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Inledning 

Jag läste en artikel i Dagens Nyheter från år 2005 om Igor Dolutskij, 
historielärare i Moskva, som året dessförinnan hamnat i onåd hos de styrande i 
Kreml då hans bok Otetjestvennaja istorija XX veka (Fosterlandets historia 
under det 20:e århundradet) ansågs svärta ned landets historia. Följden blev att 
den förbjöds i skolundervisningen dess popularitet till trots, samt att förlaget 
beslöt stoppa en redan planerad tryckning av boken. President Vladimir Putin 
hade en tid dessförinnan yttrat att läroböcker bör ”ingjuta en känsla av stolthet 
över vår historia och vårt land”.1

Ryssland söker sin identitet, medborgarna söker sin. Det råder stor 
förvirring och osäkerhet. Drastiska växlingar har skett på kort tid då landet gått 
från kommunism till en kapitalism där det mesta är till salu. Detta medför 
givetvis att funderingar väcks kring den egna individuella rollen, men även 
kring den roll landet har att spela. Hur formas en ny identitet och hur befästs 
den? Hur skaffar man sig legitimitet? 

Min ursprungliga tanke med denna uppsats var att undersöka hur de ryska 
folkbiblioteken förhåller sig till det faktum att det sedan år 2001 finns ett 
statligt program för patriotisk fostran av den Ryska Federationens medborgare. 
Jag ville ta reda på hur man som samhälls- och kulturinstitution känner inför 
det. Jag började leta efter en kritisk diskussion, men tvingades ge upp eftersom 
den så klart lyste med sin frånvaro. Syftet med uppsatsen blev istället att 
undersöka folkbibliotekens roll i gestaltandet och befästandet av en rysk 
nationell identitet idag. Vad kan de bidra med genom sin verksamhet och hur 
uppfattar de själva sin roll? 

Alla citat i uppsatsen som från början varit på ryska återfinns i min 
översättning. Eftersom ryskan använder sig av det kyrilliska alfabetet har det 
varit nödvändigt att translitterera och transkribera titlar, författarnamn och 
annat som förekommer i denna text.2 I ryskan skiljer man mellan rysk (russkij) 
                                                 

 

1 Winiarski, Michael ”Sovjet, det sista halmstrået” DN Kultur Essä, 050223. 
2 Jag har gjort en s.k. vetenskaplig translitterering utifrån Accessionskatalogens regler för det kyrilliska 
alfabetet. Denna används för titlar och författarnamn i den löpande texten som återfinns i litteratur- och 
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och ryssländsk (rossijskij), där det förra betecknar etniska ryssar och det senare 
alla medborgare i den Ryska Federationen – oavsett etnicitet. Jag kommer dock 
inte följa denna uppdelning eftersom vi på svenska normalt inte gör någon 
åtskillnad här och därför kommer, när inget annat nämns, rysk genomgående 
beteckna alla medborgare i den Ryska Federationen. 

Bakgrund 
Här vill jag ge en bakgrund till de två stora beståndsdelarna i denna uppsats, 
nämligen något om den ryska befolkningens historia och självbild, samt 
framväxten av de ryska folkbiblioteken. Detta görs i förhoppningen om att det 
ska underlätta för läsaren att förstå dagens situation i Ryssland, vilken ju är 
temat för denna uppsats. Hoppas även på att ett vidgat perspektiv ska göra det 
hela mer intressant. 

Ryssland och dess befolkning 
Ryssland utgör tillsammans med Ukraina och Vitryssland de utifrån språk 
definierade östslaviska länderna. Dessa länder har en gemensam 
ursprungshistoria i Kievriket, Rus’, vilken föranlett vissa ryssar att ödmjukt 
hävda en gemensam rysk nationalitet för dem alla.3 Slavisten Per-Arne Bodin 
beskriver förhållandet på följande sätt: 

Ryssar, russkie, har bildats direkt ur ordet Rus’, vilket naturligtvis är mycket förvirrande. 
Kievrikets och Rysslands befolkning har samma beteckning […]. Senare har man bildat 
ett adjektiv till ordet Rossija, rossijskij, som betecknade det som hänförde sig till det 
ryska imperiet, oberoende av det nationellt ryska. Idag används ordet rossijane, också 
bildat på ordet Rossija, som beteckning på ryssländare. Så kallas officiellt medborgarna i 
Ryska federationen, oberoende av etnisk bakgrund. 

Rus’ kan alltså beteckna hela det östslaviska området, Rossija bara det ryska. Att 
svenska liksom de flesta andra språk inte skiljer mellan namnet Rus’ och Rossija gör en 
förvirrad situation ännu mera förvirrad.4

Ryssland har en mycket intressant historia med dels tsaristiskt, dels 
kommunistiskt styre. Man svor tsaren och den ortodoxa kyrkan trohet och 

 
källförteckningen, samt i fotnoter kopplade till denna, enl. Strömquist, Siv, Uppsatshandboken. Råd och 
regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, 2006, s. 129 ff. 
 När det gäller transkribering i löpande text (ej kopplad till fotnoter, samt litteratur- och källförteckning) 
har jag följt en för svenska språket framarbetad version hämtad ur Svenska skrivregler, 2005, s. 193 ff.  
3 Bodin, Per-Arne, 2000, Ryssland:  idéer och identiteter, s. 32 f. 
4 Bodin, 2000, s. 36 f. 
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senare den socialistiska ideologin. Vad sluter man upp kring idag när Ryssland 
sett femton år av demokrati? Vad innebär det att vara ryss idag?5

År 988 antog man, enligt Nestorskrönikan, i Kievriket den kristna lära från 
Bysans – och Konstantinopel.6 Detta skapade en identifikation med den 
bysantinska kulturen, men man levde även nära flera asiatiska folk vilka man 
tog intryck av. Detta förstärktes ytterligare på 1200-talet, då mongoler och 
tatarer anföll Kievriket och gjorde det till del av sitt välde. De ryska furstarna 
kom att bli khanens vasaller under 250 år. Kievriket föll samman och efter att 
ha besegrat mongoler och tatarer utvecklades Moskvariket till en rysk 
centralstat där sedermera Ivan den förskräcklige, 1547, skulle bli den förste att 
låta kröna sig till ”tsar av hela Ryssland”.7 Riket expanderade stort söder- och 
österut. 

I början av 1600-talet valdes den första av ätten Romanov till tsar och de 
behöll denna titel fram till några månader före oktoberrevolutionen 1917 då 
Nikolaj II abdikerade. 

Under 1600-talet lagfästes även böndernas livegenskap. Mot slutet av 
århundradet började Ryssland, under tsar Peter den store, blicka västerut och 
Västeuropa kom att bli den förebild man reformerade militären, skolan och 
förvaltningen efter. Den nya huvudstaden S:t Petersburg byggdes som ett 
fönster mot Europa. Stormakten Ryssland växte sig allt större men drogs också 
med djupa klasskillnader, bönder i livegenskap och analfabetism. Etniskt 
ursprung var av mindre intresse än exempelvis religiös tillhörighet för de ryska 
”imperiebyggarna”.8 Västerniseringen fortsatte även under Katarina den stora, 
som bland annat tog till sig de franska upplysningsidéerna. Med tiden skedde 
en tydligare polarisering mellan reformivrare och mer konservativa; zapadniki 
(västermän) och slavofiler. De förra var anhängare av väst och de senare 
förespråkare av det typiskt ryska, såsom tsaren och den ortodoxa kyrkan. Man 
kan än idag se spår av dessa båda tankeriktningar i den ryska debatten.9 
Rysslandskännaren Ebba Sävborg pekar i sammanhanget exempelvis på 
självmystifiering:  

                                                 
5 Här borde det till exempel egentligen stå ryssländsk, eftersom det inte är etnisk ryss som åsyftas. 
6 I Nestorskrönikan som antas ha nedtecknats på 1100-talet av en munk i Kiev återberättas Rysslands 
tidiga historia. Denna krönika har påverkat alla påföljande ryska krönikor. 
7 Landguiden: Ryssland - Äldre historia, www.landguiden.se (070412). 
8 Suny, Ronald Grigor, 1993, The Revenge of the Past. Nationalism, Revolution, and the Collapse of the 
Soviet Union, s. 25. 
9 Sävborg, Ebba, 2007, Ryssland – buse eller bundsförvant?, s. 12 f. 
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Självmystifiering har blivit något av en rysk specialitet och har odlats av såväl filosofer 
som skönlitterära författare och politiker ända in i våra dagar. Särskilt populär har 
självmystifieringen varit när omvärlden tagit avstånd från Ryssland och dömt ut landet 
som ”oeuropeiskt”, efterblivet och farligt.10

Kraven på sociala och politiska reformer växte med tiden och i samhället rådde 
svåra spänningar. Man krävde tsarens abdikering och ett slut på livegenskapen, 
samtidigt fanns som sagt starka krafter som verkade till förmån för tsar och 
ortodoxi. Tiden präglades av utbredd terrorism. 1906 infördes en författning 
och duman grundades, men det räckte inte och genom revolutionen 1917 tog 
kommunisterna med Vladimir Lenin i spetsen makten. Marxism-leninismen 
blev nu den officiella ideologin. 1922 bildades Sovjetunionen med den Ryska 
sovjetiska federala socialistiska republiken, RSFSR, som en del. Unionen sades 
vara frivillig, men eftersom makten låg hos kommunistpartiet förhöll det sig 
inte så i realiteten. Istället utvecklas ett allomfattande kontrollsystem bestående 
av det enda tillåtna partiet, staten och säkerhetstjänsten.11

Marxisterna avfärdade tanken på etniskt grundade nationalstater, eftersom 
man menade att klass istället borde utgöra grunden för ett framtida nationslöst 
samhälle i vilket den nya sovjetiska människan skulle verka. De olika folken 
hade således inget politiskt självstyre, men uppmuntrades att tala sitt 
modersmål och upprätthålla sin kultur. Detta ledde givetvis till spänningar och 
historikern Ronald Grigor Suny talar om Sovjetunionen som ”a prisonhouse of 
nations”.12

1924 dog Lenin och Josef Stalin blev ny ledare. Han omgavs av en ofantlig 
personkult och landet blev än mer slutet och inåtvänt. Under Det stora 
fosterländska kriget miste minst 27 miljoner ryssar livet, men Sovjetunionen 
framstod ändå som den enda verkliga stormakten i Europa.13 Innan Stalin dog 
1953 hade miljontals människor dessutom dött i svält till följd av 
tvångskollektivisering av jordbruket, medan andra dött i arbetsläger eller i rena 
avrättningar för att de var s.k. folkfiender. Stalins makt var, liksom tsarernas, 

                                                 
10 Sävborg, 2007, s. 13. 
11 Landguiden: Ryssland - Äldre historia, www.landguden.se (070412). 
12 Bacon, Edwin med Wyman, Matthew, 2006, Contemporary Russia, s. 37; Suny, Ronald Grigor, 1993, 
s. 4 & citatet är fr. s. 113. 
13 Landguiden: Ryssland - Äldre historia, www.landguden.se (070412). När man talar om Det stora 
fosterländska kriget menar man perioden från juni 1941 till maj 1945; från det att Tyskland anföll 
Sovjetunionen och fram till de allierades seger. 
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oinskränkt och han kunde agera som han fann lämpligt i frånvaro av både 
demokrati och yttrandefrihet.14

Decennierna mellan Stalin och Michail Gorbatjov rymde först en något 
mjukare linje under Nikita Chrusjtjov, men sedan en rejäl åtstramning och 
stagnation under Leonid Brezjnev, Jurij Andropov och Konstantin Tjernenko. 
När Gorbatjov kom till makten 1985 befann sig landet i djup kris. Han försökte 
reformera systemet, men det var som om en snöboll av glasnost’ och 
perestrojka satts i rullning och bara växte och växte och snart förklarade sig de 
gamla sovjetstaterna självständiga efter mönster från andra östeuropeiska 
länder.15 Sovjetunionen föll ihop. 

[…] social integration och gemensamma politiska institutioner saknades då partiapparatur 
och maktstruktur föll sönder. De nya sociala rörelserna fick en etnisk form därför att detta 
var det mest näraliggande svaret på osäkerhet i ett institutionellt vakuum. Här fick 
kollektiv identitet ett fäste i den flytande krissituation som uppstod.16

Från 1991 och framåt 
Efter Sovjetunionens fall var det många som oroade sig för att Ryssland med 
sin regionala indelning skulle gå samma öde tillmötes, men det har alltså inte 
skett. Landets befolkning utgörs idag av ungefär 80 procent etniska ryssar och 
övriga 20 procent utgörs av mer än 100 olika etniska grupper.17

Rysslands förste president Boris Jeltsin upplöste och förbjöd det sovjetiska 
kommunistpartiet och därefter, i december 1991, upplöstes även formellt 
Sovjetunionen. Ett ekonomiskt reformprogram infördes och priserna släpptes 
fria. Inflationen gjorde människor utblottade och det var en tid av kaos. 1993 
infördes en ny författning som gav presidenten stor makt på parlamentets 
bekostnad. Rent krig utbröt 1994 i Tjetjenien till följd av den 
självständighetsförklaring man där tidigare uttalat och denna konflikt är än 
idag olöst. Övergången från ett system till ett annat medförde inte bara 
negativa födelsetal, vilka för övrigt håller i sig än idag, och en plötslig 
avsaknad av social trygghet, utan även en smärtsam omvärdering av 74 år 
präglade av kommunism. Många betraktar denna period endast som ett 
misstag; en parentes. Den ortodoxa kyrkan däremot har växt sig stark under 

                                                 
14 Sävborg, 2007, s. 14. 
15 Glasnost’ betyder offentlighet och syftar framför allt på öppenhet i den politiska debatten, samt i 
media. Perestrojka betyder ombyggnation; omorganisering och syftar i detta sammanhang främst på den 
ekonomiska sfären. 
16 Østerud, Øyvind, 1997, Vad är nationalism?, s. 52 f. 
17 Landguiden: Ryssland - Befolkning och språk, faktablad, www.landguiden.se (070412). 
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dessa år och är en viktig enande kraft. Faktum är att den ryska ortodoxa kyrkan 
genom en kyrkolag från 1997 fått en privilegierad ställning i förhållande till 
övriga religioner och religionsutövare i landet trots att flera av dessa varit 
etablerade länge i Ryssland, såsom islam och judendom.18

I mars 2000 fick Ryssland en ny president, Vladimir Putin. Han sågs och 
ses fortfarande av många som den starke ledare landet behöver. Han säger sig 
vilja arbeta för att få bort den utbredda korruptionen och bekämpa den s.k. 
terrorismen från Tjetjenien. Han har sin bakgrund i den gamla 
säkerhetstjänsten KGB, nuvarande FSB, och banden dit är fortfarande starka. 
Den politik som bedrivs är hårt centraliserande och alltmer makt samlas hos 
presidenten och hans förtrogna i Kreml. De rikstäckande medierna är idag i 
mycket stor utsträckning Kremlkontrollerade och säkerheten för undersökande 
och obekväma journalister är i det närmaste obefintlig. Därtill är det civila 
samhället svagt och har försvagats ytterligare under Putins tid vid makten. 
Frivilligorganisationer, både inhemska och utländska, begränsas i sin 
handlingsfrihet genom nya lagar.19 ”Staten är den högsta manifestationen av 
den ryska civilisationen”, skriver Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår 
tid, och tillägger att den även är central för imperietanken.20 Ryssland med sina 
naturtillgångar är en viktig energileverantör och det är inte otroligt att detta kan 
göra landet till en ny stormakt. 

Under Putins tid i Kreml har nationalismen blivit alltmer rumsren. Den innefattar också 
en rehabilitering av vissa inslag i den sovjetiska historien, i synnerhet sådant som kan ges 
en patriotisk tolkning.21

Sedan år 2001 finns i Ryssland ett statligt program för patriotisk fostran av 
medborgarna, vilket ska tjäna till att skapa en ökad känsla av gemenskap och 
därmed motverka extremism i olika former, samt de starka främlingsfientliga 
och antisemitiska krafter som idag vuxit sig starka. 

De ryska folkbibliotekens utveckling 
Då kommunisterna tog över makten i Ryssland blev biblioteken viktiga 
verktyg för spridandet av de socialistiska idéerna. Det förrevolutionära 
bildningsidealet ansågs nu alltför borgerligt och istället blev biblioteken 
                                                 
18 Bodin, Per-Arne, 2006, Ryssland och Europa: en kulturhistorisk studie, s. 140. 
19 Sävborg, E., Putins Ryssland, 2004, s 14; Sävborg, 2007, s. 18 ff.; Landguiden: Ryssland - Aktuell 
politik, www.landguiden.se (070412). 
20 Larsson, Reidar, 2006, Politiska ideologier i vår tid, s. 214. 
21 Sävborg, 2007, s. 17. 
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språkrör för partiets politik.22 I en text om inspektionen av bibliotek först 
publicerad i juni 1931 står att ”massorna är i behov av kunskap och 
möjligheten att utbilda sig likt fågeln behöver vingar för att flyga”.23 Man 
räknade med att i alla fall en grundutbildning krävdes för att väcka massornas 
klassmedvetenhet. De s.k. massbiblioteken skulle kämpa mot analfabetism och 
vara en folkets uppfostrare. På detta sätt skulle sedan arbetarna och bönderna 
lättare kunna organiseras i kampen för socialismen.24 Den tekniska 
utvecklingen, industrialiseringen och omorganiseringen i Ryssland ställde krav 
på ökad kunskap hos arbetarna, vilket fick till följd att biblioteken utsattes för 
ett långt större tryck än tidigare. Detta kom att tydliggöra bibliotekens 
uppenbara brister vad gällde inte minst bokbestånd, men även avsaknaden av 
ett fungerande nätverk.25

Landets privata boksamlingar, samt samlingar av annat tryckt material 
förstatligades, vilket förde med sig att de blev allmän egendom. 
Glavpolitprosvet, Kommittén för det politiska upplysningsarbetet, bar 
huvudansvar för organiseringen av detta. Med dessa nya böcker kunde 
specialbibliotekens samlingar kompletteras, samt nya massbibliotek öppnas.26 
När böckerna katalogiserades utgick man från ett marxist-leninistiskt 
perspektiv och följde helt partiets riktlinjer.27

When one reads over Il’ich’s [Lenin’s] statements on library matters one feels how 
important and vital they are. Library matters were very near to his heart. He knew from 
experience how terribly far behind our country was on this front. When in power, 
Vladimir Il’ich devoted much time to promoting the growth of the library network and 
equipping it as well as possible.28

Lenin, som länge vistats utomlands, hade tagit intryck av det system med 
public libraries som fanns i väst och ville införa detta västerländska 
bibliotekssystem i Ryssland.29 För att praktiskt genomföra detta bildades 
                                                 
