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Inledning 

De nordiska folkbiblioteken har beundrats över hela världen, och sågs länge som en del 
av ett nationellt ”upplysningsprojekt”, där socialdemokratin på 1900-talet kom att spela 
rollen som administratör. Folkbiblioteken, omhuldade som en väsentlig del av det 
skandinaviska folkhemmet, har i debatten ofta fått stå för ”goda värden” som folk- och 
utbildning, demokrati, jämställdhet, socialt ansvarstagande, och gratis tillgång till böcker 
och medier.1

Citatet är hämtat från tidningsartikeln ”Bibliotek söker sin roll bland kaféer 
och spel” av doktoranden Mats Myrstener i Svenska Dagbladet den 22 mars 
2007. Myrstener diskuterar bland annat bibliotekens framtid, vilket det finns 
delade meningar om hur den ska utformas. Vissa menar att boken bör ha en 
dominerande position, och ifrågasätter huruvida det verkligen är bibliotekens 
uppgift att tillhandahålla nya medier som film och musik. Samtidigt existerar 
det ett ökat krav på kommersialisering för att besöksantalet inte ska sjunka. 
Enligt Myrstener pågår ett sökande efter en ny identitet hos folkbiblioteken, 
eftersom att det med det moderna samhället följer ett allt större tryck från 
”marknaden” och krav på verksamhet som är statligt bekostad att motivera sin 
existens.2

 Ett exempel på det är även den biblioteksdebatt som pågick i min 
hemkommun sommaren 2006. De som deltog i diskussionen var 
bibliotekschefen och de lokala politikerna, och åsikterna gick ibland starkt isär. 
Själva upphovet till detta var att bibliotekets filialer skulle vara stängda under 
åtta veckor samt att det skulle göras en gallring av beståndet. Detta väckte 
känslor och kom att flyta ut och även handla om vad biblioteken egentligen ska 
ha för syfte och för vem biblioteken ska vara. Jag följde den här debatten under 
sommaren och den väckte en tanke om att analysera artiklar i tidningar om 
biblioteken.  

                                                 
1  Myrstener Mats, ”Bibliotek söker sin roll bland kaféer och spel”, Svenska Dagbladet den 22/3 2007. 
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Eftersom jag har studerat historia tidigare tyckte jag att det skulle vara 
intressant att göra en historisk tillbakablick. Myrsteners artikel visar att det 
fortfarande existerar en debatt om hur bibliotekens verksamhet ska ut, och jag 
anser att genom en historisk tillbakablick är det möjligt att få en bakgrund till 
dagens situation och en inblick i varför biblioteken fungerar som de gör idag, 
och varför debatten ser ut som den gör. Det är även av betydelse att urskilja de 
maktpositioner som döljer sig bakom en institution som folkbiblioteken. 
Maktposition syftar i det här fallet på de föreställningar som existerar kring 
folkbiblioteken, och inte t.ex. ekonomiska maktaspekter.  

Det har gjorts relativt många studier om bibliotekens framväxt runt sekel-
skiftet, exempelvis Magnus Torstenssons Att analysera genombrottet för de 
moderna folkbiblioteksidéerna och Joacim Hanssons Folkbibliotekens 
ideologiska identitet, mitt eget val föll därför slutligen på åren 1950-1960, 
eftersom det inte finns många undersökningar från just dessa år. Jag kommer 
att använda mig av diskursanalys för att kunna urskilja vilka mönster som 
framträder i debatten om folkbiblioteken. Det källmaterial jag kommer att 
använda mig av är svenska dagstidningar.  

 4



Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom en diskursanalys studera de mönster som 
framträder i debatten om de svenska folkbiblioteken i dagstidningar. 
Uppsatsens övergripande frågor är: 

• Vilka olika diskurser kan urskiljas i debatten kring folkbiblioteken? 

• Hur definieras bibliotekens verksamhet? 

• Finns det en enhetlig uppfattning om hur bibliotekens verksamhet ska 
utformas, eller går åsikterna isär? 

• Vilken funktion anses biblioteken ha, och vad ska de innehålla?  

Dessa frågor finner jag intressanta eftersom de dels ger en bild av vad som har 
sagts om biblioteken i ett historiskt perspektiv, dels för att de kan ge oss 
förståelse för bibliotekens roll idag. Jag kommer att använda mig av 
diskursteori för att besvara dessa frågor eftersom det är en teori som utgår ifrån 
att diskurser påverkar praktiken. Diskurserna som framträder i dagstidningarna 
har ett inflytande på hur biblioteken ska utformas. Dagstidningarna formar 
även uppfattningar kring biblioteken som sprids till stora delar av 
befolkningen, de är inte endast förunnade bibliotekarierna eller politiker.  

Laura Henrietta Christine Skouvig betonar i sin avhandling det viktiga i att 
det görs bibliotekshistoriska undersökningar. Hon skriver att “udgangspunktet 
for afhandlingen er, at folkebiliotekernes historie er væsentlig for forståelsen af 
det biblioteks- og informationsvidenskablige felt, som det manifesterer sig 
idag”.3  

                                                 
3  Skouvig, Laura Henrietta Christine, 2004, De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920: en kulturhistorisk 
undersögelse ud fra dannelse- og bevidsthedshistoriske aspekter med belysning af tilknytningsforholdet 
til staten og ”det offentlige”, s. 2. 
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En tidsperiod som är vanlig att undersöka inom bibiotekshistoria är 1880–
1920. Det var då de moderna folkbiblioteken växte fram och fick en mer 
organsierad form med hjälp av statliga bidrag. Jag har istället valt att fokusera 
på tidsperioden 1950–60, vilken i Sverige kännetecknas av socialdemokratiska 
värderingar och en samhällsomvandling i form av förbättrade ekonomiska 
möjligheter för individen.4 Tidsramen är satt till den perioden eftersom tidigare 
forskning ofta valt att fokusera på andra årtal. Detta skapar en intressant 
diskussion i förhållande till den forskning som fokuserat på decennierna innan. 
Det är även en intressant tidsperiod att studera just för att det sker en 
samhällsomvandling med förbättrade ekonomiska möjligheter för landets 
invånare, vilket hade en betydelse för bibliotekens utformning. I min analys 
kommer jag genomgående att föra en diskussion och göra jämförelser med 
tidigare forskning, vilket är intressant eftersom det ger en inblick i hur 
biblioteken har utvecklat sig efter att de hade moderniserats.  

Med hjälp av diskursteori undersöks vilka diskurser som framträder i 
debatten, om det är en eller flera diskurser och vilket förhållande de har till 
varandra. Michel Foucaults teorier kommer att användas för att undersöka om 
det döljer sig maktstrukturer i debatten om bibliotekens verksamhet. Jag anser 
att det är viktigt att undersöka maktstrukturer och uppmärksamma dem, 
eftersom det kan vara ett sätt att förbättra verksamheten på våra folkbibliotek, 
samt att det ger en bättre förståelse för hur bibliotekens organisation är 
uppbyggd.  

                                                 
4 Frenander, Anders, 2005, Kulturen som kulturpolitikens stora problem – diskussionen om svensk 
kulturpolitik under 1900-talet, s. 60 ff. 
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Disposition 

Min disposition av uppsatsen kommer att se ut på följande sätt; uppsatsen 
inleds med en kort bakgrund över hur Sverige såg ut under perioden 1950–
1960. Därefter kommer en redovisning av den forskning som redan finns på 
området, mycket av det kommer även sedan att användas i min analys. Efter 
forskningsöversikten  följer en diskussion kring teori och metod, där jag först 
redogör för begreppet diskurs. Sedan går jag in djupare på själva 
diskursanalysen, där jag bland annat diskuterar Foucaults makt- och 
diskursteori och Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori. Därefter 
följer en genomgång av mina källurval och sedan börjar själva analysen av 
materialet. Uppsatsen binds sedan samman genom en slutdiskussion och 
sammanfattning.  
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Bakgrund 

Syftet med den här delen av uppsatsen är att teckna en bakgrund som beskriver 
biblioteken från den tiden de började få fäste i Sverige och fram till 1960-talet. 
Jag kommer även göra en kort redovisning av Sveriges situation i allmänhet 
under 1950- och -1960 talet. Detta för att uppsatsen ska kunna sättas in i en 
bredare samhällelig kontext. 

