställningen som 
utgör grunden för de kategorier författaren skapar. Bokutställningen vill 
informera om det som generellt anses vara bibliotekens huvudsakliga innehåll, 
böcker, medan den allmänkulturella utställningen antingen vill visa ett visst 
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konstnärskap eller syftar till att belysa samhälls- eller kulturfrågor. Rena 
bokutställningar förekommer på samtliga undersökta bibliotek. I Uppsala, 
Tierp och Östhammar använder man sig av bibliotekets samlingar i 
utställningsverksamheten på så sätt att man plockar fram böcker om det ämne 
som utställningen handlar om. I Uppsala sker detta i samarbete med 
bibliotekspersonal. 

I intervjuerna framkommer många anledningar till att man ordnar 
utställningsverksamhet på biblioteken. Utställningen representerar en typ av 
kultur som bör finnas i biblioteket. På biblioteket tar man också ett ansvar för 
att det i kommunen ska finnas en utställningslokal. I undersökningens mindre 
kommuner, där andra utställningsplatser saknas, betonas vikten av biblioteket 
som en stark aktör i kulturlivet. På detta finns det två aspekter, dels är det 
viktigt för kommunen att ha ett brett kulturutbud, dels är det beträffande 
konstutställningar ett ansvarskännande gentemot kommuninvånare som vill 
ställa ut. I de kommuner där filialer finns, ansvarar respektive filial för sin egen 
utställningsverksamhet. I vissa fall motiveras utställningsverksamheten med att 
den lockar nya besökare och gör reklam för biblioteket. Personalen tycker att 
verksamheten är rolig, men tror även att det kan vara betydelsefullt för 
besökarna med nya intryck. Åsikten att utställningar gör biblioteksrummet 
trevligare, förekom också. Ibland rullar utställningsverksamheten också på av 
gammal vana för att det finns en plats för utställningar. 

På samtliga undersökta bibliotek tycker man att det är stor skillnad på den 
utställningsverksamhet som bedrivs på biblioteket och den som återfinns på 
museer. I Skutskär och Östhammar framhäver man att biblioteket saknar den 
utställningsexpertis ett museum har. I dessa kommuner understryker man också 
att biblioteket inte har de kvalitetskrav på utställningar som ett museum har. 
Det positiva med detta lyfts fram av bibliotekschefen i Tierp, som menar att 
man på biblioteket är friare att visa vilka utställningar man vill eftersom man 
inte har dessa kvalitetskrav. På biblioteken tror man att ett museum i högre 
utsträckning når människor som redan är intresserade, medan bibliotekets 
utställningar kommer att ses av människor som kommit dit i ett annat syfte än 
att besöka utställningarna. I Uppsala tycker man att skillnaden mellan bibliotek 
och museer visar sig genom typen av föremål man ställer ut. Eftersom 
biblioteket saknar bevakning kan man inte ställa ut stöldbegärliga föremål på 
det sätt ett museum kan. I Uppsala har samarbete med andra kulturella 
institutioner i staden förekommit, men man skulle gärna samarbeta i ännu 
högre utsträckning. 
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I Tierp, Uppsala och Östhammar tror man att utställningsverksamheten kan 
vara ett sätt att locka människor till biblioteket. I Älvkarleby kommun, 
däremot, tycker man att utställningar på bibliotek passar väl in med mer 
traditionella biblioteksverksamheter som böcker och läsning, och att PR-
effekten därför kanske är begränsad till att gälla nyinflyttade personer. 

På frågan om det är något man skulle vilja ändra på i bibliotekens 
utställningsverksamhet, svarar bibliotekarien i Östhammar att om det fanns 
möjlighet, skulle man gärna ha bättre, större lokaler. I Skutskär skulle man 
gärna se att utställningsverksamheten kunde attrahera yngre. En annan 
inställning till vad konst är och kan vara efterlyses också. I Tierp önskar man 
att fanns ett lättare sätt att sköta det praktiska arbetet med utställningarna. I 
Uppsala skulle man gärna ordna mer aktiviteter i samband med utställningarna. 
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Slutdiskussion 