22 Sokolov, Arkadii, 1992, ”Waiting for Perestroika” Russian Libraries in Transition: An Anthology of 
Glasnost Literature, red. Dennis Kimmage, s. 46. 
23 Krupskaja, Nadežda Konstantinovna, 1976, O bibliotečnom dele: izbrannye raboty, s. 126 f. 
24 Martos, Elena, 2002, Folkbibliotek i Ryssland. Bibliotekens roll i det postsovjetiska samhället, 
s. 10 & 19. 
25 Lenin, Krupskaia and Libraries, 1968, red. S. Simsova, s. 9. 
26 Lenin i bibliotečnoe delo, 1969, red. K.I. Abramov, m.fl., s. 271 ff. & 280 f.; Lenin, Krupskaia and 
Libraries, 1968, s. 39; Raymond, Boris, 1979, Krupskaia and Soviet Russian Librarianship, 1917–1939, 
s. 49 & 51 f. 
27 Lerner, Frederick A., 2001, The Story of Libraries. From the Invention of Writing to the Computer Age, 
s. 151; Andersen, Axel, Friis-Hansen, J.B. & Kajberg, Leif, 1985, Libraries and Information Centres in 
the Soviet Union, s. 67 ff. 
28 Lenin, Krupskaia and Libraries, 1968, s. 9. 
29 Lenin, Krupskaia and Libraries, 1968, s. 37; Lenin i bibliotečnoe delo, 1969, s. 53 & 269 f. 
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Tsentral’naja mezjduvedomstvennaja bibliotetjnaja komissija, en central 
övergripande bibliotekskommitté som samverkade med Glavpolitprosvet.30 För 
att biblioteken skulle bli så bra som möjligt föreslog han att dessa skulle 
kontrolleras genom en kontinuerlig insamling av statistik kring exempelvis 
utlån, öppethållande och antal besökare. Detta var tänkt att leda till en sorts 
tävlan om vilket bibliotek som bäst anammat det västerländska systemet och 
infört flest förändringar.31

Nadezjda Krupskaja var en av Sovjetunionens ledande biblioteksteoretiker 
och tillika Lenins fru. Hon vidareutvecklade Lenins idéer inom 
biblioteksområdet i egenskap av statsråd för utbildningsfrågor, samt ordförande 
i Kommittén för det politiska upplysningsarbetet. Tillsammans med Lenin 
myntade hon begreppet ”det socialistiska biblioteket”, vilket till skillnad från 
public library i väst syftade på ett bibliotek som alltid ställer proletariatets 
intressen i fokus.32

Det betonades att fler bibliotek behövdes ute i byarna för att överbrygga 
skillnaden mellan städernas och landsbygdens kultur och det inrättades även ett 
flertal mindre läsrum, små lärocentran, i byarna, samt mobila bibliotek och 
uppsökande verksamhet på till exempel arbetsplatser.33

Åren efter revolutionen spelade massbiblioteken en stor roll för skapandet 
av det socialistiska samhället och bibliotekarien borde, enligt Krupskaja, vara 
en propagandist. Genom att skaffa sig kännedom om sina läsare skulle 
bibliotekarien leda dem på den rätta vägen – fostra dem.34 När sedan den 
kommunistiska läran blivit mer etablerad, under Stalins trettiotal, blev 
biblioteken mer konservativa till sin karaktär. Det handlade om att bevara den 
fastslagna och enda tillåtna kursen, vilket i och med Stalins systematiska 
förföljelser av alla s.k. folkfiender kom att leda till ökad kontroll av 
massbiblioteken. Medan Krupskaja betonade vikten av kultur och ville att de 
skulle förbli pedagogiska institutioner som spred den marxist-leninistiska 
läran, var Stalin mer fokuserad på gigantiska ekonomiska projekt och behövde 
därför massbiblioteken som direkta politiska vapen för att driva igenom 
dessa.35 Men under denna period satsades det också mycket på bibliotek, vilka 
till antalet nästan fyrdubblades samtidigt som boksamlingarna växte enormt.36  
                                                 
30 Lenin i bibliotečnoe delo, 1969, s. 284 f. 
31 Lenin, Krupskaia and Libraries, 1968, s. 20 f.; Lenin i bibliotečnoe delo, 1969, s. 60 f. 
32 Martos, Elena, 2002, s. 10 ff. 
33 Raymond, Boris, 1979, s. 53 f. 
34 Andersen, Friis-Hansen & Kajberg, 1985, s. 30; Krupskaja, 1976, s. 211. 
35 Raymond, 1979, s. 105 ff., 114 & 123 f.; Martos, 2002, s. 17.  
36 Sokolov, 1992, s. 47. 
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Efter Stalins död, 1953, skedde först en viss mildring av det politiska och 
kulturella klimatet under Chrusjtjovs ledning, men ganska snart igen, under 
Brezjnev, tog man hårdare tag och perioden går ibland under benämningen 
”stagnationstiden”. För massbibliotekens del betydde det att de fortsatte vara 
partiets förlängda arm och partilitteraturens självklara hemvist, men 
intelligentian uttalade sig nu kritiskt om deras roll.37

State entities controlled the publication and distribution of all forms of literature , so there 
was never any opportunity for the production of books or periodicals that attacked the 
Soviet system or called into question the principles of communism. But just because the 
books in public library collections had been accepted when first published did not mean 
that they would remain so. When the party leadership changed, or the party’s teachings 
were revised, those books whose contents were now unacceptable were removed from the 
shelves, or the contents purged by the excision of the offending pages.38  

På 1980-talet kom nya idéer att prägla samhället och biblioteken. Perestrojka 
var, helt i linje med allt annat, en förändring som påkallades uppifrån. För 
bibliotekens del kom partiinost’-principen att ifrågasättas.39 Följden blev inte 
oanat att man började diskutera censur och bibliotekens roll för det fria 
tänkandet. Kritiken växte och likaså pressen på att utarbeta ett icke-totalitärt 
bibliotekssystem. Oberoende biblioteksorganisationer började växa fram i 
Sovjetunionen under slutet av 1980-talet och de blev den drivande kraften för 
bibliotekens gradvisa demokratiserande. Men tiden bildades en allrysk 
biblioteksorganisation.40

I den ryska federala bibliotekslagstiftningen från 1994 står att alla 
medborgare har rätt till fri tillgång till information och att biblioteket är en 
informations-, kultur- och utbildningsinstitution. Biblioteken ska i sin 
verksamhet återspegla samhällets ideologiska och politiska mångfald. Det 
fastslås även att de själva bestämmer innehållet för och genomförandet av sin 
verksamhet i enlighet med de egna stadgarna. Staten ska inte blanda sig i 
bibliotekens professionella verksamhet.41 I statliga riktlinjer för utveckling 
inom kultur och masskommunikation fastslagna i juni 2006 står bl.a. att man 

                                                 
37 Sokolov, 1992, s. 47. 
38 Lerner, 2001, s. 151. 
39 Partiinost’-principen gick ut på partiets rätt att utforma all verksamhet utifrån den enda rätta ideologin.  
40 Kimmage, Dennis, “Part I: Glasnost Exposes the Problem: a System in Decline”, s. 3, “Part II: 
Information Politics, Partiinost, and the Spetskhrans”, s. 54 & ”Part III: Soviet Libraries and Democracy: 
Directions for the Future”, s. 149 f., samtliga ur Russian Libraries in Transition: An Anthology of 
Glasnost Literature, red. Dennis Kimmage, 1992. 
41 Här följer en länk till det ryska kulturdepartementets webbsida från vilken det går bra att klicka fram 
Den ryska federala bibliotekslagen: www.mkmk.ru/?id=5, hämtad 061129. 
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eftersträvar att göra information mer tillgänglig för alla genom att förbättra 
bibliotekens service. Detta ska ske genom att utöka och förnya bibliotekens 
samlingar efter internationella principer och med grund i ett korporativt 
informationssystem göra metoderna för kompletteringar och katalogisering 
bättre, samt skapa en mer tillgänglig bibliotekskatalog. Man hoppas även 
kunna nå ut med bokbussar. Vidare talas i riktlinjerna om patriotism och 
fokusering på fosterlandsfrågor, om än inte specifikt rörande bibliotek. 
Bevarandet och uppmuntrandet av landets mångkultur berörs i ett eget kapitel. 
Ovanstående riktlinjer ska tjäna till att bevara och utveckla kulturen, värna 
social stabilitet, ekonomisk tillväxt och statens trygghet.42

Ryska folkbibliotek ger hembygdsforskning, krajevedenie, stort utrymme. 
Det handlar mycket om lokalhistoria, arkeologi och folklore, samt om 
traditioner och möjligheten att söka sina rötter.43 På sovjettiden däremot fanns 
det en mer uttalad praktisk aspekt över det hela. Man skulle se studiet av en 
bygd som en grund för att lära sig mer om den moderna ekonomin och 
samhällslivet. Här skulle man sedan utgå från traktens särskilda förutsättningar 
gällande exempelvis jordbruk och industri för att kunna köpa in lämpliga 
böcker till biblioteket.    Man skulle även undersöka traktens etniska/nationella 
sammansättning av befolkningen, samt dess kulturella nivå för att på så sätt 
kunna fylla kunskapsluckor och bekämpa analfabetism.44

Tidigare forskning 
Jag har inte funnit någon forskning som problematiserar de ryska 
folkbibliotekens förhållande till konstruktionen av en nationell identitet. 
Däremot finns det givetvis en hel del skrivet om ryska folkbibliotek i sig. Jag 
har nedan valt att presentera två magisteruppsatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap på temat. Om rysk nationell identitet finns en hel uppsjö 
litteratur ur vilken det är hopplöst att ens försöka göra ett representativt urval. 
Jag har helt enkelt valt att ta upp tre texter som jag finner intressanta och som 
har stor relevans för min egen undersökning. Genom följande presentation 
hoppas jag kunna sätta in min egen studie i ett större sammanhang. 

                                                 
42 Här följer en länk till det ryska kulturdepartementets webbsida från vilken det går bra att klicka fram 
Grundläggande riktlinjer för kultur och masskommunikation i den Ryska Federationen fram till år 2015 
& en plan för deras förverkligande: www.mkmk.ru/?id=5, hämtad 070507. 
43 Spravočnik bibliotekarja, 2000, red. A.N. Vaneev & V.A. Minkina, s. 162 ff. 
44 Krupskaja, 1976, s. 104 f. & 108 ff. 
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Rysk nationell identitet 
Kring formandet av en rysk nationell identitet finns det hur mycket som helst 
skrivet. Här kommer jag ta upp tre olika texter. Den första tar upp 
historiebruket under tiden kring Sovjetunionens sammanbrott, 1985−1995, men 
den rymmer även andra aspekter av historiebruk, samt bruket av symboler för 
att skapa en känsla av gemenskap. Texten är dessutom en tillbakablick på hela 
den sovjetkommunistiska tiden. Den andra texten jag valt är en kulturhistorisk 
studie som problematiserar uppkomsten av en rysk identitet och kopplar den 
till strömningar i samhället och världen runtomkring. I den sista texten studeras 
retoriken i det postkommunistiska Ryssland under Jeltsins tid vid makten, 
1991−2000. Denna är intressant för att den tydligt visar på ett sätt att söka 
legitimitet för ett styre och för en stat, något det finns all anledning att 
återkomma till i den här uppsatsen. 

Klas-Göran Karlsson beskriver i sin bok Historia som vapen: historiebruk 
och Sovjetunionens upplösning 1985-1995 det genomideologiserade bruket av 
historia i Sovjetunionen och vad som sedan hände när systemet rämnade. Man 
tänker sig att historia ska utvecklas genom att nya fakta läggs fram, fakta som 
antingen verifierar eller falsifierar rådande föreställning. Men om det som 
framkommer motsäger en tidigare ”sanning” kan detta komma att utgöra ett hot 
mot exempelvis en statsmakt. Alltså gäller det att skaffa sig tolkningsföreträde 
till historien.45 Det hade man i Sovjetunionen. 

Den hårda styrningen av människors tankar genom ideologi och 
propaganda, samt kraftig censur nådde kanske sin höjdpunkt under stalintidens 
trettiotal, tiden för utrensningar och terror. Man förenade historiematerialistiskt 
stadietänkande med storrysk nationalism. Vid högtider hölls bombastiska tal 
och till vardags fanns den mer nedtonade sovjetpatriotismen, egentligen mer lik 
en rysk statsnationalism. Och som grund för allting: Stalins vision om 
”socialismen i ett land”.46 Inom Sovjetunionen rådde det inga etniska 
konflikter, nej, där rådde ”druzjba narodov”, folkens vänskap. Dessa folks 
förbindelser med varandra genom tiderna harmoniserades väl i den officiella 
historieskrivningen. Det var möjligt att tala om olika gruppers etniska särdrag, 
men då tanken var att de alla i slutänden skulle uppgå i ”Sovetskij narod”, det 

                                                 
45 Karlsson, Klas-Göran, 1999, Historia som vapen. Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 
1985-1995, s. 36 f. 
46 Karlsson, 1999, s. 66 f.  
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sovjetiska folket, var de underordnades den socialistiska idén enligt 
”socialistisk till innehållet, nationell till formen”.47

Karlsson relaterar till tidigare forskning och konstaterar att det 
sovjetideologiska historiebruket visar en förening av den marxist-leninistiska 
och rysk-ortodoxa idétraditionen. Detta kan eventuellt förklaras med att den 
ryska nationella identiteten länge var religiöst definierad och att bruket av 
etniska termer inte dök upp förrän ganska sent i historien.48

Ryssarna var den enda etniska grupp i Sovjetunionen som i hög grad 
identifierat sig med unionen, vilket var en bidragande faktor till att de senare, 
under Brezjnevs sjuttiotal, starkt kom att förknippas med sovjetsystemet och 
dess brister. Detta kom att leda till en framväxande rysk nationalism med 
starka inslag av landsbygdsromantik och självförhärligande.49 Senare 
försämrades de nationella relationerna i Sovjetunionen ytterligare och under 
Gorbatjovs tid började man på nytt intressera sig för de olika regionernas särart 
ur alla tänkbara aspekter. De blev åter historiska.50 Mycket tyder på att 
marxism-leninismen här kom att ersättas av nationalism i olika former. 
Karlsson refererar till en annan forskare, Lilija Sjevtsova, när han talar om 
Ryssland i början av 1990-talet som ”en potentiellt explosiv blandning av 
stormaktsnostalgi, förödmjukelse – och antisemitism […]”.51

Den kanske allra viktigaste uppgiften i samtliga postsovjetiska stater, däribland Ryska 
federationen, har varit att ersätta gamla historieböcker med nya, för att därigenom lägga 
grunden för nya identiteter hos den uppväxande generationen.52  

Avslutningsvis menar Karlsson att historien i dagens Ryssland framför allt 
fyller en funktion i existentiell bemärkelse. Den står för trygghet i en tid av 
stora förändringar. Minnet av Det stora fosterländska kriget menar han här har 
en alldeles speciell plats. 

Slavisten Per-Arne Bodin pekar i sin bok Ryssland och Europa: en 
kulturhistorisk studie på hur den ryska identiteten uppkommit och formats 
under historien gång och i relation till Europa. Genomgången är kronologisk 
och sträcker sig fram till idag. Boken tar sin början i och med Kievrikets 
antagande av kristendomen från Bysans. Härigenom skapades naturligt en 

                                                 
47 Karlsson, 1999, s. 68 f. 
48 Karlsson, 1999, s. 83 ff. 
49 Karlsson, 1999, s. 93 ff. 
50 Karlsson, 1999, s. 205. 
51 Karlsson, 1999, s. 263.  
52 Karlsson, 1999, s. 264.  
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identifikation med det bysantinska, men man var inte heller främmande för det 
asiatiska genom sin nära kontakt med flera asiatiska folk. Faktum är att man 
var bra mycket mer skeptisk mot Europa och vad man ansåg det representera. 

Drömmen om imperiet är återkommande, men märks tydligt när 
Moskvariket blivit centralmakt. Här dyker den s.k. tredje-Rom-tanken upp: 
”Två Rom har fallit, men det tredje står, och något fjärde ska det aldrig bli.”53 
Efter att Rom fallit och sedan även Konstantinopel ansåg man det vara 
Moskvas uppgift att överta rollen som kristenhetens centrum i världen. 

Bodin tar upp ointresset för och frånvaron av både antik och renässans i 
Ryssland. Framförallt frånvaron av renässans ser han som en klar vattendelare 
mellan Ryssland och Europa. Detta förde med sig att man i Ryssland hade ett 
medeltida tankesätt fram till slutet av 1600-talet och att man aldrig egentligen 
diskuterade hur exempelvis samhälle och stat skulle styras. Vidare förde det 
med sig en syn på historien som antingen stillastående eller apokalyptisk, samt 
en skepsis inför det i väst etablerade framstegstänkandet som sågs som alltför 
rationellt och ledande till själslig och moralisk utarmning. Ryssland däremot 
ansågs stå för något mystiskt, kontemplativt och irrationellt.54

Detta ändrades med Peter den store. För honom var Västeuropa modellen 
och Ryssland skulle omedelbart moderniseras. Detta ledde snart till en 
polarisering av samhället och två filosofiska grupperingar uppkom; västermän, 
som ville se än mer reformer, och slavofiler, som höll på Rysslands särart. 
Slavofilerna – och faktiskt kanske ryssarna generellt, ogillade skarpt den 
västerländska kapitalismen med sin konsumtion och sitt komfortsträvande.55

Under kommunistregimen stängdes som bekant landets gränser inte bara 
för människor, utan även för många idéer. En ny imperietanke gjorde sig 
gällande; man var nu centrum för världskommunismen.56

I boken betonas ett traditionellt ryskt ’antingen-eller-tänkande’, vilket 
påstås skänka historien en statisk och konservativ prägel. Detta skulle i sådant 
fall grundas i att man inte är särskilt öppen för nyheter, men att de idéer man 
väl tar till sig omfamnas fullständigt distanslöst och helhjärtat. Det är i detta 
skede historien tar en ofta våldsam vändning och man gör ett tvärt avbrott från 
allt gammalt.57

                                                 
53 Orden skrevs i början av 1500-talet av munken Filofej i ett brev till storfurst Vasilij III angående rikets 
framtid. Hämtat ur Bodin, 2006, s. 63. 
54 Bodin, 2006, s. 86 ff. 
55 Bodin, 2006, s. 107. 
56 Bodin, 2006, s. 119. 
57 Bodin, 2006, s. 123 ff. 
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I sin doktorsavhandling The Russian legitimation formula – 1991−2000 
undersöker Carolina Vendil den retorik som användes av makteliten i det 
postkommunistiska Ryssland för att söka legitimera den nya staten vad gäller 
yttre gränser, den första författningen från 1993, samt bruket av statssymboler 
och ritualer. För att genomföra detta delades alla argument in i någon av 
grupperna: demokratiska, nationella, karismatiska, eudemoniska, externa eller 
negativa.58 De riktades till framför allt tre olika målgrupper, nämligen landets 
elit inom specifika områden, folket som helhet och utlandet. Genom att med 
utgångspunkt i detta göra en analys stod det klart att den ryska ledningen höll 
fast vid sina kärnargument om demokrati med fria val och kravet på folkligt 
mandat oavsett tidpunkt och publik. Däremot anpassade man sig genom 
användandet av historiska referenser och fina språkliga nyanser för att vinna 
stöd hos olika grupper under olika tidsperioder. Det kunde t.ex. röra sig om hur 
ord som ’russkij’ och ’rossijskij’ hade använts, samt bruket av väldigt breda 
begrepp, såsom exempelvis ’demokrati’, så att åhöraren själv associativt fick 
fylla dem med innehåll.59

Vidare noterades en slående avsaknad av nationella argument, medan 
istället negativa argument var mycket vanligt förekommande. Ett sådant 
exempel var att man ofta tog upp rädslan för att Ryssland skulle falla samman 
på samma sätt som Sovjetunionen och att det skulle bli inbördeskrig. Detta 
tolkar Vendil som att dessa farhågor var allmänt spridda i landet under den 
aktuella perioden.60

Vendil nämner Det statliga programmet för patriotisk fostran av den 
Ryska Federationens medborgare, vilket förstås är intressant, och beskriver 
vidare hur man gått tillväga för att få med sig skolungdomarna. Det visar sig 
till exempel, precis som ovan i Historia som vapen, att skolböcker i historia 
och samhällskunskap med jämna mellanrum under perioden har uppdaterats för 
att spegla utvecklingen i landet.61

Folkbibliotek i Ryssland 
Jag har med stort intresse läst två magisteruppsatser inom ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap som båda behandlar folkbibliotek i Ryssland. Den 
ena, från 2002, är skriven av Elena Martos och heter Folkbibliotek i Ryssland. 