Det råder meningsskiljaktigheter kring när de första biblioteken 
etablerades i Sverige, men de bibliotek vars syfte var att sprida litteratur till 
befolkningen uppkom under slutet av 1700-talet. De tidiga biblioteken 
etablerades med hjälp av kyrkan och litteraturen kännetecknades av religiösa 
teman med ett anspråkslöst och moraliskt innehåll. Folkbibliotekens 
huvudsakliga uppgift var att sprida bildning till befolkningen och de kom även 
att ha en betydande roll för fackföreningarnas framväxt.5 Enligt Magnus 
Torstensson kan framväxten av biblioteken sättas i samband med 
samhällsutvecklingen i Sverige under perioden 1890–1915. Denna tid 
kännetecknades av snabb industrialisering och ekonomisk utveckling vilket 
gjorde att människor flyttade från landsbygden in till städerna. Konsekvensen 
blev att städerna växte mycket snabbt, vilket genererade ökade sociala problem 
(som t.ex. alkoholism). Torstensson anser att utvecklingen av folkbiblioteken 
skulle vara ett sätt att lösa den formen av problem i samhället. Han menar även 
att public library-idéerna från Amerika hade betydelse för utvecklandet av 
biblioteken6. Dessa idéer fick sitt stora genombrott 1910 genom bibliotekarien 
Valfrid Palmgren, och det nya konceptet gick bland annat ut på att biblioteken 
skulle vända sig till alla samhällsklasser.7 Biblioteken kom att spridas till stora 
delar av befolkningen och bibliotekens verksamhet ökade. Ett exempel på det 
är att bibliotekens utlåningsverksamhet mer än hundradubblades från 1913 till 
1940-talets början, vilket kan förklaras med den ökade läs- och skrivförmågan. 

                                                 
5  Hansson, Joacim, 2005, Det lokala folkbiblioteket s. 19. 
6  Torstensson, 1996 s. 34 f. 
7  Hansson, 2005, s. 20. 
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Biblioteken kom att förändra sitt bokbestånd och fokus lades på demokratiska 
aspekter och biblioteken fylldes även med nya medier som t.ex. musikskivor.8

1946 gjordes en utredning av bibliotekens verksamhet vilken brukar 
benämnas som den första kompletta analysen över de svenska bibliotekens 
uppgifter och mål. Utredningen visade att biblioteken inte nådde ut till hela 
befolkningen trots det omfattande arbetet för att biblioteken skulle vara till för 
alla. För att kunna förbättra verksamheten krävdes ökade statsbidrag men 
staten ansågs sig inte ha tillräckligt med resurser. Bibliotekstjänst grundades 
dock 1952 vilket kom att förbättra bibliotekens verksamhet avsevärt. En 
rationaliseringsutredning tillsattes 1958, vars syfte var att undersöka 
bibliotekens olika arbetsmoment, som den “inre” och “yttre” tjänsten 
(förberedelsearbete kontra mötet med låntagarna). Detta gjorde att biblioteken 
kunde utveckla verksamheten ytterligare, vilket bland annat ledde till en ökad 
utlåning av böcker, från 27 miljoner 1950 till 46 miljoner 1958.9

Det som är speciellt med Sveriges historia under 1900-talet är det starka 
inflytande socialdemokratin hade på samhällets utformning. Begreppet 
“folkhemmet” föddes vilket bidrog till utvecklandet av samhällsprojektet “the 
middle way” eller “den svenska modellen” på 1950–1960-talet.10 Perioden 
kännetecknades av en enorm samhällsomvandling med ekonomisk tillväxt och 
standardförbättringar. Sverige genomgick demografiska förändringar genom att 
människor började flytta in till städerna från landsbygden, vilket bland annat 
resulterade i att många lantbruk lades ner. Det skedde även en stor ekonomisk 
tillväxt, vilket förbättrade människors levnadsvillkor avsevärt genom ökade 
inkomster för individen. I slutet av 1930-talet lagstiftades det om rättigheten 
till två semesterveckor, vilket successivt kom att öka till fem veckor 1977. 
Människors arbetstid förkortades även från 48 timmar i veckan till 40. Nya 
fenomen som tv och masskonsumtion växte fram, och politiken blev allt mer 
mediebevakad.11 Något som jag tycker är intressant för min undersökning är 
den ökade fritiden och konsumtionen. Detta ändrade förutsättningarna för 

                                                 
8  Vestlund, Gösta, 1996, Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning, s. 123 ff. 
9  Ristarp, Jan, 2001, Mitt i byn – om det moderna folkbibliotekets framväxt, s. 33 ff. 
10 Begreppet den svenska modellen saknar entydig definition. Ibland har det uppfattats som ett sätt att 
framhäva att Sverige avviker från andra i-länder med avseende på ekonomi, institutioner, politik och 
ideologi, ibland har endast vissa delar av den svenska politiken eller samhället framhävts. Under 
efterkrigstiden har välfärdsstaten allt mer kommit i fokus för debatten. Uttrycket ”The middle way” 
kommer ifrån Marquis William Childs positiva beskrivning av Sverige i boken Sweden: The middle way. 
Internettjänst, www.ne.se 2007-05-29. 
11  Frenander, 2005, s. 60 ff. 
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människors vardag vilket även påverkade bibliotekens utformning, ett 
förhållande som jag kommer att återkomma till i analysen. 
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Forskningsöversikt 

Bibliotekshistoria är ett klassiskt område att studera, redan på 1700-talet 
gjordes bibliotekshistoriska undersökningar. Bibliotekshistoria har under de 
senaste åren tilldelats relativt litet intresse, det håller dock på att förändras12. 
Under de senaste åren har ett flertal doktorsavhandlingar publicerats i alla de 
nordiska länderna, och här i min forskningsöversikt redogörs  för ett flertal av 
dessa. Jag kommer också att diskutera den forskning som har gjorts om de 
nordiska folkbiblioteken vilka är aktuella för min problemställning. De senaste 
åren har bibliotekshistoria ofta kommit att handla om ideologi- och 
värdefrågor, exempel på några som har gjort sådana undersökningar är svenske 
Joacim Hansson och norske Geir Vestheim.13

 Hanssons Om Folkbibliotekens ideologiska identitet är en ideologikritisk 
undersökning ”om de framväxande folkbiblioteken och deras relation till det 
svenska samhället”.14 Han använder sig av diskursanalys för att 
uppmärksamma den diskurs som hjälpte till att skapa folkbibliotekens 
ideologiska identitet.15 Hansson kommer bland annat fram till att bibliotekens 
ideologiska identitet är komplex. Han menar att bibliotekens huvuduppgift har 
varit att bilda och fostra folket, vilket innebär att biblioteket får en 
kontrollerande roll. Biblioteken ska ha en demokratisk funktion men det blir på 
den samhälleliga elitens initiativ, dvs. det blir medelklassens samhällssyn som 
dominerar folkbibliotekens diskurs. Eftersom det finns en enighet om vad 
biblioteken ska ha för funktion, t.ex. vad gäller läsfrämjande åtgärder, menar 
Hansson, att en konservativ ideologisk identitet dominerar folkbiblioteken. Det 
framträder dock inte endast en konservativ identitet, utan Hansson har 
synliggjort att det även finns inslag av en liberal ideologi.16  

                                                 
12  Mäkinen, Ikka, 2003, ”Det gick att leva förr också: informationshistoria”, Introduktion till 
informationsvetenskapen, s. 33. 
13  Myrstener, 2007. 
14  Hansson, Joacim, 1998, Om folkbibliotekens ideologiska identitet - en diskursstudie, s. 9. 
15  Hansson, 1998, s. 24 f. 
16  Hansson, 1998, s. 130 ff. 
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Vestheim undersöker i Fornuft, kultur og velferd de norska 
folkbibliotekens politiska utveckling från 1930-talet fram till idag. Begreppet 
folkbibliotekspolitik definieras i den här undersökningen som den statliga 
politiska utformningen för bibliotekssektorn och den allmänna diskussionen 
om folkbibliotekens målsättning och uppdrag. Vestheim gör en analys av de 
syften, visioner och normer som ligger till grund för de norska 
folkbiblioteken.17 Vestheim har kommit fram till att biblioteken fick en stor 
politisk betydelse genom framväxten av bildningsrörelserna, det demokratiska 
samhället och den ökade viljan till kunskap. Detta i sin tur gjorde att 
biblioteken var öppna för många fler människor än vad de hade varit tidigare.18 
De skillnader mellan Sverige och Norge som Vestheim uppmärksammat är att 
under senare tid har Sveriges bildningsrörelser haft större inflytande över 
folkbiblioteken än vad som varit fallet i Norge. Enligt Vestheim har de svenska 
folkbiblioteken välkomnat sociala förändringar i högre grad än vad de norska 
har gjort. Sveriges folkbibliotek har även influerats mer av arbetarrörelsen, 
men det handlar inte om några stora skillnader.19 Vestheim anser att 
folkbildningstanken både legitimerade och formades av välfärdspolitiken i 
Norge mellan 1930- och 1960-talet. Folkbildningsstanken var en del av den 
ideologi som dominerade det norska samhället, och Vestheim menar att 
folkbildningen fungerade disciplinerande på medborgarna.20

I Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna skriver 
Magnus Torstensson om den förändring som folkbiblioteken genomgick under 
perioden 1890–1915. Torstensson vill förklara varför det blev en förändring 
och hur den ska tolkas, och för att kunna förklara den processen tar han hjälp 
av några exempel från USA som han menar hade stor inverkan på utvecklingen 
av folkbiblioteken i Sverige. Torstensson uppmärksammar initiativen som togs 
för att Sverige skulle få den typ av bibliotek som de angloamerikanska public 
library-idéerna representerade.21 Den utveckling som skedde av folkbiblioteken 
kring sekelskiftet 1900 var dock enligt Torstensson komplicerad. Många hade 
intresse i etablerandet av folkbiblioteken, både särskilda individer och 
föreningar, församlingar, landsting etc.22  Torstensson menar att framväxten av 
folkbiblioteken bör sättas in i en samhällelig kontext, att faktorer som 
                                                 