Få försök att beskriva bibliotekens utställningsverksamhet har gjorts. En 
slutsats jag kunde dra i ett tidigt skede av mitt arbete med denna undersökning, 
var att det sedan 1982 inte publicerats något diskuterande i svenska tidskrifter 
eller tidningar om bibliotekens utställningsverksamhet. Detta var en intressant 
insikt i sig. Av egen erfarenhet visste jag att utställningsverksamhet bedrevs 
åtminstone på ett folkbibliotek, Uppsala Stadsbibliotek. För att få reda på mer 
om utställningsverksamheten beslutade jag mig för att genomföra intervjuer. 
Dessa utfördes i Skutskär, Tierp, Uppsala och Östhammar. Min undersökning 
har visat att utställningsverksamhet förekommer på de undersökta biblioteken. 
Även om dessa fyra bibliotek inte utgör underlag nog för att dra generella 
slutsatser för hela biblioteksvärlden, ger min undersökning likväl en vink om 
att det på biblioteken bedrivs en verksamhet som inte diskuterats eller 
debatterats i tidskrifter sedan 1982. Det är min fasta övertygelse att all 
verksamhet som bedrivs på ett bibliotek kan bli bättre genom att belysas, 
diskuteras och granskas. Min förhoppning är därför att föreliggande 
undersökning kan bidraga till kunskap om verksamheten. 

Utgångspunkten för mitt val av teoretisk bakgrund till undersökningen var 
att en medvetenhet om vilka typer av utställningar som görs och skulle kunna 
göras på bibliotek, kan höja kvaliteten på verksamheten. I arbetet försökte jag 
återfinna museivärldens utställningar på biblioteken. Det har dock visat sig att 
de typer av utställningar som Carlsson och Ågren identifierade för museer inte 
alltid gått att överföra direkt till biblioteksvärlden. De distinktioner som gjorts i 
Folkbibliotek i tal och tankar samt Greta Renborgs bokutställning och 
allmänkulturella utställning, täckte bättre in de utställningar som förekom på 
biblioteken. I arbetet med undersökningen har jag uppmärksammat att de 
urskilda kategorierna går in i varandra och överlappar varandra. 

En av de utställningar som Carlsson och Ågren identifierade och som utan 
svårigheter gick att återfinna på biblioteken, var konstutställningen. Kategorin 
konstutställningar sammanfaller med den av Greta Renborg urskilda typen av 
allmänkulturell utställning, vars syfte är att visa en eller flera konstnärers 
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arbete. Konstutställningen ansågs av de utställningsansvariga på de tre mindre 
kommunernas bibliotek, vara mycket vanlig. I Tierp och Östhammar utgjordes 
t.o.m. merparten av utställningarna av konstutställningar. Det är intressant att 
notera att i Folkbibliotek i tal och tankar beskrevs just konstutställningar som 
mindre vanliga på bibliotek. Kanske har detta ändrats på de 20 år som gått 
sedan rapportens publicerande? Även om det som framkommit i mina 
intervjuer inte ska ses som ett representativt för den utställningsverksamhet 
som bedrivs på landets alla bibliotek, kan det vara värt att uppmärksamma 
diskrepansen mellan rapporten och det som framkommit i mina intervjuer. 

Beträffande kategorin konstutställningar är det viktigt att betänka att 
begreppet konst, vilket idéhistoriken Allan Janik påpekat, är omfattande. Konst 
kan vara både behaglig och provokativ. Oundvikligen kan konstutställningen 
därför rymma mycket mer än det estetiskt sköna. Att se på konst som något 
som gör ett rum vackrare kan ibland vara rättfärdigat. Man ska dock vara 
uppmärksam på konst inte alltid är liktydigt med skönhet. En medvetenhet om 
detta kan öka variationen i bibliotekens verksamhet och bidraga till en skärpa i 
utställningarna. 