                                                 
58 ’Eudemoni’ betyder ’lycksalighet’, ’välbefinnande’ och ’eudemonism’ är en livsfilosofi enligt vilken 
lyckan är det högsta goda, enl. Prismas främmande ord, 1998, s. 137. 
59 Vendil, Carolina, The Russian Legitimation Formula – 1991−2000, 2002, s. 49. 
60 Vendil, 2002, s. 11. 
61 Vendil, 2002, s. 216 ff. & 252 f. 
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Bibliotekens roll i det postsovjetiska samhället. Den andra, från 2005, är 
skriven av Irina Vilpo Kutishcheva och heter Läsare på ett mindre 
folkbibliotek i S:t Petersburg, Ryssland. En fallstudie av ett bibliotek och dess 
besökare. De båda texterna är lättöverskådliga och ger en bra inblick i de ryska 
folkbibliotekens situation idag. 

Martos undersöker vilken typ av ideologi som efter Sovjetunionens fall 
övertagit marxism-leninismens tidigare givna plats på biblioteken, samt vilken 
roll folkbiblioteken fått i det nya systemet. Hon har intervjuat bibliotekarier i 
staden Voronezj för att försöka besvara sina frågor om vilket uppdrag 
bibliotekarierna anser att folkbiblioteken har idag, hur de ekonomiska villkoren 
förändrats för desamma, samt hur deras beståndspolicy ser ut. 

Martos gör vidare en jämförelse mellan ”community libraries”, vilka tjänar 
hela samhället och är ”involverade i lösningen av samhällets övergripande 
problem” och ”public libraries”, som sätter individen och dennes utveckling i 
centrum.62 Hon utgår här framför allt från A. Blacks The public library in 
Britain 1914−2000 och tecknar en bild av de sovjetiska s.k. massbiblioteken 
som en extrem form av community library. 

Efter en historisk genomgång av massbibliotekens funktion i 
Sovjetunionen följer samma biblioteks varande under övergångsperioden från 
diktatur till demokrati. Bland annat tittar Martos på valda delar av den 
bibliotekslagstiftning som antogs 1994 och som starkt påverkat bibliotekens 
verksamhet. Det finns dels en federal lag, dels en lokal för varje rysk region. 
Den federala lagen ska ge riktlinjer för exempelvis bibliotekens rättigheter och 
skyldigheter och den lokala lagen preciserar sedan dessa närmare. Det kan råda 
stora skillnader mellan de olika lokala bibliotekslagstiftningarna, ofta beroende 
av regionens ekonomiska situation och politiska linje. 

För egen del tycker jag det är intressant att flera av de intervjuade 
bibliotekarierna talade sig varma för en patriotisk uppfostran. Man menade att 
det är viktigt att söka sina rötter och att detta i viss mån kan ersätta 
partiideologin från förr, men mer generellt upplever man fortfarande ett 
tomrum som det visar sig inte är så lätt att fylla. Bibliotekarierna är än idag på 
sätt och vis kvar i ett sovjetiskt tänkande, vilket Martos menar inte minst märks 
i just viljan att uppfostra, samt i bruket av massevenemang. 63

Vad gäller folkbibliotekens ekonomiska situation är den mycket kärv. Av 
offentliga medel tilldelas de alltför lite och därför tvingas de ta betalt för vissa 
                                                 
62 Citatet hämtat fr. Martos, 2002, s. 15. 
63 Martos, 2002, s. 37 & 60 f. 

 17



tjänster. Likt affärsmän hyr de ut delar av sina lokaler till intresserade 
föreningar eller liknande för att överhuvudtaget ha möjlighet att köpa in ny 
litteratur. Därför kan t.ex. sponsring vara av intresse om man bara kan hitta de 
rätta källorna.64

Kutishcheva beskriver Furmanovbiblioteket i S:t Petersburg och dess 
besökare. Hon menar att biblioteken i allmänhet står under hotet att besökarna 
ska svika dem, då de inte kan erbjuda de tjänster som önskas. Under perioden 
för Sovjetunionens sammanbrott, när totalt ekonomiskt kaos rådde, förlorade 
biblioteken många av sina besökare, men de kom tillbaka när läget stabiliserats 
något. Kutishcheva menar dock att många då återvände i brist på andra 
alternativ, men att man idag först skulle kräva att biblioteken tillgodosåg 
kraven på ökad individuell frihet och demokrati.65  

De frågeställningar hon utgår från handlar om vilka det är som besöker 
Furmanovbiblioteket och vad de gör där, samt hur de upplever sin läsning. Hon 
arbetar utifrån en fallstudie med bl.a. en enkätundersökning och kvalitativa 
intervjuer. Intressant är det Kutishcheva får fram vid analysen av intervjuerna 
med bibliotekspersonalen, nämligen att biblioteksarbetet följer en arbetsplan 
som bestäms månads- eller årsvis.  Denna plan fastslår t.ex. att ett antal 
utställningar ska organiseras per år i samband med vissa datum, samt att man 
därutöver årligen ska anordna två aktiviteter lämpade för bibliotekets samtliga 
besökare.66 På det hela taget kommer Kutishcheva fram till att besökarna tycker 
om sitt bibliotek, trots att det inte är så välutrustat, och att det tjänar som 
allmän mötesplats för lokalbefolkningen. 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Uppsatsen syfte är att undersöka vilken roll folkbiblioteken genom sin 
verksamhet spelar för gestaltandet och befästandet av den ryska nationella 
identiteten idag. Därför vill jag diskutera hur biblioteken ser på patriotism. 
Detta görs genom en närläsning av artiklar ur rysk bibliotekspress, samt mot 
bakgrund av Det statliga programmet för patriotisk fostran av den Ryska 
Federationens medborgare som funnits i Ryssland sedan 2001. 

                                                 
64 Martos, 2002, s. 42 ff. 
65 Kutishcheva, Irina Vilpo, 2005, Läsare på ett mindre folkbibliotek i S:t Petersburg, Ryssland. En 
fallstudie av ett bibliotek och dess besökare, s. 57. 
66 Kutishcheva, 2005, s. 30. 
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Mina frågeställningar är följande: 

 
1. Varför är en stark nationell identitet värdefull, enligt 

folkbibliotekarierna? 
2. Hur arbetar folkbiblioteken konkret för att stärka den nationella 

identiteten? 
3. Vilken påverkan har det statliga programmet för patriotisk fostran 

på folkbibliotekens verksamhet? 

För att undersöka detta och försöka besvara dessa frågor krävs en avgränsning 
av ämnet. Jag kan omöjligt lyfta fram alla aspekter av och uttryck för 
patriotism i Ryssland även om det finns mycket som är intressant. Denna 
uppsats skrivs dessutom inom biblioteks- och informationsvetenskap, vilket 
också givetvis påverkat hur jag avgränsat ämnet. Jag koncentrerar mig därför 
på aspekter som fosterlandskärlek i relation till situationen i dagens Ryssland. 
När man här talar om patriotism kommer man inte sällan in på frågor som rör 
det militära, men detta till trots väljer jag medvetet att endast mycket kort 
nämna situationen i Tjetjenien. Vidare fördjupar jag mig inte i den ortodoxa 
kyrkans inflytande på formandet av rysk identitet. Vad det gäller mina 
teoretiska utgångspunkter är dessa biblioteksrelaterade såväl som förankrade i 
forskning rörande nationell identitetsbildning. 

Begreppsdefinitioner 
Nedan definieras några av de begrepp som är centrala för undersökningen. 

Etnicitet. I en modern definition av termen är självidentifikation central och 
etnicitet anses utgöra en aspekt av relationen mellan olika kulturellt definierade 
grupper skapad genom historiska processer och i sociala relationer. Det är ett 
föränderligt och påverkbart begrepp med stark koppling till rådande 
samhällsförhållanden.67

 

                                                 
67 Nationalencyklopedin: etnicitet, www.ne.se (070329).  

 19

http://www.ne.se/


Nationalism och patriotism. Nationalismen bygger på tanken att nationen och 
det folk den utgörs av förknippas med vissa egenskaper och värden, samt att 
dessa utgör grund för kollektiva strävanden. För att kunna tillgodose nationens 
intressen krävs ett stort politiskt oberoende, helst i form av en suverän stat.68 
Patriotism definieras som ”kärlek till det egna landet som yttrar sig i 
beredvillighet att osjälviskt arbeta för dess välgång”.69 En jämförelse visar att 
patriotism oftare uppfattas som något positivt, sprunget ur rationalitet, medan 
nationalism uppfattas som mer negativ; något som vänds utåt, är irrationellt 
och aggressivt.70    

Identitet. Ur antropologisk synvinkel definieras identitet som individers och 
gruppers känsla av en bestämd samhörighet; man talar om kulturell, etnisk och 
nationell identitet.71

Stat. Stater definieras på olika sätt beroende på hur de är organiserade. En stat 
har ett självständigt styre och är suveränt i förhållande till andra kringliggande 
stater. Till statens inre angelägenheter hör att sörja för landets invånare genom 
att bl.a. dra upp samhälleliga riktlinjer, dess externa funktion är att hävda sina 
intressen internationellt. Synen på staten växlar mellan olika ideologier.72

Ryssland/Ryska Federationen är en federation bestående av 89 s.k. 
federationssubjekt, där 32 är etniskt grundade och 57 är rent administrativa. År 
2006 hade Ryssland 142.5 miljoner invånare, varav 80 procent etniska ryssar.73

Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna undersöka det som intresserar mig, nämligen hur de ryska 
folkbiblioteken är med och formar den ryska nationella identiteten, krävs 
givetvis för ändamålet passande teorier. Teorier kan, enligt Donald Case, 
rymma olika grad av generalisering. De spänner mellan att vara mer eller 
mindre allomfattande och övergripande till att vara långt mer avgränsade och 

                                                 
68 Nationalencyklopedin: nationalism, www.ne.se (070329). 
69 Nationalencyklopedin: patriotism, www.ne.se (070329). 
70 Billig, Michael, 1995, Banal Nationalism, s. 55 ff. 
71 Nationalencyklopedin: identitet, www.ne.se (070329). 
72 Nationalencyklopedin: stat, www.ne.se (070329). 
73 Landguiden: Ryssland - Befolkning och språk, faktablad; Ryssland: Politiskt system, 
www.landguiden.se (070412). 
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ligga empirin nära.74 Jag har valt att utgå från teorier som befinner sig 
någonstans däremellan. De försöker inte förklara en hel samhällsordning, men 
de är inte heller specifikt bundna till ett visst material och äger därmed ganska 
stor generaliserbarhet. För att kunna förstå folkbibliotekens samhällspåverkan 
och deras möjlighet att skapa en grund för nationell identitet har jag valt att 
koncentrera mig på teorier som utgår från nationalism och leder vidare in på 
identitetsbildning och känslor av samhörighet, samt teorier kring 
folkbiblioteken som institution i förhållande till det omgivande samhället. 

Teorier rörande nationalism och nationell identitetsbildning 
Nationalismen kan mycket kort beskrivas som ”idén att världens befolkning 
kan indelas i nationer och att var och en av dessa har en legitim rätt till en egen 
stat.”75 Inom den modernistiska, eller som den även kallas, konstruktivistiska 
skolan betonas att nationalstat såväl som nationell gemenskap inte är något av 
naturen givet, utan istället resultatet av i samhället pågående politiska och 
ideologiska processer.76 Jag kommer här ta upp ett antal företrädare för detta 
synsätt; Ernest Gellner, Benedict Anderson och Eric Hobsbawm, samt Thomas 
Hylland Eriksen. 

Thomas Hylland Eriksen skriver att nationalism inom den antropologiska 
domänen oftast betraktas som en ideologi som framhåller att kulturella och 
politiska gränser bör sammanfalla.77 En av dem som hävdar detta är Ernest 
Gellner.78 Han menar att nationalismen uppstod i samband med 
industrialiseringen som på ett avgörande sätt kom att förändra samhället. 
Tidigare starka sociala band till familj och hemtrakt kom, i ett samhälle som 
präglades av allt större rörlighet, alltmer att ersättas av ett betydligt vidare 
socialt system.79 Gellner tar i sammanhanget upp sociologen Max Webers 
reflektioner kring detta nya system, där ett av de centrala begreppen är 
rationalitet som rymmer dels regelbundenhet, dels effektivitet.80 Denna 
rationalitet tycks man kunna spåra även i Gellners resonemang om den 
centraliserade reproduktionsmetoden, vilken innebär ett centraliserat system 

                                                 
74 Case, Donald O., 2002, Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs 
and Behavior, s. 135 ff. 
75 Sörlin, Sverker, 2006, Nationalism, s. 38. 
76 Sörlin, 2006, s. 30 f. 
77 Eriksen, Thomas Hylland, 1995, Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural 
Anthropology, s. 261. 
78 Gellner, Ernest, 1997, Stat, nation, nationalism, s. 12. 
79 Eriksen, 1995, s. 262 f. 
80 Gellner, 1997, s. 34 f. 
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för inlärande av de sociala roller samhället har behov av.81 Ett tekniskt 
avancerat och effektiviserat samhälle kräver exakt kommunikation mellan 
medborgarna. Denna möjliggörs genom ett standardspråk och gemensamma 
förhållningsregler, samt genom färdigheter såsom läs- och skrivkunnighet. För 
detta krävs ”någonting som påminner om ett modernt ’nationellt’ 
utbildningssystem”.82  

Man talar vidare om Gellners s.k. moderniseringsmodell, i vilken 
nationalism ses som påkallad av samhällseliten för att kunna organisera och 
kontrollera de arbetande massorna i en tid av industrialisering.83

 Antropologen Benedict Anderson menar att de två viktigaste 
bakomliggande faktorerna till nationalismens framväxt är masskommunikation, 
möjliggjord genom tryckkonstens uppkomst, och massmigration. Dessa båda 
fenomen är starkt kopplade till industrialiseringen och kapitalismens framväxt. 
Anderson är här inne på samma linje som Gellner vad gäller det moderna 
skolsystemets framväxt, nämligen som ett medel för det kapitalistiska 
samhället att tillgodose sitt behov av utbildad arbetskraft. I skolorna skapades 
en standardiserad världsbild, på ett standardiserat språk.84 Vidare betonar 
Anderson tryckteknologins, eller tryckkapitalismens, framväxt som oerhört 
betydelsefull för att föra ut denna standard över dels ett stort geografiskt 
område, dels till ett mycket stort antal människor. Detta gjorde, och gör, att 
människor kan uppleva att de tillhör en gemenskap, trots att de flesta aldrig 
kommer träffas eller ens känna till varandras existens. Han talar om den 
föreställda gemenskapen.85 Anderson menar exempelvis att borgarna ”skapades 
som klass enbart i en mängd kopior” i jämförelse med adeln som genom sin 
blandning av politik, ingiften och arv hade en mer konkret gemenskap.86

Nationalism förutsätter tanken på en abstrakt gemenskap, vilket i slutänden 
medför att det är staten, ett lagstiftande system, som till synes representerar 
folket. Det är således detta Anderson vill belysa med uttrycket den föreställda 
gemenskapen; att nationen endast existerar om man förmår föreställa sig dess 
existens.87

                                                 
81 Gellner, 1997, s. 46. 
82 Gellner, 1997, s. 51 f.  
83 Sörlin, 2006, s. 32. 
84 Anderson, Benedict, 2002, “The New World Disorder” The Anthropology of Politics: A Reader in 
Ethnography, Theory, and Critique, red. J. Vincent, s. 264. 
85 Anderson, Benedict, 1993, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung 
och spridning, s. 46 & 55. 
86 Anderson, 1993, s. 81. 
87 Eriksen, 1995, s. 263. 
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Both Gellner and Anderson emphasise the modern and abstract character of the nation. 
The nation and nationalism here appear as tools of state power in societies which would 
otherwise be threatened by dissolution and anomie. Nationalism is a functional ideology 
for the state in that it creates loyalty and facilitates large-scale operations, and it is 
functional for the individual in that it replaces obsolete foci for identification and 
socialisation, notably the family.88

Den brittiske historikern Eric Hobsbawm refererar i boken Nationer och 
nationalism till Andersons formulering ”en föreställd gemenskap” och lägger 
till att denna gemenskap säkert har en funktion att fylla i takt med att samhället 
och även de sociala umgängesformerna förändras. Hobsbawm, som är 
marxistiskt orienterad, menar att nationalismen är något man skapar i ett visst 
syfte; en manipulation. Han menar att den ”uppfinner traditioner” och på så sätt 
skapar en gemenskap, men att denna gemenskap egentligen mer handlar om att 
de styrande vill hålla massorna från att störta den rådande samhällsordningen 
för att istället kämpa tillsammans för någonting – en gemensam sak.89 
Hobsbawm betonar att uppfattningen om nationen är föränderlig och tätt 
knuten till ett visst utvecklingsstadium där bland annat ekonomiska och 
teknologiska faktorer spelar en viktig roll för möjliggörandet av den politiska 
gränsdragningen.90 Vidare menar Hobsbawm, likt flera andra, sig se att endast 
nationer av en viss storlek och med tillräcklig grad av ekonomisk och kulturell 
tyngd har rätt till självbestämmande.91 Denna kultur skapas genom att en elit 
lyckas göra sitt språk till det dominerande och att folket lyckas påvisa att de 
har eller har haft anknytning till en specifik stat.92 Slutligen betonar Hobsbawm 
dock att man som samhällsvarelse kan identifiera sig med en rad olika saker, 
varav nationell identitet blott är en och att denna med tiden och ändrade 
omständigheter inte sällan byter skepnad.93

Thomas Hylland Eriksens bok Etnicitet och nationalism handlar, vilket 
titeln mer än antyder, om etnicitet och nationalism, men även om identitet ur en 
antropologisk synvinkel där processen sätts i fokus. I boken framgår att 
föreställningen om ett gemensamt ursprung är centralt för den etniska gruppen 
och att det därför blir viktigt med den historietolkning som görs, men som 

                                                 
88 Eriksen, 1995, s. 264. 
89 Østerud, 1997, s. 103 f. 
90 Hobsbawm, Eric, 1994, Nationer och nationalism, s. 19 f. 
91 Hobsbawm, 1994, s. 46 f. 
92 Hobsbawm, 1994, s. 54. 
93 Hobsbawm, 1994, s. 21. 
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Hylland Eriksen poängterar: ”[a]ntropologer betonar att historien inte är en 
produkt av det förflutna utan ett svar på nuets krav”.94

För att upprätthålla den etniska identiteten under perioder av förändring behövs en etnisk 
symbolik som hänvisar till ett gammalt språk eller släktskapssystem, till en gammal 
religion eller livsstil. Generellt sett blir social identitet mest betydelsefull när den 
uppfattas som hotad. Ett sådant upplevt hot kan utgöras av flera olika faktorer, men de har 
alltid att göra med något slags förändring – migration, demografiska förändringar, 
industrialisering och andra ekonomiska förändringar, eller integration och inneslutning i 
ett vidare politiskt system […].95

Etnicitet ses som skapad genom sociala relationer, i ett vi-&-de-tänkande – en 
sorts klassifikation, och är således inte en hos gruppen inneboende egenskap. 
Som etnisk grupp är det fullt möjligt att även utgöra en del av en större 
gemenskap, så länge som denna har något värdefullt att erbjuda.96

Ovan nämnda teoretiker menar alla att nationell identitet och gemenskap är 
något konstruerat och därmed något påverkbart. Jag ansluter mig till detta 
synsätt och deras teorier kommer därför tjäna som utgångspunkt för vidare 
diskussion och analys.  