17  Vestheim, Geir, 1997, Fornuft, kultur og velferd, s. 15. 
18  Vestheim  1997, s. 83. 
19  Vestheim 1997, s. 94. 
20  Vestheim, 1997, s. 433 ff. 
21 Torstensson, Magnus, 1996, Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: 
exemplet Sverige och några jämförelser med USA, s. 9. 
22  Torstensson, 1996, s. 11. 
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industrialisering, urbanisering och ökade sociala problem hade en stor 
betydelse för framväxandet av biblioteken23. Allt detta skapade ett behov av att 
utveckla folkbiblioteken, vilket kunde vara ett sätt att lösa den formen av 
problem i samhället. Enligt Torstensson uppkom en tanke om att biblioteken 
skulle vara en plats där alla samhällsklasser skulle kunna vistas. Biblioteken 
kom att ses som en institution, som skulle bidra med demokratiska värderingar 
och vidareutbildning. Biblioteken ansågs vara en motverkande faktor i en värld 
av förändring med ökad teknisk utveckling och konkurrens. 

Laura Henriette Christine Skouvig skriver i artikeln ”Institution, modernity 
and discourse: Three perspectives on public library history” om hur disciplinen 
bibliotekshistoria kan utvecklas. Artikeln skrevs i syfte att fungera som en 
inspiration till hennes forskningsprojekt, som jag återkommer till nedan. 
Skouvig menar, liksom Hansson, att det fanns en tanke om att folket skulle 
bildas, och att det låg i statens intresse, inte i någons privata. Staten hade även 
tilldelats en ny uppgift, att tillhandahålla information åt folket. Skouvig 
diskuterar även bristfälligheten i tidigare bibliotekshistoriska undersökningar 
och hänvisar till två artiklar skrivna av Alistair Black. Black menar att 
problemet med den tidigare forskningen har varit att de inte satts in i en 
historisk och social kontext och att de inte har haft några teoretiska ansatser. 
Forskningens relevans skulle enligt Skouvig öka om undersökningarna sattes 
in i en kontext. Idag har dock kontextbaserade undersökningar blivit vanligare, 
t.ex. Magnus Torstenssons och Leif Emereks som tas upp längre fram.24  

Skouvigs avhandling om de danska folkbiblioteken fokuserar på perioden 
1880–1920, vilket är en vanlig tidsram att undersöka inom bibliotekshistoria. 
Skouvig menar dock att mycket av den tidigare forskningen har lagt fokus på 
pionjärernas betydelse för utvecklandet av de moderna folkbiblioteken. 
Skouvigs avhandling söker istället förklaringar till bibliotekens 
institutionalisering i moderniseringen och dess betydelse för samhället. 
Skouvig betonar, liksom Hansson, att en viktig faktor i utvecklandet av 
biblioteken var disciplineringen och hur den användes som en maktstrategi.25 
Avhandlingens syfte är därför att genom Michel Foucaults maktteorier 
undersöka hur en disciplindiskurs kunde skapas på folkbiblioteken, samt på 
vilket sätt denna diskurs påverkade upplysningsprocessen som pågick i 

                                                 
23  Torstensson, 1996, s. 31 ff. 
24  Skouvig, Laura Henriette Christine, 2005, “Institution, modernity and discourse: Three perspectives 
on public library history”, New frontiers in public library research, s. 249 ff. 
25  Skouvig, 2004, s. 1 f. 
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samhället. Skouvig undersöker hur denna diskurs kunde etableras genom 
bibliotekarien, boken, användaren och organisationen.26

Lis Byberg och Øivind Frisoold försöker genom ett historiskt perspektiv 
att få ett svar på hur folkbiblioteket legitimerats politiskt i artikeln ”Hvarfor 
folkebibliotek?”. Artikelförfattarna menar, liksom Hansson, att folkbiblioteken 
har haft en betydande roll i folkbildningsarbetet. Byberg och Frisoold relaterar 
sin egen undersökning till Rolf Nettums och Geir Vestheims forskning. Nettum 
har i artikeln ”Folkelig kulturarbeid” från 1958 kommit fram till att syftet med 
upplysningen bland annat var att skapa en god människa, motverka dåligt 
leverne, ge grundläggande kunskaper (framförallt om jordbruk) samt att sprida 
den kristna läran.27 Enligt Vestheim finns det två aspekter som bildar 
värdegrundunderlaget för biblioteken, nyttoaspekten och bildningsaspekten.28 
Byberg och Frisoolds syfte med artikeln är att undersöka vilket som fick mest 
genomslag och uppmärksamhet, nyttoaspekten eller bildningsaspekten, under 
etablerandet av de moderna folkbiblioteken. Nyttoaspekten syftar på den nytta 
som bildning kan ge samhället, både på individ och på samhällsnivå. 
Bildningsaspekten syftar på utvecklingen av människan som kulturvarelse, från 
naturmänniska till kulturmänniska och i den processen finns det möjlighet att 
biblioteket har betydelse i spridningen av normer och värden. Centralt för den 
perioden var även att makten förflyttades från det privata till det offentliga.29 
Byberg och Frisoold kommer genom en historisk tillbakablick fram till att både 
nyttoaspekten och bildningsaspekten har haft en betydelsefull roll i 
bibliotekens framväxt genom att de legitimerade verksamheten30.  

I artikeln ”Att skriva bibliotekshistoria, om grundlaeggelesen av det 
moderne folkebibliotek i Danmark” avser Leif Emerek att mot bakgrund av en 
idé – och socialhistorisk kontext svara på varför folkbiblioteken kom att 
etableras runt år 1900, vilket påminner om den undersökning Torstensson gjort 
om de svenska bibliotekens framväxt. Emerek menar att tidigare 
bibliotekshistoriska undersökningar förklarat bibliotekens framväxt med 
pionjärernas engagemang. Emerek däremot vill svara på varför dessa pionjärer 
fick stöd från staten. Emerek menar, liksom Torstensson, att bibliotekens 
framväxt bör förklaras utifrån en historisk och samhällelig kontext. Faktorer 
                                                 
26  Skouvig, 2004, s. 3 f. 
27  Nettum, Rolf, 1958, ”Opplysningstiden” Folkelig kulturarbeid: det frivillige folkeollysningsarbeidet i 
Norge, Rolf N. Nettum et al, s. 26 f. 
28  Vestheim, 1997, s. 405. 
29 Byberg, Lis & Frisoold, Öivind, 2001, ”Hvarfor folkebibliotek: En tillbakeblick på bibliotek og 
politisk legitimering ved tre hundreårsskifter”, Det siviliserte informasjonssamfunn, s. 64 f. 
30  Byberg, & Frisoold, s. 82. 

 14



som industrialismen, urbaniseringen, staten och arbetarklassen är 
betydelsefulla eftersom de kan vara förklaringen till varför biblioteken 
institutionaliserades31. Enligt Emerek var även upplysningstanken en viktig del 
i de moderna bibliotekens framväxt.32 Biblioteken var öppna för alla, och syftet 
var att befolkningen skulle öka sina kunskaper och bildas, vilket även skulle 
förhindra klasskamp.33

Emereks slutsats är att bibliotekens uppkomst kan knytas samman med 
borgarnas nya individuella frihet, det moderna samhällets utveckling samt 
bildningen av arbetarklassen.  Biblioteken skulle vända sig till alla, men trots 
det hade de, enligt Emerek, svårt att legitimera sig som hela befolkningens 
bibliotek. Till viss del riktade sig biblioteken till hela befolkningen, men det 
fanns även en tendens till att de kulturella målsättningar som biblioteken hade 
riktade sig till en kulturell elit. Övergången från ett modernt till ett 
postmodernt samhälle innebar dock att den nationella måttstocken för vad som 
anses som god och dålig kultur förändrades. Biblioteken hade inte längre 
samma betydelse i förmedlandet av den ”fina” kulturen, utan biblioteken skulle 
se till att verka för mångfald.34

Lars Seldén och Mats Sjölins artikel ”Kunskap, kompetens och utbildning 
– ett bibliotekariedilemma under 100 år” koncentrerar sig på bibliotekariernas 
utbildning och kunskaper istället för biblioteket som institution. Arbetet bör 
enligt Seldén och Sjölin ses som ”en del av ett vidare intresse för 
professionella och akademiska synpunkter på vad som konstituerar kunskap 
och kompetens på biblioteks – och informationsvetenskapens fält”. Artikelns 
syfte är att försöka ”klarlägga antagonistiska” ställningstaganden genom 
diskursanalys.35

Även om Seldén och Sjölins studieobjekt är bibliotekariernas utbildning, 
finns det ändå vissa likheter med mitt arbete. Deras analys av synen på 
bibliotekariernas kunskap kan jag dra vissa paralleller till eftersom det i mitt 
material talas mycket om biblioteken som en institution som förmedlar 
kunskap. De skriver ”svaret på frågan om vad en bibliotekarie anses behöva för 
kunskaper belyser också bilden av biblioteket och dess uppgifter”.36 Seldén och 

                                                 
31 Emerek, Leif, 2001, ”Att skriva bibliotekshistoria, om grundlaeggelsen av det moderne folkebibliotek i 
Danmark”, Det siviliserte informasjonssamfunn, s. 89. 
32  Emerek, 2001, s. 97. 
33  Emerek, 2001, s. 110. 
34  Emerek, 2001, s. 112 f. 
35 Lars Seldén och Mats Sjölin, 2003, ”Kunskap, kompetens och utbildning - ett bibliotekariedilemma 
under 100 år”, s. 19 f. 
36 Lars Seldén och Mats Sjölin, 2003, s. 21. 
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Sjölin använder sig som ovan nämnt av diskursanalys, vilket är en ytterligare 
likhet med min undersökning. Deras historiska del är även från ungefär samma 
tidsperiod som min.  