Samma försiktighet som kom till uttryck beträffande konstutställningar, 
framkom även gällande en annan typ av utställning, debattutställningen. 
Debattutställningen var en kategori som urskildes i Folkbibliotek i tal och 
tankar. I denna undersökning lyste debattutställningen dock med sin frånvaro 
på de fyra bibliotek där intervjuer genomförts. I Uppsala och Älvkarleby ville 
man inte genom utställningar som kunde upplevas som provokativa, ta 
ställning i känsliga frågor. Både i Tierp och i Östhammar ställde man sig 
positiv till att ha debattutställningar på biblioteket. Inget av dessa bibliotek 
hade dock haft en debattutställning. Att inte alls visa debatterande utställningar 
framstår i undersökningens skriftliga material inte som ett alternativ. Istället 
manade man i tidskriftsartiklarna till att försöka undvika problemet med 
partiskhet genom att vinnlägga sig om att olika sidor i en fråga kommer till 
tals. 

Att inga debattutställningar förekom kan måhända ha ett samband med att 
utställningsverksamheten till stor del byggs upp utifrån vad som erbjuds av 
människor som hör av sig till biblioteket. Man skulle kunna tänka sig att dessa 
människor inte har en fråga de vill debattera, utan istället vill visa för andra 
något de själva producerat. På alla fyra undersökta bibliotek är det vanligt att 
initiativet till en utställning är externt. I en del fall tar man på biblioteken vad 
man får. I viss mån kan utställningsverksamheten på vissa bibliotek verka 
godtycklig. Man har ingen budget att tala om och när någon hör av sig och vill 
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ställa ut, tar man tacksamt emot det som då erbjuds. En intressant fortsättning 
på denna undersökning vore att granska de förslag på utställningar som 
inkommer till biblioteken. Det är värt att notera att bibliotekens 
utställningsverksamhet i denna fråga skiljer sig från som den 
utställningsverksamhet som bedrivs på ett museum. På de undersökta 
biblioteken upplever man att det är stor skillnad på den utställningsverksamhet 
man själv bedriver och den som äger rum på museer eller konsthallar. 

Att biblioteken saknar den utställningsexpertis som återfinns på museer, 
betonades av både bibliotekarier och kultursekreterare i undersökningen. Den 
kunskap man tycker att ett museum besitter, men upplever att biblioteket 
saknar, gäller allt från att sköta det praktiska arbetet med att få utställningen på 
plats, till att svara på innehållsmässiga frågor ställda av utställningens 
besökare. 

I undersökningen visade det sig att frågan om vem som står som arrangör 
kan ha betydelse för vem som ansvarar för det praktiska arbetet med att sätta 
upp utställningen. Även om det varierade något, fanns ändå en tendens till en 
överensstämmelse mellan vem som stod som arrangör till utställningen och 
vem som ansvarade för det praktiska arbetet. Alla de tre varianter av 
arrangörskap bakom bibliotekets utställningar som uppmärksammats av Ulrika 
Johansson, gick att återfinna i denna undersökning. I undersökningen gavs 
ytterligare ett exempel på att det kan spela roll vem som står som arrangör till 
utställningen. Ett av biblioteken hade vid ett tillfälle fått kritik för en 
utställning som en extern arrangör ordnade och ansvarade för. 

Utställningsverksamheten idag verkar, med Uppsala som undantag, i högre 
grad bestå av att planera verksamheten än att rent praktiskt bygga egna 
utställningar. I tidskriftartiklarna, däremot, gavs tips och råd för bibliotekarier 
som själva ska producera utställningar. Egenproducerade utställningar förekom 
endast i Uppsala, där det var kommunens informationssekreterare, med 
utbildning i grafisk formgivning som ansvarade för detta arbete. 

En olikhet som jag tillskriver den storleksmässiga skillnaden mellan 
kommunerna, var att i Uppsala, som är en betydligt större kommun än de andra 
tre, delades ansvaret för utställningarna på tre personer. I de tre mindre 
kommunerna var endast en person ansvarig. I två av fyra undersökta 
kommuner låg ansvaret för bibliotekens utställningsverksamhet inte hos 
bibliotekarierna, utan hos kultursekreterare och informationssekreterare. Det är 
intressant att ansvaret för bibliotekets utställningar ligger hos olika personer i 
olika kommuner, eftersom det skulle kunna medföra en skillnad i resultatet av 
verksamheten. Olikheter mellan bibliotekarier och kultursekreterare 
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förekommer beträffande både utbildning, arbetsuppgifter och ansvarsområden. 
En av kultursekreterarna i undersökningen framhåller att det kan vara lättare 
för en kultursekreterare att få tid att arbeta med utställningarna, än vad det kan 
vara för en bibliotekarie. 

