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Inledning 

Folkbildning har varit ett honnörsord i diskussioner om folkbibliotek redan 
från begynnelsen. Folkbiblioteken grundades i början av 1900-talet med en idé 
om att kunna hjälpa människor med deras utbildning som samhällsmedborgare, 
men även med deras egna personliga utveckling och önskemål om bildning, 
genom att tillhandahålla samhällsinformation såväl som god litteratur inom 
lämpliga ämnesområden. Det är en version av historien. 

Andra hävdar att folkbibliotekens folkbildningsuppdrag var ett förtäckt 
fostringsprogram med syftet att bevara den rådande samhällsordningen, och att 
folkbildning är ett finare ord för indoktrinering. 

Ett sekel efter folkbibliotekens grundande är folkbildning fortfarande ett 
begrepp som då och då förekommer i debatten om bibliotekens verksamhet. 
Frågan är om begreppet fortfarande används på samma sätt som förr? Faktum 
är att det, trots flitig användning är ett ganska vagt begrepp. Vad innefattar 
begreppet folkbildning? Vem använder det och i vilket syfte? I vilken kontext 
används det? Dessa är frågor som jag skulle vilja utreda närmare, med fokus på 
hur bibliotekens syn på sitt folkbildningsuppdrag förändrats över tid. 

Då det inte finns utrymme i uppsatsen att gå så långt tillbaka som till 
sekelskiftet, har jag bestämt mig för att låta min analys ta avstamp i 1974 års 
kulturproposition, då folkbildning i högsta grad var ett levande begrepp som 
användes utan ironi eller nostalgi. 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att reda ut sammanhangen kring 
folkbildningsbegreppet; hur det har förändrats över tid, och vad det kan ha för 
konsekvenser för folkbibliotekens verksamhet. Utredningen kommer 
huvudsakligen att fokusera på följande frågeställningar: 

 
• På vilket sätt har begreppet folkbildning använts i debatten från 1974 

fram till idag?  
• Hur har begreppet folkbildning förändrats sedan 1974? 
• Vad kan det ha för konsekvenser för dagens folkbiblioteksverksamhet? 

För att besvara dessa frågor har jag valt att studera ett antal styrdokument för 
biblioteksverksamhet i jämförelse med den offentliga debatten som förekommit 
i artiklar och inlägg i folkbibliotekens fackpress. Texterna har analyserats ur ett 
diskursteoretiskt perspektiv, med utgångspunkt i Michel Foucaults teorier om 
makt och kunskap, två storheter som företeelsen folkbildning är intimt 
förbundna med. För ytterligare stöd har jag använt mig av Marianne Winter 
Jørgensen och Louise Phillips arbete Diskursanalys som teori och metod från 
1999, som är en handledning i diskursanalytiska arbetssätt.  

Hos Winter Jørgensen och Phillips ges en inledande översikt av de 
socialkonstruktionistiska premisser som ligger till grund för de flesta 
diskursanalytiska riktningar: 

De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 
språkfilosofi, som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. .Med 
hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar 
av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den. Det 
betyder inte att verkligheten inte finns; betydelser och representationer är nog så verkliga. 
Den fysiska världen finns också, men den får bara betydelse genom diskurs.1

Uppsatsen inleds emellertid av en kortare översikt av den svenska 
kulturpolitikens utveckling de senaste trettio åren, som bildar bakgrunden till 
de svenska folkbibliotekens utveckling. 

                                                 
1 Winter Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise, 1999, Diskursanalys som teori och metod, s. 15 
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Bakgrund - Trettio år av svensk kulturpolitik eller Vad 
hände med ”kampen mot kommersialismen”? 
Sverige har sedan länge haft en mycket aktiv kulturpolitik. Den primära 
drivkraften i denna politik har varit en allmän övertygelse om värdet av en 
gynnsam grogrund för de sköna konsterna – att det skall vara möjligt för 
konstnärer av olika slag i vårt land att leva på sin konst, men även en 
övertygelse om vikten av att göra kulturupplevelser tillgängliga för alla 
medborgare. Alla medborgare skall ha samma möjligheter till att uppleva och 
även vara medskapande i vårt lands kulturliv. 

Sven Nilsson har med sina ambitiösa verk Kulturens vägar, 1999 och det 
reviderade arbetet Kulturens nya vägar från 2005, försökt att beskriva den 
svenska kulturpolitikens utveckling, från en tid då de sköna konsterna var en 
angelägenhet för de välbärgade, fram tills i dag. 

Början till den ”nya kulturpolitiken” startade med 1960-talets radikala 
generation som bröt med den gamla romantiska föreställningen om konstens 
autonomi och suveräna ställning. ”All konst är politisk” oavsett konstnärens 
ursprungliga avsikter, och således både kan man och skall använda kulturen 
som ett påtryckningsmedel för att åstadkomma önskvärda 
samhällsförändringar.2

Kritiken mot det dåvarande kulturlivet var tveeggad – man skällde 
kulturinstitutionerna (institutionsteatrar, museer, operan) för att vara elitistiska 
och utestängande, samtidigt som man förkastade underhållningskulturen såsom 
fördummande och som bärare av odemokratiska, könsförtryckande 
värderingar. Det fanns en  allmän konsensus att varje inblandning av privata 
intressen var direkt skadlig för kulturlivet. 

Således tillsattes Kulturrådet 1968 för att utarbeta en ny kulturpolitik för 
att åstadkomma en förändring i dessa missförhållanden. Utredningen präglades 
av den dåvarande debatten, och kulturpolitiken kom att influeras av den 
socialpolitik som höll på att utarbetas, snarare än några humanistiska 
bildningsideal.3 Kulturlivet skulle breddas, och man lade särskild vikt vid olika 
metoder att nå ut till ”kulturellt eftersatta grupper”. Decentraliseringen av 
kulturlivet var ett led i detta arbete, nya kulturinstitutioner skulle byggas ute i 
landet, för att alla skulle kunna ta del av ”kvalitetskulturen”. (Detta diskuteras 

                                                 
2 Nilsson, Sven, 1999, Kulturens vägar, s. 312 
3 Nilsson, 1999, s. 313 
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närmare i kapitel fyra, som handlar om kulturpropositionen från 1974, som 
utredningen mynnade ut i.) 

Motsättningen mellan ”bra” och ”dålig” kultur är uråldrig, det har alltid 
funnits en kultur för de välsituerade; hovkulturen, den borgerliga kulturen, och 
en annan för ”folket”. Denna distinktion har visat sig ytterst seglivad, trots att 
kulturens villkor och yttringar ändrats de senaste hundra åren, så har det alltid 
funnits en skiljelinje mellan ”kvalitetskultur” och ”populärkultur”. Det är först 
under de senaste åren som diskussionen kring kvalitetsbegreppet blivit mer 
nyanserad, och även delar av populärkulturen börjat tillerkännas en viss 
”kvalitet”. (I alla fall inom biblioteksdebatten.) 

Att den kulturpolitiska apparaten i sig är en viktig del av kulturpolitiken är lätt att förbise. 
I debatten ansågs det fantasilöst och begränsande för utvecklingen av en självständig 
kulturell offentlighet att behöva kanalisera projekt och initiativ via arbetsgrupper, 
förvaltningar, nämnder och styrelser. Men i all sin fyrkantighet är den normala 
förvaltningsmodell som etablerades en avgörande förklaring till att kulturpolitiken blev 
accepterat som politiskt sakområde. 

Genom utredningen Ny kulturpolitik, målen och den omfattande remissbehandlingen 
skapades ett kulturpolitiskt språkbruk, och via ett otal nationella, regionala och lokala 
konferenser spreds och utvecklades detta till gemensamma referensramar. Den senare 
utvecklingen har försvagat denna bas genom stora omorganisationer i kommuner och 
landsting.4

Konsolideringen och normaliseringen av kulturpolitiken är alltså enligt Nilsson 
nyckeln till dess framgång, men samtidigt en bidragande orsak till att den 
efterhand frångick sitt idealistiska anslag. När man slog fast att konsten var och 
borde vara ett instrument för samhällsförändringar, normaliserade man den, 
och därigenom kanske man kan säga att man också prisgav den åt den övriga 
samhällsutvecklingen. ”Till det som mist sin strålglans hör således också 
konsten. Med kulturpolitiken knöts den till en rationell och byråkratisk värld.”5

I början av nittiotalet hade den snabba ekonomiska tillväxten planat ut, och 
de stora satsningar som gjorts under sjuttiotalet visade sig svårare och svårare 
att underhålla. Med de allt sämre ekonomiska förutsättningar man hade i 
kommuner och landsting och den samtidiga expansionen av 
underhållningsindustrin, började man så smått att se på kulturen som ett 
instrument för utveckling och tillväxt, bland annat kontemplerades kulturen 
som magnet för turism och inflyttning till regioner. 

                                                 
4 Nilsson, 1999, s. 320 
5 Nilsson, 1999, s.325 
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I mitten på nittiotalet var kulturpolitikens samhällsplanerande ambitioner 
inte längre riktigt gångbara, och 1996 presenterades en kulturproposition som i 
mångt och mycket bygger på den gamla, men rentvättad från ideologiska 
slagord. Den utbredda antikommersialismen inom kulturpolitiken var enligt 
Nilsson, en av anledningarna till att den misslyckades med att följa med 
utvecklingen.6

Den nya kulturpolitikens utveckling visar ett sönderfallande förlopp från 
sjuttiotalets ideologiskt laddade nationella strategi till 2000-talets 
fragmenterade värdeneutrala politik. För att förklara denna utveckling citerar 
Sven Nilsson den franske tänkaren Jean-François Lyotards verk La condition 
postmoderne.  
Lyotard menar att ”de stora berättelserna” som tidigare använts för att förklara 
verkligheten håller på att försvinna, liksom den narrativa kunskap som används 
för att förklara samhällsutvecklingen, för att ersättas av en annan sorts 
kunskap, den performativa.   

 
Med narrativ kunskap avser Lyotard inte bara eller främst kulturen utan de ”berättelser” 
eller ”metaberättelser” som används för att ge mening åt verkligheten, till exempel den 
stora berättelsen om upplysning och modernisering (varav den svenska berättelsen om 
folkhemmet är en särskild variant med sin blandning av trygghet och disciplin) eller om 
demokratin och friheten. [---] 

Men tilltron till ”de stora berättelserna” förlorar efterhand sin trovärdighet, de 
gemensamma språkspelen upplöses och ersätts av ett otal specialiserade språkspel med 
begränsad räckvidd. I stället utvecklas den performativa kunskapen och systemteorin och 
de tekniker som växer fram ur denna. I stället för evidens eller sanning som legitimering 
av kunskap, beslut och verksamhet får vi effektivitet. Alla system och all kunskap – också 
narrativ och vetenskaplig – bedöms utifrån sin performativitet och effektivitet. Den 
performativa kunskapen blir maktens instrument och utsätter alla områden för ett allt 
starkare tryck. I stället för att fråga om kunskapen är sann eller falsk, frågar man vad den 
tjänar till, om den går att sälja eller om den är systemeffektiv. [---] Styrning och 
legitimering genom performativ kunskap och systemeffektivitet blir till slut renodlat och 
cyniskt  maktspråk.7

 
Att marknadskrafterna fått stort spelrum i kulturlivet under det senaste 
decenniet är ovedersägligt, frågan är hur man ställer sig till detta. Lyotard som 
såg denna utveckling redan under sjuttiotalet, var ytterst kritisk och nu är 
denna utveckling snart sagt ett faktum. Nilsson tycks i sin första bok Kulturens 
vägar, vara ganska överens med Lyotard, men har i sin reviderade upplaga 
även reviderat sin uppfattning om den privata finansieringen av kulturen, och 

                                                 
6 Nilsson, 1999, s. 329 
7 Nilsson, 1999, s. 45 f. 
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vill försöka se det som en möjlighet snarare än ett problem. Dels är denna 
utveckling oundviklig, men den är också ett symptom på en mer 
genomgripande förändring; kultursfären och marknaden är bara två av flera 
områden som börjat smälta samman, överhuvudtaget håller de klara gränserna 
på att suddas ut.8

Folkbildningen och sjuttiotalets svenska kulturpolitik delar i mångt och 
mycket idealen om deltagande, demokrati, jämlikhet och bildning. 
Folkbildningen framhölls som mycket viktig i kulturpropositionen från 1974, 
då studieorganisationernas arbete med fritt skapande aktiviteter var ett bra 
exempel på den sorts breda folkliga engagemang man önskade sig av den nya 
kulturpolitiken. Frågan är då hur utvecklingen av folkbildningen sett ut, har 
den följt den kulturpolitiska utvecklingen, eller har den gått sin egen väg? Det 
är en fråga jag hoppas kunna besvara med min undersökning. 

                                                 
8 Nilsson, Sven, 2005, Kulturens nya vägar, s. 254 
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Teori och metod 

Makt och kunskap enligt Foucault 
Kunskap är makt, lyder en gammal välkänd formulering. Detta blir än mer 
tydligt allteftersom vårt samhälle och vardagsliv mer och mer kretsar kring 
olika typer av informationstransaktioner. (Därav den populära föreställningen 
om ett framtida informationssamhälle.) 

Således är maktutövning något som företeelsen folkbildning torde vara 
genomsyrat av. Att utbilda människor, att förmedla information är långt ifrån 
okomplicerat, och ju mer samhället kretsar kring utbyte och användning av 
information, desto viktigare blir det att veta vem som förmedlar den och i 
vilket syfte. Därmed kan inte heller folkbildning vara någon okomplicerad 
företeelse. Den som utbildar utövar makt vare sig han/hon är medveten om det 
eller inte, vilket innebär att krafterna bakom det som kallas folkbildning också 
bör granskas noggrant. 

Den franske filosofen Michel Foucault är en teoretiker som intresserat sig 
mycket för makt och kunskap i sina olika arbeten. I Foucaults värld är det 
sättet att tala om världen, diskursen, som är det centrala: 

Diskursen försöker förgäves framstå som om den inte är något att bry sig om, men de 
förbud som den drabbas av avslöjar mycket tidigt och mycket snabbt dess koppling till 
begäret och makten. Det är inget att förvånas över: diskursen är, som psykoanalysen visat, 
inte bara det som manifesterar (eller gömmer) begäret – den är också begärets objekt. Inte 
heller är den, vilket historien ständigt lär oss, bara det som traderar striderna och 
maktsystemen, utan också det för vilket, genom vilket man slåss – den makt man försöker 
erövra.9  

I sin installationsföreläsning Diskursens ordning diskuterar Foucault 
premisserna för mänsklig kommunikation, dess möjligheter såväl som dess 
begränsningar. Foucault menar att det inte går att skilja ut diskursen från 

                                                 
9 Foucault, Michel, 1993, Diskursens ordning, s. 8 
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praktiken – genom att tala eller skriva om ett fenomen bidrar vi i förlängningen 
till att upprätthålla eller förändra det, och därmed är allting diskurs. Detta 
synsätt kan beskrivas som antiessentialistiskt, våra upplevelser av världen är 
inte de av en objektiv verklighet som bara har en bestämd natur, utan våra 
intryck är alltid socialt och kulturellt betingade. Vi kan inte se någon ”sann” 
verklighet bakom diskursen, eftersom vi lever i den. Vi påverkar hela tiden 
diskursen genom tal och handlingar, och den påverkar oss. 

Att vårt tal inte avspeglar en enda objektiv verklighet betyder dock inte att 
vilket uttalande som helst accepteras, inom alla diskurser finns stränga 
konventioner och förväntningar som begränsar utrymmet för vad som kan 
passera som rimliga ståndpunkter. Som ständiga barriärer för diskursen nämner 
Foucault tre huvudfaktorer: 

 
• Det förbjudna ordet – det som är tabu 
• Uppdelning och förkastande – förnuft och vansinne 
• Sant och falskt 

Foucault har ägnat mycket arbete åt att undersöka hur ”sanningar” i olika 
tidsperioder skapats och ifrågasatts. Han hävdar att det existerar en antik 
förkastningslinje mellan Hesiodos och Platon ”…som skiljer den sanna 
diskursen från den falska. Det är en ny uppdelning, ty hädanefter är den sanna 
diskursen inte längre värdefull och önskvärd eftersom den inte längre kopplas 
till maktutövningen. Sofisten jagas i väg.”10 När det inte längre är självklart att 
makt förutsätter sanning uppstår en kamp för att etablera sin världsåskådning 
som ”sann”, en kamp för makten att namnge, formulera, prioritera, favorisera, 
förtiga etc., och den makten nås via kunskap och utbildning. 

På en annan och betydligt större skala måste vi slutligen uppmärksamma de stora klyftor 
som finns inom det man skulle kunna kalla för den sociala tillägnelsen av diskurser. 
Utbildningen försöker förgäves, men med rätta, vara det instrument som i ett samhälle 
som vårt gör det möjligt för varje individ att få tillgång till vilken typ av diskurs som 
helst. Vi vet mycket väl att fördelningen av utbildning, liksom vad utbildningen tillåter 
och förhindrar, följer de linjer som dragits upp genom distansering, motsättningar och 
sociala strider. Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller 
förändra tillägnelsen av diskurser och därmed också de kunskaper och den makt som de 
bär med sig.11

                                                 
10 Foucault, 1993, s. 13   
11 Foucault, 1993, s. 31 
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Kunskap och utbildning är nödvändigt för att påverka och utöva makt, och har 
i alla tider använts som medel för att upprätthålla maktstrukturer i samhällen. 
Michel Foucaults idé om makt är emellertid mer raffinerad än så; Foucault 
förklarar makt som någonting tveeggat, något som både ringar in och skapar. 
Makt ses inte som ett verktyg som används av en grupp för att förtrycka en 
annan, utan något som utövas från båda sidor samtidigt. Alla människor i ett 
samhälle medverkar i att upprätthålla och utveckla maktstrukturer. 