I den här delen av uppsatsen har ett flertal undersökningar diskuterats vilka 
alla har analyserat biblioteken i ett historiskt perspektiv. Alla 
undersökningarna har fokuserat på åren från runt 1880 till strax efter 1900-talet 
vilket är en period som kännetecknas av de moderna folkbibliotekens framväxt. 
Undantaget är Vestheims undersökning om de norska folkbiblioteken vilken 
sträcker sig från 1930-talet fram till idag. Gemensamt för den tidigare 
forskningen är att alla betonar att det var fostrande och folkbildande aspekter 
som berättigade folkbibliotekens framväxt samt legitimerade verksamheten. 
Biblioteken fick ett syfte att bilda befolkningen, vilket även gjorde att de fick 
stor politisk betydelse, då det inte bara låg i individens intresse att biblioteken 
existerade, utan i statens. Dessa faktorer hade även en avgörande betydelse för 
framväxten och utvecklingen av de moderna biblioteken med ett ökat 
engagemang från statens sida i form av att bibliotekslagar stiftades och ökade 
bidrag.  

I ett flertal av undersökningarna (t.ex. Skouvig och Emerek) har betydelsen 
av att bibliotekshistoriska undersökningar sätts in i en kontext betonats. Istället 
för att förklara bibliotekens framväxt utifrån enskilda aktörers ageranden, har 
förklaringar sökts i en samhällelig och social kontext. Detta anser även jag vara 
betydelsefullt, eftersom samhället till stor del påverkar bibliotekens utveckling. 

I den här delen av uppsatsen har den tidigare forskning som är relevant för 
undersökningen lyfts fram. Jag kommer att använda mig av de tidigare 
forskningsresultaten i min undersökning där jag kommer att diskutera 
bibliotekshistorikernas resultat med mina egna.  
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Teori och metod 

I följande del av uppsatsen kommer jag att redogöra för de två teorier som har 
valts för genomförandet av undersökningen. De två teorier som har valts är 
Michels Foucaults teorier om diskurs och makt samt Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffes diskursteori. Kapitlet inleds med en genomgång av begreppen 
diskurs och diskursanalys, vilket följs av en redovisning av 
socialkonstruktionsimen och poststrukturalismen som har haft stort inflytande 
på diskursteorin. Därefter kommer jag att gå in på Foucaults teorier och även 
diskutera deras aktualitet för uppsatsen. Slutligen kommer centrala begrepp 
inom diskursteorin att tas upp och kapitlet avslutas med hur diskursteorin ska 
appliceras på analysen.  

Diskurs och diskursanalys 
Begreppet diskurs har ingen självklar definition, men enligt Marianne Winter 
Jörgensen och Louise Phillips kan en diskurs beskrivas som ”ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen”.37 Winter Jörgensen och Phillips anser att 
diskursanalysen är en teoretisk och metodologisk helhet vilket fungerar som en 
paketlösning, därför kommer jag att använda diskursanalys, både till min teori 
och till min metod. 38

Enligt Mats Börjesson representerar eller föreställer diskurser verkligheten, 
och världen skapas genom framställningar som skiljer sig åt. En diskurs kan 
även beskrivas som en styrd samtalsordning med institutionaliserande drag. 
Detta innebär att det som sägs styrs av historiska och kulturella ”regler”. En 
analys av diskurser och sociala konstruktioner innebär därför en tolkning av 
vad som sägs, hur det sägs och hur det annars hade kunnat sägas. Diskurser 
styr vad som anses vara sant, trovärdigt och förnuftigt i sociala och kulturella 
sammanhang. Gränser hjälper till att avgöra vad som är accepterat att säga i 
olika situationer, men även vem som får tala. Vad som är accepterat att säga 
                                                 
37  Winter Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, 1999, Diskursanalys som teori och metod, s. 7. 
38  Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 10. 
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och inte säga bestäms av ett sammanhang, t.ex. är det skillnad på vad som sägs 
på ett föräldramöte och ett politiskt möte. Gränserna är dock inte fasta, utan 
vem som får tala och på vilket sätt kan hela tiden ändras. Det finns 
motstridigheter kring hur olika fenomen i samhället ska definieras, och det är 
dessa meningsskiljaktigheter som en diskursanalytiker är intresserad av att 
studera. Diskurser skapar mening, sammanhang och förståelse, och 
diskursanalysen beskrivs ibland som ett sätt att uppmärksamma det som tas för 
givet. En diskursanalytikers intresse ligger i att undersöka hur verkligheten 
skapas, varför den utformas som den gör, när den anses vara giltig och hur den 
konstrueras i detalj.39

 I min undersökning kommer jag att se om det finns den typen av mönster, 
om det finns en eller flera diskurser som anses vara ”sanna”. Jag vill även 
undersöka om det finns flera olika diskurser, och om dessa strider om en egen 
enhetlig definition av det som just den diskursen avser vara ”sanningen”.  

Socialkonstruktionism och poststrukturalism 

Diskursteori har en socialkontruktionistisk grund, därför kommer jag att göra 
en kort sammanfattning av teorin. Socialkontruktionismen är teorier och 
metoder som behandlar kultur och samhälle. Socialkontruktionismen har 
många angreppssätt, och det gör att det blir svårt att göra en enhetlig definition. 
Winter Jörgensen och Phillips tolkar Vivian Burrs fyra premisser kring 
socialkontruktionismen på följande sätt; 

• En kritisk inställning till självklar kunskap. Människans kunskap om 
världen är inte en objektiv sanning. Verkligheten finns genom 
kategoriseringar, och vår kunskap och våra världsbilder speglas inte av 
verkligheten, utan är en produkt av våra sätt att kategorisera världen.  

• Historisk och kulturell specificitet. Människor bygger sin kunskap om 
världen på historiska och kulturella aspekter. Hur vi uppfattar världen 
och beskriver den är historiskt och kulturellt specifikt samt 
kontingent.40 

                                                 
39  Börjesson, Mats, 2003, Diskurser och konstruktioner - en sorts metodbok, s. 19 f. 
40  ”Filosofisk fackterm, används om satser som varken är nödvändigt sanna eller nödvändigt falska utan 
endast `tillfälligt´ sanna eller falska”. Nationalencyklopedin (2007). Internettjänst, www.ne.se 2007-05-
29. 
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• Samband mellan kunskap och sociala processer. Vår världsbild styrs av 
sociala processer, och kunskap skapas genom social interaktion. 

• Samband mellan kunskap och social handling. Genom vår världsbild 
vet vi vad vi kan göra och inte göra, det styr vårt handlande.  