Tidsbrist hos bibliotekarierna angavs av en bibliotekarie också som skäl 
för att inte kunna arbeta med övergripande tematik på utställningarna. En av 
bibliotekarierna i undersökningen framhävde att man som bibliotekarie inte har 
kompetens att bedöma kvalitet på utställningarna. I den tidskriftsartikel som 
behandlade frågan om kvalitet på konstutställningar uttryckte artikelförfattaren 
en motsatt åsikt. Hon menade att bibliotekens utställningsverksamhet skulle 
kunna ge invånarna i en kommun där andra utställningslokaler saknades, 
möjlighet att komma i kontakt med kvalitetskonst. Frågan om kvaliteten på 
utställningarna avgörs alltså av individen bakom verksamheten. På de bibliotek 
där intervjuer genomförts förekom både amatörer och professionella i 
konstutställningarna. 

Både i undersökningens intervjuer och tidskriftsartiklar förekom åsikten att 
eftersom biblioteket i många kommuner är den dominerande, kanske t.o.m. den 
enda kulturinstitutionen, bör olika kulturella verksamheter finnas 
representerade där. Den betydelse biblioteket har som utställningslokal för 
konst producerad av amatörer som ännu inte ännu har fått möjlighet att ställa ut 
på andra ställen får inte underskattas. Förutom att verksamheten ger 
kommuninvånarna tillgång till konst, motiverades alltså konstutställningarna i 
undersökningen med att man genom dem gav konstnärer någonstans att ställa 
ut. 

I de för undersökningen studerade artiklarna sågs biblioteken som 
attraktiva partners för utställningsproducenter eftersom bibliotek finns i hela 
landet. På de bibliotek där intervjuer genomfördes tyckte man att den 
nationella utställningsproducenten Riksutställningar idag ofta har för stora och 
dyra produktioner för att de ska kunna hyras in till biblioteken. Däremot visade 
sig Uppsala länsmuseum, Upplandsmuseet, ha en liknande verksamhet, fastän i 
mindre skala. Deras utställningar är mindre i omfång, och skickas gratis till 
biblioteken. Som en uppföljning av föreliggande undersökning vore det 
intressant att studera likheter och skillnader mellan de olika 
utställningsproducenter som samarbetar med biblioteken. 

Pierre Bourdieus och Alain Darbels undersökning av museer visade att 
dessa inte nådde alla människor. I Ida Ross’ magisteruppsats uppgav 
konstnärer som haft utställningar på bibliotek att en utställning på ett bibliotek 
når en annan publik än en utställning på en konsthall. Detta resonemang gick 
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att återfinna i min undersökning. I de tidskriftsartiklar som jag studerat 
uppmärksammades att utställningar på bibliotek har en annan målgrupp än 
museers utställningsverksamhet, eftersom biblioteksutställningarnas publik i 
många fall utgjordes av människor som av en händelse fått se utställningen när 
man tagit sig till biblioteket av en annan anledning än att ta del av 
utställningsutbudet. Detta resonemang gick att återfinna i tre av intervjuerna. 
Informanterna påpekade att verksamheten på så sätt kunde leda till vidgade 
vyer hos besökarna. Samtidigt som det alltså finns tecken på att biblioteket når 
andra besökare än ett museum, och på så sätt kan bidra till att fler människor 
tar del av utställningsverksamhet, förefaller det som om en grupp 
biblioteksbesökare inte uppmärksammats av biblioteken i arbetet med 
utställningar, nämligen barn och ungdomar. 