Det som får makten att äga giltighet, det som gör att den blir accepterad, är helt enkelt det 
faktum att den inte bara tynger oss som en kraft som säger nej utan genomsyrar och 
skapar tingen; den framkallar njutning, frambringar kunskap, skapar diskurs. Den måste 
betraktas mer som ett produktivt nätverk som löper genom hela samhällskroppen än som 
en negativ instans med förtryck som uppgift.12

Folkbildningstraditionen i Sverige kan ses som ett förklarande exempel. 
Folkbildningen uppkom både som ett initiativ bland arbetare, för att förbättra 
deras livsvillkor, men samtidigt även bland borgarklassens arbetsgivare, för att 
utbilda och därigenom påverka arbetare i rätt riktning, och som ett verktyg för 
att upprätthålla den tidens samhällsordning. Således var folkbildningen redan 
från början impregnerad av maktutövning från flera olika håll. Man hade olika 
syften och utgångslägen, och vilket dels ledde till att olika förbund och 
föreningar fick olika inriktning, men också till den inbyggda intressekonflikt 
som folkbildningstraditionen fortfarande lever med. 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe – Diskursteori enligt 
poststrukturalismen 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är två forskare som delvis byggt vidare på 
Foucaults idéer, de ansluter sig till Foucaults syn på samhället som helt 
konstituerat av diskurs. Deras diskursteori baseras på poststrukturalistisk 
språkteori och en dekonstruerad marxism. Laclau och Mouffe är också 
antiessentialister och även de hävdar att allt är diskurs, både språk och 
verklighet – vi kan inte se eller få tillgång till någon verklighet utanför 
diskursen. Vi beskriver och ordnar ständigt världen, det är vårt sätt att uppfatta 
och existera i den, och vi kan aldrig kliva utanför kategorierna vi skapar. 

                                                 
12 Foucault enligt Winter Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise, 1999, Diskursanalys som teori och 
metod, s. 20 
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Således kan alla sociala aktiviteter, alla fenomen, teoretiskt sett analyseras med 
hjälp av diskursteori. 

Winter Jørgensen och Phillips använder sig av en nätmetafor för att 
förklara den poststrukturalistiska syn på språk som är stommen i det 
diskursteoretiska tänkandet. Varje tecken (eller ord) får sin betydelse i relation 
till andra tecken; ett teckens betydelse kan förklaras med allt som det inte är, 
som om varje ord/tecken var en knut i ett nät, och trådarna relationer till andra 
tecken. Tecknens relationer till varandra är dock aldrig helt fasta, eftersom 
språket är kontingent, det är i ständig förändring.13

Omvärlden i sin tur betraktas som en avbild av språket, det sociala fältet 
beskrivs som en ”väv av betydelsebildningsprocesser”14 där samma 
förändringsprocess ständigt pågår. Olika diskurser konkurrerar ständigt om 
samma utrymme, om att få fylla samma begrepp med olika betydelse.  

Denna förändringsprocess kallar Laclau & Mouffe för artikulation, genom 
att vi använder ett tecken/ord i ett nytt sammanhang skapas nya relationer till 
tecknet, och tecknets betydelse ändras, förskjuts, eller får en helt ny innebörd. 
Tecknet/ordet som inte har någon fast position, fastslagen entydig innebörd, 
kallas för element. Diskursen försöker erövra begreppen, den försöker 
förvandla elementen till moment, genom att inskränka deras innebörd till det 
för diskursens syfte önskvärda, en process som Laclau och Mouffe kallar för 
tillslutning. Således är diskursen det slutna system av betydelser på ett område, 
som försöker göra sig till norm.15

Det är detta diskursteorin intresserar sig för enligt Winter Jørgensen & 
Phillips. ”Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de processer där vi 
kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa 
betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som 
naturliga.”16

Flytande signifikanter kallas de tecken som är särskilt omstridda, särskilt 
utsatta för påverkan från olika diskurser. Begreppen ”flytande signifikant” och 
”artikulation” är viktiga för min undersökning för att de kan användas för att 
förklara de förändringar/betydelseglidningar som begrepp genomgår över tid: 
”Vilken diskurs eller vilka diskurser bygger en konkret artikulation på, vilka 

                                                 
13 Winter Jørgensen, et al., 1999, s. 16 
14 Winter Jørgensen, et al., 1999, s. 32 
15 Winter Jørgensen, et al., 1999, s. 36 
16 Winter Jørgensen, et al., 1999, s. 32 
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diskurser reproducerar den? Eller: Hur ifrågasätter och omformar en konkret 
artikulation en diskurs genom att omdefiniera några av dess moment?”17

Det händer att diskurser blir så framgångsrika i sin kamp för utrymme och 
herravälde, att de börjar betraktas som naturliga, eller som objektivt sanna (se 
citatet ovan). När detta händer kallas det för ideologi. Laclau och Mouffe vill 
poängtera att även de konstellationer som vi betraktar som fasta i själva verket 
är föränderliga. ”Objektiviteten är ett historiskt resultat av politiska processer 
och strider; den är en avlagrad diskurs.”18

Diskursanalys som metod 
Diskursanalysen som metod intresserar sig ofta för texter på detaljnivå, och 
fokuserar både på det som sägs explicit i en text, men även det som inte sägs. I 
den här uppsatsen är syftet att utreda ett särskilt begrepp, och därmed kommer 
fokus i analysen att ligga på begreppet folkbildning och de kringliggande 
besläktade fenomen som folkbildningsbegreppet involverar. Således lämnas 
mycket annat därhän. 

Texterna har analyserats med hjälp av ett antal utvalda begrepp ur Laclau 
och Mouffes diskursteori. Slutsatserna har sedan tolkats utifrån Michel 
Foucaults teorier om makt och kunskap.  

Om allt är diskurs såväl social verklighet som texter och berättelser, så 
som Foucault förfäktar, kan man diskutera länge. Eftersom debatten om 
biblioteksverksamhet och begreppet folkbildning här representeras av och i 
utvalda texter, och politiska diskussioner som ofta manifesteras i texter 
(utredningar, artiklar etc.) så anser jag emellertid att deras metafor eller 
teoretiska bild fungerar i det här sammanhanget. Med utgångspunkt i texterna 
är det lätt att se hur diskursen påverkar den sociala verkligheten, som sedan i 
sin tur lämnar avtryck i diskursen och förstärker eller förändrar denna. 

Källmaterial – urval och avgränsningar 
Källmaterialet i min undersökning består dels av politiska styrdokument, både 
sådana med direkt anknytning till ämnet, men även av allmängiltiga för att se 
vilket genomslag ämnet haft i den politiska diskussionen. Dokumenten är valda 
för sin spridning i tid, för att möjliggöra studiet av den historiska utveckling 

                                                 
17 Winter Jørgensen, et al., 1999, s. 36 
18 Winter Jørgensen, et al., 1999, s. 43 
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som ägt rum. Jag har även ansträngt mig för att välja dokument från olika 
samhällsnivåer, och således finns både statliga utredningar såväl som 
kommunala verksamhetsplaner representerade. 

Den andra delen av undersökningen behandlar den allmänna debatten 
såsom den presenterats i två stycken bibliotekstidskrifter, Biblioteksbladet och 
Bibliotek i samhälle. Biblioteksbladet (BBL) är den äldsta facktidskriften i 
Sverige inom biblioteksområdet, och startade 1916 som språkrör för dåvarande 
biblioteksföreningen SAB, Sveriges Allmänna Biblioteksförening, nuvarande 
Svensk Biblioteksförening. Biblioteksbladet är en politiskt oberoende tidskrift, 
och utkommer numer med tio nummer per år. Den första årgången som 
figurerar i undersökningen, från 1974, består dock av arton nummer. 

Bibliotek i samhälle (Bis) är en uttalat socialistisk bibliotekstidskrift som 
utkommer med  fyra nummer per år, sedan starten 1969. I Bis 
programförklaring som återfinns i början av varje nummer står följande att 
läsa: 

BiS är en socialistisk  förening för biblioteksanställda och andra med intresse för 
biblioteksfrågor. Enligt BiS är det bibliotekens uppgift att bevara och vidareutveckla 
demokratin genom att 

• stödja yttrandefriheten och garantera tillgången till information som grund för 
opinionsbildning 

• utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i 
dialog med brukare och närsamhälle. 

• arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar 
att hamna på fel sida om den växande informationsklyftan 

• aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativt till det 
kommersiellt gångbara. 

Tidskrifterna har valts i sina egenskaper av politiskt oberoende respektive 
engagerad. Också tidskrifterna har valts ut med avsikten att visa en historisk 
utveckling, och i någon mån för att försöka se hur politiken avspeglas i 
tidskriftsdebatten, och tvärtom. Materialet har behandlats i sin helhet, men det 
har visat sig att de texter som haft relevans för undersökningen till 
övervägande del varit ledare, debattartiklar, och insändare.  

För att komma fram till rimliga urvalskriterier har jag tagit hjälp av den 
modell som Joacim Hansson använder sig av (som han i sin tur lånat av Michel 
Foucault) för sin licentiatavhandling. Den bygger på följande fyra principer: 
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• Källorna samlas kring och relateras till ett och samma objekt. 

• Källorna ska kunna kopplas samman i kraft av form och/eller sammanhang. 

• Källorna ska kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller skeenden och 
övergripande strukturer inom vilka dessa ryms.  

• Källorna ska kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma teman som binder 
samman och formar deras sammanhang19 

Dessa principer kan förklaras på följande sätt: för det första relaterar alla valda 
källor på något sätt till ämnet folkbibliotek och folkbildning. För det andra är 
de sammankopplade antingen i egenskap av politiska styrdokument, eller som 
bidrag från biblioteksvärldens fackpress. För det tredje är källorna valda då de 
på endera sättet är utsagor om folkbibliotek och folkbildning, vilket i sin tur 
relateras till folkbildningsbegreppets utveckling inom biblioteksområdet. För 
det fjärde är de valda för att de behandlar teman som på olika sätt hänger 
samman med mitt valda ämne, exempel på sådana teman är uppsökande 
verksamhet och kvalitetsbegreppet. 

Undersökningskapitlet innehåller en stor mängd citat ur de behandlade 
texterna. För läsarens skull har jag försökt att begränsa dessa, men samtidigt 
handlar min undersökning om språkbruk, och det är således nödvändigt att 
exemplifiera detta genom att citera. 

I redovisningen av min undersökning av styrdokument har 
Folkbiblioteksutredningen från 1980 fått markant större utrymme än de andra 
utvalda texterna. Detta för att det är den enda av texterna som explicit 
behandlar just folkbildning och folkbibliotek, och även för att den behandlar 
flera viktiga ämnen som återspeglas i debatten i tidskrifterna, såsom 
uppsökande verksamhet och kvalitetskriterier. 

                                                 
19 Hansson, Joacim, 1998, Om folkbibliotekens ideologiska identitet, s. 26 
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Forskningsöversikt 

I följande kapitel görs en kortare översikt av olika definitioner på folkbildning, 
för att visa på begreppets spännvidd, och en del av de underliggande premisser 
och motstridiga ideal som begreppet bygger på. 

Folkbildningsbegreppet – folkbildningens hundra anleten 
Folkbildningsbegreppet är, som tidigare konstaterats, mycket omdiskuterat och 
det har skrivits mycket på området. På 90-talet inleddes ett ambitiöst 
forskningsprojekt på Linköpings universitet, ett nätverk kallat Mimer, med 
folkbildningsforskare från en mängd olika discipliner. Mimer har fram till dags 
dato producerat en mängd skrifter om folkbildning, och även en databas som 
samlar in svenska och utländska arbeten på temat. 1995 gav man ut en 
antologi, Om folkbildningens innebörder – nio försök att fånga en företeelse 
där fenomenet folkbildning avhandlas ur nio olika perspektiv.  

En av de forskare som bidragit till boken är Bernt Gustavsson, som 
intresserat sig för folkbildningsbegreppet ur ett idéhistoriskt perspektiv. I sin 
avhandling Bildningens väg från 1991 gör Gustavsson ett försök att förklara 
folkbildningen inom folkrörelserna i början av 1900-talet, genom att dela in 
den efter tre olika bildningsideal; medborgarbildningsidealet, 
självbildningsidealet och det nyhumanistiska personlighetsbildande idealet. 

Medborgarbildningsidealet var det mest konkret nyttoinriktade 
perspektivet, ett bildningsarbete inriktat på att skänka deltagarna specifika 
kunskaper för deltagande i demokratiska processer och ökat samhällsansvar. 
Detta synsätt var vanligast på folkhögskolor och studieprogram. Man försökte 
skola sina medlemmar för ett ökat inflytande i samhället. Gustavsson hävdar 
att detta ideal hämtar sitt idégods från upplysningen.  

Självbildningsidealet byggde på en annan mer idealistisk kunskapssyn, här 
eftersträvas bildning och kulturell medvetenhet för dess egen skull. Man leddes 
av en tro på kultur och bildning som ett medel för att förädla människor, en syn 
på bildning som ett livslångt projekt. Medlemmarna skulle genom sin andliga 
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utveckling och bildning bidra till en positiv samhällsutveckling. Detta ideal var 
tydligt i arbetet med studiecirklar och här var även biblioteken viktiga redskap. 

I det Nyhumanistiska personlighetsbildande idealet manifesterades en 
strävan att tillägna sig en bildning och kultur som tidigare varit förbehållen 
borgerligheten, dvs. klassisk filosofi, god skönlitteratur och de ”eviga 
sanningarna”. Genom att erövra den borgerliga kulturen skulle arbetarna också 
öka sin insikt och sitt inflytande i samhället.20

I sitt bidrag till Mimerprojektet 1995, ”Att tänka om folkbildningsidén” går 
Gustavsson ett steg längre. Han går utanför folkbildningen som ett faktiskt 
historiskt fenomen och försöker analysera folkbildningen som begrepp, så som 
det har sett ut i olika texter fram till den här tidpunkten. Gustavssons ambition 
är att finna ett nytt modernt sätt att använda sig av folkbildning som begrepp, 
ett sätt att lösgöra begreppet från dess bagage av ideologiska konnotationer, om 
man så vill.21

För att visa på den spännvidd begreppet har haft inom forskningen väljer 
Gustavsson att citera ett antal tänkare ur den svenska folkbildningstraditionen. 
Deras beskrivningar varierar mellan konkreta förordanden om folkbildande 
verksamhet och mer abstrakta visionära idéer om vad folkbildning borde 
vara.22

Det finns dock gemensamma drag i dessa beskrivningar, återkommande 
ord är till exempel fri, frivillig, personlig. Detta ger vid handen att ingen av 
dessa tänkare är opartisk i sin beskrivning, de är alla färgade av sitt 
sammanhang inom folkbildningsverksamheten, och även av ett visst 
önsketänkande, vilket Bernt Gustavsson också mycket riktigt påpekar.  

I sitt försök att skala av begreppet dess traditionella arv söker Gustavsson 
en minsta gemensamma nämnare i det arbete som kallas för folkbildning, och 
kommer långt om länge fram till följande beskrivning: 

Det som skulle kunna vara det första och sista för att begreppet ska få någon mening är 
människors egen aktivitet, dvs. när människor genom egen aktivitet själva söker kunskap 
för att förändra sina livsvillkor. Bildningens a och o är aktivitet. Det passiva anammandet 
av något på förhand bestämt eller färdigstöpt är dess motsats.23

 

                                                 
20 Gustavsson, Bernt, 1991, Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, 
passim. 
21 Gustavsson, Bernt, 1995, ”Att tänka om folkbildningsidén”, s. 70 
22 Gustavsson, 1995, s. 62 f. 
23 Gustavsson, 1995, s. 64 
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Denna definition saknar nästan helt de ledord som Gustavsson själv och många 
andra med honom, tidigare använt för att sätta ord till folkbildningsbegreppet, i 
den bemärkelsen är den verkligen avskalad. I denna definition fokuseras 
emellertid endast på deltagarens aktivitet, och inte överhuvudtaget på den 
undervisning eller förmedling som fenomenet folkbildning oftast innefattar, så 
frågan är om definitionen kan betraktas som ”hel”? 

Gunnar Sundgren är en av de folkbildningsforskare som citeras i Bernt 
Gustavssons essä. Också han väljer att dela på begreppet folkbildning i flera 
beståndsdelar med olika idéinnehåll, men på ett annorlunda sätt än Gustavsson. 
Sundgrens bok Demokrati och Bildning från 2000 inleds med följande 
formulering: 

Folkuppfostran, upplysningstanke, kollektiv och enskild självbildning är än idag 
verksamma inslag i svensk folkbildning och bidrar till att forma dess särart. Dess allra 
tidigaste skede är reformationstiden. Statsmakten erövrar kyrkan och använder den som 
folkbildningsinstitution.24

Häri ligger också en viktig skillnad mellan dessa herrars syn på folkbildning, 
Sundgren väljer att inlemma det han kallar ”folkuppfostran” i 
folkbildningsbegreppet och därigenom utvidga det till att även innefatta det 
bildningsarbete som utövats av kyrka och stat sedan långt tillbaka. Det som 
Gustavsson kallar folkbildning (dvs. folkrörelsernas arbete i början av 1900-
talet) väljer Sundgren att benämna ”kollektiv och enskild självbildning”. 
Gunnar Sundgren intresserar sig mer för auktoritet kontra frivillighet när han 
diskuterar folkbildning. 

Skillnaden mellan folkbildning och självbildning är således enligt 
Sundgren, en skillnad i perspektiv; självbildning syftar som namnet antyder, 
till att utbilda individen för individens egen skull, inom det område han eller 
hon önskar, medan folkbildning syftar till en utbildad grupp. 

I Sundgrens text blir det mer tydligt att begreppet folkbildning har använts 
av många andra grupper än folkrörelserna själva, bland annat av företrädare för 
initiativ tagna av arbetsgivare och radikala studenter. Dessa grupper hade oftast 
inte arbetarklassens autonomi som mål, utan snarare en idé om att lära folk ”sin 
plats” i tankarna. 

Ytterligare en annan bild får man i Gösta Vestlunds arbete Folkuppfostran, 
Folkupplysning, Folkbildning från 1996. Vestlund beskriver folkbildningens 

                                                 
24 Sundgren, Gunnar, 2000, Demokrati och bildning, s. 11 
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historia som en utveckling från folkuppfostran till folkbildning, och menar att 
folkbildningens splittrade väsen kommer sig av att den växt ur två traditioner, 
den judisk-kristna människosynen (den franska upplysningen) och den profana 
humanismens (det tyska idealet). (Här kan man se paralleller till Bernt 
Gustavssons arbete, men Vestlund närmar sig sitt ämne ur ett något annorlunda 
perspektiv.) 

Upplysningstidens ledare hyllade kunskap och tänkande som det viktigaste i 
bildningsprocessen. Den skulle skapa dugliga och ansvarsmedvetna medborgare. 
Nyhumanisterna framhöll att processen måste vara fri och leda till en 
personlighetsutveckling.25

Det är dock inte bara folkbildningsforskare som försökt sätta ord på vad 
folkbildning är. Jag nämnde tidigare att orden fri och frivillig återkommer som 
ett mantra hos nästan alla dem som skriver om folkbildning.  