Relationen mellan folkbibliotek, kulturarv och samhälle 
Joacim Hansson behandlar i sin licentiatavhandling Om folkbibliotekens 
ideologiska identitet − en diskursstudie hur folkbiblioteken präglas av och i sin 
tur kan prägla det omgivande samhället. Han menar att samhället kontinuerligt 
förändras och utvecklas och således är påverkbart. Den pådrivande kraften är 
våra handlingar och val, vilka uppkommer ur specifika materiella och 
ideologiska förhållanden. Hansson menar sig således utgå från både en 
historiematerialistisk och en idealistisk samhällssyn i sin forskning där dessa i 
kombination skapar förutsättningar för förändring. 

De institutioner som människorna skapar i ett samhälle kan antingen vara en frukt av en 
idébaserad eller materiell förskjutning i en existerande social ordning eller så kan de 
skapas för att underlätta en sådan förändring.97

                                                 
94 Eriksen, Thomas Hylland, 1998, Etnicitet och nationalism, s. 93. 
95 Eriksen, 1998, s. 89. 
96 Eriksen, 1998, s. 22 f. & 98. 
97 Hansson, Joacim, 1998, Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie, s. 11. 
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I avhandlingen utgår Hansson från konkreta svenska förhållanden, men den 
teoretiska diskussionen är inte statsbunden och känns relevant även vad gäller 
Ryssland. 

Hansson menar att ideologi kan analyseras på fyra olika nivåer: 

• Samhällelig – allmänna idésystem som ligger till grund för samhällets 
uppbyggnad och tar sig uttryck i olika politiska linjer. 

• Institutionell – olika offentliga institutioner och den funktion de fyller i 
samhället, samt hur de interagerar med varandra. 

• Organisatorisk – hur man praktiskt organiserar och genomför sina 
uppgifter i enlighet med samhälleliga normer och värderingar, även 
outtalade sådana. 

• Individuell – enskilda individers handlande studeras, samt deras motiv 
därför och konsekvenser därav.98 

Hansson menar att biblioteket som institution agerar inom en ram för ett 
politiskt och kulturellt system som i sig också är hela förutsättningen för 
institutionens existens. En form av överenskommelse måste finnas där det 
klargörs vilka materiella grunder man har att vila på och dessutom vilka 
grundläggande värderingar och normer man ska förhålla sig till i sin utåtriktade 
verksamhet.99 En institution har här dels en kontrollerande, dels en 
legitimerande funktion – och som Hansson uttrycker det: 

Institutionens roll är dock inte bara att kontrollera och/eller legitimera en bestående 
samhällsorganisation, utan kan även vara direkt bidragande för att åstadkomma 
förändring och skapa nya sociala strukturer.100  

Då jag tittar på bibliotekens roll i det ryska samhället intresserar jag mig främst 
för vad som sker på samhällelig och institutionell nivå. 

I Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag undersöker Jonas Grundberg 
hur kollektiva minnen används för att skapa en enad nationell identitet. Han 
menar att de kollektiva minnena organiseras så att de skapar en historia, vilken 
måste ses som kulturellt konstruerad. Den blir identitetsbärande i det att den 
definierar vilka som tillhör och vilka som inte tillhör en grupp. Samtidigt 

                                                 
98 Hansson, 1998, s. 37. 
99 Hansson, 1998, s. 35 f. 
100 Hansson, 1998, s. 36. 
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skänker den förankring bakåt i tiden. Men vad är det man bör minnas? Det 
kollektiva minnet är del av en ständigt pågående politisk process i vilken det 
handlar om att avgöra vad som ska betonas och vad som helst bör glömmas. 
Här handlar det om vem som har rätten att uttolka detta – vem som har 
tolkningsföreträde. Det är således en starkt politiskt laddad process då ”[d]et 
kollektiva minnet blir en fråga om legitimering av intressen i konflikt med 
andra intressen”.101  

Ökad globalisering har gjort att nationalstaten alltmer hamnat i skymundan 
vad gäller ekonomisk utveckling och att detta medfört att etnisk och nationell 
medvetenhet istället ökat på ett sociokulturellt plan.102

Material och metod 
Här presenteras det material och den metod som valts för att genomföra 
undersökningen. Vidare redogörs för på vilka grunder materialet valts ut och 
något om dess karaktär. Vad gäller metod introduceras den först lite kort och 
sedan tas viss kritik av densamma upp. Därpå förklaras hur metoden använts i 
själva genomförandet av undersökningen, samt något om de avgränsningar som 
gjorts. 

Källmaterial 
Då jag i första hand eftersträvat att försöka besvara mina frågeställningar har 
materialet valts ut med utgångspunkt i dessa. Först bör Det statliga 
programmet för patriotisk fostran av den Ryska Federationens medborgare 
nämnas. Det finns ett för perioden 2001-2005 och ett som tar vid för perioden 
2006-2010. De återfinns båda på det ryska utbildningsdepartementets 
webbsida. Då detta program är av stor betydelse för uppsatsen som helhet 
kommer det att presenteras mer ingående i undersökningen. 

 De artiklar som närstuderats är hämtade ur den ryska facktidskriften 
Biblioteka – massovyj professional’nyj illjustrirovannyj žurnal, vilken jag fann 
lämplig dels för dess personliga och alldagliga framtoning, dels för dess 
tillgänglighet.103 Biblioteka som ges ut på ett förlag i Moskva, utkom under 
detta namn första gången 1992 och ersatte tidskriften Bibliotekar’ som 
upphörde 1991. Biblioteka utkommer med tolv nummer per år och riktar sig i 
                                                 
101 Grundberg, Jonas, 2000, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. En introduktion till 
kulturarvsförvaltningens teori och praktik, s. 11 f. & 22 f., citatet fr. s. 22. 
102 Grundberg, 2000, s. 107. 
103 Hädanefter kommer jag kort och gott kalla tidskriften ’Biblioteka’. 
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första hand till verksamma inom biblioteksområdet. I Textens mening och makt 
framhålls hur viktigt det är med god källkritik som exempelvis innehållets 
trovärdighet.104 Denna trovärdighet måste anses god då artiklarna består av 
konkreta redogörelser för en väl förankrad verksamhet och är skrivna av 
bibliotekarierna själva. 

15 artiklar har valts ut från perioden 2001−2006, vilken i tid sammanfaller 
med de statliga programmen för patriotisk fostran. Alla nummer från nämnda 
period granskades och de artiklar som tydligast rör folkbibliotek, fokuserar på 
Rysslands framtid och sökande efter en nationell identitet valdes ut.105 I 
samtliga fall nämns dessutom ord som patriot, patriotisk och patriotism. 
Eftersom det var ett mycket tidsödande arbete att gå igenom alla dessa nummer 
av Biblioteka tittade jag i första hand på rubrik och ingress för att avgöra om de 
olika artiklarna var av intresse eller ej. Därpå valdes ett överskådligt antal ut av 
dem som bäst motsvarade de uppställda kriterierna. Jag är medveten om att det 
rör sig om ett litet och därtill smalt material, men då uppsatsen måste hållas 
från att svälla över sina bräddar finner jag att det ändå är fullt tillräckligt. En 
viss grad av generaliserbarhet är givetvis eftersträvansvärd. 

De citat som från början varit på ryska återfinns här alla i min översättning. 
För att få en fungerande svenska har emellanåt den exakta översättningen 
frångåtts, men i de fall där avvikelsen är än större poängteras detta i samband 
med referensen. 

Metod med grund i ideologikritisk analys 
Jag har valt att göra en närläsning av ett antal tidskriftsartiklar. För att finna en 
struktur i arbetet har jag framför allt, men inte enbart, utgått från 
ideologikritisk analys så som den beskrivs i Metoder för brukstextanalys av 
Lennart Hellspong. Ordet ideologi betyder ’läran om idéer’ och kommer från 
grekiskan, men Hellspong definierar det på följande sätt ”en helhet av mer eller 
mindre tydliga föreställningar och värderingar som präglar hur vi ser på 
människan, samhället och världen” och att denna spridd ut bland delar av 
befolkningen skänker makt genom att vara ”[ett] social[t] styrinstrument”.106 
Ideologikritisk analys i sin tur syftar till att undersöka såväl en texts sociala 

                                                 
104 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2005b, ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” Textens 
mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, red. G. Bergström & 
K. Boréus, s. 36 f. 
105 Jag gick igenom alla nummer av Biblioteka utom de två sista, nr 11 & 12 från 2006, som ännu idag 
inte inkommit till KB, 070304. 
106 Hellspong, Lennart, 2001, Metoder för brukstextanalys, s. 131. 
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som ideologiska funktion. En grundtanke här är att texten verkar på flera olika 
nivåer samtidigt. Man menar att textens form, exempelvis ton och ordval, vid 
sidan om textinnehåll sänder ut signaler och man försöker därför se var texten 
står ideologiskt. Var är den med och skapar, upprätthåller eller upplöser 
samhälleliga strukturer? För att kunna ”blotta en undertext under 
framställningens yta” krävs ett kritiskt förhållningssätt till företeelser som ofta 
tas förgivet.107

Hellspong nämner fyra grundläggande faktorer att koncentrera sig på när 
textanalys utförs: sändaren, mottagaren, situationen och själva texten.108 I fallet 
med ideologikritisk analys föreslås vidare att man börjar ta reda på textens 
samhällsbakgrund, dvs. dess sociala och ideologiska kontext. Frågor ställs om 
textens sändare och mottagare, om syftet med själva texten, samt vad den 
representerar. När detta gjorts föreslås man undersöka hur textens sociala och 
ideologiska funktion påverkas av ämnesvalet och framställningssättet. Inom det 
senare granskas gärna ordval, påståenden och attityder för att spåra en viss 
ideologisk hållning, men även exempelvis ”sanningar” och värdehierarkier kan 
med fördel studeras. När detta är genomfört föreslås en sammanfattning av 
textens relation till samhället. Vilken är exempelvis dess ideologiska och 
sociala funktion? Råder det i texten samstämmighet eller ges det uttryck för 
olika hållningar? Är texten tydlig i var den står politiskt, socialt och 
ideologiskt? 

I kapitlet för idé- och ideologianalys i Textens mening och makt föreslås en 
analys i tre steg: 1) själva texten analyseras, 2) undersökning av vad texten 
refererar till genom att ställa frågan ”Vilken verklighet handlar texten om?” 
och slutligen 3) kontexten beskrivs, dvs. det sociala sammanhang texten är 
kommen ur, för att ytterligare ringa in ideologin.109 Det räcker alltså inte med 
att enbart studera texter utan att dessa i sin tur relateras till en social praktik. 
Här kommer en maktaspekt in som viktig faktor.110

Det jag eftersträvat är en metod som gör materialet lättöverskådligt, samt 
rymmer en ideologikritisk aspekt, men jag har även tagit mig friheten att skapa 
två kategorier, vilka jag presenterar senare, med tillhörande undergrupper för 
att ännu lättare kunna överblicka artikelmaterialet. Idén därtill fick jag från 

                                                 
107 Hellspong, 2001, s. 132. 
108 Hellspong, 2001, s. 55. 
109 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2005a, ”Idé- och ideologianalys” Textens mening och makt. 
Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, red. G. Bergström & K. Boréus, s. 167 & 178. 
110 Bergström & Boréus, 2005a, s. 176. 
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innehållsanalys, som beskriven i Textens mening och makt.111 Inom denna i 
grunden kvantitativa metod tittar man på det som uttryckts explicit i en text. Är 
man intresserad av att fånga exempelvis allmänna värderingar i ett samhälle 
eller av hur olika företeelser framställs i text kan man med fördel ta hjälp av för 
ändamålet skapade kategorier i sin analys. Mina kategorier är mycket kraftigt 
förenklade och den innehållsanalys jag refererade till ska endast ses som en 
idégivare. 

Jag hoppas att denna analysmetod ska möjliggöra för mig att dra slutsatser 
inte bara om texterna, utan även i en förlängning om samhället runtomkring. 
Detta kräver givetvis att en viss generaliserbarhet uppnås, men det tror jag ska 
vara möjligt. 

Kritik av metoden 
Vid en ideologikritisk analys är det viktigt att vara självkritisk, vilket även 
Hellspong poängterar i Metoder för brukstextanalys.112 Givetvis kommer min 
förförståelse påverka mitt förhållande till texterna och därmed de ämnen och 
tendenser jag väljer att lyfta fram därur. Den tolkning av materialet som sedan 
företas är min egen och kan således omöjligen vara objektiv, vilket förstås 
inverkar på resultaten. 

Det bör nämnas att även urvalsförfarandet kring artiklarna sannolikt har 
påverkat undersökningens resultat, men då även ett helt slumpvis utvalt 
material på sitt sätt skulle ha präglat arbetet ser jag inte något direkt hinder för 
det valda tillvägagångssättet. 

Genomförande 
I Textens mening och makt poängteras att det vid ideologianalyser inte finns 
någon given mall att följa, utan att tillvägagångssättet i stor utsträckning kan 
anpassas efter syftet med undersökningen.113 I kapitlet över ideologikritisk 
analys i Metoder för brukstextanalys föreslås, vilket nämnts ovan, en viss 
analysordning. Man föreslås där i varje steg ställa ett antal frågor till texten. 
Jag har inte eftersträvat att besvara dem alla, utan istället haft dem som 
utgångspunkt för färre, men förhoppningsvis något mer utförliga svar. Allra 
först läste jag de 15 artiklarna ett flertal gånger för att bekanta mig med deras 

                                                 
111 Boréus, Kristina & Bergström, Göran, 2005, “Innehållsanalys” Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, red. G. Bergström & K. Boréus, s. 43-87. 
112 Hellspong, 2001, s. 139. 
113 Bergström & Boréus, 2005a, s. 177. 
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innehåll och struktur. Då en överblick eftersöktes skapades två kategorier 
utifrån centrala teman i texterna. Syftet med dessa kategorier är att lyfta fram 
viktiga aspekter ur textmassan som helhet. Först därpå genomfördes analysen 
som beskriven ovan. 

Undersökningen genomförs i Sverige eftersom det ryska materialet är lika 
lätt, om inte lättare, att få tag på här. Dessutom är det ett oundvikligt faktum att 
jag betraktar materialet med en utomståendes blick – oavsett var jag befinner 
mig. 
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Undersökning 

Här följer en presentation av min undersökning som kan sägas bestå av två 
huvuddelar, en i vilken jag presenterar ett ryskt statligt program för patriotisk 
fostran och en, något mer omfångsrik del, i vilken jag går igenom och 
analyserar ett material ur den ryska facktidskriften Biblioteka. Den senare 
delen är i sin tur tvådelad genom rubrikerna begreppsgenomgång och 
ideologikritisk analys. Undersökningen görs i syfte att skapa en förståelse för 
de ryska folkbibliotekens relation till patriotisk fostran, samt deras inverkan på 
skapandet och befästandet av en rysk nationell identitet. 

Under perioden från mitten av 1980-talet och ända fram till mitten av 1990-talet började 
det bli inte helt ”rumsrent” att tala om patriotism. Patriotismen utlämnades mer eller 
mindre när man propagerade för moraliska värderingar […], fanns ej i det fostrande 
upplysningsarbetet för ungdomar och ej heller mer allmänt i samhällsandan. Orden 
’fosterland’ och ’fädernesland’ slutade användas och byttes ut mot de mer svårbegripliga 
och alternativa ’detta land’ och ’vårt land’. […] Så kom perestrojkan och man lovprisade 
liberala allmänmänskliga värderingar samtidigt som minnet av det förgångna – en 
hörnsten för förståelse av världen […] hos Rysslands unga medborgare - helt sköts åt 
sidan. […] Inte förrän det statliga programmet för ”patriotisk fostran av Rysslands 
medborgare för åren 2001–2005” antogs togs på våra bibliotek den heroisk-patriotiska 
fostran upp igen på allvar.114  

Detta citat får leda vägen in i undersökningens första del där jag alltså försöker 
presentera och diskutera ett patriotiskt program och undersöka dess relation till 
och relevans för bibliotek. 

Det statliga programmet för patriotisk fostran 
I Ryssland finns sedan år 2001 ett statligt program för patriotisk fostran av 
medborgarna − ”Gosudarstvennaja programma ”Patriotičeskoe vospitanie 
graždan Rossijskoj federacii”.115 Det nuvarande programmet gäller för perioden 

                                                 
114 Urjadova, Ol’ga Ivanovna, 2005, ”Ne poterjannoe pokolenie”, s. 9, i min tämligen fria översättning. 
115 Hädanefter kallar jag det ’programmet’. 
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2006−2010 och det bygger vidare på det ursprungliga programmet från 
perioden 2001−2005.116 Båda är utsökt byråkratiska till sin form. 

När programmet framarbetats har förslag lämnade av det ryska 
parlamentets underhus – duman, regeringen, den verkställande maktens 
federala och regionala organ, samt olika ideella organisationer, 
utbildningsinstanser, kulturorganisationer och religiösa grupper beaktats. 
Programmet som riktar sig till medborgare i alla åldrar och från alla 
samhällsklasser ska bidra till en stabil social utveckling i samhället, främjandet 
av ekonomisk tillväxt och ökad försvarsberedskap. Förhoppningen är att det 
ska bli lättare att utöva en enad federal politik då medborgarna uppnått en 
högre grad av patriotisk och moralisk medvetenhet. Programmets huvudaktörer 
utgörs av bl.a. utbildningsdepartementet, kulturdepartementet och 
försvarsdepartementet. Dessa förväntas ha ett nära samarbete med de åttionio 
federationssubjekten. 