Utställningarnas målgrupp anges på de undersökta biblioteken som alla 
bibliotekets besökare. Om alla bibliotekets besökare utgör målgrupp för 
utställningarna, borde även barn och ungdomar inkluderas i detta. Barn och 
ungdomar utgör i allmänhet en viktig målgrupp för biblioteken. På tre av de 
undersökta biblioteken förekom ingen utställningsverksamhet riktad speciellt 
mot barn. På det fjärde biblioteket uppgav man att det inte var särskilt vanligt. 
Detta är i linje med Anna Molin-Heidekens inlägg i Biblioteksbladet och i 
debattboken. Molin-Heideken gav uttryck för åsikten att det inte var 
nödvändigt med utställningar riktade specifikt till barn. 

Kanske är denna avsaknad av barnutställningar ett utryck för att man, 
liksom Molin-Heideken, tycker att utställningar inte behöver riktas speciellt 
mot barn? I undersökningen framkom åsikten att ingenting hindrar att barn tar 
del av utställningarna. Min uppfattning är dock att barn och ungdomar kommit 
lite i skymundan i verksamheten. En anledning till detta skulle kunna vara att 
man i vissa fall bygger upp verksamheten utifrån vad de människor som hör av 
sig erbjuder. Om man vill rikta verksamheten mer mot barn och ungdomar 
skulle detta kunna anges i en skriven målsättning för verksamheten. Vid 
förfrågningar om att få ställa ut, har biblioteken då ett dokument att stödja sig 
mot. Att följa nedskrivna riktlinjer och målsättningar för verksamheten skulle 
dock kunna kräva mer aktivt arbete från bibliotekets håll, något som skulle bli 
kännbart i synnerhet för de bibliotek där man bygger upp verksamheten utifrån 
vad som erbjuds.  

Ekonomisk ersättning har endast förekommit i en av de undersökta 
kommunerna. Frågan om ekonomisk ersättning till utställarna belyses av den 
informant som påpekar att avsaknaden av ekonomisk ersättning till utställarna 
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kan vägas upp av att biblioteket inte heller tar något betalt för att låta 
människor ställa ut, utan erbjuder människor gratis utställningsmöjligheter.  

Naturligtvis påverkar utställningslokalens utformning i hög grad den 
verksamhet man bedriver. På tre av undersökningens bibliotek äger 
utställningarna rum i ett separat rum, vilket man kan tolkas som ett tecken på 
att utställningsverksamheten har en stark ställning på biblioteket. Att man har 
en bra lokal för utställningar är framkommer i undersökningen som en 
anledning till att fortsätta med verksamheten. I tidskriftsartiklarna 
uppmärksammades att biblioteket utgör en säregen utställningslokal. På 
biblioteket har man tillgång till en stor mängd information i en rad olika 
ämnen. Till de allra flesta utställningar torde biblioteket kunna erbjuda en 
ämnesmässig fördjupning. På de undersökta biblioteken utnyttjades 
bokbeståndet till att komponera bokutställningar, en kategori som urskilts av 
Greta Renborg. I den skriftliga delen av undersökningen fanns debattörer som 
efterlyste ett bok- och bibliotekssammanhang i utställningsverksamheten. Detta 
krav kom inte till uttryck i undersökningens intervjuer. Däremot ansåg 
informanterna i tre av undersökningens kommuner att 
utställningsverksamheten i vissa fall kan fungera som reklam för bibliotekets 
hela verksamhet. 

I Uppsala har en tidigare närhet till ett konstmuseum gjort att man undvikit 
konstutställningar på biblioteket. Detta visar att utställningsverksamheten 
påverkas av det utbud som finns i kommunen. En slutsats man kan dra av 
undersökningen är att utställningsverksamheten präglas av en strävan hos den 
eller de ansvariga att hitta utställningar som passar målgruppen, platsen och 
tidpunkten. I en mindre kommun där få andra kulturinstitutioner finns är 
bibliotekets utbud mycket viktigt. Det är betydelsefullt för en kommun att ha 
en lokal där kommuninvånarna ges tillgång till utställningar. Kanske är detta 
en av förklaringarna till att konstutställningar är så vanligt förekommande i 
kommunerna där konstmuseer saknas. En av undersökningens informanter från 
en mindre kommun påpekade att kommuninvånare uppvisar tendenser till att 
göra biblioteket synonymt med kommunens kulturverksamhet. 