Med fri menas ofta fri från statlig inblandning, och det är något som den 
svenska folkbildningen nästan aldrig varit, inte ens om man med folkbildning 
avser folkrörelserna från slutet av 1800-talet. Flera av de äldsta och största 
folkbildarrörelserna har fått statliga bidrag sedan början av 1900-talet, och med 
de statliga bidragen följde kriterier för hur verksamheten skulle se ut för att få 
kallas för folkbildning. Idéen om en folkbildning fri från stat och myndigheter 
är alltså en idealistisk dröm mer än någonting annat. 

1991 bildades Folkbildningsrådet i samband med den nya 
folkbildningsförordning, då den statligt stödda folkbildningen blev målstyrd 
istället för regelstyrd. Folkbildningsrådet ansvarar för folkhögskolor och 
studieförbund, vilket i förlängning kan ses som statens definition av 
folkbildning. 

Nedan följer en kort sammanställning av mål för folkbildningen ur 
Folkbildningen utgiven av Folkbildningsrådet, såsom de presenteras i Kjell 
Rubensons text ”Vad är folkbildning”, även den ur Om folkbildningens 
innebörder. 
 

1. Enligt den proposition (1990/91:82) som låg till grund för 1991 års 
riksdagsbeslut skall folkbildningen vara fri, frivillig och självstyrande. De 
grundläggande skälen till att stödja folkbildningen är att den bidrar till en 
demokratisk grundsyn och utveckling i samhället. 

 

                                                 
25 Vestlund, Gösta, 1996, Folkuppfostran, Folkupplysning, Folkbildning, s. 16 
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2. Folkbildningens anordnare skall själva lägga fast målen för verksamheten 
medan riksdag och regering fastställer målen för bidragsgivningen. 
Statsbidrag till folkbildning motiveras av viljan att stödja en verksamhet som 
syftar till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och 
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 

 
3. Utbildningsklyftorna skall utjämnas och utbildningsnivån i samhället skall 

höjas. Socialt och kulturellt missgynnade grupper skall prioriteras. Särskilt 
invandrare och handikappade ska uppmärksammas. Statsbidraget får inte 
användas för uppdragsutbildning eller kommersiell verksamhet.26 

Om svenska staten stipulerar att folkbildningen finns till för att jämna ut 
utbildningsklyftorna och att invandrare och handikappade är de viktigaste 
målgrupperna, är det svårt att sedan hävda att folkbildningen är till för att vidga 
individens vyer och att det primära syftet är att främja det livslånga lärandet. 
Språkbruket har emellertid hunnit ändras sedan denna text kom till, och man 
har även bytt fokus till viss del. Citatet nedan kommer ifrån broschyren Fakta 
om folkbildning från 2005: 

Folkbildningen ska stimulera till ökat demokratiskt engagemang i samhället. Aktiva 
insatser för ökad jämställdhet i samhället är en grundläggande demokratisk fråga och ska 
därför ha högsta prioritet. Folkbildningens organisationer ska tydligare än i dag verka som 
inspiratörer för en nyskapande folkrörelse- och föreningsliv. 

Folkhögskolor och studieförbund ska ytterligare skärpa sina insatser för att nå utsatta 
människor och grupper. Folkbildningen ska göra det möjligt för deltagarna att växa som 
människor och påverka samhället och motverka diskriminering och klyftor i fråga om 
utbildning, genus, sexuell läggning, religion, etnicitet och mellan generationer.27

 

I den nyare texten har man bland annat bytt ut formuleringen ”socialt och 
kulturellt missgynnade grupper” mot den mer neutrala ”utsatta människor och 
grupper”. Där man tidigare talat om ”invandrare och handikappade” väljer man 
i stället att använda opersonliga uttryck som religion och etnicitet, och det har 
även tillkommit nya uttryck som ”genus” och ”sexuell läggning”. Nyckelord 
som ”demokrati” och formuleringar om att påverka sin situation finns kvar, 
däremot sägs ingenting om folkbildningens autonomi gentemot staten.. 

Ur den här synvinkeln blir folkbildning emellertid obönhörligt någonting 
fostrande, en verksamhet styrs inte i någon riktning för att alla skall kunna göra 
som de själva vill, utan för att man försöker uppnå något slags mål. Eller som 
Gösta Vestlund uttryckt saken; Att se folkbildningsarbetet som en uppgift av 

                                                 
26 Rubenson, Kjell, 1995, ”Vad är folkbildning. Några jämförande funderingar om 
folkbildningsbegreppet”, s. 98 
27 Fakta om folkbildning, 2005, http://www.folkbildning.se/download/493/x/FBR_fickfakta2005.pdf, s. 6 
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och för en viss del av folket är att återgå till folkuppfostrans och 
folkupplysningens tid.”28 (min kursivering) 
I Mimers essäer söker man diskutera begreppet folkbildning och 
problematisera det. Ändå är det de positiva beskrivningarna av ämnet som 
dominerar, någonstans finns alltid grundinställningen att folkbildning handlar 
om arbetarinitiativ, demokrati och frivillighet. Kritiker av begreppet hävdar att 
det implicerar politisk styrning, åsiktskontroll och uppfostran, men av denna 
kritik syns lite i Mimerprojektet. 

Begreppet folkbildning är svårt ur ideologisk synpunkt därför att det 
använts av så många olika intressenter genom historien, med helt olika syften. 
Forskare har försökt komma till rätta med denna mångtydighet på en mängd 
olika sätt; Bernt Gustavsson försökte förklara det genom att dela upp begreppet 
i tre olika traditioner, Gunnar Sundgren valde att anlägga ett perspektiv där 
frivillighet och personligt engagemang graderas etc.  

I princip alla skribenter skiljer mellan idégods och praktik när de ska 
försöka beskriva folkbildningen, vilket också kan ses som ett sätt att renodla 
och reda ut begreppet. Liksom i all annan politik är ideal och verklighet helt 
skilda från varandra, vilket gör det mycket svårt att entydigt kunna diskutera 
teori och praktik samtidigt.  

Folkbildningen på folkbiblioteken  
Trots att folkbiblioteken mycket sällan nämns som del av folkbildningen längre 
skrivs det fortfarande och forskas om folkbildning i bibliotekssammanhang 
inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Även om begreppet verkar 
vara på väg att ersättas av andra mer neutralt klingande uttryck bland de 
verksamma på biblioteken, används det fortfarande i högsta grad bland 
forskare. 

Joacim Hanssons licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska 
identitet: en diskursstudie handlar om folkbibliotekens arv från folkrörelser 
men även från kyrka och stat. Hansson hävdar att folkbibliotekens ideologiska 
föregångare inte i första hand var folkrörelsernas bibliotek, vilket är en utbredd 
uppfattning, utan de på konservativa värderingar baserade sockenbiblioteken. 

De värderingar som präglade den nyfödda SAB föreningen, som i mångt 
och mycket stipulerade villkoren för de nya folkbiblioteken, var inte de om en 

                                                 
28 Vestlund, 1996, s. 19 
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emanciperande folkbildning, utan snarare idéer om folkuppfostran.29 Hansson 
konstaterar även att folkbiblioteken som institutioner impregneras av det 
rådande politiska klimatet, och därför inte kan sägas vara fristående eller 
opolitiska. 

I ovannämnda verk Om folkbildningens innebörder finns ett bidrag av 
Bosse Jonsson kallat ”Folkbildning och bibliotek”. Jonsson visar i ett antal 
intervjuer med bland andra bibliotekarier på just detta faktum att 
folkbildningsbegreppet av olika anledningar anses obekvämt bland 
bibliotekspersonal att använda. Jonsson konstaterar att flera av hans 
intervjuobjekt reagerar med förvåning på ordet folkbildning, och drar 
slutsatsen att det måste bero antingen på att folkbildning inte längre används 
om bibliotekens verksamhet, alternativt att det är alltför självklart för att 
diskuteras.30

Folkbildning och bibliotek? På spaning efter spår av folkbildning och 
livslångt lärande i biblioteksvärlden är resultatet av ett annat arbete kring 
folkbildningsbegreppet, en forskarkurs som genomfördes vid 
Bibliotekshögskolan i Borås 1997. Första delen av boken rymmer ett antal 
texter som diskuterar folkbildningsbegreppet i bibliotekssammanhang. Andra 
halvan består av ett antal så kallade life history arbeten, texter som bygger på 
bl.a. intervjuer med ett antal personer med olika bakgrund om deras 
uppfattningar och erfarenheter kring folkbildning och livslångt lärande. 

En av dem som bidragit är Maj Klasson, professor vid BHS. I sin text 
”Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande” diskuterar Klasson vad 
som kan ha hänt med bibliotekens folkbildningsideal, och även vad det 
egentligen kan ha för konnotationer.  

Klasson kommenterar bland annat de problem eller frågetecken som kan 
uppstå då det komplicerade begreppet ”folk” ställs framför ordet ”bildning” 
såväl som ordet ”bibliotek”. ”Folkbildning kommer på samma sätt som 
folkbibliotek att tolkas olika beroende på vad man lägger in i ordstammen folk. 
Det perspektiv man utgår ifrån får konsekvenser.”31 Klasson väljer att se 
problematiken kring folkbildningsbegreppet som ett val av perspektiv: ser man 
folkbildning som något som folket utsätts för – ett uppifrån perspektiv, eller 
något som folket tillskansar sig, underifrån perspektivet. 

                                                 
29 Hansson, 1998, s. 137 
30 Jonsson, Bosse, 1995, ”Folkbildning och folkbibliotek. Uppfattningar hos folkbibliotekens lokala 
aktörer”, s. 154 
31 Klasson, Maj, 1997, ”Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande”, s. 13 
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Klasson nämner även hon att det finns ett motstånd mot att använda ordet 
folkbildning i bibliotekskretsar: ”Man talar hellre om folkbibliotekens 
kulturpolitiska än dess folkbildande uppgifter”32 Hon funderar på om det 
pedagogiska uttrycket livslångt lärande kan vara ett mer lämpligt sätt att 
beskriva bibliotekens arbete. Klasson konstaterar att de två begreppen 
folkbildning och livslångt lärande är besläktade, men att det senare saknar den 
implikation om social mobilisering som kan verka provocerande i 
folkbildningsbegreppet. 

Angela Zetterlund undersöker i sin artikel ”Om folkbildningens roll i 
biblioteksvärlden idag” hur folkbildningsbegreppet har debatterats i tre 
bibliotekstidskrifter under våren och hösten 1995-96. Hon menar att Bosse 
Jonsson misstagit sig om folkbildningens betydelse och förekomst i den 
moderna biblioteksdebatten, att folkbildning fortfarande i allra högsta grad 
debatteras/diskuteras, även om det sällan är det centrala i diskussionen. 
Zetterlund finner bland annat att folkbibliotekens folkbildningsuppdrag 
diskuteras i anslutning till IT-frågor på bibliotek, och i relation till 
bibliotekariernas yrkesroll.33

Ett arbete som varit till hjälp och inspiration i mitt uppsatsarbete, om än 
dock inte citerad, är Jenny Hedmans och Åse Hedemarks gemensamma 
magisteruppsats Vad sägs om användare? från 2002 som är en diskursanalys 
av användarbegreppet i biblioteksdebatten.  

                                                 
32 Klasson, 1997, s. 10 
33 Zetterlund, Angela, 1997, ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag”, s. 35 ff. 
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Politiska styrdokument 

I följande kapitel redovisas ett antal politiska texter som på olika sätt påverkat 
folkbibliotekens utveckling. De är naturligtvis bara ett urval av många texter 
som haft betydelse för biblioteksvärlden, men ger ändå en fingervisning om 
hur debatten har sett ut. Varje text presenteras och följs av en kortare 
kommentar om det språkbruk man använt sig av. 

Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga 
kulturpolitiken; given den 8 mars 1974 
Kulturpropositionen från 1974 var den första av ett antal propositioner som 
föregick instiftandet av ”den nya kulturpolitiken”, och är det dokument som 
även vår nuvarande kulturpolitik till stor del baseras på. Under 60-talet hade de 
kulturpolitiska målen kretsat kring stöd till de statliga etablerade institutionerna 
och kulturdistribution. Under rubriken ”Behovet av en ny kulturpolitik” 
konstateras att ett nytänkande är önskvärt, och att man vill öka elementen av 
deltagande och ”kollektivt fritt skapande” i kulturlivet34. 

Mål för kulturpolitiken föreslås. Bl.a. betonas att kulturpolitiken skall i ökad utsträckning 
utformas med hänsyn till eftersatta gruppers behov. De kulturpolitiska insatserna skall 
vidare till att skydda yttrandefriheten, motverka kommersialismens negativa verkningar 
på kulturområdet och ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet.35

Redan i inledningen återfinns några av de formuleringar som kom att prägla 
utformandet och genomförandet av 70-talets kulturpolitik. För det första nämns 
de ”eftersatta grupper” i avsaknad av ett fullvärdigt kulturellt liv, som 
tillsammans blev den nya målgruppen för den statliga kulturpolitiken under 
sjuttiotalet. För det andra slår man fast att den kommersiella marknaden utgör 
ett hot mot kulturlivet, denna mycket seglivade föreställning som kommit att 
prägla kulturdebatten fram till idag.  
                                                 
34 Proposition 1974:28 Den statliga kulturpolitiken, s. 25 
35 Proposition 1974:28 Den statliga kulturpolitiken, s. 1 
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Efter att ha remitterat sitt betänkande till en stor mängd organisationer, bland 
andra Biblioteksbladet och Bibliotek i samhälle, för åsikter och kommentarer, 
presenterar kulturrådet förslag till ett övergripande mål och sju delmål för den 
statliga kulturpolitiken: 

Kulturpolitiken skall medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till 
jämlikhet. 

Verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet skall i ökad utsträckning 
decentraliseras (decentraliseringsmålet). 

De kulturpolitiska åtgärderna skall samordnas med samhällets insatser inom andra 
områden och differentieras med hänsyn till olika gruppers förutsättningar och behov 
(samordnings- och differentieringsmålet). 

De kulturpolitiska åtgärderna skall utformas så att de kan förbättra kommunikationen 
mellan olika grupper i samhället och ge fler människor möjlighet till kulturell verksamhet 
(gemenskaps- och aktivitetsmålet). 

Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas (yttrandefrihetsmålet). 

Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse (förnyelsemålet). 

Kulturpolitiken skall garantera att äldre kultur tas till vara och levandegörs 
(bevarandemålet). 

Samhället har ett övergripande ansvar för att främja mångsidighet och spridning av 
kulturutbudet och för att minska eller hindra den negativa verkan som marknadsekonomin 
kan medföra (ansvarighetsmålet)36. 

Det övergripande jämlikhetsmålet utsattes för en omfattande kritik i  
remissarbetet, och föll bort i en reviderad version, då det ansågs alltför vagt, 
och alltför komplicerat att tillämpa i en faktisk verksamhet. Det konstaterades 
istället att alla delmålen tillsammans syftade till att förbättra jämlikheten i 
samhället. De övriga målen kom att stå kvar, men i något reviderade versioner. 

                                                 
36 Proposition 1974:28 Den statliga kulturpolitiken, s. 28 
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Folkbildning 
Deltagande och gemenskap var alltså viktiga inslag i den nya kulturpolitik man 
önskade sig, och i propositionen lyfts folkbildningsorganisationerna fram ifrån 
många håll som viktiga kanaler för denna utveckling. 

Folkrörelserna fick också mycket riktigt ett större utrymme i 
kulturpolitiken under 70-talet, man reformerade bidragssystemet så att 
studieförbunden kunde söka pengar till egna kulturverksamheter, där allting 
tidigare hade fallit under samma cirkelverksamhet.  

Folkbildningsverksamhetens allmänna inriktning kan föras under de mål som föreslås för 
kulturpolitiken. Folkbildningsverksamheten har under senare år till stor del inriktats på 
vuxenutbildning som är en allt viktigare del av utbildningspolitiken. Den del av 
folkbildningsorganisationernas verksamhet som berörs av kulturrådets är fri skapande 
verksamhet och kulturförmedling. Hela folkbildningen kan för närvarande inte föras till 
det kulturpolitiska området. Folkbildningsorganisationernas profil kan inte avgöras av en 
statlig utredning utan skall avgöras av folkbildningens egna organisationer.37

Däremot hade man som synes problem med att klassificera folkrörelsernas 
verksamhet, att bestämma sig för vems ansvar de skulle bli: huruvida de skulle 
lyda under det nya Kulturrådet eller inte. Denna fråga fick sin lösning först 
1990, i och med instiftandet av Folkbildningsrådet. 

I propositionen används begreppet folkbildning synonymt med 
folkbildningsrörelserna: studieförbund, folkhögskolor och andra folkrörelser. 
Folkbibliotekens folkbildningsuppdrag nämns inte. 
 

Folkbiblioteken 
Folkbibliotekens utrymme i propositionen är, i jämförelse med de andra 
utredda områdena, försumbart, ett par sidor som beskriver folkbibliotekens 
verksamhet är allt. Detta berodde delvis på att litteraturutredningen från 1968 
ännu inte var färdig.  

De formuleringar som skulle komma att få betydelse för folkbibliotekens 
verksamhet var kanske framförallt de om yttrandefrihet och om särskild 
anpassning till eftersatta grupper, som blev en ledstjärna för bibliotekens 
framtida uppsökande verksamhet. 

Decentraliseringsmålet som syftade till att föra kulturen närmare 
människorna fick för folkbiblioteken en snarast motsatt effekt. Folkbiblioteken 

                                                 
37 Proposition 1974:28 Den statliga kulturpolitiken, s. 27 
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var vid den här tiden en av de få kulturinstitutioner som redan fanns i de flest 
kommuner, medan decentraliseringen var ett projekt på länsnivå. Detta mål 
fick alltså inte någon större respons inom biblioteksvärlden. 

Istället blev det litteraturutredningen från 1968 som kom att få konkreta 
konsekvenser för folkbibliotekens verksamhet, bland annat genom 
litteraturstödet, och bibliotekens uppsökande verksamhet via bidrag till 
bokbussar etc.  

Språkbruk 
Begreppen som användes i kulturpropositionerna, de ”eftersatta grupper” och 
”kvalitetskulturen”, kom att få stort genomslag i kulturdebatten, bland annat, 
som Sven Nilsson förklarat, genom det omfattande remissarbetet och de 
konferenser som följde. Genom denna proposition skapades det 
”kulturpolitiska språkbruk” som Nilsson talar om, vilket kommer att synas i 
den fortsatta genomgången av de utvalda styrdokumenten38. Dessa 
formuleringar kom också att få långtgående konsekvenser för sättet att tala om 
kultur, en del av dem lever på sina håll fortfarande kvar.  