Socialkonstruktionismen har utvecklats utifrån poststrukturalismen, och många 
av de diskursanalytiska riktningarna hämtar inspiration från strukturalistisk och 
poststrukturalistisk språkteori, vars grundsyn är att människan förstår världen 
genom språket. Diskursteorin är den teori som poststrukturalismen haft mest 
inflytande på, eftersom diskursteorin utgår ifrån den poststrukturalistiska idén 
”att diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse, och att betydelsen 
aldrig kan låsas fast på grund av språkets grundläggande instabilitet”.41 En 
diskurs är inte oföränderlig, utan kan omvandlas genom kontakten med andra 
diskurser (och det är det jag kommer att undersöka i analysen). I diskursteorin 
talas det därför ofta om begreppet diskursiv kamp, vilket är en process som går 
ut på att flera diskurser slåss om makten för att uppnå hegemoni.42

Diskursanalys och Michel Foucault 

Michel Foucault har haft stor inverkan på diskursanalysen genom utvecklandet 
av centrala teorier och begrepp. Liksom många andra diskursanalytiker 
kommer även jag att förhålla mig till hans teorier. Foucaults publikationer 
brukar ofta delas upp i två delar; den ”arkeologiska” som syftar på hans 
tidigare arbeten samt den ”genealogiska” vilken beskriver de senare. 
Diskursteorin placeras under den arkeologiska, och Foucaults syfte med den är 
att klarlägga ”reglerna för vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla 
och sanna i en bestämd historisk epok”.43 Enligt Foucault är sanning en 
diskursiv konstruktion och vad som anses vara sant eller falskt styrs av olika 
kunskapsregimer. Människan kan visserligen definiera verkligheten på ett 
flertal olika sätt, men det finns ändå en tendens till att utsagorna påminner om 
varandra. Anledningen till det är att många utsagor är helt otänkbara, och detta 
beror på de historiska gränser som bestämt vad som ”får” och ”inte får” sägas. 
Foucaults tankar om att diskurser har en regelbundenhet och att de ger en form 

                                                 
41 Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 13. 
42  Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 11 ff. 
43  Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 19. 
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av mening, samt utgångspunkten om att sanning formas diskursivt har därför 
förts vidare genom andra undersökningar och inspirerat många forskare. I de 
arbeten som Foucault producerade under sin senare genealogiska period 
utvecklade han idén om teori och kunskap, där makten sätts i fokus. Enligt 
Foucault bör inte makt ses som något en enskild person eller en annan bestämd 
agent som staten utövar, makt är istället ett fenomen som är spritt över olika 
sociala praktiker. Makt bör inte ses som enbart förtryckande utan även som 
något produktivt, eftersom makten exempelvis skapar diskurser. Vår 
omgivning formas av makt, och makt kan alltid kopplas samman med kunskap, 
i själva verket förutsätter de varandra. Ett exempel på det är bibliotekens 
förmedling av kunskap och information. Kunskap ger makt, och vissa tilldelar 
sig kunskap och information vilket sätter dem i en maktposition gentemot de 
som inte kan eller vill tillgodogöra sig vad biblioteken önskar förmedla till 
dem. Detta kommer jag att återkomma till i min undersökning när jag kopplar 
samman Foucaults teorier med mina resultat.  

 Genom maktprocesser uppmärksammas vissa saker medan andra ignoreras 
och därför får makt både en produktiv och uteslutande funktion. Foucault anser 
att makt kan bindas samman med diskurs eftersom diskurser är delaktiga i 
formandet av våra identiteter och hur den sociala världen konstitueras. En 
bildningsdiskurs kan t.ex. kopplas samman med makt eftersom bildningen 
skulle disciplinera befolkningen, vilket även formade människors identiteter 
och samhället. I Foucaults arkeologiska arbeten framställs sanning som en 
produkt av produktion, reglering och spridning av utsagor, och det kopplas 
sedan samman med det han kommer fram till i sina genealogiska slutsatser, 
dvs. att sanning skapas i ett maktsystem. Enligt Foucault är sanning en 
konstruktion och därför ligger det i forskarens intresse att studera hur diskurser 
skapas.44

I Diskursens ordning, som är Foucaults installationsföreläsning vid 
Collège de France, sammanförde Foucault den arkeologiska och genealogiska 
metoden för första gången. Här talar han bland annat om de olika 
utestängningsprocedurer som finns i samhället. Den utestängningsprocedur 
som är mest intressant för mig är det sanna/falska. Foucault skriver: 

Ty liksom de andra utestängningssystemen förlitar sig viljan till sanning på institutionellt 
stöd. Den både förstärks och förnyas av en tröghet inom praktikerna, inom pedagogiken 

                                                 
44  Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 19 ff. 

 20



naturligtvis men också inom bok-, publicerings – och bibliotekssystemen, inom de lärda 
sällskapen förr i tiden och inom laboratorierna idag.45

Foucault menar att utestängningsprocedurerna får ett stöd hos samhällets olika 
institutioner, och det sanna och falska får stöd från bland annat biblioteken, 
genom att biblioteken t.ex. köper in den typ av litteratur som speglar 
samhällets normer. Ett exempel är att biblioteken länge bestod av böcker som 
hade religiösa teman, vilket kan kopplas samman med den religiösa diskurs 
som existerade i samhället. Under tidsperioden jag undersöker fanns en vilja att 
befolkningen skulle bildas, vilket även speglade bibliotekens innehåll. Jag 
anser att utestängningsproceduren som handlar om vad som är sant/falskt är 
användbar för mig eftersom den kan ge en inblick i vad som anses vara sant 
och falskt hos de diskurser jag kommer att undersöka, hur dessa bidrar med att 
”skapa” en sanning med hjälp av bland annat litteraturen .46

Foucault menar att makt producerar vetande och makt och vetande 
förutsätter varandra. Biblioteken ses ofta som ett centrum för bildning, vilket 
gör att begreppet makt blir intressant i sammanhanget. Foucault menar att 
fängelset uppkom i samband med den disciplineringsprocess som 
karakteriserade det kapitalistiska samhället. Det kapitalistiska samhället bestod 
av en disciplinär makt som behärskade den ”sociala kroppen”. Detta existerade 
inte endast på fängelserna, utan överallt i samhället fanns processer som skiljde 
ut en individ från gruppen och som tilldelades någon form av disciplinering. 
Det som är karakteriserande för den disciplinära makten är den hierarkiska 
översynen, vilken går ut på att människor utsätts för någon form av kontroll. 
Foucault tar inlärandet i skolorna som ett exempel, och jag kan dra en parallell 
till biblioteket, som hade en stark bildande roll, med syfte att bilda den 
framväxande arbetarklassen. Foucault menar dock att en institution inte bör ses 
som synonymt med makt eftersom makt är en grundläggande kraft vilken finns 
i alla sociala relationer.47

Diskursteori enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes Hegemony and socialist strategy från 
1985 är ett av diskursteorins främsta verk, och jag kommer att utgå från deras 
                                                 
45  Foucault, Michel, 1971, Diskursens ordning, s. 13. 
46  Foucault, Michel, 1971, s. 13. 
47  Lindgren, Sven-Åke, 1998, ”Michel Foucault och sanningens historia”, Moderna samhällsteorier – 
traditioner – riktningar – teoretiker s. 355 ff. 
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angreppssätt i min användning av diskursteorin. Enligt diskursteorin kan alla 
sociala företeelser analyseras med hjälp av diskursanalytiska redskap. 
Diskursteorins grundläggande uppfattning är att synen på sociala fenomen 
aldrig kan tillskrivas en enhetlig betydelse, utan det existerar alltid en 
diskussion kring hur samhälle och identitet ska fixeras. Diskursanalytikernas 
uppdrag är därför att studera hur det sociala definieras utifrån olika tolkningar, 
i mitt fall hur olika diskurser definierar bibliotekens verksamhet.48  

Ett flertal diskursteoretiska begrepp är väsentliga för min analys och jag 
kommer nu att redogöra för dessa. Begreppet betydelse förklarar Winter 
Jörgensen och Phillips genom att ta en översvämning som exempel. När en 
översvämning sker ges den ett flertal betydelser. Vissa anser att det är Guds 
vrede som orsakat översvämningen, andra menar att det beror på 
växthuseffekten och ytterligare en annan grupp anser att det har med bristande 
politik att göra osv. Översvämningen ges olika mening utifrån olika perspektiv 
eller diskurser.49 Ett annat diskursteoretiskt begrepp som är relevant för 
genomförandet av min undersökning är tecken. Tecken är det som vi 
människor ger betydelse genom sociala överenskommelser, ordet ”stol” har 
t.ex. ingen naturlig koppling till något som vi sitter på. Att vi förstår vad andra 
syftar på när de säger ”stol” beror på att vi har en gemensam överenskommelse 
om vad ordet stol betyder. Ordet stol skiljer sig även från ordet bord, och 
genom att dessa skiljer sig från varandra får de en viss betydelse.50 Laclau och 
Mouffe kallar vissa tecken för moment, vilka får en tillfälligt fixerad betydelse 
genom att de skiljer sig från varandra.  Laclau och Mouffe använder sig även 
av begreppet nodalpunkt, vilket är ett privilegierat tecken som ger betydelse åt 
andra tecken.51  

Det diskursiva fältet beskriver de möjligheter som en diskurs utesluter. Det 
diskursiva fältet innehåller betydelsetillskrivningar som tecken har eller har 
haft i andra diskurser, men som inte ges någon uppmärksamhet i den 
nuvarande, allt för att skapa totalitet. Genom att tecknen omdefinieras kan det 
dock komma att förändras, eftersom det inte går att skapa enhetlighet som 
varar för alltid, bara tillfälligt. Därför har Laclau och Mouffe tagit fram 
begreppet element, vilket är ett tecken som inte fått en bestämd betydelse och 
som har många sidor.52 Ytterligare begrepp som kommer att användas i 