Syftet med utställningsverksamheten varierar från utställning till 
utställning. I undersökningen visas att de ansvariga anser att 
utställningsverksamheten på bibliotek hjälper människor att komma i kontakt 
med sådant de kanske inte visste om fanns. Detta resonemang går att återfinna i 
Hagströms och Hasselblads undersökning, där det bland biblioteksdebattörerna 
fanns de som hade ett folkbildningsperspektiv på den allmänkulturella 
verksamheten. I debattboken publicerad 1982 framkom åsikten att 
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utställningsverksamheten är ett sätt för biblioteken att uppfylla sin målsättning. 
I min undersökning kan man också skönja åsikten att biblioteket med hjälp av 
utställningar kan visualisera innehållet i böckerna. 

Samtidigt som utställningen är ett sätt för biblioteken att uppfylla sin 
målsättning som bibliotek, saknas dock skrivna riktlinjer för 
utställningsverksamheten på de undersökta biblioteken. Man kan fråga sig 
varför en sådan målsättning inte finns nedskriven? Vikten av en målsättning 
med den allmänkulturella verksamheten efterlystes redan i Hagströms och 
Hasselblads undersökning och märks även i denna undersöknings skriftliga 
material. En skriftlig målsättning och policy verkar för en kontinuitet och 
stringens i arbetet. Trots att skrivna riktlinjer saknas på de undersökta 
biblioteken, gav informanterna ändå uttryck för att ha funderat över hur en 
utställning på biblioteket inte får vara. Eftersom mycket 
utställningsverksamhet byggs upp utifrån vad som erbjuds, är det viktigt att 
tankar om vad som skulle kunna få biblioteket att tacka nej till en utställning 
finns. På ett av biblioteken uppger man att man kan stödja sig på den allmänna 
policy som biblioteket har för sin verksamhet. 

Den frågande, ofta naturvetenskapliga utställning som Carlsson och Ågren 
urskilt för museer har jag inte funnit någon motsvarighet till i denna 
undersökning.  

I de undersökta tidskriftartiklarna gavs uttryck för åsikter om att de 
informativa utställningarna hade en säkrare position på biblioteken än 
konstutställningarna, eftersom information är ett centralt begrepp för 
biblioteken. Informativa utställningar förekom på samtliga undersökta 
bibliotek. Den beskrivande utställningen som förmedlar historiska förhållanden 
gick i något modifierad form att återfinna i bibliotekens utställningar. Den kom 
då att närma sig den typ av allmänkulturell utställning, som urskilts av Greta 
Renborg, och vars syfte beskrevs som att belysa samhälls- eller 
kulturföreteelser. Denna typ av utställning klassificerade jag som en informativ 
utställning. 

Den informativa utställningen grundar sig på en övertygelse om att 
bibliotekets uppgift är att tillhandahålla information i allmänhet och inte endast 
vissa specifika medier för information. Biblioteken har som uppgift att 
informera. Genom utställningarna kan man fullfölja den uppgiften. Detta sätt 
att se på bibliotek stöds av biblioteksforskaren Romulo Enmark.  

Verksamheten som bedrivs på de undersökta biblioteken är varierad. På 
samma sätt som bokutbudet på biblioteket är skiftande och brett, är även 
utställningarna av olika art. Verksamheten är beroende av hur kommunens 
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kulturutbud ser ut, vem som är ansvarig och inte minst av vad de som hör av 
sig till biblioteket erbjuder. I undersökningen har utställningen kommit att 
framstå mer som ett medium än en enhetlig verksamhet. 
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Sammanfattning 

Undersökningen huvudsakliga syfte var att visa hur utställningsverksamheten 
på folkbibliotek ser ut. Även frågorna om varför man bedriver 
utställningsverksamhet och hur det praktiska arbetet ser ut har belysts. Dessa 
frågor fick svar både i de tidskriftsartiklar som publicerats i ämnet och genom 
de intervjuer som jag genomförde på fyra huvudbibliotek i Uppsala län, 
Skutskär, Tierp, Uppsala och Östhammar. 