Folkbibliotek och folkbildning i samverkan 1982 
Folkbibliotek och folkbildning i samverkan är namnet på en rapport skriven av 
Folkbiblioteksutredningen med början 1980, angående folkbibliotekens 
dåvarande status och framtida utveckling. Den är en del av fyra som 
avhandlade folkbibliotekens informationsuppgifter, samverkan mellan 
folkbibliotek och folkbildningen, samverkan mellan folkbibliotek och skola 
samt folkbibliotekens service till högskolestuderande. 

Hur skall man då precisera begreppet folkbildning? Man kan å ena sidan göra en mycket 
snäv definition och mena att folkbildning enbart innefattar den studieverksamhet som 
bedrivs av de tio godkända studieförbunden och som är bidragsberättigad enligt 
folkbildningsförordningen (SFS 1981: 518). Man kan å andra sidan ge begreppet en 
mycket vid tolkning och låta det avse alla former av frivilligt bildnings- och kulturarbete 
som bedrivs i samhället. Ingendera av dessa definitioner är egentligen användbar i detta 
sammanhang. 

För att hitta en praktiskt användbar avgränsning av begreppet folkbildning bör man 
utgå från de nuvarande studieförbunden, deras uppbyggnad och arbetssätt, och inbegripa 
såväl studieverksamhet som kulturverksamhet, dvs. i princip den verksamhet som anges i 
förordningarna om statsbidrag till studiecirklar (SFS 1981: 518) samt om statsbidrag till 
kulturverksamhet i folkbildningen m.m. (SFS 1981: 519)s. 9-10 

                                                 
38 Nilsson, 1999, s. 320 
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I Fb80s rapport har man tassat förbi problemet med att definiera vad som är 
folkbildning genom att hänvisa till de formuleringar som används i statens 
förordning från tidigare år. Detta innebär att man överlåtit privilegiet att 
formulera en definition åt staten. Det är intressant om man betänker att det från 
början varit mycket viktigt för folkrörelserna att själva få formulera sina mål 
och sin verksamhet.  

Arbetsgruppen komplicerar sin diskussion i den inledande texten genom att 
hävda att folkbiblioteken i själva verket är en del av folkbildningen, och att det 
av den anledningen kan synas besynnerligt att tala om samverkan mellan två 
företeelser som är delar av samma. Man sluter sig emellertid sedan till att man 
ändå i praktiken måste skilja mellan folkbiblioteken och andra folkbildande 
organisationer på grund av folkbibliotekens annorlunda institutionella 
karaktär.39

Man är emellertid överens i arbetsgruppen om att någonting gått förlorat 
sedan folkbildningsrörelser och folkbibliotek gått i olika riktningar, och att ett 
nytt framtida samarbete mellan folkbildningsförbund och folkbibliotek är 
önskvärt. 

Folkbiblioteken i Sverige har sina rötter långt tillbaka i kyrkobibliotek, sockenbibliotek 
och folkrörelsebibliotek, vilket framgår av Fb 80s faktarapport. Under de senaste 
decennierna har dock samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning stagnerat. Det är 
därför angeläget, enligt utredningens mening, att analysera dagens situation och överväga 
vilka åtgärder som kan vidtas för att på nytt stimulera till ett fruktbart samarbete mellan 
kommunbiblioteken och folkbildningens organisationer i syfte att tillgodose människors 
behov av information, kunskaper och läsupplevelser.40

 

Vari består bibliotekens folkbildning? 
I det inledande kapitlet av utredningen hänvisas vid ett flertal tillfällen till 1974 
års kulturpolitiska mål såsom varande underlag för det utvecklingsarbete som 
bedrivits de efterföljande åren både på folkbibliotek och inom folkbildningen. 
Det är tydligt att man även tagit till sig det språkbruk som använts i nämnda 
proposition. I utredningen diskuteras kulturförmedling till eftersatta grupper, 
kvalitetsaspekter etc. i anslutning till folkbibliotekens och folkrörelsernas 
arbete.  

                                                 
39 Ds U 1982:15 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan, s. 9 
40 Ds U 1982:15 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan, s. 3 
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Trots arbetsgruppens inledande uppdelning av folkbildning och folkbibliotek i 
olika instanser, anser jag att utredningen genom sitt urval av 
samverkansområden även utnämner ett antal delar av folkbibliotekens 
verksamhet som folkbildande arbete, genom att presentera dem som lämpliga 
för samverkan med folkbildningen. Exempelvis sägs i inledningen till kapitel 
tre, om läsfrämjande arbete och litteraturförmedling, att folkbiblioteken och 
folkbildningen har samma mål.41 I det följande diskuteras några av de 
verksamheter som nämns för samarbete. 

Eftersatta grupper 
Redan i inledningen talas det om vikten av att nå ut till eftersatta grupper med 
olika läsfrämjande insatser. Exempel på dessa grupper är handikappade och 
invandrare. 

- Folkbiblioteken har, tydligare än tidigare, börjat inrikta sig på att nå ut till nya grupper. 
Även här har målen för den statliga kulturpolitiken haft stor betydelse. Folkbiblioteken 
begränsade resultat om man vill nå fram till nya grupper. Olika uppsökande arbetsformer 
börjar utvecklas, inte bara, som tidigare, till sjuka, handikappade osv., utan också till 
grupper som har sociala, utbildningsbetingade och psykologiska hinder för att ta del av 
folkbibliotekens verksamhet och service. Denna utveckling stimuleras av statens bidrag 
till den primärkommunala folkbiblioteksverksamheten; bidragen inriktas framför allt på 
olika former av uppsökande verksamhet, särskilt arbetsplatsbibliotek, bokbussar och 
service till invandrare. Olika former av läsfrämjande insatser ges hög prioritet.42

Det läsfrämjande arbetet sågs som ett led i att demokratisera kulturen. 
Arbetsgruppen argumenterar mot en uppfattning om att folkrörelsernas 
medlemmar redan skulle vara vana kulturkonsumenter. Istället hävdar man att 
”många av rörelsernas medlemmar är lågutbildade eller på annat sätt 
eftersatta”, och således i behov av bibliotekens hjälp i form av 
litteraturträning.43  

Emellertid talas det i kapitel tre som handlar om dessa läsfrämjande 
insatser, om att bilda barn och glesbygdsboende på ett sätt som inte verkar 
involvera särskilt mycket frivillighet: ”Arbetsgruppen konstaterar att om man 
på sikt vill förändra människors biblioteks- och läsvanor, måste insatserna 
inriktas på barn och ungdom.”44

                                                 
41 Ds U 1982:15 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan, s. 38 
42 Ds U 1982:15 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan, s. 16 
43 Ds U 1982:15 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan, s. 17 
44 Ds U 1982:15 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan, s. 40 

  30



Av resonemanget får man ett intryck av att folkbildning är något som måste 
luras på själva folket.. Folkbildningen får plötsligt omisskännliga drag av 
folkuppfostran. Det tycks inte vara någon medvetet tillspetsad formulering, 
detta att ”på lång sikt förändra människors läsvanor..”, snarare var det det 
naturliga sättet att uttrycka sig om kulturpolitiska insatser. (Ändå är det svårt 
att inte se det ironiska i att man i nästa andetag talar om hur 
folkbildningsarbetet är till för att få medborgarna att mer aktivt påverka sina 
situationer och i förlängningen samhället..) 

Det är för övrigt symptomatiskt för utredningen, i inledningen diskuteras 
huruvida de nya framväxande medborgarinitiativen, fredsrörelser och 
miljöorganisationer, kan komma att bli obekväma i sina krav på information 
och åsikter, och huruvida folkbibliotek och folkbildning i så fall ska hjälpa 
dem i deras sökande efter information och kommunikationsvägar, eller helt 
enkelt motarbeta dem.. 

En ökad demokratisering och ökat medansvar för människorna kommer säkerligen att 
leda till krav och opinioner som kan upplevas som ett hot från det etablerade samhällets 
och de etablerade organisationernas sida. Den situation som rådde när de klassiska 
folkrörelserna  växte fram – med etablerade grupper och makthavare i konflikt och 
försvar mot de oppositionella idérörelserna – kan uppstå på nytt, bara med andra 
maktpositioner och maktkonstellationer. Det är viktigt att folkbiblioteken tar ställning till 
hur de skall förhålla sig i denna situation: skall de förhålla sig öppna och positiva till 
kritiska och hotande idéer och opinioner, eller skall de, som makthavande under 
folkrörelsernas framväxt, försöka motarbeta, eller åtminstone neutralisera, sådana 
rörelser?45

Även om frågeställningen är insinuant, så är det en intressant och tänkvärd 
fråga, en som antagligen inte skulle ställas i ett liknande dokument av idag. 

Kvalitetslitteratur  
I kapitlet om läsfrämjande insatser återfinns också ett antal andra tidstypiska 
formuleringar, begreppet ”kvalitetslitteratur” och dess motsats, ”den 
spekulativa masslitteraturen”. Här blir det mycket tydligt hur 
folkbildningsbegreppet kan användas som ett sätt att utöva makt. I debatten om 
kvalitetslitteratur har folkbildning använts som ett argument för att slippa köpa 
såkallad masslitteratur, en föresats som dessutom hade stöd i de kulturpolitiska 
målen. 

                                                 
45 Ds U 1982:15 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan, s. 20 
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I grundförutsättningarna för folkbildningsarbete finns en strävan att berika och utveckla 
människors kulturella aktivitet och att ge människorna förutsättningar att tillgodogöra sig 
värdefulla, stimulerande, och utvecklande kulturupplevelser. På litteraturområdet finns 
inom folkbildningen en gammal tradition att främja den värdefulla litteraturen och öka 
människornas intresse för läsning. [---] 

Folkbiblioteken har, vid sidan om sin roll som kunskaps- och informationsförmedlare, 
en central uppgift i det läsfrämjande arbetet och spridning av kvalitetslitteratur. I många 
kommuner i landet som saknar bokhandel eller där bokhandeln endast har ett begränsat 
sortiment, är folkbiblioteket den enda kanalen för kvalitetslitteratur. De flesta kommuner 
som har formulerat mål för sin biblioteksverksamhet har också skrivit in i målen att 
folkbiblioteket aktivt skall verka för att erbjuda alternativ till den spekulativa 
masslitteraturen.46

Som synes är det vid tiden för denna texts tillkomst inte alls problematiskt att 
tala om kvalitetslitteratur och ”den spekulativa masslitteraturen”, och man 
tycks heller inte fundera särskilt mycket på hur man skiljer det ena från det 
andra. Det behövdes heller inte, i och med att denna formulering fick fäste i 
kulturpropositionen tycks den ha blivit legitimerad. 

Ambitionen att tvinga folk till läsning av kvalitetslitteratur finns kvar på 
biblioteken, men avståndstagande från den ”sämre litteraturen” är betydligt 
mer nedtonad i dag. Fortfarande händer det att man skriver ut 
”kvalitetslitteratur” i dokument som handlar om läsfrämjande verksamhet, men 
man har blivit försiktigare med att precisera vad som menas med ”kvalitet”. De 
läsfrämjande insatserna tycks i dag syfta mer till att få människor att läsa 
överhuvudtaget.  

IT-frågor 
Under rubriken Hur ser framtiden ut? finner vi följande resonemang, som trots 
sin relativt höga ålder, har en häpnadsväckande aktualitet: 

- En annan utvecklingstendens som rimligen måste påverka folkbibliotek och folkbildning 
i framtiden är de nya medier och den nya teknologi som håller på att utvecklas och som av 
många uppfattas som ett hot mot boken som medium och kunskapsbärare. Datorbaserade 
informationssystem, mikrodatorteknik, teledata, videoteknik - dessa och andra tekniska 
innovationer kommer att utvecklas i allt snabbare takt. Arbetsgruppen ser problem i 
samband med den nya informationsteknologin; en fråga som man måste ställa är om den 
kommer att bidra till att de många människorna får lättare att skaffa sig information, eller 
om den tvärtom kan medverka till att öka kunskaps- och informationsklyftorna i 
samhället.47

 

                                                 
46 Ds U 1982:15 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan, s. 38 
47 Ds U 1982:15 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan, s. 20 
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Det är intressant att hitta detta resonemang i en text från 1981, innan man 
egentligen hunnit upptäcka och använda sig av Internets fördelar inom 
biblioteksvärlden. Särskilt med tanke på att just Internetanvändning och 
kunskaper om informationsteknologi i dag diskuteras som ett av det områden 
där klyftorna växer mellan integrerade och ”eftersatta” (för att använda 1981 
års begrepp) grupper i samhället. Internetanvändning och tillgång till 
informationsteknik är ett av de områden där biblioteken i dag ägnar sig åt en 
service som enligt vissa betecknas som folkbildande.48

Av den debatt som förs nu kan man få intrycket av att det är ett relativt nytt 
problem, men av Folkbiblioteksutredningens text kan man alltså konstatera att 
man varit medveten om detta problem i över tjugo år. Man kan ju undra varför 
man inte kommit så mycket längre med förslag till lösningar..  

En utopi om vidgad samverkan 
På utredningens allra sista sidor skisseras en önskvärd utveckling för 
folkbibliotekens samarbete med folkbildningen. Här tar man upp vikten av att 
via folkbiblioteken kunna få tillgång till samhällsinformation av olika slag. 
Olika typer av utredningar, kommunala planer, årsberättelser från företag etc. 
nämns som viktiga dokument att skapa tillgång till, för att underlätta 
studiearbetet för olika typer av grupper och även för enskilda användare. Man 
understryker även vikten av att bibliotekspersonalen har adekvat kunskap om 
samhällsutvecklingen och vet hur man söker olika typer av 
samhällsinformation.49

Den centrala uppgiften för folkbildningen har varit, och måste även i framtiden vara, att 
människorna skaffar sig kunskap med vars hjälp de kan förändra sina villkor och 
samhällets verksamhet. Detta är så mycket viktigare eftersom vi kan förutse att framtiden 
kommer att innebära snabba förändringar: strukturomvandling, nya tekniker, förändrade 
arbetsuppgifter för stora grupper, kanske en ny syn på förhållandet mellan arbete och 
fritid. I detta perspektiv får folkbibliotekets resurser av kunskap och informationsmaterial 
en ytterligare ökad betydelse.50

Det märkliga är att detta nämns först på utredningens tre sista sidor, i vad de 
själva valt att kalla en utopi. Hur kommer det sig att man inte tagit upp tillgång 
till samhällsinformation i den faktiska utredningen? Vi kan i alla fall konstatera 
att utvecklingen faktiskt sett ut på det sätt som man önskade sig. Numer finns 

                                                 
48 Zetterlund, 1997, s. 35 
49 Ds U 1982:15 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan, s. 88 
50 Ds U 1982:15 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan, s. 87 
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många former av samhällsinformation att tillgå via Internet, men många större 
bibliotek arbetar ändå med att tillhandahålla samhällsinformation på olika sätt. 

Språkbruk 
Språkbruket har inte ändrats nämnvärt under de fem sex år som gått sedan 
1974 års kulturproposition lades fram, texten ekar av formuleringar ifrån de 
kulturpolitiska målen. Trots att de begrepp som används låter mycket 
auktoritära och ålderdomliga i mina öron, så tycks utredningen i somliga 
avseenden mycket framsynt. Till de framtida förhållanden som förutspås hör 
förskjutningen i fokus från kulturförmedling till informationsarbete, vikten av 
informationskompetenta medborgare och en utveckling mot ett samhälle byggt 
kring information och utbildning. 

UNESCO folkbiblioteksmanifest 1994 
Unesco:s folkbiblioteksmanifest som gavs ut 1994 bygger på en förlaga som 
skrevs redan 1949. Detta nya manifest är den tredje utgåvan, det reviderades 
och gavs ut för andra gången 1972. Texten i sig är så allmänt hållen att den 
egentligen inte kommer med några konkreta förslag till hur 
biblioteksverksamhet skall bedrivas. Manifestet bygger på tre huvudprinciper 
som är de samma som stipulerades 1949, vilka är nog så viktiga i sig; 

• att folkbiblioteket skall vila på laglig grund 
• att folkbiblioteket skall bekostas av allmänna medel 
• att folkbibliotekets tjänster skall vara avgiftsfria51 

Utöver dessa principer finner man uppenbara formuleringar som: 
”Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv organisation och skötas på ett 
fackmässigt sätt.”52 Inledningen som berättar manifestets historia är skriven av 
dåvarande avdelningsdirektören Barbro Thomas på Statens Kulturråd, och den 
säger egentligen mycket mer om de idéer och ideal som ligger bakom 
dokumentets tillkomst, än vad själva manifestet gör.  

Ordet folkbildning förekommer inte i manifestet, men i inledningen, och av 
historien förstår man att just spridandet av bildning varit en viktig drivkraft. 
”The public library is a product of modern democracy and a practical 
demonstration of democracy´s faith in universal education as a life-long 
                                                 
51 Unesco:s folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, Svenska Unescorådets skriftserie nummer 2, s. 10 
52 Unesco:s folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 20 
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process.” Det är en märkligt modern formulering ur en text som är femtiofem 
år gammal, redan här talas det om ”livslångt lärande”53

Den första texten hade rubriken ”The Public Library a Living Force of 
Popular Education” och riktade sig till allmänheten, för att göra människor 
medvetna om vad de borde kunna begära av sitt bibliotek (eller om det inte 
fanns något, begära att det byggdes ett). I samband med det första manifestet 
genomfördes ett antal olika projekt under 50-talet för att sprida folkbibliotekets 
idé till nya delar av världen, och omsätta idéerna i praktiken. Bland annat 
öppnades tre stycken modellbibliotek i Indien, Medellín och Nigeria, och 1950 
hölls ett seminarium vid Malmö stadsbibliotek med rubriken ”The role of 
libraries in adult education”.54

1972 kom den första revideringen i samband med att Unesco proklamerade 
året som International Book Year. Med denna kampanj ville man bland annat 
uppmärksamma den obalans som rådde i tillgång och utgivning av böcker i 
världen. Man bestämmer sig även för en omarbetning av manifestet för att 
anpassa det till det nya läge som rådde. I det nya manifestet introduceras nya 
grupper, bl.a. uppmärksammas barn som en viktig grupp att prioritera. Man 
poängterar vikten av att tidigt väcka läslust och att leda och övervaka barns 
läsning och introducera dem för ”god litteratur”.55 Thomas skriver även att 
denna andra version av manifestet författades på en mer byråkratisk prosa än 
föregångaren, och att den skrevs av biblioteksfolk för biblioteksfolk. 