Bakgrunden till att programmet för patriotisk fostran skapats ligger i den 
osäkra ekonomiska situation landet befinner sig i, vilken bland annat lett till 
ökad social stratifiering och en relativisering av moraliska och andliga värden. 
Det finns en oro över att den ryska kulturen och utbildningen inte längre 
skänker samma stolthet och känsla av gemenskap som förr. Man oroas även av 
att patriotism på flera håll övergått till aggressiv nationalism. Likgiltighet, 
cynism och egoism breder ut sig med ett påföljande förakt mot stat och 
myndigheter. 

Man ska nu aktivt söka sig till sina rötter och ur Rysslands historia lyfta 
fram heroiska bedrifter och framgångar för att på så sätt stärka patriotismen. I 
det första programmet står det uttryckligen att ökad patriotism bör eftersträvas 
i de regioner som uppvisar separatiska tendenser, eftersom det där är tydligt att 
staten måste agera i enlighet med en fastslagen linje för nationell säkerhet. Ett 
tydligt definierat mål med programmet är att ena landet och att bygga upp ”en 
folkens vänskap”, druzjba narodov.117 I programmet uttrycks vidare att det ses 
som en tillgång att landets befolkning är multietnisk och multikulturell. 

Man inriktar sig i första hand på att nå ut till barn, ungdomar och 
värnpliktiga eftersom de alla befinner sig i för staten inflytelserika och 
                                                 
116 Här följer två länkar det ryska utbildningsdepartementets webbsida där det går bra att klicka fram Det 
statliga programmet för patriotisk fostran av den Ryska Federationens medborgare, 2001–2005 
respektive 2006–2010: www.ed.gov.ru/junior/new_version/gragd_patr_vospit_molod/1641/ & 
www.ed.gov.ru/junior/new_version/gragd_patr_vospit_molod/gosprog/, båda hämtade 061218. 
117 ’Druzjba narodov’ talade man om på sovjettiden och det nämndes även i texten till den gamla 
sovjetiska nationalsången. Det syftar på alla de olika folkgrupper som levde tillsammans, sida vid sida, i 
Sovjetunionen och i dagens Ryssland. 
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tämligen lättöverskådliga system. Således söks ett nära samarbete med 
utbildningsväsendet och armén. För den senare gäller att tal om 
försvarsberedskap, plikt och mod ges stort utrymme och likaså betoningen av 
krigshistoria. 

Mer konkret nämns i programmet exempelvis att man tänker verka för en 
mer patriotiskt betonad skolundervisning och en massmedia med mer patriotisk 
vinkling, samt stödja konstyttringar som verkar i samma riktning. Hur 
programmet i grunden är tänkt att beröra bibliotekens verksamhet framgår inte 
någonstans. Bibliotek nämns uttryckligen endast vid ett tillfälle och då i 
samband med frågor rörande massmedia där det står att journalister ska få ökad 
tillgång till arkivens, museernas och bibliotekens samlingar för att skaffa 
material till sina reportage. 

Det yttersta målet med programmet är att Ryssland ska kunna utvecklas till 
en fri och demokratisk stat med patriotiska medborgare som tror på sitt 
fosterland och är beredda att uppfylla sina plikter gentemot staten. För att 
förverkliga programmet betonas vikten av en fungerande lagstiftning. Skolan 
är givetvis involverad, men det betonas även att en betydande del av 
verksamheten kommer att förläggas till olika fritidsaktiviteter, varför olika 
organisationer och ideella föreningar, exempelvis idrottsklubbar och 
veteranföreningar, bör engagera sig i detta och ta sitt ansvar i samarbete med 
statliga institutioner. Vidare har massmedia, liksom olika konstyttringar en 
viktig roll att fylla. Man ser här gärna, vilket redan nämnts, att dessa låter sin 
verksamhet ha en patriotisk prägel. I det nu pågående programmet, för 
perioden 2006−2010, nämns även de statliga symbolerna, såsom flaggan och 
nationalsången, som centrala för ett uppväckande av patriotiska känslor. 

Ingenstans framgår således uttryckligen hur programmet är tänkt att 
påverka bibliotekens verksamhet, förutom möjligen som informationskälla åt 
journalister. Men att det är tänkt att sätta avtryck i samhället råder det ingen 
tvekan om, vilket även dess preliminära budget på 497.8 miljoner rubel vittnar 
om.118

Som jag tolkar det är programmet en rekommendation, om än stark, och 
alltså inte ett måste att rätta sig efter. För skola och armé är det däremot 
antagligen nödvändigt att följa programmets riktlinjer eftersom de är så tätt 
sammankopplade med staten och dessutom betonas i programmet. Möjligen är 

                                                 
118 1 svensk krona motsvaras av ungefär 3,5 ryska rubel i maj 2007.  
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en lag om patriotisk fostran under arbete, detta antyds i alla fall i det första 
programmet. Blir det av – blir det intressant att se vad som händer. 

Efter att ha behandlat vad som uttryckligen står i själva programmet tänker 
jag nu föra in en annan röst nämligen Nelli Piattoevas. Piattoeva är doktorand 
på den pedagogiska fakulteten vid universitetet i Tampere. I sin artikel 
”Citizenship Education as an Expression of Democratization and Nation-
Building in Russia” menar hon att det i diskussionen kring medborgarskap går 
att spåra två separata linjer, nämligen det som kretsar kring ett politiskt 
medborgarskap, ’political citizenship’, och det som betonar nationell 
medvetenhet och etnicitet. I Ryssland är man idag orolig för att nationen ska 
falla samman till följd av de växande sociala klyftorna och bristen på nationell 
samhörighet, men man hoppas kunna råda bot på detta genom utbildning. 
Piattoeva har studerat s.k. medborgarfostran, ’citizenship education’, genom att 
granska olika utbildningsplaner. Syftet med Piattoevas artikel är att försöka ta 
reda på hur demokratiseringsprocessen och den nationsskapande processen 
påverkar denna. 

The main purpose of citizenship education is to connect individuals to their respective 
states and nations and to make them realize and accept certain roles, rights and duties 
within the territorially defined political unit.119

Inom dagens medborgarfostran i Ryssland går det att urskilja dels en önskan 
om ett starkare och mer demokratiskt samhälle med aktiva medborgare, dels en 
strävan efter ökat patriotiskt medvetande. I detta ligger, enligt Piattoeva, en 
konflikt då man dels med politiska medel vill skapa en stat grundad på 
medborgarskap, dels uppmanar till patriotism, vilket skulle kunna tyda på att 
man vill befästa Ryssland som en nation - baserad på nationalitet.120 I artikeln 
hävdas att en del statsvetare idag anser att en demokrati endast kan fungera 
tillfredställande inom en nationalstat, vilket medför att en känsla av nationell 
enhet är en förutsättning för framväxandet av demokrati. Med detta synsätt 
anar man direkt problem för Rysslands del eftersom de två processerna, mot 
demokrati och mot en enad nationell identitet, pågår parallellt. 

                                                 
119 Piattoeva, Nelli ”Citizenship Education as an Expression of Democratization and Nation-Buildning in 
Russia” European Education, vol. 37, no. 3, 2005, s. 39. 
120 Piattoeva, 2005, s. 39. 
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The contrversy could be illustrated as follows: democracy requires a nation, but the 
process of nation building is always to some degree biased and thus at odds with the 
tenets of democracy. In Russia, this controversy is deepened by the fact that there has not 
been one clear vision of the Russian nation and the very definition of democracy has been 
fiercely contested.121

Piattoeva nämner att utbildning är en integrerad del av ett samhälle och att den 
syftar till att skola in medborgarna i den rådande samhällsordningen, vilket 
också leder till att den är känslig för ideologisk, politisk och social förändring. 
Här syns en direkt parallell till Gellners och Andersons syn på saken som 
redogjorts för i uppsatsens teoridel. 

 […] an important change in the understanding of education has taken place. The ”Federal 
Development Program of Education” adopted in 2000 states that a fundamental task is to 
reestablish the unity of schooling [obuchenie] and upbringing [vospitanie] within the 
educational system. These two educational functions were strongly interlinked in the 
Soviet education. However, after the collapse of the Soviet system vospitanie was largely 
dismissed as too ideological [...].122

Enligt Piattoeva ska man studera både etniska, nationella och universella 
normer, där de etniska givetvis syftar på alla olika folkslag i Ryssland. 
Emellertid verkar det vara så att de nationella, dvs. ”ryssländska”, värdena får 
större utrymme. Dock betonas det mångkulturella Ryssland och man ser klart 
två tendenser; den ena är att utveckla en allinkluderande ”ryssländsk” 
medborgaridentitet och den andra är att uppmuntra alla olika etniska grupper 
att hålla sitt språk och sin kultur vid liv.123

Thus the patriotic idea aims at uniting the Russian nation on a multinational basis, but 
ensures that there is a distinction between Russia and the outside world. With the help of 
patriotic upbringing Russia should turn into a superpower.124

Angående programmet menar Piattoeva att det skulle kunna ses som ”ett försök 
att göra patriotism till den förenande idén bakom den ryska nationen” och att 
den statspatriotism, om den kan kallas så, som nu existerar utgör ett exempel 
på okritisk ”envägsrelation” mellan individ och myndigheter, där staten 

                                                 
121 Piattoeva, 2005, s. 41. 
122 Piattoeva, 2005, s. 42. 
123 Piattoeva, 2005, s. 43 f. 
124 Piattoeva, 2005, s. 46. 
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dikterar villkoren. Hon pekar vidare på att staten ger programmet stort 
ekonomiskt stöd.125

Piattoeva betonar att medborgare och patriot utgör varandras raka motsats. 
Detta för hon fram genom att spalta upp följande olika egenskaper förknippade 
med respektive begrepp: 

 
Citizen:   Patriot: 
democracy   nation building 
civil society  state 
active participation  subordination 
pluralism  consensus 
rights   responsibilities 
individual  collective 
reason   emotions126

Tidskriften Biblioteka, begreppsgenomgång 
Nu har vi kommit till den första av två delar där jag ska gå igenom materialet 
ur facktidskriften Biblioteka. Här följer först en systematisk genomgång av de 
begrepp jag finner intressanta och centrala i de utvalda artiklarna. 

Rent allmänt kan man säga att de artiklar jag valt ut alla behandlar den 
verksamhet hos folkbiblioteken som syftar till patriotisk, medborgerlig och 
moralisk fostran. Ofta tar sig verksamheten uttryck i form av massevenemang 
så som teateruppsättningar, musikaftnar, poesiuppläsningar och möten med 
krigsveteraner, vilket kan ses som en kvarleva från sovjettiden.127 Inte sällan är 
dessa evenemang utformade som tävlingar där man utser ”den bästa xxx” eller 
”den främste xxx”. Ibland är det biblioteken eller bibliotekarierna själva som 
tävlar om utmärkelsen. 

Av de 15 artiklar jag valt att gå igenom nämns ’patriotisk fostran’ 
uttryckligen i 13 av dem. Av de två kvarvarande artiklarna talar den ena om 
patriotisk stolthet och att kärlek till fosterlandet måste fostras fram och den 
andra, slutligen, talar om kärleken till den nationella kulturen, det historiska 
arvet och fosterlandets jord som även i detta fall måste fostras fram. Fem 
artiklar refererar till Det statliga programmet för patriotisk fostran av den 

                                                 
125 Piattoeva, 2005, s. 46 f.; citat hämtat på s. 46 i min översättning. 
126 Piattoeva, 2005, s. 47. 
127 Martos, 2002, s. 61. 
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Ryska Federationens medborgare och ytterligare två refererar till de respektive 
bibliotekens egna program för patriotisk fostran. 

Patriotism 
Vid en genomläsning av de utvalda artiklarna blir det mycket tydligt att 
fosterlandskärlek inte bara talas om som något positivt i största allmänhet, utan 
även som en ren grundförutsättning för att skapa stabilitet och god utveckling i 
Ryssland idag. Vad är det då som kännetecknar en patriot och patriotism? 
Nedan följer ett antal punkter som är vanligt förekommande i de olika 
artiklarna och som menas vara av stor betydelse för en framväxande patriotism: 

 
- att älska och känna stolthet över sitt fosterland 
- att vara sitt fosterland trogen 
- att känna till och värna dess historia 
- att älska sitt folk 
- att genom goda handlingar verka för landets bästa 
- att vara beredd att försvara statens intressen i landet 
- att vara beredd att försvara sitt land i krig och t.o.m. dö för det 
- att hålla kultur och traditioner högt 
- att visa respekt för äldre generationer 
- att visa förståelse, medkänsla, tolerans 

Patriotism är vidare tätt förknippad med medborgarskapsfrågor, rätts- och 
moralfrågor och jag menar att det bland annat därför är möjligt att på ett 
teoretiskt plan dela in ’patriotism’ i fyra undergrupper med sina specifika 
karaktäristika. Jag är dock medveten om att de i praktiken mer eller mindre går 
in i varandra och därför inte är möjliga att direkt särskilja. Detta måste alltså 
ses som ett teoretiskt experiment och, om man vill, som en tankens hjälp. 

Militärpatriotism, som i artiklarna faktiskt är ett etablerat begrepp, fokuserar 
på försvaret av fosterlandet i krig, ett enat Ryssland, krigshistoria, mod, hjältar 
och veteraner. Detta är den i artiklarna mest belysta formen av patriotism. Man 
kan här se vissa regionala skillnader som att det från Murmansk exempelvis 
fokuseras på flottan och från annat håll mer på slag med lokal anknytning eller 
bara rent allmänt på historiska, heroiska bedrifter. Andra världskriget, som i 
Ryssland går under benämningen Det stora fosterländska kriget, är ständigt 
närvarande. Någon gång kommer även Afghanistan och Tjetjenien på tal, men 
det är som en droppe i havet i jämförelse. 
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Armén har alltid setts som en modets skola som gör pojkar till riktiga män. Ja, det har 
alltid funnits brister och det kommer alltid att finnas brister, men det är inte ett skäl för att 
försumma armétjänstgöringen.128

Förr sa man: ”när man glömmer ett krig påbörjas ett nytt”. Barn idag vet mycket mindre 
om Det stora fosterländska kriget än deras jämnåriga gjorde under 1970-80-talet.129  

Medborgarpatriotism sätter en fungerande statsapparat i centrum, utan vars 
olika instanser inget stabilt samhälle kan existera och utvecklas. Vidare 
betonas medborgerliga rättigheter och skyldigheter; ett av Rysslands problem 
idag är att det inte finns något väl fungerande civilt samhälle med reell 
möjlighet för enskilda medborgare att påverka och engagera sig i olika frågor. 
Högprioriterat är att sprida kunskap om lagar och respekt för ordning. Detta 
ska leda till ökat individuellt ansvarstagande och tolerans gentemot 
oliktänkande, samt större acceptans mellan olika etniska grupper i landet. 

Om nödvändigheten av att skapa ett allmännationellt kulturpolitiskt koncept talade S. 
Muschadžiev i sitt föredrag ”Politisk extremism och dagens ungdom i vårt land”. En del 
ungdomar i Ryssland har anlag för sådana sociala sjukdomar [sic!] som narkomani, 
alkoholism, kriminalitet och politisk extremism. Revolutionära medel hjälper inte här utan 
gemensamma krafter från makten och samhället, den äldre generationen och de unga är 
nödvändiga.130

Kulturell patriotism betonar kunskap om den lokala historian och miljön som 
ett sätt att närma sig landet som helhet och på så sätt uppfyllas av kärlek till 
detta. Härpå följer naturligt ett intresse för traditioner, seder och bruk, vilka bör 
ihågkommas och levandegöras. Man betonar det unika i det fosterländska; den 
rika litterära traditionen, musiken, konsten och hantverket. I en artikel talar 
man om att det inte är av en slump man i ryska språket har en logisk ordkedja 
av: rod – narod – Rodina, vilket betyder: släkte/anor – folk – Fosterland. 

Kännetecknande för patriotismen är en tillgivenhet för vanor, traditioner, naturen och 
kulturen, för allt som förblir vad det varit även när det samhällspolitiska systemet, namn 
och symboler förändras.131

 

                                                 
128 Chačemizova,  Marina Nachupševna, 2004, ”Molodež’ juga Rossii: somnenija, trevogi i nadeždy”, 
s. 26. 
129 Kan’šina, Tat’jana, 2006, ”Graždaninom byt’ objazan…”, s. 42. 
130 Chačemizova, 2004, s. 26. 
131 Razborova, Elena, 2005, ”Ljubit’ svoe, uvažat’ čužoe”, s. 32, i min tämligen fria översättning. 
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Moralpatriotism förespråkar förståelse, medkänsla och tolerans. Man talar om 
en andlig pånyttfödelse, där man ska fjärma sig från dagens ytliga ideal och 
istället koncentrera sig på mer bestående värden som mod, generositet och 
medmänsklighet. Upprepade gånger nämns givetvis även att man bör föregå 
med gott exempel i samhället. Endast på ett ställe har jag funnit en referens till 
den ortodoxa kyrkan, vilket kan tyckas aningen lite då denna verkligen blivit 
en kraft att räkna med i Ryssland. Slutligen kan tilläggas något som ibland tas 
upp, nämligen att ungdomar i det postsovjetiska samhället har en alltför naiv 
inställning till det ansvar de bär som medborgare, vilket kan exemplifieras med 
följande citat: 

En central plats i de ungas världsbild har olika tecken på framgång: pengar – oavsett var 
de kommer från, både konsumtion och fritid präglas av ett statustänkande. I hög 
utsträckning kan detta skyllas på den från väst importerade och i allt större utsträckning 
spridda individualistiska modellen.132

Ett förtydligande är på sin plats; i alla artiklarna ser man patriotism som 
någonting oerhört positivt. Som den nämns där har den ingenting med 
extremnationalistiska grupper eller dylikt att göra, faktum är att det är för att 
stabilisera samhället och skänka människor självrespekten åter och på så sätt 
undvika att denna typ av grupper bildas som man så hårt propagerar för en 
patriotisk fostran. 

Det stora fosterländska kriget 
Att andra världskriget, Det stora fosterländska kriget, ges relativt mycket 
utrymme i de flesta av de studerade artiklarna ser jag som ytterligare ett direkt 
tecken på dess betydelse för rysk historia. Därmed anser jag det berättigat att ta 
upp några av de olika förhållningssätt till detta som träder fram i texterna. 
Nedan följer några punkter som vid flera tillfällen berörs i artiklarna och som 
är relevanta för en förståelse av den enorma betydelse andra världskriget har i 
ryskt medvetande: 
 

- ära och heder 
- mod 
- hjältar 
- minnet är i det närmaste heligt 

                                                 
132 Inozemceva, Irina Evgen’evna, 2004, ”Istorija – nastavnica žizni”, s. 26. 
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- av stort allmänintresse 
- engagerande och upprörande 
- veteraner 
- tacksamhetsskuld 
- Fosterlandets försvarare har lämnat över ansvaret för landet nu 
- jubileumsår och högtidlighållanden 

Här tycker jag mig se två möjliga undergrupper, där den första har sin grund i 
respekt och den andra i arv. Precis som vid den indelning jag gjorde av 
begreppet ’patriotism’ gäller här att det rör sig om en teoretisk uppdelning, mer 
tänkt att fungera som en hjälpande struktur, än en praktisk uppdelning i det 
verkliga livet. 