I arbetet med undersökningen visade det sig att man i tidskrifter inte 
debatterat folkbibliotekens utställningsverksamhet sedan 1982. Även om över 
20 år gått sedan dess, gick en del av de frågor som debatterades då att återfinna 
på de fyra undersökta biblioteken. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt var kategorier av utställningar 
identifierade för museer och för bibliotek. Skillnader mellan den 
utställningsverksamhet som bedrivs på bibliotek och den 
utställningsverksamhet som bedrivs på ett museum eller en konsthall visade 
sig. Man har inte samma målgrupp och på biblioteken var det vanligt att 
initiativet till en utställning var externt. Kommunens allmänna kulturutbud 
visade sig påverka utformningen av bibliotekets utställningsverksamhet. 
Verksamheten motiveras på de undersökta biblioteken med att utställningen 
står för en typ av kultur som bör finnas representerad i kommunen. Biblioteket 
som utställningslokal ger invånarna i kommunen möjlighet att se utställningar, 
men även att ställa ut eget material. 

Inte på något av de undersökta biblioteken fanns en skriven målsättning 
med verksamheten. Verksamheten präglades av en strävan att hitta 
utställningar passande för målgruppen, platsen och tidpunkten. 
Utställningarnas målgrupp utgjordes till största delen av de vuxna 
biblioteksbesökarna. Barn och ungdomar föreföll inte uppmärksammade i 
verksamheten. 

Den utställningsverksamhet som bedrivs på de undersökta biblioteken 
bestod till stor del av konstutställningar och informativa utställningar. 
Egenproducerade utställningar visade sig vara ovanliga, men förekom på det 
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större bibliotek där det fanns en grupp på tre personer som ansvarade för 
utställningarna. Det förekom inga debatterande utställningar. På två av de 
undersökta biblioteken låg ansvaret för utställningarna hos en bibliotekarie, 
medan det på de andra två biblioteken var kommunens kultursekreterare som 
skötte verksamheten. 

Frågan om vem som stod som arrangör till utställningarna visade sig kunna 
ha betydelse för var ansvaret för det praktiska arbetet med utställningen. 

Det gick inte att urskilja ett enhetligt syfte med att bedriva 
utställningsverksamhet. Utställningen framstod istället i undersökningen som 
ett medium som kan användas på olika sätt i olika frågor. 
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Bilaga: Intervjufrågor  

Folkbibliotekets uppgifter 
Vilka verksamheter bör ett folkbibliotek ägna sig åt? 
Hur rangordnar man ett folkbiblioteks uppgifter?  
Vilka uppgifter ser du som de viktigaste för ett folkbibliotek? 
Vilka uppgifter ser du som de viktigaste för detta bibliotek? 
Hur ser du på bibliotekets roll i er kommuns kulturella liv? 
Vilken typ av aktör i kulturlivet bör biblioteket vara, enligt dig? 
 
Allmänkulturell verksamhet 
Vad anordnar ditt bibliotek som skulle kunna klassas som allmänkulturell 
verksamhet? 
Vad räknar du som allmänkulturell verksamhet? 
Varför, enligt dig, ordnar ni allmänkulturell verksamhet på biblioteket? 
Vilken målsättning har ni med den allmänkulturella verksamheten? 
Under 1960- och 70-talen kan man skönja två förhållningssätt till den allmän-
kulturella verksamheten på folkbiblioteket. Den ena gäller biblioteket som 
självklar mittpunkt i det kulturella livet. Den andra ser den allmänkulturella 
verksamheten som ett sätt att nå nya läsare av böcker. 
Kan du se ytterligare något förhållningssätt till den allmänkulturella 
verksamheten? 
Hur är ansvarfördelningen beträffande den allmänkulturella verksamheten som 
förekommer på ditt biblioteket (är det samma person som har ansvar för både 
allmänkulturell verksamhet i allmänhet och specifikt för utställningar)? 
 