Det nya manifestet 
1994 hade det gått tio år sedan folkbiblioteksutredningens slutbetänkande. 
Under denna period hade bibliotekens förutsättningar ändrats markant, det 
dagliga arbetet med kataloger och utlåning hade datoriserats och 
förskjutningen från litteraturförmedling mot informationsförmedling inletts. 
Ändå tror jag att det som kom att få störst konsekvenser för 
folkbiblioteksverksamheten var de försämrade ekonomiska villkoren. 

Således beslutades 1994 om en ny uppdatering, detta efter diskussioner om 
grundprinciperna i det första manifestet; bibliotekens finansiering och 
principen om avgiftsfria lån. Den här gången riktade man sig till 
beslutsfattarna. 

                                                 
53 Unesco:s folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 5 
54 Unesco:s folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 7 
55 Unesco:s folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 9 
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Landets bibliotek är alla länkar i ett större sammanhang med syfte att främja såväl 
utbildning och forskning som folkbildning och kultur. Det måste därför finnas ett väl 
fungerande samarbete mellan samtliga bibliotek, en obruten lånekedja där ingen får falla 
ur. Mot bakgrund av senare års diskussioner om bibliotekens ställning, där bl.a. 
medborgarnas rätt till fria boklån ifrågasatts, framstår nu också i Sverige en bibliotekslag 
som nödvändig. Den vikt regeringen lägger vid en sådan framgår klart av 1994 års 
regeringsförklaring.56

Redan medan man läser förordet till detta manifest slås man av hur 
inställningarna tycks ha ändrats under de år som gått sedan 
Folkbiblioteksutredningen 1982. Från att ha talat om hur man bäst skall nå ut 
med böcker till dem som inte ens bekvämar sig med att använda sig av 
folkbiblioteken, till att ifrågasätta deras varande överhuvudtaget. Det tycks 
som om många beslutsfattare i kommunerna ändrade sina inställningar till 
folkbildning och kulturförmedling i samma takt som det ekonomiska läget 
förvärrades. 

Språkbruk 
Begreppet folkbildning förekommer inte i manifestet. Detta kan ha olika 
orsaker. Till och börja med är manifestet en internationellt författad text 
översatt till svenska och begreppet folkbildning är inte lika välanvänt 
utomlands som i Sverige, även om folkbildning som fenomen inte är exklusivt 
skandinaviskt. Flera exempel på folkbildande aktiviteter förekommer i 
manifestets historia.  

Ordvalet har ändrats väldigt mycket under de år som gått. Istället för 
folkbildning talas det om självstudier, möjligheter till kreativitet och personlig 
utveckling. Även om det inte går att sätta likhetstecken här, så kanske det går 
att se ett samband? Kanske betyder det att begreppet folkbildning ersatts med 
sådana här vagare mer frihetliga uttryck för att de är mer moderna – de har en 
mer liberal klang, har inte samma resonans av fostran och kontroll (minns att 
begreppet folkbildning historiskt sett använts av både arbetarrörelser och 
konservativa arbetsgivarinitiativ)? Jag kommer att återkomma till denna fråga 
löpande. 

                                                 
56 Unesco:s folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 3 f. 
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Bibliotekslag (SFS 1996: 1596) 
Bibliotekslagen från 1996 annonserades redan i förordet till Unesco:s 
folkbiblioteksmanifest 1994, och var en direkt reaktion på de diskussioner om 
avgiftsbelagda lån och bibliotek på entreprenad som förts i början på 90-talet. 
Diskussionen kring en lagstiftning hade då förts av och till sedan 60-talet, men 
det var först nu när man började ifrågasätta folkbibliotekens grundprinciper, 
som en lag tycktes nödvändig. 

2 § 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.  
 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för alla medborgare. 

Varje kommun skall ha folkbibliotek.57 
 
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna 
litteratur för viss tid. 

Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och 
andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte 
inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.58

Bibliotekslagen kom till för att slå vakt om de principer som förfäktas i 
Unesco:s manifest, och följer ganska väl den tidigare texten. Man slår fast att 
alla medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek och kunna låna böcker 
och andra medier avgiftsfritt. För säkerhets skull har man också listat de 
tjänster som kan vara aktuella för avgiftsbeläggning. (Under de tio år som har 
gått har nya frågor uppstått kring webbaserat material, vilket lett till att man 
återigen diskuterar frågor kring avgifter av olika slag, men nu finns i alla fall 
en lagtext att förhålla sig till i dessa diskussioner.) 

Således är lagtexten mer specificerad än manifestet, men inte mycket. Alla 
medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek, men det sägs väldigt lite om 
hur biblioteket bör vara beskaffat.  

                                                 
57 Bibliotekslag (1996: 1596), paragraf 2. 
58 Bibliotekslag (1996: 1596), paragraf 3. 
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8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.59

De vaga formuleringarna har kritiserats av lagens förespråkare, och 2003 
gjordes ett tillägg om bibliotekens arbetssätt och verksamhet, i ett försök att 
jämna ut de skillnader som finns mellan kommuner. Detta tillägg innehåller 
emellertid inte heller någon skarpare formulering. 

7 a § /Träder i kraft I:2005-01-01/ 
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna 
biblioteksväsendet skall samverka. 
 
Kommuner och landsting skall anta planer för 
biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 

Språkbruk 
Språket påminner om det i folkbiblioteksmanifestet, men det är ännu mer 
avskalat. Man har vinnlagt sig om att använda värdeneutrala uttryck, det sägs 
ingenting om verksamheten för olika grupper, annat än att man skall erbjuda 
medier och litteratur ”anpassade till deras behov”. Vaga formuleringar kan 
vara både till skada och till nytta, de innebär naturligtvis utrymme för stor 
tolkningsfrihet, vilket innebär att det mesta vilar på de enskilda aktörernas 
engagemang och uppfinningsrikedom.  

Lagen nämner inte folkbildning. Orden som används är ”information”, 
”upplysning”, ”utbildning” och ”kulturell verksamhet”. Resten är upp till det 
enskilda biblioteket.  

Verksamhetsmål Uppsala och Lund 
I det tillägg till bibliotekslagen som gjordes 2003 förordades att varje kommun 
skulle anta en plan för sin biblioteksverksamhet. Följande texter är hämtade 
från kommunerna Uppsala och Lunds webbsidor. I Uppsala ingår planen för 
bibliotekens verksamhet i kulturnämndens allmänna planering, medan man i 
Lund har valt att lägga ut ett separat dokument med bibliotekets 
verksamhetsmål. 

                                                 
59 Bibliotekslag (1996: 1596), paragraf 8. 
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Uppsala – Kulturnämndens uppdragsplan 2005 och planering för 
2006-08 
Folkbildning nämns på flera ställen i verksamhetsmålen från kulturnämnden i 
Uppsala, men inte i anslutning till biblioteksverksamhet. Begreppet 
förekommer i den inledande texten, och har även en egen rubrik som innefattar 
Gottsunda teatern och  Scandiascenen, men det är uppenbart att man i första 
hand avser studieförbund i talet om folkbildning. 

Medborgarna skall beredas goda möjligheter till personlig utveckling och livslångt 
lärande genom biblioteken och studieförbunden samt Stadsarkivet60

Nämnden ansvarar för Stadsarkivet och för uppdrag inom kulturområdet. Uppdragen 
omfattar till exempel folkbibliotek, Skandiascenen, Uppsala konstmuseum och offentlig 
konstverksamhet. Nämnden har även till uppgift att stödja folkbildning och det fria 
kulturlivet i kommunen, till exempel Dag Hammarskjöldbiblioteket, Gottsunda Teater och 
Bror Hjorthstiftelsen.61

Aktiviteter inom föreningsliv, folkrörelser och folkbildning stärker den sociala 
sammanhållningen och skapar en tillit som är viktig för demokratins utveckling.62

Biblioteken nämns på flera ställen i texten, både i egenskap av 
bildningsinstitutioner och som sociala mötesplatser. Den del av texten som 
explicit avhandlar folkbiblioteksverksamheten använder begrepp som livslångt 
lärande, bildningssträvande och vuxenutbildning. Här nämns också samarbete 
med studieförbund som ett av bibliotekens mål. Biblioteken arbetar alltså inte 
själva med folkbildning? 

Biblioteken ger alla fri tillgång till information. Att kulturen görs tillgänglig medverkar 
till att ge uppsalaborna förutsättningar att utveckla sina personligheter, delta i 
demokratiprocessen och samhällsbyggandet. Bildning, humanism och empati är 
förutsättningar för att motverka antidemokratiska krafter. Kulturen är en stark bärare av 
dessa förutsättningar.63

Verksamhetsplanen är utförlig, och flera olika typer av bildningsprojekt 
skisseras, bland annat planeras ännu ett lärcenter, och ett integrerat skol- och 

                                                 
60 Kulturnämndens uppdragsplan 2005 och planering för 2006-08, 2005, s. 9 Dokumentet ersattes med 
en ny uppdragsplan några dagar innan uppsatsens inlämning. Det ursprungliga dokumentet finns utskrivet 
i förf. ägo.  
61 Kulturnämndens uppdragsplan 2005 och planering för 2006-08, 2005, s. 9 
62 Kulturnämndens uppdragsplan 2005 och planering för 2006-08, 2005, s. 10 
63 Kulturnämndens uppdragsplan 2005 och planering för 2006-08, 2005, s. 10 
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folkbibliotek, som eventuellt skall vara särskilt inriktat på 
ungdomsverksamhet. Men ingenstans talas det om folkbildning. 

Även i denna text förekommer det olyckligt lottade människor som av 
olika anledningar inte deltar i kulturlivet, de ”eftersatta grupperna”. Här syns 
det dock en viktig skillnad från tidigare, de kallas inte för eftersatta. Dessa 
olyckliga klumpas inte ens ihop i ”grupper” som tidigare, i denna text benämns 
de nästan genomgående som just människor eller medborgare.  

Nämnden strävar efter att kulturlivet skall vara tillgängligt för alla. Det innebär bland 
annat att den fysiska tillgängligheten för människor med funktionshinder skall prioriteras. 
Genom uppsökande verksamhet kan fler medborgare nås av bland annat biblioteksservice. 

Alla människor skall känna sig välkomna i kulturlivet. Därför skall kulturnämnden 
särskilt beakta grupper som är underrepresenterade i kulturlivet. Det gäller bland annat 
människor med en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. 

Ytterligare ett mål för Uppsala kommun är en jämn könsfördelning i deltagandet i 
kulturlivet. I kulturnämndens verksamheter är ofta män underrepresenterade.64

Till syvende och sist är det ändå samma människor som alltid som åsyftas, det 
märks när man listar de människor som prioriteras för den uppsökande 
verksamheten på folkbiblioteken: ”Grupper som erbjuds uppsökande 
verksamhet är barn, ungdomar, invandrare, vuxenstuderande, äldre och 
handikappade.”65s. 12 
 

Lund – Övergripande mål och mål för verksamheten 
Det övergripande målet för folkbiblioteksverksamheten i Lunds kommun lyder 
som följande: ”Biblioteket ska erbjuda medborgarna fri tillgång till information 
och befrämja läsförmåga, läslust och livslångt lärande.”66

De övriga verksamhetsmålen för Lunds folkbibliotek är ordnade under tre 
rubriker: Biblioteket som samhällsresurs, Biblioteket som utbildningsresurs 
och Biblioteket som kulturinstitution. Under dessa rubriker finns punktlistor 
innehållande begrepp som ”demokrati”, ”mångfald”, ”integration”, ”livslångt 
lärande”, ”kunskapscentrum” och ”offentlig mötesplats”.  

                                                 
64 Kulturnämndens uppdragsplan 2005 och planering för 2006-08, 2005, s. 10 
65 Kulturnämndens uppdragsplan 2005 och planering för 2006-08, 2005, s. 12 
66 Övergripande mål och mål för verksamheten, 2005,  
http://www.folkbibliotek.lund.se/html/allmant/mal05.pdf, s. 2 
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Orden som används för att beskriva folkbibliotekens uppdrag under rubriken 
”Biblioteket som bildningsresurs” är ”läsförmåga”, ”livslångt lärande” och 
”ökade IT-kunskaper”. Ingenstans nämns folkbildning. 

Utöver dessa rubriker finns en punktlista med konkreta åtgärder som 
utvärdering av en tidigare brukarundersökning, och verkställande av tidigare 
fastslagen handlingsplan. Avslutningsvis har man valt att lägga ut 1996 års 
bibliotekslag. Bland de åtgärder som planeras ingår dock att utforma en 
biblioteksplan, så kanske är det föreliggande dokumentet bara provisoriskt?  

Språkbruk 
Skillnaden i anslag mellan de båda kommunernas verksamhetsplaner är stor, 
Uppsalas verksamhetsplan är trettiosex sidor lång, den i från Lund är tre. I 
Uppsala-texten är tonen nästan högstämd, med funderingar kring 
”demokratiprocessen” och ”samhällsbyggande”. Värt att lägga märke till är de 
ytterst värdeneutrala formuleringar som används för att beskriva olika 
målgrupper, man sätter in ordet människor överallt i stället för att bara tala om 
invandrare, gamla, handikappade etc. (Även om de dyker upp efter ett tag i alla 
fall.) I Lundatexten nöjer man sig med punktlistor, och användarna kallas helt 
enkelt för Lundabor. 

Trots de stora skillnaderna märks det att texterna är samtida, här finns 
också ett antal gemensamma tidstypiska formuleringar som ”integration”, 
”mångfald”, ”kunskapscenter” och ”livslångt lärande”.  

Sammanfattande synpunkter 
En genomgång av de redovisade styrdokumenten visar att i de texter där ordet 
folkbildning förekommer, åsyftas praktiskt taget alltid den verksamhet som är 
Folkbildningsrådets ansvarsområde, det vill säga folkhögskolor och 
studieförbund. Till och med i Folkbiblioteksutredningen väljer man att 
definiera folkbildning som folkhögskolor och studieförbund. 

Sättet att använda begreppet har således i dessa sammanhang varit ganska 
snarlikt över de år som gått. Andra begrepp som återkommer i text efter text 
har förvandlats genom åren, men folkbildningsbegreppet tycks i det här 
sammanhanget inte ha ändrats nämnvärt. Kanske är det som det sägs i 
Folkbiblioteksutredningen för att man inte vill ”blanda ihop begreppen” i 
officiella sammanhang? 
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Under 70- och 80-talen talas det framförallt om vikten att förmedla kultur 
till samhällets alla medborgare. Under 90-talet börjar man istället tala om 
vikten av att förmedla information och kunskap. Det är nu man börjar tala om 
folkbiblioteken som resurser för det ”livslånga lärandet”.  

Vad är det då för skillnad på folkbildning och livslångt lärande? Om vi ser 
bortom den definition som använts i styrdokumenten (dvs. folkbildning i 
bemärkelsen folkbildningsorganisationer) och funderar över de beskrivningar 
som diskuterades i kapitel tre, så har de båda begreppen mer gemensamt än vad 
som skiljer dem åt. Ändå väljer man alltså det senare begreppet när det gäller 
att beskriva bibliotekens bildningsverksamhet. Hur detta kommer sig 
diskuteras närmare i kommande analyskapitel. 
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Om folkbildning i bibliotekstidskrifter – 
översikt av artiklar från BBL och BiS 
1974-2004 

De officiella styrdokument som presenterats i föregående kapitel visar en bild 
av diskussioner som fått ett (tillfälligt) avslut, de är resultatet av långa 
förhandlingar. För att få en mer fullständig bild av dessa diskussioner krävs att 
man breddar perspektivet och vänder fokus mot debatten som föregått besluten. 
Således har jag valt att gå igenom ett antal årgångar av facktidskrifterna 
Biblioteksbladet och Bibliotek i samhälle dels, för att få en bild av de 
tankegångar som föregick besluten, men också för att debatten i dessa 
tidskrifter delvis förts av andra aktörer, de som arbetade på biblioteken.  

BBL 1974 
En genomgång av 1974 års publicering av Biblioteksbladet avslöjar att de 
artiklar i 1974 års aderton nummer som överhuvudtaget nämner ordet 
folkbildning går att räkna på ena handens fingrar. Härav sluter jag mig till att 
folkbildning inte var ordet på allas läppar i SAB:sammanhang 1974.  

Även om man sträcker sig till att inkludera närliggande fenomen som 
folkrörelser och folkhögskolor, blir artikelskörden mycket skral. Därmed inte 
sagt att folkbildning inte var en del av arbetet vid den här tidpunkten. Bland 
annat var SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening, som BBL:s ägare hette 
då) 1974 en av medlemmarna i Folkbildningsförbundet, vilket tyder på att man 
i alla fall ansåg sig ha en del gemensamt med folkrörelserna och deras arbete. 

Det läsfrämjande arbetet 
De ämnen som diskuteras i artiklar, insändare och debatt inlägg är 
läsfrämjande arbete för barn och vuxna, och uppsökande verksamhet som 
bokbussar och arbetsplatsbibliotek. Årets temanummer handlar bland annat om 
arbetsplatsbibliotek och uppsökande verksamhet på fängelser och 
mentalsjukhus.  
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Den uppsökande verksamheten och det läsfrämjande arbetet som höll på att 
utvecklas låg helt i linje med de ideal som genomsyrade kulturpropositionen 
från samma år, de uppfyller målet om kulturförmedling till eftersatta grupper. 
Det är också dessa områden som nämns för samverkan med folkbildningen i 
Folkbiblioteksutredningens rapport ett par år senare. Man skulle alltså kunna 
hävda att folkbiblioteken i högsta grad ägnade sig åt folkbildande aktiviteter, 
även om man inte benämnde det så. 

Kvalitetslitteratur 
Diskussionen kring kvalitetslitteratur har också en framträdande plats i 1974 
års årgång av BBL. Problemet bibliotekspersonalen står inför ligger i 
avvägningen mellan att serva allmänheten med de böcker som de vill läsa och 
att följa det kulturpolitiska mål som säger att det är folkbibliotekens skyldighet 
att motverka kommersialismens negativa effekter, att inte köpa in den 
”kommersiella massmarknadslitteraturen”. 