                                                 
48 Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 31. 
49 Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 15 f. 
50 Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 16. 
51 Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 33.  
52 Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 34. 
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analysen är antagonism, diskursordning och artikulation. Antagonism syftar på 
de konflikter som pågår mellan olika diskurser, och dessa blir synliga när två 
diskurser kolliderar med varandra.53 Diskursordning innebär att ett antal 
diskurser strider inom ett visst område, i mitt fall bibliotekens verksamhet.54 
När ett begrepp (i det här fallet begreppet verksamhet) sätts samman med 
tecken fylls det med betydelser, vilket är ett fenomen som Laclau och Mouffe 
kallar artikulation.55 Diskursteorins syfte är att analysera hur diskurser skapas 
och förändras, och för att göra det undersöks hur artikulationerna ifrågasätter 
diskurserna.56

Winter Jörgensen och Phillips förklarar strukturalismens språkuppfattning, 
som ligger till grund för diskursteorin, genom en metafor. Tecken i språket kan 
ses som knutarna i ett nät vilka får sin betydelse genom att de skiljer sig från 
varandra.57 När en diskurs analyseras är det därför inte en objektiv verklighet 
forskaren är ute efter, utan hur verkligheten beskrivs som objektiv och given. 
Laclau och Mouffe anser att alla sociala praktiker är diskursiva. Liksom 
tecknen i språket får sin betydelse genom att skilja sig från andra tecken, får 
sociala handlingar sin betydelse genom att skilja sig från andra handlingar. Det 
finns även en vilja till att dessa sociala handlingar ska fixeras, det lyckas dock 
aldrig. Laclau och Mouffe menar att ”i det diskursiva perspektivet genomsyras 
det sociala av konflikt och kamp”, och denna tävlan är av intresse att 
undersöka i diskursteoretiska analyser.58 Jag har tidigare redogjort för att en 
diskurs aldrig kan etableras fullständigt, att diskursen alltid kan förändras 
genom kontakten med andra diskurser. Vissa diskurser kan i vissa historiska 
tillfällen upplevas som fixerade och oomtvistade, vilket bennämns med 
begreppet objektivitet. Det är dock inte möjligt att en diskurs får en fullständig 
fixering.59 Människor försöker ständigt att skapa en bestämd betydelse kring 
dessa tecken, vilket dock inte är möjligt eftersom tecken är föränderliga. Syftet 
med diskursteorin blir därför att analysera hur diskurser tillskriver tecken olika 
betydelser och nedan följer en redogörelse för hur jag kommer att gå tillväga 
för att undersöka hur olika diskurser definierar bibliotekens verksamhet.   

                                                 
53 Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 54 f. 
54 Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 34. 
55  Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 35. 
56  Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 35. 
57  Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 32. 
58  Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 54. 
59  Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 54. 
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Tillvägagångssätt  
Fokus i min analys är, som tidigare nämnts, att undersöka vilka diskurser som 
kan urskiljas i debatten om folkbibliotekens verksamhet. En närläsning har 
gjorts av ca 100 artiklar, vilka har kodats genom att de stycken som behandlat 
bibliotekens verksamhet har markerats. Markeringarna har sedan tilldelats 
olika siffror beroende på vilka betydelser verksamheten ges. Genom att gå 
tillväga på det sättet har olika diskurser kunnat urskiljas. 

I det här kapitlet används Laclau och Mouffes diskursteori för att skapa ett 
analysverktyg till undersökningen och för att konkretisera metoden. I kapitlet 
ovan redogjordes för ett flertal diskursteoretiska begrepp och jag kommer nu 
att visa hur dessa har applicerats på mitt eget material.  

 Jag ser tecknet folkbibliotek som en nodalpunkt, eftersom andra tecken får 
betydelse när de sätts in i en biblioteksdiskurs. En diskurs uppkommer genom 
att betydelse skapas kring dessa nodalpunkter och jag vill undersöka vilka 
olika diskurser som kan urskiljas kring bibliotekens verksamhet och vilka olika 
definitioner som dessa diskurser tillskriver verksamheten. I min undersökning 
ser jag begreppet verksamhet som ett element i en biblioteksdiskurs. Begreppet 
verksamhet har ingen entydig betydelse eftersom olika diskurser kämpar om en 
bestämd definition. De tecken vilka tillskrivs betydelse genom elementet 
verksamhet och som skulle kunna tänkas ingå i biblioteksdiskursen är begrepp 
som böcker, låntagare och bildning. Jag utgår ifrån att dessa tecken tillskrivs 
olika betydelser av olika diskurser, jag antar dock att det kommer att finnas en 
vilja att förvandla dessa tecken till moment. Artikulation är intressant i mitt 
sammanhang för att se vilka skilda betydelser som tillskrivs de tecken som 
finns i en biblioteksdiskurs. Begreppet diskursordning kommer att användas 
för att undersöka hur diskurser kämpar om att definiera verksamheten på olika 
sätt. För att kunna uppmärksamma de konflikter som pågår mellan de olika 
diskurserna görs en analys av vilken eller vilka diskurser som existerar i 
debatten om bibliotekens verksamhet. I det fallet att det finns fler än en diskurs 
kommer jag att undersöka om det existerar en kamp och konflikt mellan dem, 
och om det går att synliggöra antagonismer. 

 Ett källmaterial kan alltid tolkas på olika sätt, och jag vill därför betona att 
det är mina egna tolkningar som ligger till grund för analysen. Vissa citat kan 
vara färgade av flera diskurser, och det kan ibland tyckas som att de går in i 
varandra. I de fall då svårtolkade citat har använts, förs en diskussion kring 
problematiken.  
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Källmaterial 

För att kunna analysera den svenska folkbiblioteksdebatten 1950–1960 valdes 
dagstidningar som källmaterial. Anledningen till att valet föll just på 
dagstidningar (och inte t.ex. politiska dokument) var att det inte endast är en 
liten grupp som får ta del av vad som skrivs. Det i sin tur hjälper till att sprida 
en allmän uppfattning av bibliotekens verksamhet, vilket även påverkar 
bibliotekens praktiska utformning. De flesta artiklarna är skrivna av 
högutbildade och kulturellt insatta människor och det finns en majoritet av 
bibliotekarier och journalister. Noterna till citaten är i undersökningen 
numrerade eftersom artikelförfattarens namn enligt den valda teorin inte är 
intressant. För att artiklarna lättare ska kunna sökas upp finns en separat 
artikelförteckning i källförteckningen. I artikelförteckningen är tidningarna 
uppdelade efter artikelförfattare, artikel, tidning och år.   

Tidningarna som refereras till i analysen är Arbetet, SydSvenskaDagbladet 
Snällposten, Svenska Dagbladet, Social-Demokraten/Morgon-Tidningen, Da-
gens Nyheter, Smålands Folkblad, Svenska Morgonbladet, Norrländska Soci-
aldemokraten Lunds Dagblad, Kvällsposten, Upsala nya tidning, Expressen, 
Stockholms Tidningen, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning och Värm-
lands Folkblad.  

Jag har inte valt ut några särskilda tidningar utan istället utgått ifrån det 
som ligger i mitt intresse att undersöka. Vissa artiklar är hämtade från lokala 
tidningar, vilket kan medföra problemet att de diskuterar lokala problem som 
inte säger något om bibliotekens uppbyggnad i ett helhetsperspektiv. Jag har 
valt att använda artiklar från lokala tidningar trots det, men endast de artiklar 
vilka behandlar biblioteksväsendet i största allmänhet har analyserats, och inte 
deras lokala bibliotek. Jag ansåg även att materialet fick en större bredd genom 
att inte utesluta de artiklarna. Det är dock viktigt att vara medveten om det och 
att läsaren uppmärksammas på förhållandet. Urvalet av artiklar gjordes med 
hjälp av Sigtunastiftelsens klipparkiv med tidningar och de kunde förse mig 
med tidningsartiklar som endast handlar om bibliotek. Svenskt tidningsindex 
från 1953–1960 har använts, som är uppställt enligt SAB-systemet. Genom att 
utgå ifrån signum A som står för bok- och biblioteksväsen kunde relevanta 
artiklar urskiljas. Svenskt tidningsindex finns endast från 1953 och därför 
fanns det ingen möjlighet att gå tillbaka längre än så. I klipparkivet fanns dock 
utklippta artiklar från 1950 och vilket gjorde att materialet kunde kompletteras. 
Jag har gjort en avgränsning genom att endast använda artiklar från 
Sigtunastiftelsen och Uppsala universitetsbibliotek, trots att det finns fler 
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tidningar på Kungliga biblioteket i Stockholm. Det material som finns på 
Kungliga biblioteket har inte använts, eftersom att det hade inneburit ett allt för 
stort material att gå igenom. Sammanlagt fanns det ett stort antal 
tidningsartiklar som behandlade biblioteken åren 1950–1960, och urvalet har 
till stor del baserats på uppsatsen syfte, att finna de mönster i debatten som 
behandlar bibliotekens verksamhet.  

Ett flertal olika tidningar har använts, vilket motiverats med att just dessa 
tidningar har innehållit artiklar som berört frågeställningarna. För att ge en 
bättre bild av materialet följer nu en kort bakgrund till tidningarna. 