Utställningsverksamhet 
Vad anordnar ditt bibliotek för utställningsverksamhet? 
Varför ordnar ni utställningar? 
Hur ofta har ni utställningar på biblioteket? 
Finns permanenta utställningar på biblioteket? 
Vilken målsättning har ni med utställningsverksamheten?  
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Finns det någon policy för utställningsverksamhet? 
Vilken är utställningsverksamhetens ställning i förhållande till annan aktivitet 
på biblioteket? 
På vilket sätt använder man sig av bibliotekets samlingar i 
utställningsverksamheten? 
Är du nöjd med den utställningsverksamhet ni erbjuder idag? Om du fick 
drömma och själv bestämma, hur skulle det se ut då? 
 
Vilken typ av utställningar 
Kan man urskilja en speciell typ av utställningar som visas på biblioteken? 
Kan man urskilja någon speciell tematik på utställningarna? 
Vilka ämnesområden har ni berört i era utställningar? Illustrera gärna genom 
att ge exempel på konkreta utställningar. 
Vilken tematik skulle inte lämpa sig på en utställning som visas på ett 
bibliotek? 
På vilket sätt skiljer sig utställningsverksamhet på biblioteket mot utställnings-
verksamhet vid t.ex. ett museum eller en konsthall? 
På vilket sätt skiljer sig utställningarna som visas på ett folkbibliotek från dem 
som visas på ett museum eller konsthall? 
Hur ställer man sig på ditt bibliotek till debattutställningar? 
Är det en inställning som du delar? 
Hur ställer man sig på ditt bibliotek till att en debattutställning med ett 
provokativt innehåll visas på biblioteket? 
Är det en inställning som du delar? 
Om det förekommer informativa utställningar på biblioteket (dvs. utställningar 
som har som har som syfte att upplysa om något), vad för slags information 
handlar det då om? 
Vilken typ av konst visar man på konstutställningarna? 
Vilken typ av konstnärer ställs ut på konstutställningarna 
(amatör/professionella)? 
 
Utställningarnas målgrupper  
Vilka målgrupper har man för utställningarna? 
Förekommer utställningsverksamhet både för vuxna och för barn? 
Vilken respons ges av biblioteksbesökare på utställningsverksamheten? 
 
Arrangör? 
Vem tar initiativet till en utställning? 
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Hur vanligt förekommande är det att en utställare själv tar initiativ till en 
utställning? 
Av vilken anledning bör man på biblioteket tacka nej till en utställning? 
Samarbetar biblioteket med speciella grupper eller organisationer beträffande 
utställningsverksamhet? 
Vem står som arrangörer till utställningen? 
Hur vanligt förekommande är det att biblioteket inte alls står som arrangör till 
en utställning, utan endast upplåter lokalen? 
Om initiativet är externt, vem ordnar och sätter upp utställningen? 
Hur lämpligt är ett arrangemang där biblioteket är medarrangör till en 
utställning, men där utställningen visas på annan plats i kommunen?  
Om egenproducerade utställningar förekommer: 
Vem producerar utställningen? 
Vad har den personen för erfarenhet av utställningsarbete? 
Händer det att man hyr in eller köper in en färdig utställning? 
Hyr ni in utställningar från Riksutställningar? Varför /varför inte? 
 
Lokalen 
Beskriv den lokal utställningarna äger rum i. 
Används lokalen till något annat än utställningsverksamhet? 
 
Filialerna 
Hur fungerar filialernas utställningsverksamhet? Ansvarar de själva för sin 
utställningsverksamhet eller ligger ansvaret på huvudbiblioteket? 
 
Kultur i kommunen 
Vilket annat kulturutbud finns i kommunen? 
Hur ser man på ditt bibliotek på den roll bibliotekets utställningsverksamhet 
har gentemot detta kulturutbud?  
Hur vanligt förekommande är beträffande utställningsverksamheten 
samarbeten mellan biblioteket och andra institutioner? 
Vilken typ av samarbete rör det sig om? 
 
Marknadsföring 
På vilket sätt marknadsför man utställningarna? 
Hur sker finansieringen av marknadsföringen? Har man sponsorer? 
På vilket sätt marknadsförs andra delar av bibliotekets verksamhet? 
Hur ser du på utställningsverksamhet som ett sätt att marknadsföra biblioteket? 
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