Det är just i anslutning till kvalitetsdebatten som ordet folkbildning gör ett 
sällsynt uppdykande. I insändaren ”Vår rätt att läsa fritt” anför 
fängelsebibliotekarien O. Dalström följande resonemang: 

Jag går så långt att jag frånkänner varje person eller institution rätten att bestämma vad 
vuxna människor bör läsa. […] Ingrepp av det här slaget i den personliga integriteten är 
föga tilltalande och får i varje fall mig att tänka på den katolska kyrkans index över 
förbjudna böcker. 

Litteraturen skall vara fri i alla avseenden och det bör inte ingå i bibliotekens 
arbetsuppgifter att utöva någon form av censur. Jag förstår  att detta kan vara kvarlevor 
från folkbildningstiden och att det alltså finns i varje fall den förklaringen till vad som 
sker. Att sedan den förklaringen inte håller i vår moderna tid och i ett demokratiskt 
samhälle är en annan sak.67

Insändaren är en reaktion på en konferens för gymnasiebibliotekarier från 
föregående år, där man bland annat ägnat sig åt att författa listor med boktitlar 
som skulle kunna erbjudas istället för den undermåliga läsning som eventuellt 
efterfrågades av eleverna. Det är tänkvärt att den av de få röster som 
överhuvudtaget använder ordet folkbildning i 1974 års publicering av BBL, 
gör det med en ytterst negativ utgångspunkt. Det är uppenbart att Dalström 
använder ordet folkbildning i bemärkelsen folkuppfostran.  

                                                 
67 Dalström, O.,”Vår rätt att läsa fritt”, BBL 1974: 5, s. 77 
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Litteraturutredningen 1968 
Det kanske mest diskuterade dokumentet under 1974 är 1968 års 
Litteraturutredning, även kallad BOKEN. Kritiken är överlag negativ. I BBL 
var man positiv till de stödformer som föreslogs för den svenska 
skönlitteraturen, men missnöjet var stort när det gällde de betydligt snålare 
stödformerna till barnlitteratur och poesi.  

Framför allt kritiserades utredningen för att den endast fokuserade på hur 
man skulle kunna göra böckerna fysiskt tillgängliga på biblioteken, och inte 
hade avsatt resurser som krävdes för det läsfrämjande arbete man hävdade 
skulle krävas för att få folk att faktiskt läsa böckerna, och att det inte planerats 
för att utöka personal som skulle kunna utföra arbetet. Dessa synpunkter finns 
representerade dels i det remissvar som lämnades på utredningen, och även i en 
mängd krönikor och artiklar. 

BiS 1974  
Också i Bis från 1974 förekommer ordet folkbildning mycket sparsamt, dock i 
mera positiva ordalag än i BBL. En av de få som använder begreppet är Lars 
Linder, som under rubriken ”Kunskap är makt” presenterar sin idé till en ny 
kulturtidskrift. ”Tidskriften bör bygga på goda, i bästa mening folkbildande 
traditioner.”68 Också denna formulering röjer en kritisk hållning till 
folkbildning, frasen ”i bästa mening” implicerar att det finns en dålig dito. Jag 
tror inte att jag antar för mycket om jag förutsätter att Linder försöker ta 
avstånd från just de uppfostrande element som folkbildning kan uppfattas 
innehålla. 

Det läsfrämjande arbetet 
Läsfrämjande insatser diskuteras i Bis ur flera aspekter. Årets temanummer 
handlar om lättlästa böcker för vuxna och består till stor del av litteraturtips 
och recensioner.  

Ett annat exempel på periodens hjälpsamma läsfrämjande arbete är en 
artikel om erotisk litteratur på biblioteken i nummer tjugotre, för övrigt 
ytterligare ett ämne som också diskuterats i BBL samma år. I sagda artikel 
hävdar författaren vikten av att biblioteken tar sitt ansvar för att erbjuda sina 
låntagare god erotisk litteratur istället för ”den pornografi som skändar män 

                                                 
68 Linder, Lars, ”Kunskap är makt”, Bis 1974: 25, s. 25 
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och kvinnor, som begränsar vår frihet och förstärker våra fördomar.”69 Detta 
kan också sägas vara en form utav folkbildning. 

Kvalitetslitteratur 
Kvalitetsdiskussionen i Bis är ännu hetare än i BBL. I BBL är debatten om 
kvalitet dubbelsidig, här finns både de som är för ett totalt förkastande av 
massmarknadslitteraturen och de som (liksom O. Dalström) hävdar den 
demokratiska rätten att läsa vad man vill.  

I Bis är de senare rösterna ganska tysta. I nummer tjugotre finner man 
följande reflektion under rubriken ”Tankar kring massmarknadslitteraturen”: 
”Folk läser inte vad de vill ha – de läser vad som serveras dem. Och det som 
serveras dem är till en skrämmande stor del strunt och smörja.”70 Sedermera 
anklagas de amerikanska bokförlagens omfattande pr-kampanjer för 
massmarknadslitteraturens landvinningar. Motgiftet som föreslås är 
bibliotekens ansvarsfulla kvalitetsbedömningar av inköp, och vidare ett aktivt 
arbete med att lyfta fram alternativ åt låntagarna.  

I nummer tjugotre går man så långt som att föreslå ett statligt övertagande 
av bokförlagen, i artikeln ”Bokförlagen bör socialiseras” konstaterar Stellan 
Arvidsson att den kommersiella bokmarknaden är ovillig såväl som oförmögen 
att rätta till de missförhållanden som råder; de stigande bokpriserna och 
massmarknadslitteraturens allt mer dominerande ställning. Arvidsson anser 
följaktligen att staten borde ingripa.71

 

Litteraturutredningen 1968 
Även i 1974 års Bis får Litteraturutredningen stort utrymme, bl.a. publicerar 
man sitt remissvar i nummer tjugofem. Kritiken man framför stämmer ganska 
väl överens med den som man kunnat läsa i BBL. Bis är positiva till det ansvar 
som tilldelas biblioteken i utredningen, men säger samtidigt att de anslag som 
föreslås i betänkandet inte på långa vägar räcker till för de planerade 
aktiviteterna.  

Man delar också uppfattningen med BBL om att utredningen i allt för stor 
grad fokuserat på produktionsstöd och bokbussar, när man behöver personal 
för att bedriva läsfrämjande arbete. Dessutom kritiserar man utredningen för att 

                                                 
69 Edman, Lena, ”Om erotik och om erotisk litteratur”, Bis 1974: 23, s. 27 
70 Björk, Eva, ”Tankar kring massmarknadslitteraturen”, Bis 1974: 23, s. 10 
71 Arvidsson, Stellan, ”Bokförlagen bör socialiseras”, Bis 1974: 23, s. 18 
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man inte diskuterar kvalitetskriterier för litteratur, utan nöjer sig med att säga 
att man vill stödja produktionen och läsandet av ”bra” böcker.72 
Litteraturutredningen kritiserades således för sin alltför stora fokusering på 
produktionsstödet till litteraturen och sina bristande folkbildningsambitioner. 

Språkbruket i BBL och Bis 1974 
Språket i de båda tidskrifterna påminner en hel del om det som använts i 
styrdokumenten från samma period (kulturpropositionen och 
folkbiblioteksutredningen), formuleringarna är ideologiskt färgade av den 
periodens sociala patos, liksom de är i styrdokumenten.  

Hur ser då språkbruket ut? Läsfrämjande arbete är ett nyckel begrepp, och 
därunder hamnar uppsökande verksamhet, och de ”eftersatta grupper” som 
verksamheten riktar sig till. Ett annat tidstypiskt begrepp är 
”massmarknadslitteratur”, ett begrepp som överhuvudtaget inte används idag. 

BBL 1990 
I 1990 års upplaga av Biblioteksbladet ägnar man mycket uppmärksamhet åt 
folkbibliotekens tekniska förvandling, i varje nummer presenteras ett nytt 
bibliotek och dess nya system. Tonen i artiklar och reportage är överlag 
mycket entusiastisk, nackdelar och problem får inte något större utrymme. 
Bibliotekens allt sämre ekonomiska förutsättningar bildar en mörk fond till 
denna framtidsoptimism. 

Folkbibliotek på entreprenad 
I det begynnande 90-talets lågkonjunktur börjar man diskutera bibliotekens 
fortlevnad i kommuner som inte längre har råd att finansiera kultur för sina 
invånare. Nu börjar det talas om nedrustning av den uppsökande verksamheten, 
och nedläggning av filialer. 

I sammanhanget märks Grupp 90, en diskussionsgrupp med medlemmar 
från olika delar av biblioteksvärlden, som kommer med förslaget att börja 
lägga ut biblioteksverksamhet på entreprenad. Det är också nu som begreppet 
folkbildning börjar synas i insändare och debattartiklar. I ett öppet brev till 

                                                 
72 Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet. Remiss; Boken. Litteraturutredningens 
huvudbetänkande (SOU 1974: 5), Bis 1974: 25, s. 38 
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Grupp 90 ställer bibliotekarien Tommy Olsson frågan om vad för slags 
förhållande diskussionsgruppen egentligen har till entreprenörerna: 

Vem vill väl bli ertappad på det viset och framstå som en fegis dessutom? I varje fall inte 
jag, så jag ska avstå från några frågetecken kring hur privata vinstintressen och 
folkbildning kan bakas ihop fullt så ge-schwindt och bara ställa en liten men kanske inte 
helt oväsentlig fråga i sammanhanget; jag undrar alltså hur förhållandet egentligen är 
mellan Grupp 90, dess talesman i entreprenadfrågor Jan Herstad och Kultur & Media AB 
med döttrar och kusiner.73

Än mer explicit i sin kritik är Bengt Holmqvist, bibliotekschef på Faluns 
lasarett, i sin insändare ”Rätt i tiden” i samma nummer: ”Conny Jacobsson vill 
framstå som folkbildare, folkförförare är väl en mer adekvat benämning.”74

Men tanken med bibliotek är inte att tjäna pengar på dem. Biblioteken ska värna om rätten 
till fri information och den enda ”vinst” detta ska ge är ett förtroende för biblioteken som 
samhällets viktigaste bildningsinstitutioner.(…)Folkbibliotekstanken och folkbildning 
innebär historiska framsteg. Bibliotek på entreprenad och andra nyliberala påfund utgör 
kraftiga steg tillbaka.75

Även Grupp 90 och entreprenören i fråga hade emellertid sina tillskyndare. 
Olsson och Holmqvist fick sin beskärda del av kritik bl.a. skälls de i nummer 8 
för att vara bakåtsträvande ”torrbollar”, av Jan Perselli76. Dock vågar jag påstå 
att de som höll med dem var fler än dem som inte gjorde det. I nummer åtta 
kommer så reaktionen från officiellt håll: 

Statens kulturråds styrelse anser att folkbiblioteksverksamheten är en samhällelig uppgift. 
Den syftar till att tillgodose grundläggande behov ifråga om tillgång till kunskap och 
upplevelser och därmed främja målen att vidga yttrandefriheten och  
yttrandemöjligheterna. Genom att överlämna driften av folkbibliotek i en kommun till en 
kommersiell organisation riskerar man enligt kulturrådets uppfattning att avhända sig det 
direkta kulturpolitiska inflytandet och svika sitt ansvar gentemot kommuninvånarna.77

Avgiftsbelagda lån 
”Kortsynt Knutsson knäcker folkbibliotek” är titeln på en artikel som förebådar 
ett annat omstritt förslag som presenterades samma år: avgiftsbeläggning av 
boklån. I sagda artikel går barnbibliotekskonsulten Uno Nilsson till angrepp 

                                                 
73 Olsson, Tommy, ”Vilka och vems kläder har egentligen Grupp 90 på sig?”,  BBL 1990: 6, s. 174 
74 Holmqvist, Bertil, ”Rätt i tiden”, BBL 1990: 6, s. 174 
75 Holmqvist, Bertil, ”Salvelsefulla utgjutelser om profitens skadliga effekter”, BBL 1990: 8, s. 237 
76 Perselli, Jan, ”Skärpning torrbollar!”, BBL 1990: 8, s. 234 
77 Statens kulturråd, ”Samhället har det direkta ansvaret för folkbiblioteken!”, BBL 1990: 8, s. 246  
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mot Karl Knutsson från Kommunförbundet, då Knutsson argumenterat för 
avgiftsbeläggning med motiveringen att det ändå mest var de välbeställda som 
använde sig av biblioteken. Nilsson konstaterar att:  

Menar Knutsson att litteraturen bara är till för dem som frågar efter den, de besuttna och 
välutbildade, så gör han våld på allt vad demokrati och svensk bildningstradition under 
betäckningen (sic!) Folkbildning står för.78

Av artiklarna förstår man att det är ett ämne som hade diskuterats i ett antal år, 
men att det inte gjorts några konkreta försök förrän nu. Nora blev den första 
kommunen där kommunalpolitiker gav sig i uppdrag att utreda utsikterna för 
att kunna börja ta ut en avgift om fem kronor per lån. Reaktionerna lät inte 
vänta på sig: ”Statens kulturråds styrelse vill erinra om att de fria boklånen är 
hörnpelaren i vår svenska folkbiblioteks- och folkbildningstradition”.79

Efter en kortare debatt kring ämnet (där man ingenting hör från de 
anklagades bänk) kommer reaktionen från Statens kulturråd, som den här 
gången går längre än att kritisera tilltaget, kulturrådet förbjuder uttryckligen 
några försök med avgiftsbelagda lån, och kommunen i Nora får backa. Denna 
incident är en direkt bidragande orsak till genomdrivandet av bibliotekslagen 
1996. 

Kvalitetslitteratur 
1990 är debatten kring kvalitetslitteratur fortfarande i högsta grad levande i 
BBL. På ledarplats i nummer två presenteras Läsa för livet – en kampanj för 
kvalitetslitteraturen av initiativtagaren Siv Hågård. ”Det faktum att 60% av den 
utlånade skönlitteraturen utgörs av underhållningslitteratur upplevs av många 
bibliotekarier som pinsamt.”80  

Motsättningen mellan ”kvalitetslitteratur” och ”massmarknadslitteratur” är 
fortfarande ämne för diskussion. I nummer sju presenterar Gert-Ove Fridlund 
”10 argument mot triviallitteratur på bibliotek – 10 argument för 
triviallitteratur på bibliotek” som för övrigt är en favorit i repris, en artikel som 
redan publicerats i  Bis samma år. Det är inget tvivel om att Fridlund anser att 
argumenten mot ”triviallitteratur” väger tyngre.81

                                                 
78 Nilsson, Uno, ”Kortsynt Knutsson knäcker kommunbibliotek”, BBL 1990: 3, s. 86 
79 Statens kulturråd, ”Fria boklån på biblioteken”, BBL 1990: 4, s. 117 
80 Hågård, Siv, ”Läsa för livet”, BBL 1990: 2, s. 35 
81 Fridlund, Gert-Ove, ”10 argument mot triviallitteratur på bibliotek – 10 argument för triviallitteratur på 
bibliotek”, BBL 1990: 7, s. 218 
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Bis 1990 

Folkbibliotek på entreprenad 
Liksom i Biblioteksbladet får frågan om bibliotek på entreprenad stort 
utrymme i Bis. Bis är liksom tidigare ganska överens med BBL när det gäller 
de stora dragen, men ökar på BBL:s ganska moderata kritik markant. Ledaren i 
nummer två avslutas med ett ilsket tillrop; ”Kulturen är död – Leve 
penningen.”, apropå  försöken med entreprenad i Åre82. Ingrid Atlestam svarar 
i samma nummer på en tidigare artikel i BBL skriven av Grupp 90-medlemmen 
Jan Herstad: Visst är kejsaren naken, ty kejsaren är den historielöse 
entreprenören som tror att folkbildning och kulturförmedling blir effektivare 
om personalen får luxuösa minnesgåvor och ägg”83

I nummer tre talar P-O Tellander (bibliotekarie på sjukhusbiblioteket i 
Falun) om entreprenadförsöken som ”Sveket mot folkbildningen”84. Han 
konstaterar att: 

 ..en del menar säkert att bibliotek på entreprenad, förutom att rädda verksamheten undan 
nedskärningar och nedläggning, knappast i någon negativ mening kan förändra den 
inriktning som många bibliotek redan idag har. Den ursprungliga folkbibliotekstanken har 
nämligen tömts på mycket av sitt innehåll. När folkbildning idag nämns i 
bibliotekssammanhang tror många att det är studieförbunden man avser.[---] 

Att verka för folkbildning innebär att medvetet knyta an till den traditionen där 
folkbiblioteken ska utgöra ett slags folkuniversitet, där folk ges möjligheter att själva 
skaffa sig information och kunskap.85

I samma nummer återfinns även en satirisk krönika ”Svinaböke kommun 
lägger ut bibliotek på entreprenad”, i vilken sagda kommun gör sig av med de 
gamla sura bibliotekariekärringarna, och skaffar ny raffig personal som dansar 
på disken i nätstrumpor varje halvtimme (författad av samme Tellander och 
Bengt Holmqvist).86

Emellertid tillåts Grupp 90 bemöta kritiken i samma nummer. I artikeln 
”Grupp 90 – biblioteksvärldens nya eldsjälar?” förklarar en av gruppens 
representanter att de inte är någon lobbygrupp som driver entreprenadfrågan, 
och att de har olika åsikter i frågan inom gruppen. Denna förklaring nådde, av 
den övriga debatten att döma, aldrig riktigt fram till motståndarnas öron. 

                                                 
82 Wettmark, Lennart,”Kulturen är död – leve kapitalismen”, Bis 1990: 2, s. 3 
83 Atlestam, Ingrid, ”Visst är kejsaren NAKEN!”, Bis 1990: 2, s. 7 
84 Tellander, P-O, ”Sveket mot folkbildningen”, Bis 1990: 3, s. 10 
85 Tellander, P-O, ”Sveket mot folkbildningen”, Bis 1990: 3, s. 11 f. 
86 Tellander, P-O, ”Svinaböke kommun lägger ut bibliotek på entreprenad”, Bis 1990: 3, s. 18 
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Kvalitetslitteratur  
I 1990-talets Bis fortsätter debatten om kvalitetslitteratur, liksom i  BBL. 
Radarparet Gert-Ove Fridlund (bibliotekarie) och Marianne Berglund 
(författare) ägnar artikel efter artikel åt att oförtröttligt sabla ned 
massmarknadslitteratur och damtidningar. 