Arbetet - socialdemokratisk morgontidning.
SydSvenskaDagbladet Snällposten (SDS) - oberoende liberal daglig 
morgontidning, utgiven i Malmö. 
Svenska Dagbladet - obunden moderat daglig morgontidning, utgiven i Stock-
holm. 
Social-Demokraten/Morgon-Tidningen - utgiven i Stockholm 1885–1944, 
1944–58 som Morgon-Tidningen - Socialdemokratisk dagstidning. 
Dagens Nyheter - oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i 
Stockholm. 
Smålands Folkblad - socialdemokratisk dagstidning i Jönköping 1901–91. 
Svenska Morgonbladet - frikyrklig och nykterhetsvänlig tidning, utgiven i 
Stockholm 1890–1958. 
Norrländska Socialdemokraten - morgontidning i Luleå. 
Lunds Dagblad - sexdagarstidning utgiven 1897–1960, hade länge en 
konservativ inriktning men blev organ för folkpartiet 1938. 
Kvällsposten - oberoende liberal kvällstidning i Malmö. 
Upsala Nya Tidning - liberal morgontidning. 
Expressen - liberal kvällstidning. 
Stockholms Tidningen - ursprungligen liberal, senare socialdemokratisk 
dagstidning utgiven i Stockholm 1889–1966. 
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning - liberal sexdagarstidning. 
Värmlands Folkblad- socialdemokratisk regiontidning.60

                                                 
60  Nationalencyklopedin (2007). Internettjänst, www.ne.se 2007-05-29. 
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Analys 

Syftet med undersökningen är att urskilja de mönster som finns i debatten om 
folkbiblioteken, och vilka betydelser som tillskrivs bibliotekens verksamhet. 
Jag ser begreppet verksamhet som ett element, och i undersökningen 
analyseras vilka tecken som kan knytas till bibliotekens verksamhet, och vilka 
innebörder som tillskrivs dessa tecken. Exempel på tecken som förekommer i 
debatten är böcker, läsning, kvalitetslitteratur, besökare och serviceideal. Dessa 
tecken har framkommit tydligt i debatten, och de var inte förutbestämda av 
mig.  

I debatten kring bibliotekens verksamhet har jag kunnat urskilja tre 
diskurser; en folkbildande, en service och information - och en underhållande 
diskurs. Därför består undersökningen av tre delar. Den första delen är en 
analys om vilka betydelser som tillskrivs elementet verksamhet enligt den 
folkbildande diskursen. Den andra delen diskuterar hur folkbibliotekens 
verksamhet definieras av en service och informationsdiskurs, och slutligen 
diskuteras verksamheten utifrån den underhållande diskursen. 

 Det existerade även andra mönster i debatten som inte kommer att tas upp, 
eftersom de inte besvarar frågeställningarna, och för att det även behövs en av-
gränsning eftersom det är ett relativt omfattande material att gå igenom. 
Exempel på sådana är frågor som rör bibliotekariernas profession. Ett 
genomgående drag i diskussionen kring bibliotekariernas profession rör löner, 
utbildning och status. I undersökningen är alla citat utbrutna eftersom att jag 
anser att det ”lyfter fram” citaten och gör läsaren mer uppmärksam än om de 
skulle stå i den löpande texten.  
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Vad sägs om biblioteken? 

Folkbildningsdiskursen 

Verksamhet 
I min forskningsöversikt framgick att tanken om folkbildning har haft ett stort 
inflytande på folkbibliotekens framväxt, och jag kunde tidigt konstatera att den 
debatten fortfarande är högst levande i mitt material. I den här delen av 
analysen kommer jag att undersöka vad som utmärker folkbildningsdiskursen 
kopplat till biblioteksvärlden under 1950- och 1960-talet i Sverige, samt 
diskutera det i förhållande till tidigare forskning. För att få ett svar på vad som 
karakteriserar folkbildningsdiskursen kommer jag att undersöka vilka tecken 
som kan kopplas till elementet verksamhet. 

Folkbildning  
 Det första tecknet som bestämmer elementet verksamhet är begreppet 
folkbildning. Alla citat i den här delen av uppsatsen är hämtade från 
tidningsartiklar vilka diskuterar folkbibliotekens betydelse för 
folkbildningsarbetet. Spridningen av kunskaper, och framförallt 
naturvetenskapen, fördes till en början av ”idealistiske filantropar frå 
overklassen”.61 Enligt Vestheim var anledningen till detta till viss del baserad 
på idealistiska tankar, men framförallt var det ett sätt att motverka sociala 
uppror och kontrollera de sociala omdaningar som skedde under 1800-talet. 
Under slutet av 1800-talet förändrades emellertid folkbildningsarbetet, bland 
annat genom att olika folkrörelser började engagera sig. Målet för dem var att 
samhället skulle ändras. Det som karakteriserade folkbildningsarbetet vid den 
här tiden var att arbetet utfördes av individer från ”folket”. Enligt Vestheim har 
folkbildningsarbetet haft ett flertal roller.  Individen och sociala grupper har 
kunnat frigöras både politiskt och intellektuellt, men det har även fungerat 
”politiskt och kulturelt integrerende”. Vestheim menar att 
folkbildningsrörelsen kom att prägla många av samhällets institutioner, 
framförallt skolan och biblioteket.62  

                                                 
61  Vestheim, 1997, s. 23. 
62  Vestheim, 1997, s. 23 f. 
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Debatten i dagstidningarna visar att tanken om folkbildning fortfarande 
under 1950- och 60-talet i högsta grad var levande. Det framkommer en bild av 
att folkbildning ska vara bibliotekens huvudsakliga uppgift.  

Vi betraktar f ö biblioteket i sig självt som ett bildningsorgan av oöverskådligt värde. (21) 

Bibliotekens möjligheter är oerhört stora, när det gäller att höja folkbildningen. (37) 

Beträffande folkbiblioteken är ju sanningen den, att de naturligen hör till det fria bild-
ningsarbetet. (33) 

Och ändå vet de, och vi andra vet det också, att biblioteken är bildningens hjärta. (9) 

Citaten visar att biblioteken ses som ett mycket viktigt redskap för att sprida 
bildning till folket. Det andra citatet antyder att folkbildningen ännu inte har 
uppnått sitt syfte, eftersom det talas om att det fortfarande finns möjligheter till 
att ”höja” bildningen. Således blir det extra viktigt att folkbildningsarbetet 
fortsätter, vilket även betonar bibliotekens samhälleliga betydelse. Enligt 
Seldén och Sjölin har folkbildningsarbetet fungerat legitimerande på 
bibliotekens verksamhet.63 Det gör att det skapas en vilja att understryka vilken 
betydelse biblioteken har i folkbildningsarbetet. Genom att det argumenteras 
för att det fortfarande finns möjligheter till att öka folkbildningen, fortsätter 
bibliotekens verksamhet att legitimeras. Det samma gäller de artiklar som 
innehåller formuleringar som att biblioteken är ”bildningens hjärta”, och att 
biblioteken ”naturligen” hör till bildningsarbetet, vilket återigen visar på 
bibliotekens stora betydelse för samhällsarbetet.  

Följande citat är ett exempel på vad Hansson har kommit fram till, att det 
existerade en tanke om att hela samhället skulle tjäna på en ökad bildning hos 
folket och folkbiblioteken ansågs vara ett viktigt redskap i den processen.64

 …om det skall bli möjligt att skapa det samhälle vi önskar, vi måste börja med folkbild-
ningen. Därvid spelar biblioteken den kanske största rollen. (38) 

Hansson menar att det under 1900-talet uppkom en tanke om att individen och 
samhället var sammanlänkade.65 I en artikel från 1956 hänvisar en av 

                                                 
63 Seldén & Sjölin, 2003, s. 59. 
64  Hansson, 1998, s. 110. 
65  Hansson, 1998, s. 110. 
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artikelförfattarna till en tidigare artikel vilken skrivit om betydelsen av 
biblioteket för den enskilde. 

Jag har med uppriktig glädje läst Birger Normans artikel. Den är ett vältaligt bevis för 
bibliotekens betydelse, inte bara i det allmänna folkbildningsarbetet utan också för den 
enskilde. (21) 

En sammanfattning av diskussionen visar att det existerade en utbredd tanke att 
bibliotekens syfte i samhället var att bilda folket. Bildningen av folket skulle i 
sin tur leda till goda och dugliga samhällsmedborgare. Det fanns en tro på att 
det gick att omvandla de människor som inte ansågs vara samhället till nytta, 
vilket även förstärkte bibliotekens betydelse.  

Enligt Hanson kan folkbildning kopplas samman med en vilja att fostra be-
folkningen.66 Under 1950- och 60 talet var det fortfarande vanligt att fostran 
nämndes i samma sammanhang som bildning.  