Respekt är något man visar genomgående när man talar om Det stora 
fosterländska kriget. Artiklarna genomsyras av ord som ära och heder och man 
talar till och med på sina håll om att minnet av krigets dagar ska hållas heligt 
och likaså minnet av Fosterlandets försvarare. Man prisar hjältarna för deras 
modiga insatser och hävdar att de aldrig ska glömmas bort och dagens 
veteraner har i dessa artiklar hög status. 

Befolkningen håller minnet av dessa dagar heligt och berättar med stolthet för dagens 
ungdomar om våra soldaters hjältemod.133

Kriget som arv är oerhört stort och tungt. Då kriget framställs som varande en 
mycket viktig del av landets historia blir arvet det motsvarande. Kriget väntas 
vara av allmänintresse och som exempel kan nämnas hur bibliotekarierna i en 
artikel blir upprörda över att endast 49,8 procent av alla barn i deras 
undersökning tycker om att sjunga sånger om kriget. Men det ska även 
poängteras att det i ett flertal artiklar betonas hur berörda och tagna barnen är 
då de konfronteras med kriget. På ett sätt tycker jag det går att utläsa en form 
av väldig tacksamhetsskuld i texterna där man om och om igen påminns om 
vad som hänt och vad som hade kunnat hända. En annan aspekt är ansvaret 
man nu bär när Fosterlandets försvarare lämnat plats för nya generationer – och 
att det gäller att förvalta det ansvaret väl. 

                                                 
133 Nesterova, Nadežda, 2006, ”Rastim patriotov”, s. 19. 
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Vi arbetar inom ramen för ett bestämt program ”Segerns vår”. Dess mål är att peka på det 
höga pris det sovjetiska folket fick betala för segern i Det stora fosterländska kriget och 
segerns betydelse för Rysslands historia.134

I det här kapitlet har jag gått igenom och redogjort för de begrepp jag finner 
centrala i artiklarna. De är även av betydelse för min undersökning. Tanken har 
varit att försöka klargöra vad som här ligger i begreppet ’patriotism’ och hur 
man i texterna förhåller sig till Det stora fosterländska kriget. Så här långt har 
biblioteksanknytningen uteslutande utgjorts av att det studerade är taget ur 
artiklar ur rysk bibliotekspress, men nu ska jag övergå till att undersöka hur 
folkbiblioteken och folkbibliotekarierna uppfattar sin egen roll. Materialet jag 
utgår från är detsamma, men biblioteksanknytningen kommer nu att bli 
tydligare. 

Tidskriften Biblioteka, ideologikritisk analys 
Med utgångspunkt i ideologikritisk analys ska jag här försöka ta reda på var 
texterna står socialt och ideologiskt, samt hur de förmedlar sitt budskap och 
vem som är mottagare. 

Texternas bakgrund 
Texternas sändare är alla representanter för folkbiblioteksväsendet i Ryssland. 
De är alla bibliotekarier och de uttalar sig i egenskap av folkbildare och 
värnare om kulturen. Folkbiblioteken regleras av både regional och federal 
lagstiftning, vilket borde medföra att statligt fastslagna åtgärder direkt kan 
komma att beröra folkbibliotekens verksamhet. I fallet med patriotisk fostran är 
det i alla fall mycket tydligt att man relaterar till den. 

Texterna är i första hand riktade till andra personer verksamma inom 
biblioteksområdet även om det inte nödvändigtvis är på ett folkbibliotek. Det 
finns skäl att anta att man har en stor gemensam erfarenhet och samlad 
kunskap inom detta arbetsområde, vilket kan tänkas leda till en gemensam 
förförståelse. 

Texternas mål är i de flesta fall att propagera för en ökad verksamhet i 
patriotisk anda och för framväxt av nationell identitet och god medborgaranda. 
Detta framgår mycket tydligt. Deras innehåll kan lätt sammankopplas med det 

                                                 
134 Manturova, Irina Alekseevna, 2005, ”Sochranit’ geroičeskuju istoriju geroičeskogo naroda”, s. 43. 
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ryska samhällets strävanden mot demokrati och sökande efter en gemensam 
identitet, samt oro för kaos och splittring. 

Den verksamhet texten representerar, dvs. folkbibliotekens, kretsar kring 
bildning, utbildning och upplysning. Den är både stabil och stadd i förändring 
på en och samma gång. Som vi sett i uppsatsens inledande kapitel är 
folkbiblioteken i sig ingen ny företeelse i Ryssland och de har under hela sin 
existens tillmätts stor betydelse. Samtidigt har villkoren för folkbibliotekens 
verksamhet förändrats oerhört mycket sedan Sovjetunionens sammanfall. På 
frågan om huruvida folkbibliotekens verksamhet producerar ideologiska 
föreställningar väljer jag igen att poängtera att de i fallet med patriotisk fostran 
faktiskt är pålagda ett statligt program. Intressant är dock att ingen form av 
kritisk debatt kring detta program förekommer i texterna. Man tycks istället ha 
accepterat att det finns och förhåller sig således till det. 

Texternas ämne 
Texterna behandlar och fokuserar på nationell identitet, patriotisk fostran, 
medborgaransvar och folkbibliotekens verksamhet i förhållande till detta. 
Bland mycket annat nämns här att banden mellan generationerna bör stärkas, 
att man ska engagera framförallt barn och ungdomar i medvetet patriotiska 
verksamheter, att man måste känna sin historia samt respektera lag och 
ordning. Upprepade gånger konstateras att detta bör utgöra grunden för 
samhällets fortsatta utveckling mot ökad social och ekonomisk stabilitet. De 
frågor som berörs är med andra ord högst aktuella i Ryssland idag och man kan 
nog våga påstå att dessa artiklar är djupt präglade av starka politiska krafter i 
samhället i stort. I de artiklar som uttryckligen nämner programmet framgår det 
tydligt på författarnas förhållningssätt att det är fråga om en uppifrån fastslagen 
linje. 

Texternas framställningssätt 
Texternas huvudsakliga funktion är att sprida information och idéer, samt 
verka ”propagandistiskt” inom professionen, då det ju rör sig om artiklar ur en 
facktidskrift. Formen hos texterna känns tätt knuten till folkbiblioteket som 
institution; som bildningscentrum, kulturförmedlare och uppfostrare. För alla 
artiklar gäller att det är verksamma bibliotekarier som skrivit raka, enkla, 
redogörande texter. De är skrivna i första person, även om denna första person 
ofta utgörs av ”vi på vårt bibliotek”. Innehållet speglar tämligen detaljerat den 
del av verksamheten som rör patriotisk fostran och nationell identitet och det 
som sägs vittnar om ett stort allvar och har en ton som gör det sagda svårt att 
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ifrågasätta. Det som förs fram framstår på så sätt i de flesta fall som 
självklarheter; sanningar. Ofta handlar det om att man vill dela med sig av sin 
erfarenhet. 

Vad gäller ordval i texterna finns det vissa som mer än andra sticker ut på 
olika sätt. Ordet för fostran, vospitanie, är ett sådant. Som nämnts ovan är det 
ett ord som i denna kontext lätt förknippas med den kommunistiska regimens 
ideologi.135 Andra ord med fina nyanser och en viss laddning är de som 
representerar fosterlandet: otetjestvo, rodina och ottjizna. Av dessa är de två 
första absolut mest vanligt förekommande i texterna, medan det sistnämnda 
endast förekommer en enda gång. För att väcka patriotiska känslor är dessa ord 
utmärkta och de har även den fördelen att de inte åsyftar någon specifik etnisk 
grupp. Alla tre orden är synonyma men har något skiftande konnotationer. 
Otetjestvo och ottjizna, som har sin språkliga grund i ordet otets vilket betyder 
’far’/’fader’, för tankarna något närmare en ’patriotisk plikt’ än rodina som i så 
fall snarare för tankarna till ’födelseort’. I sammanhanget bör nämnas att det 
också är otetjestvo som ingår i benämningen Det stora fosterländska kriget, 
Velikaja otetjestvennaja vojna. 136 När man däremot talar om hembygden och 
lokalhistoria är det ofta malaja rodina, ’det lilla fosterlandet’, man använder. 

Påståenden och perspektiv 
Om man tar en titt på perspektiv och påståenden i texterna, vilket även rymmer 
sådant som ideologisk tankeram, allmänsanningar och synvinklar finner man 
att den grundsyn som förmedlas av bibliotekarierna bottnar i en oro för 
samhällelig kris till följd av rotlöshet. Det är tydligt att man förespråkar aktiv 
handling för att åstadkomma en reell förändring och att grunden för denna 
ligger i fostran av landets medborgare – i folkbibliotekens fall mer specifikt i 
en fostran av låntagarna/besökarna. 

Att skapa ett effektivt system för patriotisk fostran är en ovillkorlig förutsättning för 
utvecklingen av vilket land som helst. För Ryssland är en lösning på detta problem 
livsviktig.137

Om man ovan anar en ideologisk utgångspunkt folkbiblioteken har för sin 
verksamhet så sätts en av dess omedelbara konsekvenser, nämligen intresset 

                                                 
135 Piattoeva, 2005, s. 42. 
136 Vendil, 2002, s. 51 f. 
137 Kac, Ol’ga Rudol’fovna, 2003, ”Čuvstvo rodiny – bol’še, čem ljubov’”, s. 18. 
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för historia, i ett vidare perspektiv av det nedanstående. Likt ovan lyser även 
här en medvetenhet om situationens allvar igenom. 

Historien är livets lärare, sa man förr. Och faktiskt är det så att folk alltid försöker, särskilt 
under samhällsomvälvande perioder, söka svaren på samtidens mest trängande frågor i ett 
historiskt förflutet.138

Direkt på detta citat i artikeln följer rådet att berätta för ungdomarna om stora 
fältherrar och andra som utmärkt sig genom att ”göra historia”. Detta i syfte att 
stärka den patriotiska stoltheten. Här och på många andra ställen i texterna 
framgår således tydligt historiens oerhörda inflytande. 

I ingressen till en annan artikel framgår tydligt hur viktigt man anser att 
bibliotekens engagemang i Rysslands framtid är. Här uttrycks än en gång det 
gemensamma, själva grunden, för alla artiklarna, nämligen vikten av en 
medveten patriotisk fostran i syfte att väcka fosterlandskärlek och respekt och i 
förlängningen av detta möjligheten till en stabil utveckling av landet. 

 I detta skede av det ryska samhällets utveckling framhålls uppgiften med patriotisk 
fostran av de unga som avgörande. Det är till och med så att en fortsatt utveckling av det 
ryska samhället inte är möjlig om man inte lyckas skapa en känsla av respekt för 
Fosterlandet. För oss är det viktigt hur framtidens människa blir, i vilken utsträckning hon 
tar till sig de två viktiga sociala rollerna – den som medborgare och den som patriot.139

Ytterligare ett citat som vittnar om ovanstående följer nedan. Här framgår att 
det rör sig om en komplicerad process med ett flertal inbördes relaterade 
aspekter. Att forma en patriot och god medborgare innebär alltså ett stort 
ansvar för biblioteken som måste aktivera sig inom en mängd olika områden.  
Detta är bevisligen något de gör, kommer vi att få se längre ner. 

De inbördes sammanvävda, oavbrutet förbundna och ömsesidigt kompletterande 
patriotiska, historiska, lokalhistoriska, rättsliga och moraliska aspekterna av bibliotekens 
verksamhet främjar otvivelaktigt formandet av unga medborgare och patrioter i det 
mångkulturella Ryssland.140

I texterna görs ett flertal påståenden som framstår som mer eller mindre 
vedertagna; som allmänsanningar. De är formulerade på ett sätt som inte 
öppnar upp för tvekan eller ifrågasättande. Ofta rör det vad som karaktäriserar 
                                                 
138 Inozemceva, 2004, s. 27. 
139 Urjadova, 2005, s. 8. 
140 Simankova, Natal’ja Grigor’evna & Miščenko, Ol’ga Sergeevna, 2005, ”Stanovlenie graždanskoj 
pozicii”, s. 49. 
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en sann patriot, mycket ofta rör det förhållandet till försvarsmakten med 
referenser till Det stora fosterländska kriget, vilket jag i viss mån berört ovan. 
En annan vedertagen sanning är att vissa känslor måste fostras fram. De anses 
alltså inte komma naturligt utan utvecklas först genom vägledning. Här följer 
två citat jag upplever med stor självklarhet uttrycka en del av detta som ett 
faktum. 

Respekt för det historiska arvet och kärlek till födelsejorden är ofrånkomliga egenskaper 
hos varje normal människa. Men dessa egenskaper kan man endast fostra hos sig själv om 
man känner sitt fosterland och dess historia, kultur och folkliv väl.141

Patriotismen är så tätt sammanlänkad med människans kultur, att man kan påstå att den är 
en egenskap hos den bildade människan som fostrats med de främsta förebilderna ur den 
fosterländska och utländska litteraturen.142

För att säga något om synvinkel, alltså den ståndpunkt man intar i artiklarna, 
kan nämnas den närmast unisona betoningen av krigsmaktens enorma 
betydelse för landet. Närmare hälften av artiklarna fokuserar påtagligt mer på 
detta än på exempelvis folklore, andlighet och civil historia. 

Tydligt blir det när bibliotekarierna tar ställning för armén och den 
allmänna värnplikten, medan de som mest direkt berörs – unga män – inte 
sällan har en helt annan inställning. Uttalanden som ”en skola i mod” och ”en 
skola som gör pojkar till riktiga män”, samt det prisande av veteraner, hjältar 
och segrar och den tacksamhetsskuld man anspelar på skapar väldiga krav. 
Idéer om armén och offerviljan, vilka utmålas i positiva termer kan därför 
omöjligt ses som neutrala och den entusiasm de omgärdas av delas alltså inte 
heller av alla. Biblioteken har här tydligt tagit ställning och den ligger helt i 
linje med statens. 

Att tjäna fosterlandet har i vårt medvetande alltid förknippats med begrepp som ”heder”, 
”tapperhet”, ”mod” och ”ära”. Tidigare var vår armé en skola för prövning och en 
möjlighet att testa sina krafter för den unga generationen. Men vad är det som händer 
idag? Varför vill de flesta pojkar inte tjänstgöra? De senaste årens omvärderingar har lett 
till en förslappning av den militärpatriotiska fostran. Arméns prestige har sjunkit så 
mycket att man faktiskt kan ifrågasätta dess framtid. Och vi får inte tiga om detta.143

                                                 
141 Siljutina, S., 2001, ”Roždeno v Rossii”, s. 6. 
142 Inozemceva, 2004, s. 26 f. 
143 Chačemizova,  2004, s. 26. 
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Ovanstående, som jag tycker är ett prov på något starkt värdeladdat, 
diskuterades under ett seminarium som handlade om vilken typ av armé man 
kommer behöva under 2000-talet. Bland deltagarna fanns representanter från 
olika bibliotek i södra Ryssland, bland annat från Tjetjenien där det som bekant 
pågår en väpnad konflikt. Hela artikeln andas oro över oviljan att tjänstgöra i 
armén och det redogörs för hur man diskuterade flera alternativ till hur detta 
skulle kunna förändras. Man anser inte att det är befogat att avstå från 
militärtjänst och i slutänden var man från bibliotekets håll lättade över att ha 
kommit fram till en gemensam hållning i frågan. Artikeln avslutas med orden: 

Vår uppgift är att hjälpa de unga att stanna upp och reflektera över sådant som att det är 
varje persons hedersplikt att försvara Fosterlandets intressen och att armétjänstgöring är 
en skola i mod och ära för riktiga män.144

Roller och attityder 
Av de 15 artiklar jag arbetat med är det tre som klart skiljer sig från de övriga 
på så sätt att de inte behandlar kriget eller värnplikt eller krigsveteraner.145 Inte 
ens de utställningar och diskussionsteman de nämner anspelar på detta. Istället 
betonas det kulturhistoriska arvet med konst, litteratur, folklore, lokalhistoria 
mm. Uppfattningen man får vid en genomläsning av dessa är att bibliotekens 
verksamhet i första hand bör inriktas mot att främja andliga och moraliska 
värden för att därigenom stärka individen, samt förstärka identifikationen med 
att vara rysk medborgare. 

Vi är övertygade om att det alltid berikar samtiden att vända sig till historien, eftersom 
kulturen grundar sig på månghundraåriga traditioner. […] Boken är en oumbärlig och 
outtömlig källa till andlig rikedom för varje nation och varje människa. På grund av detta 
måste just biblioteken främja utvecklingen och spridandet av den ryska nationella 
kulturen.146

I en av dessa tre artiklar talas om att bilden av den nutida ryska patrioten ofta 
är en krigare, en ”rysk Rambo”, som alltid är redo att offra sitt eget eller andras 
liv.147 Här poängterar man istället att man inte kan tvinga fram 
fosterlandskärlek, men att man bör skapa en grund så att den har möjlighet att 
utvecklas. Artiklarna präglas av en patriotisk ton och en övertygelse precis som 
de tolv andra, men de har en mjukare framtoning och en mer humanistisk 
                                                 
144 Chačemizova,  2004, s. 27. 
145 D’jakonova, Valentina, 2006, ”Tvorčeskaja laboratorija”; Razborova, 2005; Siljutina, 2001. 
146 Siljutina, 2001, s. 8. 
147 Razborova, 2005, s. 30. 
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hållning. Man talar om skönlitteraturens goda verkan och vikten av biblioteket 
som intellektuellt stimulerande miljö vars främsta uppgift är att bevara och 
förmedla det kulturella arvet. För att nyansera något bör nämnas att Det stora 
fosterländska kriget, armén, väpnade styrkor och dylikt berörs i högst 
varierande grad och även i varierande sammanhang i de övriga tolv artiklarna, 
men min poäng är ändå att de ovanstående tre är unika i det att de 
överhuvudtaget inte berör dessa frågor utan lägger fokus på annat. 

Röster och strukturer 
Texterna tyder på ett stort engagemang i samhällets framtid. Här både 
förespråkas och utförs handling. De bibliotekarier som skrivit texterna tycks se 
sig som spindlar i det patriotiska nätet. Man för fram ett budskap om att 
förändring är en nödvändighet för att kunna blicka framåt och bibliotekens 
verksamhet framställs som utgörande en viktig del av denna förändring. 
Genom denna vill man, och tror sig kunna, få med sig folket. Biblioteken 
spelar i dessa texter en nyckelroll i den patriotiska fostran på grund av sin 
folkbildande karaktär, med sin intellektuella miljö, genom sitt arbete med 
kulturarv och nära samarbete med skolor, myndigheter och intressegrupper. 