Modemagasinet Elle, Jackie Collins och Jean M Auel är några av dem som 
avverkas, ibland både i BBL och i Bis, och domen är hård. I ett svar på kritik 
från en skribent i BBL hävdar de att ”Biblioteken har lika lite med Collins o.a. 
av samma sort att skaffa som museerna med massproducerade solnedgångar.”87

Språkbruket i BBL och Bis 1990 
Från att ha varit näst intill osynligt har begreppet folkbildning nu blivit ett 
viktigt argument i debatten. Trots att språket i de båda tidskrifterna nu skiljer 
sig åt markant, så används begreppet i båda. I debatten om folkbibliotekens 
finansiering används begreppet folkbildning bland annat med hänvisning till 
uppsökande verksamhet och läsfrämjande insatser, dvs. de verksamheter som 
stipulerades i 70-talets kulturpolitik, de verksamheter som då inte kallades 
folkbildande. 

I det begynnande 90-talet syns också den förskjutning från 
kulturförmedling till informationsförmedling, som jag tidigare nämnt i 
anknytning till styrdokument. (Kanske är det därför begreppet återigen tagits i 
bruk?) Man använder begreppet folkbildning i bemärkelsen rätten till fri 
information och utbildning, till exempel liknas folkbiblioteken av P-O 
Tellander vid folkuniversitet. 

BBL 2004 

2000-talets uppsökande verksamheter 
Femton år senare är debatten på många sätt snarlik, återigen är det 
nedskärningar och nedläggningar som är i blickfånget. 2004 års nummer två av 
BBL är ett temanummer om sjukhusbibliotek, med anledning av 
nedläggningarna av flera sjukhusbibliotek. 

                                                 
87 Fridlund, Gert-Ove, ”För fram kvalitetslitteraturen i stället”, Bis 1990: 2, s. 53 
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I svensk hälso- och sjukvårdshistoria har kulturen en roll – ett uttryck för detta är 
sjukhusbibliotek inom vården som har både kultur och informationsuppgifter. Det har att 
göra med den specifika folkbildningstraditionen. Vi är en del i den grundläggande 
traditionen.88

 
Flera sjukhus väljer att lägga ned sina bibliotek som besparingsåtgärder, då 
man hävdar att de inte ingår i kärnverksamheten, och som ett led i processen att 
korta vårdtiderna, man vill skicka hem folk så fort som möjligt, de ska inte 
ligga i sina sängar och läsa. Istället försöker man satsa på medicinska databaser 
som personalen själva ska använda.  

Ett av de motargument som hörs i BBL är att det inte är ekonomiskt att 
läkare och sköterskor (som inte vet vad de gör) skall sitta och slå i databaser på 
arbetstid.. Det som upprör mest verkar dock vara just utarmningen av kulturen 
inom vården, att varken personal eller patienter längre ska kunna använda 
sjukhusbiblioteken för rekreation. 

I nummer nio återfinns ännu ett av folkbibliotekens sorgebarn, under 
rubriken ”Omoderna och 70-talistiska eller kärnan i bibliotekens verksamhet” 
presenteras en utredning från statens kulturråd kring arbetsplatsbibliotekens 
nutid och framtida utsikter. Utredaren Peter Almerud spår en dyster framtid för 
arbetsplatsbiblioteken: 

På tio år halverades antalet kommunala arbetsplatsbibliotek från cirka tusen år 1990 till 
endast 380 2003. [---] Det har skett en instrumentalisering av biblioteksverksamheten. En 
förskjutning  från bildningsverksamhet till att biblioteken ska vara ett instrument för att 
bygga informationssamhället och kunskapssamhället. Helt enkelt en förskjutning i 
biblioteksideologin.89

Bland alla nedläggningar syns dock enstaka undantag; efter nedläggning av 
Gävles alla kommunala arbetsplatsbibliotek har ett nytt bibliotek uppstått på 
vägkrogen i Tönnebro. Transportarbetarförbundet har startat ett bibliotek med 
böcker och cd-böcker för förbipasserande lastbilschaufförer. Då det än så länge 
är det enda i sitt slag, måste böckerna lämnas tillbaka på tillbakavägen, men 
tanken är att man ska få efterföljare, så att det ska bli möjligt att låna en bok i 
södra Sverige och lämna den i norr90. 

                                                 
88 Steinsaphir, Marianne, ”Tema sjukhusbibliotek”, BBL 2004: 2, s. 3 f. 
89 Aagård, M, ”Omoderna och 70-talistiska eller kärnan i bibliotekens verksamhet?”, BBL 2004: 9, s. 3 f. 
90 Aagård, M, ”Transportarbetarförbundet motarbetar Dolly Parton – startar bibliotek på vägkrogar”, 
BBL 2004: 10, s. 5  
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Skönlitteratur 
Nummer tio 2004 är ett temanummer om skönlitteratur och sjunkande 
utlåningssiffror. I detta nummer efterlyses gamla tiders litteraturintresse och 
kunskap inom bibliotekariekåren. För att råda bot har två stycken bibliotekarier 
startat en litteraturkurs för bibliotekarier:  

Har skönlitteraturen marginaliserats på biblioteken? (…) Efter år av kommunala 
nedskärningar och satsningar på nyteknik och kunskapslyft har bibliotekariens roll som 
folkbildare och litteraturförmedlare kommit i skymundan, anser Lars Rydkvist och 
Gunnar Südow.91

Att skönlitteraturens utlåningssiffror är de som minskat mest de senaste åren 
ses som ett misslyckande och ett tecken på felprioritering från folkbibliotekens 
sida, förmedlingen av skönlitteratur betraktas av skribenterna i detta nummer 
som kärnan i folkbibliotekens bildningsarbete. I flera artiklar finns resonemang 
som antyder att folkbildning och inköp av litteratur på efterfrågan står i något 
slags motsatsförhållande till varandra. En liten rest av den livaktiga 
kvalitetsdiskussionen från tidigare år. Debatten om kvalitetslitteratur verkar 
annars i stort sett ha insomnat i BBL 2004. 

Framtidsutsikter – Folkbildning eller Livslångt lärande 
Så långt är folkbildning framförallt ett begrepp som kommer till användning i 
diskussioner om negativ utveckling, ett begrepp man använt för att försvara ett 
sätt att arbeta som håller på att gå förlorat. 2004 har begreppet dock börjat 
dyka upp i en annan sorts diskussioner, som handlar om folkbibliotekens 
utveckling och framtids utsikter, parallellt med ett annat begrepp som numer 
används frekvent i biblioteksdebatten; livslångt lärande.  

Livslångt lärande är begreppet som dominerar i debatten kring bibliotekens 
uppdrag, och används för att beteckna en mängd olika företeelser. Bland annat 
används det som en synonym till folkbildning, men också för att beskriva 
utbildning med helt andra syften. ”Det livslånga lärandet skall tillgodose såväl 
arbetsmarknadens successiva behov som individens utbildningsönskemål, 
intressen och behov.”92 – Livslångt lärande betyder, med andra ord, i princip 
allt som har med utbildning och lärande att göra. Informellt lärande är ett annat 
närliggande begrepp, som hamnar någonstans mitt emellan de båda första. ”På 
folkbiblioteken arbetar vi också med det som både kallas det informella 
                                                 
91 Zorn, Henriette, ”Det litterära samtalet – en bristvara?”, BBL 2004: 10, s. 7 f. 
92 Steinsaphir, Marianne, ”Skärpning av bibliotekslagen”, BBL 2004: 1, s. 4 
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lärandet och det icke-formella lärandet, det som sker i folkbildning och 
studieorganisationer.”93

Idén om det livslånga lärandet hänger nära samman med föreställningen 
om det nya ”kunskapssamhället” som folkbiblioteken är och vill vara en viktig 
del av. Där folkbiblioteken tidigare, i egenskap av förvaltare och förmedlare av 
sina samlingar, befäst sin position som institutioner för bildning, vill man nu 
förnya sig genom att bygga lärcentra och genom användarundervisningar och 
söktjänster erbjuda sina nyttjare nyckeln till detta nya samhälle.  

Denna utveckling har splittrat debatten i flera delar, det finns de som ser 
positivt på den nya utvecklingen, och de som (liksom Rydkvist och Südow) 
anser att man sviker sitt arv. Det finns de som vill tala om folkbildning, och de 
som vill tala om livslångt lärande, och de som inte ser någon motsättning i 
begreppen. 

Bis 2004 

De eftersatta i ny kostym 
2004 års utgivning av Bis har social exklusion som övergripande tema. Med 
socialt exkluderade menas människor som av olika anledningar inte till fullo 
kan hävda/utnyttja sina medborgerliga rättigheter. Det kan bero på olika typer 
av funktionshinder, fysiska såväl som psykiska, (en rullstol eller 
lässvårigheter) ålder, ekonomiska faktorer (hemlösa) eller språkbarriärer – 
invandrare. Dessa kategorier sammanfaller mycket väl med de som under 
tidigare år kallats för eftersatta grupper. De har, som så mycket annat, under 
årens lopp bytt namn, i övrigt är de, med undantag för något enstaka 
nytillskott, de samma som alltid. 

Till skillnad från 1974 års kulturpolitiska mål då man strävade för att göra 
kulturen tillgänglig för alla, talar man idag om dessa exkluderades brist på 
information, således kallas de även ibland för informationssvaga grupper, de 
nya förlorarna i det nya informationssamhället. De grupper som 
uppmärksammas är i Bis 2004 är bland andra invandrare, de lågavlönade och 
socialt utslagna i USA och Europa, och de så kallade bibliotekarierna på Kubas 
oberoende bibliotek. 

                                                 
93 Steinsaphir, Marianne, ”På väg mot nationell samordning. KB-utredningen klar”, BBL 2004: 1, s. 7 
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Bibliotekets folkbildande roll är antagligen tydligare på Kuba än vad det är i Sverige. Här 
skyggar många biblioteksanställda för att ge uttryck för värdehierarkier i sitt urvalsarbete 
och förväxlar den berättigade åsikten att ”ingen skall ha rätt att bestämma över vad jag 
vill läsa” med bibliotekets unika samhälleliga uppdrag att förvalta och aktivt förmedla 
”kvalitet”.94

Debatten kring biblioteken på Kuba kretsar kring demokratifrågor som 
yttrandefrihet, censur, rätten till böcker och information – läskunnighet, och 
folkbildning. Frågan är om de omstridda oberoende biblioteken är bastioner för 
det fria ordet drivna av kubanska frihetskämpar eller om de helt enkelt är 
filialer för propaganda regisserade av USA lobbyister? 

I varje nummer presenteras ett projekt någonstans, bland annat i England, 
Tyskland och Danmark, där man arbetar med att utveckla bibliotekens 
verksamhet och bredda tillgängligheten för de grupper som av olika 
anledningar är underrepresenterade bland besökarna. Det vanligaste begreppet 
i dessa sammanhang är livslångt lärande (det verkar vara ett begrepp som 
används internationellt på ett sätt som folkbildning inte är. Lifelong learning, 
livslang læring), även om delar av projekten, exempelvis invandrarprojektet 
”låna en bibliotekarie” i Odense, definitivt har folkbildande inslag. 

Ändå är flera av de röster som talar om folkbildning i Bis 2004 påfallande 
kritiska. I Miklós Gulyás artikel om 70-talets pionjärverksamhet för invandrare 
beskrivs den svenska folkbildningstraditionen på biblioteken på följande sätt: 

Man ska inte tro att folkbiblioteksväsendet före pionjärernas tid var invandrarfientligt. 
Det svenska samhället har alltid varit filantropiskt, men dikterat av ”värdfolkets” smak 
och värderingar. Man saknade känsla för de egentliga behoven, det saknades kunskap om 
kulturerna. Biblioteken hade folkbildande och moraliserande medelklassmak. Detta var 
inte enbart negativt, men ofta saknades inlevelse.95

Likaså i Bengt Nermans svar ”Välviljans klassamhälle”, på Annika 
Christensens artikel om skönlitteratur inom folkrörelserna, märks en mycket 
skeptisk och avvaktande hållning till den svenska folkbildningstraditionen: 

”Arbetarnas bildningsarbete” betydde förstås inte alls arbetarnas bildningsarbete; det 
betydde ”bildningsarbetarnas” arbete på att ”bilda”; det vill säga forma, arbetarnas till den 
rätta uppgiften. Arbetarna skulle ha rätt form för att fylla sin uppgift.96

                                                 
94 Wettmark, Lennart, ”Fortsatt dialog kring Kuba”, Bis 2004: 1, s. 3 
95 Gulyás, Miklós, ”Vi krävde bara allas lika rätt till biblioteksservice”, Bis 2004: 2, s. 5 ff. 
96 Nerman, Bengt, ”Välviljans klassamhälle”, Bis 2004: 1, s. 20 
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Språkbruket i BBL och Bis 2004 
2004 är omstruktureringen av folkbiblioteken från kulturförmedlare till 
informationscentra fullbordad. På 90-talet diskuterades folkbildningsuppdraget 
i termer av fri tillgång till information och utbildning, och nu används 
begreppet i diskussionen kring skönlitteratur. 90-talets folkbildningsuppdrag 
har döpts om till livslångt lärande, och folkbildning har återigen börjat handla 
om kulturförmedling? 

Klart är att det första begreppet används för att tala vördnadsfullt om 
folkbibliotekens förtroendeuppdrag, medan det nya begreppet är förbehållet 
den verksamhet som är folkbibliotekens dagliga arbete. Detta därför att 
folkbildningens arv av ideellt arbete och social mobilisering passar bra för att 
tala om sådant man skulle vilja göra men inte tänker göra..? 

Sammanfattande synpunkter 
Det som slår mig efter denna genomgång av biblioteksdebatten, är hur 
oreflekterat begreppet folkbildning genomgående används, i såväl positiv som 
negativ bemärkelse. Bengt Nermans funderingar är ett undantag, det är sällan 
någon talare bekvämar sig med att tala om anledningen till att man använder 
begreppet på endera sättet. Ofta framgår det av sammanhanget ungefär vad 
talaren avser med begreppet, men få verkar fundera över begreppets dubbla 
natur: om begreppet används på ett nedsättande vis är det oftast i betydelsen av 
folkuppfostran, och används det på ett positivt sätt betyder det lärandets alla 
saliggörande effekter. Kanske är det just därför som begreppet är 
problematiskt? För att det används av vem som helst med ungefär samma 
precision som en ångvält? Begreppet ”livslångt lärande” används på ungefär 
samma vis, men det får inte lika stora konsekvenser i diskussionen, eftersom 
det inte är ett ideologiskt laddat begrepp. Jag kommer att återkomma till detta i 
följande kapitel.  
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Diskursanalys 

Två konkurrerande diskurser 
I undersökningen av styrdokument och tidskrifter syns tydligt hur väl diskursen 
och samhällsutvecklingen följer och påverkar varandra; att samhället och 
diskursen är oupplösligt sammanlänkade, just som Foucault hävdade. 
Samhällsklimatet på 1960- och 70-talet drev fram den nya kulturpolitiken, det 
fanns ett utbrett engagemang för att börja arbeta aktivt för att inkludera socialt 
exkluderade grupper som invandrare, funktionshindrade och äldre, genom 
olika typer av åtgärder. 

Dessa formuleringar som man tillsammans diskuterat fram genom remisser 
fick sedan genomslag i det mesta som skrevs, språkbruket i facktidningarna är i 
stort sett detsamma som i styrdokumenten (Bis utmärker sig dock ibland med 
tillspetsade formuleringar). I takt med att de politiska och kanske framförallt 
ekonomiska premisserna förändras, förändras också språkbruket både i 
styrdokument och i tidskrifter. 

Bland de diskurser som utgör biblioteksområdet är det två stycken som 
avtecknar sig tydligt i stort sett alla de citerade texterna: en 
folkbildningsdiskurs och en marknadsdiskurs. 

Folkbildningsdiskursen innefattar ett antal olika diskussioner: läsfrämjande 
arbete, uppsökande verksamhet inriktad på ”eftersatta grupper”, integration, 
kvalitetsdiskussioner kring inköp av medier, (förmedling av) skönlitteratur på 
bibliotek och teknik. 

Inom marknadsdiskursen ryms diskussioner om lönsamhet, 
professionalism och utvecklingen av yrkesidentitet, standardiseringsarbete och 
effektivitetsmätning.  
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I vilka sammanhang används folkbildningsbegreppet i debatten? – 
Kulturskymning 
I dessa diskurser blir folkbildning och livslångt lärande de flytande 
signifikanter som båda sidor söker erövra/dominera. Överlag åberopas 
folkbildningsidealet av dem som driver folkbildningsdiskursen, men det finns 
undantag på bägge sidor. Bland annat talar Conny Jacobsson om folkbildning 
som ett mål för sin entreprenörsverksamhet i Åre på 90-talet. Detta blev han 
dock hårt kritiserad för, han blev till exempel kallad för ”profithungrig 
entreprenör” av Bengt Holmqvist. 

Folkbildningsidealet åberopas i tider av bekymmer, då folkbiblioteken 
varit hotade av olika anledningar, exempel på detta var 90-talets 
besparingsåtgärder som ledde till diskussioner om avgifter på lån. 
Bibliotekslagen hade diskuterats sedan 1960-talet, men det krävdes alltså ett 
ifrågasättande av de svenska folkbibliotekens grundprinciper för att lagen 
skulle bli verklighet, och i den debatten var folkbildningsuppdraget ett viktigt 
argument. 

På 2000-talet är förvandlingen från manuellt till elektroniskt bibliotek i 
stort sett fullbordad, och nu börjar en del att efterlysa de gamla idealen, den 
gamla basverksamheten det vill säga förmedlingen av litteratur. På 70-talet 
talade man om att det behövdes en utveckling av 
(samhälls)informationsförmedlingen på biblioteken. I dag har denna utveckling 
genomförts, och nu undrar man vad som hände med böckerna. Bland annat 
syns önskemål om litteraturundervisning på bibliotekarieutbildningarna. 

Den förskjutning i fokus från kulturförmedling till informationsförmedling 
som nämnts i tidigare kapitel, skulle kunna vara en följd av kampen mellan 
dessa två diskurser. Den sorts kultur som förmedlas genom bibliotekens försyn 
är inte av en typ som är lämplig för ekonomisk vinning, snarare är den av en 
typ som kostar pengar. Således är kulturförmedling ett argument inom 
folkbildningsdiskursen, medan man inom marknadsdiskursen vill fokusera på 
folkbibliotekens informationsarbete. 

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildning är en verksamhet som går på tvärs igenom de båda 
diskurserna. I många fall används begreppet ”livslångt lärande” som synonymt 
med folkbildning, folkbildning i bemärkelsen frivilliga individuella studier, 
självbildning. Samtidigt är vuxenutbildning i högsta grad ett argument i 
marknadsdiskursen, för denna sida har den visat sig vara ett bärigt argument 
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för utökat stöd, datorer och pengar. För folkbiblioteken finns kanske inte så 
stort intresse längre, men för ett lärcenter är marknaden bättre. Ett bevis för att 
folkbiblioteken är en viktig beståndsdel i ”utbildningssamhället”. 

I detta sammanhang blir livslångt lärande ett slags fortbildning av 
medborgarna för att tillmötesgå företagsvärldens krav på specialkunskaper, 
eller en arbetsmarknadsåtgärd för de arbetslösa, till exempel i form av 
ytterligare platser för arbetslösa på folkhögskolor. Här är alltså folkbildning ett 
argument för lönsamhet. 

Detta skulle kunna förklara varför ordet folkbildning inte förekommer i 70-
talsdebatten, läget var inte tillnärmelsevis lika dystert då, tvärtom präglas 
diskussionen av optimism och framåtanda. Man hade de nya kulturpolitiska 
målen att arbeta efter, och man var överlag överens om vad man ville uträtta. 

Idag har mycket av det som man fruktade då inträffat; 
massmarknadslitteraturen har till stor del gjort sitt intåg på biblioteken, filialer 
läggs ned, delar av den uppsökande verksamheten håller på att avvecklas. 
Ingen talar längre om ”kommersialismens negativa verkningar” (utom i Bis). 
Kanske är det därför man talar nostalgiskt om folkbildningsidealet? För att vi 
vet att mycket av det där är historia nu.  

Ur det här perspektivet är livslångt lärande ett långt mindre obekvämt 
begrepp, ty det har inte samma starka tradition. Folkbildning är ett starkt 
ideologiskt laddat begrepp, medan livslångt lärande är ett relativt ”tomt” 
begrepp. Därför kan det användas förhållandevis fritt av båda sidor, att fyllas 
med lite vad som helst. Man behöver inte förklara vad man menar, och gör det 
inte heller. Ingen kräver någon förklaring.  

De värdeneutrala orden 
Undersökningen av styrdokument och debattartiklar visar att de skillnader i 
språkbruk som är tydligast är de tidsmässiga. Diskurserna spiller över i 
varandra och påverkar varandra; språket i 70-talets offentliga dokument 
återspeglas i Biblioteksbladets artiklar, och i ganska hög grad även i Bibliotek i 
samhälle. Man låter sig påverkas av varandra och använder sig i hög 
utsträckning av samma tidstypiska begrepp, det vill säga ”eftersatta grupper”, 
”massmarknadslitteratur” etc. Bis skiljer ut sig lite från de andra genom att 
använda ett mer utmanande ideologiskt språk, men samma formuleringar finns 
här, bara en aning mer vässade. 

Den utveckling som går att urskilja pekar på att man successivt överger 
sina ideologiskt präglade begrepp genom åren, till förmån för mer 
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individcentrerade, liberala formuleringar (såvida man inte är ute efter att göra 
en poäng av att använda ett värdeladdat ord i en debatt. Lite som att svära.). 

Tendensen pekar mot att man urholkar sitt språk på ideologiskt laddade ord 
av alla slag och strävar efter att endast använda värdeneutrala uttryck för att 
slippa tvetydigheter eller eventuella kvardröjande betydelser i ord, för att inte 
stöta sig med någon. Det är en allmän utveckling, man får till exempel inte 
längre säga ”handikappad” eller ”negerboll” längre, det heter ”chokladboll” 
och ”funktionshindrad”. Denna utveckling inverkar i hög grad på 
användningen av ideologiskt laddade begrepp som ”folkbildning”. 

De ”eftersatta grupper” som man ville nå på 70-talet kallas idag för de 
”socialt exkluderade”, ett ord med en betydligt högre abstraktionsgrad. Det 
som normalt händer när man höjer abstraktionsnivån i en text, är att man lägger 
ett större avstånd mellan ämnet och läsaren, man vill distansera sig från läsaren 
och eventuellt leda sin läsare att läsa med ett mer analytiskt kliniskt öga. 
Följden blir att läsaren inte engagerar sig känslomässigt på samma sätt som om 
man använder konkreta värdeladdade ord. 

Som exempel på denna utveckling kan vi också se den ökade 
användningen av nya neutrala begrepp som ”livslångt lärande” och ”informella 
studier” istället för begrepp som ”folkbildning”. 

Utvecklingen är tydligast i de statliga styrdokumenten, där är språket allra 
mest urvattnat, i fackpressen är skillnaderna mellan olika skribenter stora, och 
orden används lite hur som helst. Det är egentligen en högst begriplig skillnad; 
språket i nationella (och internationella) politiska dokument tröskas igenom 
remisser och förhandlingar, och när ju mer man behöver kompromissa med 
språket för att komma överens, desto mer neutralt blir det. 

Denna utveckling har också spridit sig vidare till tidskrifterna. Till 
Biblioteksbladet, mer än till Bibliotek i samhälle, där det fortfarande finns 
skribenter som talar om kommersialismens negativa verkningar.  

Rörelsen bort från de ideologiska, auktoritära formuleringarna kan ses som 
ett genuint försök till att etablera en handlingsfrihet åt individen, att sluta 
uppfostra. (Även om vi sett att även ett begrepp som livslångt lärande som vid 
första anblick tycks till intet förpliktigande, kan innehålla element av styrning.) 
Samtidigt är auktoritära formuleringar provocerande, de inbjuder till 
ifrågasättande. Om man vill undvika att bli ifrågasatt är det således en bra idé 
att använda sig av ett nedtonat språk – särskilt om andemeningen är den 
samma. Makt är mer effektiv när den är dold, enligt Foucault. Det kan alltså 
vara idé att vara uppmärksam också på de formuleringar som vid första anblick 
inte säger särskilt mycket. 
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Folkbildning och Livslångt lärande – är det någon skillnad? 
Då återkommer vi till frågan som ställts i föregående kapitel, vad är det 
egentligen för skillnad på folkbildning och livslångt lärande? Begreppet 
”livslångt lärande” kan sägas vara en del av folkbildningsdiskursen i 
biblioteksvärlden. Idén om bildning och lärande som ett livslångt projekt är 
gemensam för båda begreppen. Däremot saknas den dimension av social 
mobilisering och gemenskap som begreppet folkbildning implicerar, ”livslångt 
lärande” är ett individcentrerat begrepp97. Man skulle således kunna se 
”livslångt lärande” som en modernisering av folkbildningsbegreppet, en 
version anpassad till 2000-talets kunskapssamhälle, och samtidigt en återgång 
till det individcentrerade självbildningsidealet som genomsyrade delar av 
folkbildningsverksamheten i början av 1900-talet.  

Detta vore emellertid inte en fullständig bild av begreppet såsom det 
använts i debatten. I diskussioner kring bibliotekens bildningsuppdrag/arbete 
har begreppet ”livslångt lärande” ofta behäftats med helt andra ambitioner, det 
har presenterats som en lösning på arbetsmarknadens växande krav på 
specialkompetens och fortbildning. Ett alltigenom samhällsnyttigt uppdrag som 
har mycket lite med individens personliga bildningssträvanden att göra, snarare 
blir det livslånga lärandet i detta ljus en ny marknadsanpassad form av 
medborgarbildning.  

Begreppet ”livslångt lärande” dras, vid närmare anblick, med samma 
motsättningar och inre spänningar mellan frihet och styrning som 
folkbildningsbegreppet. Utan närmare påseende har ”livslångt lärande” 
emellertid en betydligt frihetligare klang än folkbildning, och används således 
oftare. 

Makt i kunskapens korridorer 
Michel Foucault konstaterar i Diskursens ordning att alla utbildningssystem 
genomsyras av makt och politik98. Folkbildningens försvarare har hela tiden 
försökt att komma runt detta faktum genom att hävda att den är frivillig och 
demokratiskt styrd, men till syvende och sist är det alltid någon som 
bestämmer vilka böcker som köps, vem som föreläser, vilket kursutbud man 
skall erbjuda etc. Staten dikterar villkoren genom att bestämma reglerna för 
bidrag till verksamheten, ledningen bestämmer vilket material och vilka 
aktiviteter som skall erbjudas kursdeltagare, medan kursdeltagare påverkar 
                                                 
97 Klasson, 1997, s. 17 
98 Foucault, 1993, s. 31 
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genom att delta eller visa sitt missnöje, och bibliotekarier bestämmer vilka 
böcker som är av tillräckligt god kvalitet för att bidra till medborgarnas 
bildning.  

Fenomenet folkbildning är hur man än ser på det, som Foucault säger, 
alltigenom genomsyrat av maktutövning från olika håll. Ändå anser jag att 
folkbildningens komplicerade natur är väl synlig i namnet; kombinationen av 
orden ”folk” och ”bildning” är laddad av alla de disparata värderingar som 
dessa två ord var för sig implicerar, vilka diskuterats i det tidigare avsnittet om 
folkbildningens många anleten. Folkbildning är ett begrepp med en hög profil, 
som inbjuder till diskussion, vilket är anledningen till att det ibland utsatts för 
hård kritik.  

Begreppet ”livslångt lärande” är ett begrepp utan ideologiskt bagage, vilket 
innebär att det kan användas lite hur som helst, av vem som helst utan att det 
skapar någon diskussion, vilket framgår av de styrdokument och artiklar som 
diskuterats i uppsatsen. Begreppet har som tidigare konstaterats, bland annat 
använts både som en synonym till ”självbildning” och ”medborgarbildning”, 
utan att någon diskussion kring begreppets innebörd uppstått. Jag anser att 
detta gör ”livslångt lärande” till ett begrepp som bör betraktas med minst lika 
stor vaksamhet som folkbildningsbegreppet. Vad menar folk egentligen när de 
pratar om livslångt lärande? 

Begreppet ”livslångt lärande” ingår i en diskurs som, liksom Foucault 
uttryckte det, försöker ”framstå som att den inte är något att bry sig om”, 
medan den i själva verket är just ”det för vilket, genom vilket man slåss – den 
makt man försöker erövra.”99  

                                                 
99 Foucault, 1993, s. 8 
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Slutdiskussion 

I ljuset av den utredning som genomförts skall det så göras ett försök att 
besvara de frågor som ställdes i uppsatsens inledning. Den första frågan 
handlade om hur folkbildningsbegreppet använts i debatten från 1974 fram tills 
idag. Trots att begreppet folkbildning förekommer i många olika sammanhang 
i debatten, och ur många olika synvinklar, så är det ett perspektiv som 
överväger.  

Folkbildning används allt som oftast som ett argument för att försvara 
folkbibliotekens samhällsansvar som bildningsinstitution i diskussioner kring 
ämnen som uppsökande verksamhet, inköp av medier, kulturförmedling etc., 
för att tillföra en ideologisk dimension till en debatt som ofta präglas av 
effektivitetstänkande. Den kanske näst vanligaste infallsvinkeln är kritiken av 
folkbildning i bemärkelsen folkuppfostran 

Den andra frågan som ställdes var på vilket sätt som 
folkbildningsbegreppet förändrats sedan 1974. Denna fråga har visat sig svår 
att besvara. Begreppet folkbildning har aldrig varit entydigt, det har lika 
många betydelser som användare och betydelserna kan ibland vara diametralt 
motsatta. På frågan om hur begreppet förändrats de senaste trettio åren kan 
man således svara att begreppet är i ständig förändring, och att det egentligen 
enligt samma logik inte förändrats alls. Folkbildningsbegreppet har, liksom 
alltid, sina tillskyndare och sina belackare. 

Å andra sidan kan man välja att se uppdykandet av närliggande 
konkurrerande begrepp som en slags förändring, åtminstone i begreppets 
förutsättningar; en förändring i folkbildningsdiskursen. Som jag ser det har det 
skett en förskjutning, en artikulation om man så vill, till 
folkbildningsbegreppets nackdel, där begreppet ”livslångt lärande” tagit över 
mycket av den betydelse som folkbildningsbegreppet tidigare haft. 

Den sista frågeställningen handlade om vad en eventuell förändring av 
folkbildningsbegreppet skulle kunna få för konsekvenser för folkbibliotekens 
arbete. Min uppfattning är att fokuseringen på begreppet ”livslångt lärande” är 
ett symptom på marknadsdiskursens utbredning i samhället i allmänhet, och i 
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folkbiblioteksvärlden i synnerhet. Detta leder i sin tur till en utbredning av det 
effektivitetstänkande och prestationsinriktade arbetssätt som Lyotard talade 
om.100 – Allt skall värderas efter hur ”systemeffektivt” det är. 

Folkbiblioteken tvingas (eller väljer) att lägga fokus på prestationer, att 
mäta hur mycket nytta man gör. I en sådan diskussion är de ideologiskt färgade 
begreppen inte till någon större hjälp, snarare är de en belastning, ett bevis på 
att man inte platsar i ett modernt marknadsanpassat samhälle. Således tvingas 
man söka efter nya mer användbara formuleringar. Följden av att använda 
dessa nya från ideologiskt rentvättade begrepp blir naturligtvis att idéerna blir 
lidande. 

I ett samhälle där alla är studenter – vem arbetar? 
I 2004 års utgivning av BBL förekommer hela tiden begreppen 
kunskapssamhälle och utbildningssamhälle (de förekommer även i de tidigare 
upplagorna, men inte lika frekvent). Det sägs att vi nu lever i ett 
kunskapssamhälle, men samtidigt visar rapport efter rapport att vi kan mindre 
och mindre. Den senaste rapporten från Pisa-studien visar att svenska 
skolungdomar blir allt sämre på att läsa och räkna. Fler och fler lämnar 
gymnasiet med ofullständiga betyg och universiteten klagar över sjunkande 
kunskapsnivåer hos studenterna.  

Samtidigt ökar antalet studenter på universitet och högskolor, regeringen 
har som mål att femtio procent av alla som tar studenten skall gå vidare till 
högre studier. Fler och fler högskolor får universitetsstatus (samtidigt som 
universitetens status dalar?) och fler och fler yrkesutbildningar ombildas till 
högskolor. Dessutom hänvisas fler och fler arbetssökande till folkhögskolor 
och vuxenutbildningar av olika slag. 

Begreppet livslångt lärande är symptomatiskt – utbildning håller på att bli 
en livsstil. Man utbildar folk för att sysselsätta dem, för att de skall ha något att 
göra. Problemet med alla dessa livstidsstudenter (som kan mindre och mindre) 
är att färre och färre arbetar, eftersom alla studerar, vilket inte är någon särskilt 
lönsam aktivitet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, och att ingen har råd att 
betala de välutbildade akademikerna som långt omsider träder ut ur 
utbildningssystemen med jättelika studieskulder. Då blir de arbetslösa och 
måste utbildas mer. 

                                                 
100 Nilsson, 1999, s. 45 f. 
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Där man tidigare eftersträvade bildade medborgare som kunde ta del av och 
delta i samhällsdebatten och kulturlivet, eftersträvas nu 
informationskompetenta medborgare, som med hjälp av Internet, 
databassökningar och omvärldsbevakning…kan ta del av samhällsdebatten och 
kulturlivet. 

På 70-talet försökte man infria sina mål genom läsfrämjande arbete, 
läsningen såg man som inkörsporten till bildning, kunskap i stort. Nu försöker 
man uppnå informationskompetenta (bildade) användare genom att undervisa 
medborgare i söktekniker och värdering av information. 

Samhället har onekligen förändrats de senaste trettio åren, och det måste 
biblioteken också för att kunna fortsätta vara relevanta, det är absolut 
nödvändigt för biblioteken att hänga med sin tid, och det gör man också. När 
man emellertid bara talar om informationskompetens kanske man glömmer att 
det är omöjligt att värdera information i ett skrivet dokument för den som inte 
kan läsa. 

Folkbiblioteken får inte glömma bort sina gamla värderingar, sitt arv, för 
då riskerar man att uppslukas av utvecklingen och göra sig själva överflödiga. 
Informationssökning och strukturering av information finns det många andra 
än bibliotekarier som ägnar sig åt idag, andra som är mycket skickliga, men få 
om någon alls gör det med det idealistiska motivet att tillhandahålla 
information till alla, för att stärka demokratin. Det är det som är bibliotekets 
särart och styrka, och den är viktig. 

Jag tror att (vissa av) folkbiblioteken skulle må bra av att skifta fokus lite 
från sin ”spetskompetens inom utbildningssamhället” och fundera på det man 
kan sedan många år tillbaka, att hjälpa folk att finna värdet och glädjen i att 
läsa, skriva och tillägna sig kunskap inte bara genom databassökningar, men 
via böcker, filmer, serier och kanske till och med fantasi? Kanske politiker blir 
glada av att höra termer som kvalitetsarbete och information literacy, men 
besökarna blir det nog inte. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur folkbildningsbegreppets 
utveckling i folkbiblioteksdebatten har sett ut under de senaste trettio åren. 
Uppsatsens frågeställningar var: hur har folkbildningsbegreppet förändrats 
sedan 1974, och vad får det för konsekvenser för folkbibliotekens verksamhet?  

För att besvara dessa frågor valde jag dels att studera ett antal politiska 
styrdokument, och dels att studera hur begreppet använts i två 
bibliotekstidskrifter, det politiskt obundna Biblioteksbladet och den 
socialistiska Bibliotek i samhälle. Källorna har studerats ur Ernesto Laclaus 
och Chantal Mouffes diskursteoretiska perspektiv, och resultatet diskuteras 
utifrån Michel Foucaults idéer om makt och kunskap. 

Undersökningen av styrdokument och debattartiklar visar att 
folkbildningsbegreppet framför allt förekommit i diskussioner kring 
folkbibliotekens uppsökande verksamhet, läsfrämjande arbete och 
kvalitetskriterier för inköp av litteratur. 

Både i styrdokument och i tidskrifter är folkbildning ett levande begrepp 
som används, men utvecklingen tycks peka mot en utbredd användning av 
nyare mer neutrala begrepp, varav ”livslångt lärande” tycks vara det vanligaste. 
Min slutsats är att denna utveckling beror på att folkbildningsdiskursen som på 
1970-talet dominerade folkbiblioteksdebatten alltmer får lämna plats åt en 
marknadsdiskurs, där ideologiskt präglade begrepp som folkbildning inte 
fungerar särskilt väl. 

Jag anser emellertid att folkbildningstraditionen inom folkbiblioteken trots 
sitt tvetydiga innehåll är värd att vårda, och ha i åtanke i diskussioner kring 
folkbibliotekens framtida utveckling. Jag anser dessutom att begreppet 
”livslångt lärande” endast är skenbart neutralt, och att det används för politisk 
styrning i lika hög grad som folkbildningsbegreppet. 
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