Tillsammans med skola och familj eftersträvar vi att hos ungdomar fostra fram 
oumbärliga personliga egenskaper för medborgare och patrioter såsom en enkel mänsklig 
förmåga till förståelse, harmoni, samarbete, medkänsla och tolerans.148

En titt på texternas språkliga struktur visar bland annat, vilket vi sett, att ordet 
’fosterland’ är mycket vanlig förekommande och att detta är ett ord som i 
högsta grad spelar på känslor och är väl medvetet valt eftersom man i många 
fall lika gärna kunnat använda ordet för ’ett land’, strana, eller ’Ryssland’, 
Rossija. För övrigt upplever jag språket som ganska okomplicerat och rakt på 
sak. Man vill föra fram ett budskap och man gör det också. Tonen är, vilket jag 
redan nämnt, emellanåt sådan att det kan föreställas svårt att ifrågasätta det 
som presenteras. Detta grundas sannolikt i att det anses för viktigt för att vara 
kompromissbart. 

I stort tror jag att dessa texter är ämnade att tjäna som inspiration för andra 
verksamma inom professionen, samt fungera som väckarklocka för dem som 
eventuellt skulle behöva det. Jag anser därmed att texterna är tämligen öppna 
med var de står socialt och ideologiskt. 

                                                 
148 Inozemceva, 2004, s. 28, i min något fria översättning. 
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Att fostra patrioter i nuläget är svårt: Rysslands ekonomiska instabilitet, omvärderingen 
av andliga värden och den västliga kulturens massiva påverkan har inneburit ett negativt 
inflytande på våra landsmäns samhällsuppfattning. Det finns inga moderna […] praktiska 
läromedel för patriotisk upplysning. Och ändå har biblioteken aldrig upphört med detta 
arbete om det så gällt att fira historiska eller militära högtider, att återuppliva ärade 
landsmäns namn och en aktning för människor som är kända i hela Ryssland, en fostran i 
ortodoxa traditioner eller fosterlandskunskap. Jag vill verkligen hoppas att mina landsmän 
på frågan om i vilket land man skulle vilja leva enhälligt ska svara: ”I Ryssland”.149

På frågan om huruvida texterna är socialt och ideologiskt homo- eller 
heterogena menar jag att det snarare lutar åt det förra. De uttrycker en 
konsekvent hållning i det att de alla är starka förespråkare för patriotism, vilket 
kanske inte är så förvånande då texturvalet gjordes inom ganska snäva ramar. 
Det som emellertid kan skilja sig åt i texterna är vad som betonas i processen 
att fostra medborgarna. Samtidigt måste påpekas att den enstämmighet vi sett 
vad gäller patriotisk fostran tyder på att den är något vedertaget; något 
måhända i det närmaste oifrågasatt? 

Massevenemang på folkbiblioteken 
Hur uppfattar folkbiblioteken och bibliotekarierna själva sin roll som 
patriotiska fostrare och hur utformar de sin verksamhet för att passa denna? Ett 
intressant sätt att närma sig den frågan skulle kunna vara genom att lyfta fram 
några konkreta projekt. Folkbiblioteken i Ryssland arbetar en hel del med 
föredrag, utställningar, tävlingar, poesiuppläsningar, informationsaftnar och 
dylikt som alla har det gemensamt att de anspelar på fosterlandskänslor. De 
kan, vilket tidigare nämnts, betecknas massevenemang och det handlar då om 
att vända sig till en större grupp, exempelvis skolungdomar, värnpliktiga eller 
alla intresserade. 

När det gäller den verksamhet som bedrivs för att uppmuntra till patriotism 
har ovan konstaterats att stort intresse visas för Det stora fosterländska kriget 
och att det därpå inte sällan tycks ganska naturligt att tala om dagens militär 
och om den försvarsinsats en sann patriot förväntas göra. Vidare riktas intresset 
mot historia, ofta synonym med kriget, lokalhistoria, hantverk, seder och bruk. 
I de artiklar jag läst för denna undersökning omtalas ett flertal projekt, varav 
jag här tänker nämna några jag tycker är typiska och belysande för det jag talat 
om. De återfinns alla i min översättning. 

                                                 
149 Simonova, Galina Alekseevna, 2004, ”Znaj svoju istoriju”, s. 73. 
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Program, varav det första är ett uttryckligen patriotiskt, det andra ska verka för 
konst och litteratur och det tredje riktar sig till värnpliktiga och snart 
värnpliktiga: 

 
- Ta dig själv som exempel på en hjälte 
- Andlig pånyttfödelse 
- Jag tjänar Fosterlandet 

Tävlingar, där den första rör lokalhistoria och den andra är en stor regional 
tävling med jury bestående av inte enbart bibliotekarier, utan även bland annat 
poeter och lokalhistoriker. I den tredje, som är en allrysk tävling bidrog ett 
bibliotek med sin bok ”De militära utmärkelsernas historia”. Den fjärde är en 
planerad regional ungdomstävling i form av frågesport. 

 
- På den här platsen föddes jag 
- Ryssland, mitt Fosterland 
- Rysslands trogna söner 
- Tiden går, men minnet finns kvar hos oss: Det stora fosterländska 

kriget i litteraturen och i generationernas öden 

Teman man behandlat i diskussioner och genom texter då man fokuserat på 
historiska slag är bland annat de fyra första som här nämns. De tre senare 
temana har mer att göra med att väcka intresset för historia bland barn. 

 
- Vapen 
- Slagens hjältar 
- Schematisk plan för slag och själva slagen 
- Maktsymboler och utmärkelser 
- Förfädernas maning 
- Vad fanns när jag inte fanns? 
- Min födelsedag i landets historia 
 

Nedan följer ytterligare några projekt av olika slag jag i sammanhanget önskar 
nämna: 

 

 49



- ”Stå stark i ledet”, en kväll för frågor och svar mellan ungdomar i 
värnpliktig ålder och specialister från militärinstitutionen vid stadens 
tekniska institut. 

- ”Fosterlandets söner”, en utställning om ett slag och en av dess 
befälhavare. 

- ”Vi är inte en förlorad generation”, en rundabordsdiskussion mellan 
bibliotek och utbildningsinstitutioner i staden om patriotisk fostran. 

- ”Armén, det är något allvarligt”, informationstimmar om patriotisk 
fostran i ett samarbete mellan bibliotek och mönstringskontor för dem 
som går i sista årskursen 

- ”Fädernas jord – barnens jord”, skolutflykter med historiskt, 
etnografiskt och biografiskt fokus. 

-  ”Patriotism – frågetecken”, organiserad diskussion mellan ungdomar 
som föregåtts av en enkät med samma namn. 

Patriotisk fostran ur två synvinklar 
Här presenteras två av artiklarna som, då de ställs bredvid varandra, på ett 
belysande sätt visar hur olika inställning man som folkbibliotekarie kan ha till 
patriotisk fostran och hur vitt skilda typer av verksamhet man kan bedriva 
inom ramen för denna; något vi för övrigt sett ovan.150

I inledningen till den första artikeln, vilken refererar till Det statliga 
programmet för patriotisk fostran av den Ryska Federationens medborgare, 
betonas bibliotekets centrala roll för andlig och moralisk fostran genom sin 
tillgång till böcker. Genom att läsa klassiker, samt böcker om exempelvis 
folklore, kulturhistoria, inhemsk konst och historia läggs en indirekt grund för 
fosterlandskärlek och stolthet. 

De som arbetar med kultur och utbildning ser sig själva som kämpar i frontlinjen i slaget 
mot oandlighet, omoral och kosmopolitism, samt mot en för oss främmande mentalitets 
övermakt.151

Patriotism anses inte vara något som bör pressas fram, utan istället handlar det 
om att skapa en god grund för denna känsla att växa sig stark i. Biblioteket 
arbetar outtröttligt med detta utan att för den delen höja rösten. Man betonar att 

                                                 
150 Artiklarna är följande: D’jakonova, 2006; Simankova & Miščenko, 2005. 
151 D’jakonova, 2006, s. 22. 
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bibliotekarierna ständigt måste utbilda sig och utveckla sina kunskaper för att 
arbetet ska kunna bedrivas effektivt. 

Den andra artikeln handlar om patriotisk och medborgerlig fostran. 
Inledningsvis poängteras att bibliotekens arbete med medborgar- och patriotisk 
fostran tar sig en mängd olika uttryck; kulturhistoriskt, militärhistoriskt, andligt 
och moraliskt, psykologiskt, juridiskt och politiskt, men att de alla har för 
avsikt att stärka medborgarskapskänslan. Därpå övergår en övervägande del av 
artikeln till att fokusera på det militära området. Jag vill här citera för att lyfta 
fram en av många aktiviteter anordnade av biblioteket. I detta fall rör det sig 
om ett mycket tydligt exempel på militärpatriotisk fostran. 

I lekform bekantar sig barnen med armélivet. Ett exempel är tävlingen 
”Arméundervisning” […] som började med morgongymnastik varpå pojkarna fick äta 
mannagrynsgröt på tid och visa sin fysiska beredskap. För flickorna anordnades en tävling 
som sjuksköterska. Det hela avslutades med att man redovisade sin hemläxa – att 
framföra en sång från kriget. Båda lagen tilldelades diplom ”För militär användbarhet”.152  

I det här kapitlet har jag gjort en till min undersökning anpassad ideologikritisk 
analys av 15 artiklar ur facktidskriften Biblioteka. Jag har försökt ta få reda på 
något om texternas sociala och ideologiska hållning genom att bland annat titta 
på framställningssätt, avsändare och mottagare, samt försanthållanden och 
påståenden som görs. Därmed har jag presenterat hela min undersökning vilken 
kretsat dels kring nämnda artiklar, dels kring Det statliga programmet för 
patriotisk fostran av den Ryska Federationens medborgare. Vi har kunnat se 
att programmet uttryckligen påverkar flera av biblioteken i deras verksamhet, 
men att alla undersökta bibliotek är starkt fokuserade på patriotisk fostran i 
någon form. I artiklarna framkommer stora likheter, men även vissa skillnader 
dem emellan. 

                                                 
152 Simankova & Miščenko, 2005, s. 48. 
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Diskussion och analys 

Jag har i den här uppsatsen studerat hur folkbiblioteken i Ryssland är med och 
skapar och befäster en rysk nationell identitet, samt hur de själva ser på sin roll 
i detta. Vidare har jag undersökt hur folkbibliotekens verksamhet påverkas av 
Det statliga programmet för patriotisk fostran av den Ryska Federationens 
medborgare. Detta har gjorts genom att gå igenom och presentera ett material 
bestående av dels ovan nämnda program och en kommentar till detta, dels ett 
antal artiklar ur rysk bibliotekspress. Fokus har här legat på patriotism och 
patriotisk fostran vilket kan ses som en något mer konkret aspekt av det mycket 
vidare begreppet ’nationalism’. Detta har gjorts i förhoppningen att det ska 
vara möjligt att utifrån det lilla, det avgränsade och mer påtagliga, kunna uttala 
sig om det stora. Vilken roll spelar folkbiblioteken för gestaltandet och 
befästandet av en rysk nationell identitet? Jag hoppas kunna få fram och 
förmedla en bild av detta, men jag är dock medveten om att det kan vara svårt 
att uttala sig om ryska folkbibliotek i allmänhet efter att endast ha studerat ett 
så litet material. Ändå borde en viss generaliserbarhet vara möjlig att finna mot 
bakgrund av vad som framkommit i den tidigare forskningen kring ryska 
folkbibliotek, samt av det faktum att landets utveckling och det nuvarande 
politiska läget i hög grad påverkar bibliotekens existens. Det som genom 
Biblioteka-artiklarna framkommit om folkbibliotekens förhållande till 
patriotisk fostran borde därför även i viss mån kunna gälla för folkbibliotek i 
resten av Ryssland. 

Redan undersökningen rymmer ett visst mått av analys eftersom den 
genomförts med utgångspunkt i ideologikritisk analys. I föreliggande kapitel 
eftersträvas därför att precisera analysen, samt att bredda den och koppla den 
till den tidigare forskning inom området som redogjorts för. Jag tänker även 
knyta an till den teori som presenterades i inledningen, vilken rör nationalism 
och nationell identitetsbildning, samt relationen mellan folkbibliotek, kulturarv 
och samhälle. 

Det första programmet för patriotisk fostran antogs när Vladimir Putin 
varit Rysslands president i drygt ett år. Han har gjort sig känd för en starkt 
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centraliserande politik och att med hjälp av en ”lagens diktatur” försöka få bukt 
med landets många motsträviga viljor. Han har under sina sju år som president 
samlat alltmer makt i sina egna och sina förtrognas händer. Han säger sig vilja 
ena landet och han är, enligt många ryssar, den starke ledare man behöver. Det 
är inte av en slump som det patriotiska programmet dyker upp nu och det är 
inte heller en slump att det tilldelats en så pass stor budget. Putin vill se en 
stark utveckling av Ryssland – och det är han givetvis inte ensam om, men för 
att få landet på fötter såväl socialt som ekonomiskt och juridiskt krävs 
stabilitet. Det är en grund för denna stabilitet och utveckling man önskar lägga 
genom att uppmuntra patriotism. Om inte ryssarna själva tror på sitt land och 
värnar det, vem ska då göra det? För att staten Ryssland ska fungera krävs ett i 
sin tur fungerande system som stöds av folket. Men om stödet inte är 
tillräckligt stort och om folk känner sig uppgivna, övergivna och förvirrade? Är 
det då man från statligt håll sammanställer ett patriotiskt program? 

I teoridelen nämnde jag att Hobsbawm talar om ”en falsk gemenskap” 
vilket går ut på att de härskande klasserna försöker kontrollera de övriga 
genom att ”uppfinna” traditioner och symboler med tanken att leda till en 
starkare samhörighet. Detta sker, enligt Hobsbawm, för att skapa ett lugn, för 
att inte rucka på den samhällsordning som råder.153 Med Det statliga 
programmet för patriotisk fostran av den Ryska Federationens medborgare är 
det uppenbart att den ryska staten vill skapa ordning – och lugn. Den Ryska 
Federationen ska bestå, kort och gott. Här ser vi i Ryssland idag en klassisk 
och synnerligen effektiv strategi, nämligen uppvaktningen av militären. Putin, 
som gammal KGB-man, har ett gott öga till både säkerhetstjänst och militär 
och han behöver onekligen bådas fulla stöd så som exempelvis läget i norra 
Kaukasus är. Rädslan för att detta ska sprida sig, vare sig det är realistiskt eller 
ej, är antagligen skäl nog för en påkallad gemenskap. Putin och hans män vill 
ha kontroll. 

I Det statliga programmet för patriotisk fostran av den Ryska 
Federationens medborgare ges, vilket vi sett, tämligen stort utrymme för tal 
om försvar av Fosterlandet, mod och offervilja, ära och heder. Det är i och för 
sig inget nytt – under Sovjettiden anordnade man jättelika militärparader; 
givetvis en maktdemonstration i kapprustningen, men även en starkt förenande 
symbol. I dagens Ryssland hyllar man (i alla fall då det passar) sina veteraner 
och segern i andra världskriget firas stort varje år. Jag vill inte påstå att detta är 

                                                 
153 Østerud, 1997, s. 103 f.  

 53



en ”uppifrån” påkallad tradition – tvärtom, men jag menar att den ivrigt backas 
upp av de styrande och att detta i sin tur syns i det patriotiska programmet. Att 
det ser ut såhär beror sannolikt delvis på den pågående konflikten i Tjetjenien; 
man behöver helt enkelt krigspropaganda. Dessutom är Det stora fosterländska 
kriget en viktig symbol för ett enat land i kampen för en gemensam sak.  

Som vi tidigare sett är Ryssland ett land som förändrats väldigt mycket på 
kort tid. Därtill har landet en mycket lång och skiftande historia bakom sig. 
Diskussioner har förts kring bilden av Ryssland som nation, som imperium och 
som båda på en gång. Idag har landet en befolkning som inkluderar över 100 
etniska grupper, flera religiösa riktningar finns representerade såväl som vitt 
skilda kulturer. Vidare är Ryssland ett land med en befolkning som fått veta att 
de ”levt i en lögn”; det sovjetiska samhälle de byggde upp och trodde på 
omvärderas idag starkt och domen är sällan nådig. Frågan ställs ibland till och 
med om den sovjetiska tiden bara ska ses som en stor parentes från en annars 
utstakad väg. Samtidigt är många arbetslösa, de sociala skyddsnäten från förr 
är borta och befolkningstalen är negativa. Det är mot denna komplexa 
bakgrund och denna oro och i viss mån uppgivenhet man bör fundera över vad 
en stark nationell identitet kan tillföra. Det viktigaste verkar vara att få 
människor att samlas kring något, kämpa för något och uppleva en gemenskap. 
Samma faktorer ligger som grund för folkbibliotekariernas uppfattning om 
vikten av en stark nationell identitet, vilket givetvis inte är överraskande. 
Folkbiblioteken är ju en del av och oskiljbara från resten av det omgivande 
samhället. 

Både Ernest Gellner och Benedict Anderson talar om vikten av ett 
gemensamt utbildnings- och värdesystem för skapandet av en 
samhörighetskänsla – en nationell identitet.154 Här har vi ett, vågar jag påstå, 
praktexempel från Ryssland i Det statliga programmet för patriotisk fostran av 
den Ryska Federationens medborgare. Med hjälp av detta program är tanken 
att staten och olika organisationer, institutioner och föreningar ska samarbeta 
för att på sikt skapa en solid grund för landet och dess medborgare att stå på 
såväl socialt som ekonomiskt och militärt. Man vill stärka banden av 
gemenskap mellan de olika folken och kulturerna i det jättelika landet och på 
så sätt underlätta utövandet av en federal politik; Andersons föreställda 
gemenskap i praktiken. Att detta är högprioriterat märks inte minst i den 
budget som är tänkt att avsättas för att genomföra programmet. Ett nära 

                                                 
154 Gellner, 1997, s. 51 f.; Anderson, 2002, s. 264.  
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samarbete söks här med utbildningsväsendet och armén eftersom dessa båda är 
statskontrollerade system med stor intern organisation, samt med en ständigt 
pågående genomslussning av barn, ungdomar och unga vuxna; en uttalat 
prioriterad grupp vad gäller patriotisk fostran. Folkbiblioteken som är en 
kulturbärande och pedagogisk institution har här en viktig roll att fylla då 
mycket av den patriotiskt riktade verksamhet programmet förespråkar är tänkt 
att förläggas till fritidsaktiviteter. 

De bibliotek som finns representerade i Biblioteka-artiklarna ser det som 
sin uppgift att lyfta fram sådant som är positivt och skänker stolthet, glädje och 
framtidstro. I andra fall kan det röra sig om uppmaningar som till exempel när 
biblioteken anordnar informationskvällar om allmän värnplikt. Jag kommer att 
tänka på det Per-Arne Bodin skriver när han talar om det ryska dualistiska 
tänkandet, nämligen hur saker är antingen det ena eller det andra, men aldrig 
något mittemellan. Själv vill jag inte påstå att det verkligen förhåller sig så, 
men då man i rysk bibliotekspress talar om att patriotism är en ofrånkomlig 
egenskap ”hos varje normal människa” – undrar jag vad det motsatta 
innebär.155

I artiklarna betonas den intellektuella miljö biblioteken utgör och hur 
denna inspirerar till lärande, samt hur viktiga de är som länk till det väldiga 
ryska kulturarvet. Detta bör inte förbises då ”patriotism är en egenskap hos den 
bildade människan”, som det sägs i en artikel.156 Vidare framhålls att 
folkbiblioteken tjänar som viktiga sociala träffpunkter, vilket även Irina Vilpo 
Kutishcheva kommer fram till i sin magisteruppsats. Det faktum att de har ett 
ansvar inför sina besökare, samt band till skolor, föreningar och andra 
kulturinstitutioner gör dem till centrala aktörer vad gäller samhällspåverkan. 

I Ryssland har folkbiblioteken, vilket vi sett i inledningskapitlet, dessutom 
en tradition av att fostra och utbilda. Satt i detta sammanhang blir det väldigt 
tydligt att de existerar inom ett politiskt och kulturellt system som sätter 
avtryck i deras verksamhet. Joacim Hanssons undersökning av folkbibliotekens 
ideologiska identitet bekräftar detta och han framhåller att folkbiblioteken både 
påverkas av det omgivande samhället och sätter sin prägel på det genom att 
kontrollera och legitimera en viss samhällsordning.157 De har således genom sin 
verksamhet möjlighet att påverka denna ordning och åstadkomma förändringar 
bland annat genom sitt val av fokus. 

                                                 
155 Siljutina, S., 2001, s. 6. 
156 Inozemceva, 2004, s. 26 f. 
157 Hansson, 1998, s. 11.  

 55



Så, hur arbetar folkbiblioteken konkret för att stärka den nationella 
identiteten? Med utgångspunkt i artiklarna ur Biblioteka ser man att en stor del 
av folkbibliotekens verksamhet handlar om att medvetandegöra. Man vill 
väcka ett intresse, samt öppna upp för en diskussion om aktuella 
samhällsfrågor. Det är här tydligt att man söker ett aktivt deltagande från 
bibliotekets besökare. Det statliga programmet för patriotisk fostran av den 
Ryska Federationens medborgare är framför allt tänkt att riktas till unga 
människor och detta märks även på folkbibliotekens verksamhet som i mycket 
syftar till att engagera just barn och ungdomar i samtal, utställningar, tävlingar 
och annat med patriotisk inriktning. Här är det vanligt att folkbiblioteken 
samarbetar med exempelvis veteranföreningar och olika kulturinstitutioner för 
att nå ut med ”sitt budskap”. Eventuellt kan man hos biblioteken i dessa 
artiklar urskilja tre olika verksamhetsområden rörande arbetet med patriotisk 
fostran. Jag tänker på hembygdsforskning, krajevedenie, och den verksamhet 
som fokuserar på exempelvis litteratur och kultur, samt slutligen sådant med 
militär anknytning. Historia ingår naturligtvis som en given del i samtliga. 

Hembygdsforskning: Att ha möjligheten att lära känna sitt ”lilla fosterland”, 
malaja rodina – dvs sin hembygd, anses grundläggande för att fostra en sann 
patriot. Det är viktigt att söka sina rötter lokalt och folkbiblioteken anordnar 
lokalhistoriska utställningar och föreläsningar om traditioner, seder och bruk. 
De organiserar ibland även utflykter till olika intressanta platser i trakten. Man 
menar att det är genom att lära känna sin lokalhistoria och lokalmiljö som man 
sedan kan ta till sig den nationella. Biblioteken ska dessutom verka för att 
landet förblir multietniskt och multikulturellt, så lokalkaraktär uppmuntras. Det 
lokala representerar stabilitet och trygghet och det är också här man hoppas att 
generationer ska mötas och band knytas. 

Litteratur och kultur: Boken har givetvis en central plats för biblioteken och 
läsning ses som en väg till moralisk och andlig utveckling. Den ryska 
litteraturens klassiker framhålls som mycket god litteratur av 
problematiserande natur, vilket sägs mana läsaren till eftertanke. Den anses 
även förmögen att väcka känslor av stolthet i det att den är en del av en viktig 
och inflytelserik kulturtradition. Det är inte ovanligt att biblioteken anordnar 
poesiaftnar, samt andra typer av uppläsningar där man gärna bjuder in lokala 
författare och poeter. Man dramatiserar landets, ofta traktens, förflutna i pjäser 
som sätts upp av biblioteken själva och i vilka bibliotekarierna inte sällan 
också medverkar. Vidare anordnas musikaftnar och man lär ut om det rika 
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ryska kulturarvet; konst och kulturhistoria. Ständigt betonas här det unika, 
vilket man hoppas ska främja viljan till identifikation med att vara rysk 
medborgare. 

Militär anknytning: Det stora fosterländska kriget är alltid närvarande och 
folkbiblioteken berör det med stor respekt. På många olika sätt tar man upp och 
aktualiserar ämnet – ibland riktar man sig till allmänheten och ibland mer 
specifikt till unga män i vapenför ålder. Man samarbetar gärna med 
veteranföreningar och anordnar minneskvällar och minnesutställningar. Det är 
tydligt att kriget är ett arv man har att förhålla sig till. Emellanåt bjuds höga 
militärer in att berätta om sina liv och erfarenheter, samt att svara på oroliga 
föräldrars frågor. Biblioteken tar i sin verksamhet delvis på sig rollen att 
förbereda ungdomar för vapentjänst och på att förvara sitt land.  Man berör 
saker som plikt, mod, styrka, moral och man rekommenderar patriotisk 
litteratur, samt belyser landets militära historia. Det finns, vilket vi sett, även 
exempel på hur man anordnar militärlekar för de lite yngre, samt 
grupputflykter till militärhistoriskt intressanta platser. Med uttryck som 
’hedersplikt’ och ’skola i mod’ är det tydligt var en del folkbibliotek står i 
frågan. Hos vissa bibliotek anspelar ’historia’ mest på krig. Det står att man 
ska läsa om och lära känna sin historia, men vad det mer precist handlar om är 
egentligen fältslag, krigsherrar och Fosterlandets försvarare. Män, måste 
påpekas, intar således en mycket central plats i denna historia. 

Folkbibliotekens arbete med patriotisk fostran, samt uppmuntran till historiska 
efterforskningar tolkar Elena Martos som ett sätt att försöka ersätta den gamla 
kommunistiska partiideologin eftersom det då Sovjetunionen föll samman 
uppstod en sorts vakuum som visat sig svårt, men nödvändigt, att fylla. Vidare 
menar Martos att det alltjämt utbredda bruket av massevenemang, i form av 
exempelvis utställningar och teateruppsättningar, är ett tecken på att 
folkbibliotekarierna fortfarande delvis är kvar i ett sovjetiskt tänkande.158

Hur ser då programmets förhållande till biblioteken ut? Explicit nämns 
bibliotek endast en gång. Där står att biblioteken ska vara beredda på att 
upplåta sina samlingar åt exempelvis journalister i behov av bakgrundsmaterial 
till sina reportage. Därutöver tvingas man se bibliotek som pedagogiska 
institutioner, samt kulturproducerande, kulturförmedlande och -bevarande. De 

                                                 
158 Martos, 2002, s. 61.  

 57



ska uppmuntra till patriotism genom sin verksamhet. För folkbibliotekens del 
antar jag att det kan röra sig om att informera om ett realpolitiskt läge, samt att 
på sitt sätt undervisa i exempelvis landets historia och traditioner med avsikt att 
fostra en patriotisk medvetenhet. Sett ur den synvinkeln lär vissa saker 
uppfattas som opatriotiska och därmed borde det finnas mer eller mindre 
lämpliga teman att ta upp, samt mer eller mindre uppskattade sätt att belysa 
dessa på. Klas-Göran Karlsson pekade på det i Historia som vapen och Jonas 
Grundberg pekar i Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag på vilken 
politiskt känslig, men också viktig process det är att befästa kollektiva 
minnen.159 Här handlar det om rätten till tolkningsföreträde och i förlängningen 
möjligheten att definiera en grupp genom att avgöra vilka som hör till och vilka 
som lämnas utanför. I tolkningsföreträdet ligger även makten att avgöra vad 
som ska betonas och således ihågkommas. I Rysslands fall vill man här gärna 
fokusera på ett heroiskt förflutet och starka traditioner, vilket säkert i och för 
sig inte skiljer sig så mycket från de flesta andra länders ambitioner. Som jag 
nämnde i inledningen menar Thomas Hylland Eriksen att man inom 
antropologin ser historia snarare som ett sätt att legitimera sina nuvarande 
förehavanden än som ett förflutet man alltid bär med sig.160 Även Carolina 
Vendil poängterar användandet av historiska referenser för att legitimera det 
nuvarande systemet. Det centrala i hennes studie är dock att hon sett en 
anpassning av dessa referenser beroende på vilka man riktat sig till.161

Om vi istället tittar på vad som står i Biblioteka-artiklarna om hur man går 
tillväga för att föra ut patriotisk fostran till besökarna bör först sägas att Det 
statliga programmet för patriotisk fostran av den Ryska Federationens 
medborgare uttryckligen nämns i fem av artiklarna, att ’patriotisk fostran’ 
nämns i 13 av dem och att samtliga 15 artiklar behandlar ’patriotism’ om än på 
något olika sätt. 

Att man är rädd för laglöshet och kaos i samhället framgår mycket tydligt i 
dessa artiklar och detta sammanfaller med den oro varpå programmet är 
grundat. För att dra sitt strå till stacken förespråkar biblioteken aktiv handling 
och upplysning. I egenskap av social mötesplats och intellektuell, kulturell 
miljö ser folkbiblioteken sig som centrala aktörer i kampen för ett bättre 
samhälle. Vissa betonar att man inte kan framtvinga en fosterlandskärlek hos 
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medborgarna, men att man aktivt måste arbeta för att lägga en grund varpå den 
kan vila. 

En av mina frågeställningar rör uttryckligen vilken påverkan programmet 
har på folkbibliotekens verksamhet och jag har insett att den är svår att 
besvara. Egentligen kan jag endast resonera kring den eftersom jag inte har 
tillgång till ett jämförande material som beskriver situationen före det 
patriotiska programmets tillkomst. Vidare förekommer ingen som helst kritisk 
diskussion kring programmet i artiklarna, utan det verkar mottas utan förbehåll. 
Det är svårt att peka på fall där det är uppenbart att biblioteken anpassar sin 
verksamhet efter programmet, men eftersom man i artiklarna ett flertal gånger 
refererar till antingen det statliga programmet eller andra patriotiska program 
är det min övertygelse att man tagit intryck, samt påverkats av dessa. Det är ju 
förvisso både möjligt och troligt att biblioteken redan tidigare arbetat med 
patriotiska förtecken, men jag finner det rimligt att anta att detta arbete 
ytterligare intensifierats sedan det uppmärksammats och uppmuntrats genom 
ett statligt fastslaget program. 

Programmet måste ses som en rekommendation och således inte ett 
obligatorium, men då biblioteken är beroende av statliga medel för sin 
verksamhet och programmet tilldelats en stor budget ligger det nära till hands 
att anta att biblioteken även av ekonomiska skäl kan finna det intressant att 
delta i patriotisk fostran. 

Något som slagit mig är att just det högprioriterade arbetet med patriotisk 
fostran kan få folkbiblioteken att känna sig verkligen behövda. Staten 
sammanställer ett program som faktiskt lämpar sig ytterst väl för bibliotekens 
verksamhet – i det närmaste skräddarsytt. I programmet ges riktlinjer som 
berörda parter sedan kan utveckla och anpassa efter sin verksamhet och 
förmåga. Folkbiblioteken är redan kulturförvaltare och kulturförmedlare, 
mötesplats och diskussionsforum, samt ett pedagogiskt centrum. Man har 
tillgång till mycket information och man är etablerade. Om vi nu lägger till en 
aspekt som Irina Vilpo Kutishcheva behandlar i sin magisteruppsats om ryska 
folkbibliotek, nämligen folkbibliotekens rädsla för att förlora sina besökare, 
kan det bli mycket intressant.162 Kan det vara så att det stora engagemang för 
patriotisk fostran man märker i Biblioteka-artiklarna delvis är ett sätt för 
biblioteken att visa framfötterna – att bekräfta sin rätt att existera i ett allt 

                                                 
162 Kutishcheva, 2005.  

 59



hårdare samhälle? Det kanske inte bara handlar om en nödvändighet att agera, 
utan även ses som en chans? 

Enligt Nelli Piattoeva finns en motsättning i begreppen medborgare och 
patriot, då det förra syftar på identitet med en rättsstat och det senare snarare 
med en nation.163 Den Ryska Federationen är mångnationell och det vill till att 
den patriotism som förespråkas i programmet inte är enbart rysk, utan kan 
delas av alla etniska grupper i landet. Men då etniska ryssar i dagsläget utgör 
80 procent av befolkningen är det nog ganska troligt att de kommer dominera. 
Å andra sidan nämns i programmet uttryckligen att alla etniska grupper inom 
federationen ska stödjas, samt att ett mål med programmet är ökat 
medborgaransvar och engagemang. Även i de statliga riktlinjerna för 
utvecklingen av kultur och masskommunikation från 2006 betonas värnandet 
om det mångkulturella samhället. 

Den fosterlandskärlek man talar sig varm för i programmet och i Biblioteka 
ska inte förväxlas med det de ultranationalistiska rörelser som vuxit sig mycket 
starka i Ryssland står för, utan istället ses som ett försök att ena en på flera sätt 
splittrad befolkning, samt återupprätta en form av självrespekt, stolthet och 
framtidstro. 

Jag finner det slående att man inte från folkbibliotekens håll kritiskt 
diskuterar sitt förhållande till programmet, utan tycks acceptera det utan 
förbehåll. Om detta och om programmet i sig får man tycka vad man vill, men 
det är i skenet av allt detta vi måste se censuren av Igor Dolutskijs bok 
Otetjestvennaja istorija XX veka (Fosterlandets historia under det 20:e 
århundradet), som det stod om i Dagens Nyheter år 2005. 

Slutdiskussion 
Jag har i den här uppsatsen kommit fram till att ryska folkbibliotek i hög grad 
är delaktiga i den process det innebär att utforma och befästa en nationell 
identitet. I egenskap av kultur-, informations- och pedagogisk institution spelar 
folkbiblioteket här en central roll. 

Varför är en stark nationell identitet värdefull, enligt folkbibliotekarierna? 
I Ryssland idag finns en utbredd oro över landets politiska, sociala, 
ekonomiska och rättsliga utveckling. Vad man önskar är stabilitet och denna 
hoppas man finna bland annat genom en ökad känsla av gemenskap; en stark 
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nationell identitet. Folkbibliotekariernas syn på detta skiljer sig inte från resten 
av samhällets, vilket inte är förvånande, då de utgör en integrerad del av detta. 
Det finns vidare skäl att anta att de är influerade av det program för patriotisk 
fostran som staten framarbetat, men mer om det nedan. 

Hur arbetar folkbiblioteken konkret för att stärka den nationella 
identiteten? Hos folkbiblioteken i Ryssland finns en traditionell uppgift att 
fostra och utbilda. När det gäller att uppmuntra känslan av nationell 
samhörighet arbetar folkbiblioteken på många olika sätt eftersom patriotisk 
fostran i sig är så mångfacetterad. Grundläggande är att man försöker lyfta 
fram sådant som är positivt och skänker stolthet. Emellanåt betonas att man 
inte kan framtvinga en fosterlandskärlek, medan man i andra stunder tycks 
jobba mycket målmedvetet för att göra just detta. I stora drag handlar 
folkbibliotekens verksamhet på detta område om att medvetandegöra, engagera 
och emellanåt även uppmana besökarna till en patriotisk hållning. 

Vilken påverkan har det statliga programmet för patriotisk fostran på 
folkbibliotekens verksamhet? I programmet nämns bibliotek uttryckligen 
endast en gång och då som en källa för journalister.  Därför är man hänvisad att 
koncentrera sig på de riktlinjer som ges för kultur och i viss mån utbildning. 
Jag kan inte ge ett precist svar på denna fråga dels för att artiklarna inte bjuder 
på en kritisk diskussion om programmet, dels på grund av materialets 
avgränsning. Men det faktum att man ändå relaterar till detta eller andra 
patriotiska program tyder på en viss influens och jag finner det inte orimligt att 
anta att arbetet även kan ha intensifierats genom en uppmuntran uppifrån. 
Vidare finns skäl att tro att vissa ekonomiska faktorer samt eventuellt 
möjligheten att framhäva den egna rollen i samband med programmets 
genomförande kan inverka. 
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Sammanfattning  

I den här uppsatsen undersöks hur folkbiblioteken i dagens Ryssland är med 
och formar, samt befäster en rysk nationell identitet, där rysk inte syftar på en 
etnisk ryss, utan på medborgarna i den Ryska Federationen oavsett etnisk 
bakgrund. De centrala frågeställningarna är: Varför är en stark nationell 
identitet värdefull, enligt folkbibliotekarierna? Hur arbetar folkbiblioteken 
konkret för att stärka den nationella identiteten? Vilken påverkan har det 
statliga programmet för patriotisk fostran på folkbibliotekens verksamhet? 
Undersökning går ut på att presentera Det statliga programmet för patriotisk 
fostran av den Ryska Federationens medborgare, samt med utgångspunkt i 
detta gå igenom och analysera ett artikelmaterial ur facktidskriften Biblioteka 
från en period omfattande sex år, vilken ungefär motsvarar tiden för 
programmets existens. 

Teoretiska utgångspunkter har hämtats från framförallt två områden; 
forskning kring nationalism och nationell identitetsbildning, samt forskning 
kring relationen mellan folkbibliotek och samhälle och mellan samhälle och 
kulturarv. Ambitionen har här varit att med stöd i dessa teorier visa på att 
nationell identitet i högsta grad är en konstruktion och att folkbiblioteken är 
delaktiga i denna process. 

I början av uppsatsen ges en bakgrund till landets såväl politiska som 
kulturella historia med målet att skapa en grund från vilken läsaren lättare ska 
förstå dagens situation i Ryssland samt behovet av en stark nationell identitet. 
Vidare görs en genomgång av folkbibliotekens framväxt och den roll de har 
spelat för samhället under olika tidsperioder. 

I undersökningen framgår att Det statliga programmet för patriotisk 
fostran av den Ryska Federationens medborgare är tänkt att främja 
fosterlandskärlek genom en målmedveten strävan att sprida kunskap om och ett 
intresse för historia, kultur, traditioner, moral och andlighet. Syftet är att skapa 
en stabil grund för landets fortsatta utveckling. Ur Biblioteka-artiklarna 
framkommer att bibliotekarierna är mycket engagerade i denna fråga och att 
det tar sig uttryck på flera olika sätt. Man kan spåra tre huvudsakliga 
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verksamhetsområden för detta: hembygdsforskning, litteratur och kultur, samt 
sådant med militär anknytning. Även om programmet inte är obligatoriskt för 
folkbiblioteken att följa tyder mycket på att man ändå har ett intresse av att 
göra det. Först och främst rör det givetvis ett allmänt engagemang i 
samhällsfrågor och en medvetenhet om att något måste göras för att stärka den 
nationella identiteten och självkänslan. Därpå tillkommer eventuellt en 
ekonomisk aspekt då det statliga patriotiska programmet tilldelats en stor 
budget. Kanske kan det därtill vara så att arbetet med patriotisk fostran är en 
möjlighet för folkbiblioteken att visa framfötterna och att det således även av 
denna anledning är viktigt för dem. 
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