”Folkbiblioteken kan vara – och är redan i flera fall – ett av de mest effektiva nu existe-
rande medlen för den fortsatta bildningsverksamheten bland folkens stora massor”, heter 
det i ingressen till seminariets rekommendationer till Unesco; att få detta fastslaget inför 
ett dylikt internationellt forum är redan det en avsevärd vinst, då det tyvärr måste anses 
som ett faktum, att folkbibliotekens stora möjligheter ännu på långt när ha förverkligats 
eller ens erkänts i många delar av världen. (13)  

…för att på bästa sätt kunna fylla sin så utomordentligt viktiga folkuppfostrande uppgift. 
(13) 

Vi måste nu göra alldeles rent bord med dessa kvardröjande tänkesätt och konstatera, att 
folkbiblioteken skall ingå i det samhälleliga uppfostringsväsendet och kulturlivet, som 
självklara, arbetsdugliga enheter. (45) 

I den första artikeln kopplas folkbildning och bibliotek samman med bildning. 
Biblioteken beskrivs som oumbärliga i folkbildningsarbetet, men tillskrivs 
även en fostrande roll. Hansson har kommit fram till att en av bibliotekens 
viktigaste uppgifter har varit att fostra och bilda befolkningen, han menar att 
det skulle kunna jämföras med det som vi idag benämner ”social intelligens”. 
Genom att biblioteket tillskrevs stor betydelse i folkbildningsarbetet skapades 
även en kontrollerande funktion. Denna kontrollerande funktion skulle enligt 

                                                 
66  Hansson, 1998, s. 131 f. 
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Hansson legitimera den nya medelklassens borgerliga samhällssyn som gick ut 
på att fostra dugliga samhällsmedborgare.67

En diskurs etableras aldrig fullständigt utan kan ständigt utsättas för om-
vandlingar. Antagonism har betydelsen av konflikt i diskursteorin, vilka 
upptäcks när diskurserna kolliderar med varandra. I citatet nedan kommer 
folkbildningsdiskursen och underhållningsdiskursen i konflikt med varandra. 

De flesta travar i de gamla spåren och betraktar biblioteken som någon sorts underhåll-
ningsinrättning, vilket de inte är. (20) 

I artikeln förfasar författaren sig över att biblioteken ses som en 
”underhållningsinrättning”. Exemplet visar att det existerar en annan diskurs 
förutom folkbildningsdiskursen. Enligt artikeln betraktar dock ”de flesta” 
biblioteken som någon slags underhållningsinrättning. Vilka ”de flesta” syftar 
på framkommer inte, men det antyder att det skulle vara en majoritet. Det finns 
ett tydligt mönster i debatten att många ansåg att biblioteken skulle vara 
folkbildande, men här framstår det som om biblioteken framförallt ses som 
underhållningsinstitutioner. I kapitlet ”underhållningsdiskursen” kommer jag 
att återkomma till begreppet antagonism.  

Bildningen av folket skulle dock ske på vissa villkor, befolkningen skulle 
bildas men de skulle inte uppmuntras till klasskamp.  

Han underströk faran att låta folkbildningen dirigeras för mycket uppifrån. Den måste 
vara oberoende och frivillig. Och framförallt, ingen får känna det som en plikt att ha en 
åsikt, därför att den är officiellt proklamerad som den enda rätta. Han uppehöll sig i sitt tal 
på engelska särskilt vid den svenska arbetarrörelsens bildningskamp och vikten av att 
denna inte handhas som en utbildning till klasskamp. (30) 

Folkbildningen ansågs vara viktig, men det fick inte leda till att de olika 
klasserna i samhället kom i konflikt med varandra. Biblioteken skulle förmedla 
kunskap, men inte vilken kunskap som helst. Foucault menar att det finns 
normer i samhället vilka avgör vad som får och inte får sägas.68 Jag anser att 
biblioteken var delaktiga i utformandet av en norm om vad som var ”rätt” 
kunskap eftersom de avgjorde vad biblioteken skulle innehålla och vad som 
uteslöts.  

Jag har kunnat konstatera att tecknet folkbildning tillskrivs stor betydelse 
för bibliotekens verksamhet. Folkbildning och fostran ansågs vara en naturlig 
                                                 
67  Hansson, 1998, s. 131 f. 
68  Winter Jörgensen & Phillips, 1999, s. 19. 
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del av bibliotekens uppgifter vilket verkade legitimerade på bibliotekens 
existens. Folkbildningen betraktades som betydelsefull för samhällets 
utveckling, men även för den enskilde individens välmående och framgång.  
Biblioteken fick betydelse för utformandet av en samhällelig norm, de skulle 
vara delaktiga i utformandet av den goda samhällsmedborgaren. Enligt 
Foucault existerar det olika former av utestängningsprinciper i samhället, och 
jag anser att biblioteken var delaktiga i en utestängningsprocess av dem som 
inte anpassade sig efter den rådande normen. 

Jag har kunnat visa att tecknet folkbildning kan knytas till elementet verk-
samhet i en folkbildningsdiskurs. En diskurs eftersträvar att göra elementen en-
hetliga, utan konkurrerande betydelser. Detta innebär att elementet verksamhet 
i en folkbildningsdiskurs tillskrivs endast en betydelse, i det här fallet en 
folkbildande funktion. Nedan kommer en redogörelse för ytterligare tecken i 
diskursen som kan kopplas till en folkbildande funktion.   

Böcker, läsning och kvalitetslitteratur   
Ytterligare tecken som kan kopplas till bibliotekens verksamhet i en folkbild-
ningsdiskurs är böcker och läsning, och i det här kapitlet undersöks vilka 
betydelser som tillskrivs dessa. Karakteristiskt för debatten under 
undersökningsperioden var diskussionerna om den ”goda” respektive ”dåliga” 
boken. Här kommer jag att analysera vilka betydelser som tillskrivs tecknet 
kvalitetslitteratur. Jag kommer att undersöka hur tecknen böcker, läsning och 
kvalitetslitteratur kopplas samman med en folkbildningsdiskurs.  

Skouvig undersöker i sin avhandling hur en disciplindiskurs kunde 
etableras genom boken i de danska folkbiblioteken. Hon skriver att 
bibliotekariernas uppgift var att vägleda låntagarna och arbeta för att läsningen 
skulle bli produktiv. Böcker ansågs vara bibliotekariens viktigaste hjälpmedel, 
eftersom boken betraktades som en viktig del i folkbildningsarbetet. Boken i 
sig kunde dock inte bilda befolkningen, utan bibliotekarien skulle vara länken 
som skulle sprida boken. Bibliotekets uppgift var enligt Skouvig att skapa en 
norm för bruket av boken. Boken kom att konstrueras som ett oersättligt medel 
för bibliotekarien, samt som ett viktigt disciplineringsinstrument för hela 
verksamheten. För att det skulle kunna efterlevas till fullo krävdes dock en 
disciplinering av bland annat bokens innehåll.69 Diskursen om böckerna gjorde 
enligt Skouvig att hela bibliotekens existens berättigades, och boken och 
biblioteket länkades samman, vilket gjorde att biblioteket fungerade genom 
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boken. Boken ansågs vara en väg till sundhet, lycka och handlingskraftighet, 
vilket skapade tanken om den dåliga respektive goda boken.70

I mitt förra kapitel framkom en bild av att bibliotekens huvudsakliga 
uppgift skulle vara att bilda befolkningen och en del som ansågs viktig i 
folkbildningsarbetet var läsningen. 

Hela bibliotekens verksamhet skall faktiskt resultera i en stegrad läslust och biblioteken är 
inga självändamål. Läsningen är huvudsaken. (44) 

Det är att sprida läsningen som anses vara bibliotekens huvudsakliga uppgift 
och det betonas särskilt att biblioteken inte är ”självändamål”, vilket syftar på 
att de existerar för befolkningens skull, inte sin egen. I artikeln betonas att det 
är bibliotekens uppgift att sprida läsningen till hela befolkningen, vilket kan 
kopplas samman med att biblioteken som institution skulle spridas till alla 
samhällets medborgare.  

Enligt Skouvig hade böckerna en betydelsefull del i folkbildningsarbetet. 

Otvivelaktigt måste biblioteken här bromsa upp till allmänhetens bästa […] så är bibliote-
kariens förnämsta uppgift ändå den, att vara vägledare till bättre läsvanor. (34) 

Citatet är ett exempel på Skouvigs slutsats, att bibliotekarien ska fungera som 
en länk i folkbildningsarbetet. Bibliotekarien beskrivs som en ”vägledare” för 
befolkningen, både till barn, ungdomar och vuxna. Vägledningen syftar på att 
bibliotekarien ska visa vägen till böckerna och framförallt till den ”bättre” 
litteraturen. Ett argument för bibliotekens verksamhet kan, enligt Hansson, 
härledas till tanken om dugliga och icke dugliga medborgare. Det fanns en 
tanke om att alla människor kunde förändras genom andlig och kulturell 
vägledning, och biblioteken hade en betydelsefull uppgift att fostra goda 
medborgare som var till nytta för samhället.71

Enligt Hansson har barnen ofta haft en central plats i diskussioner om 
biblioteken, och barnen sågs som en mycket viktig målgrupp för bibliotekens 
verksamhet. Det existerade en föreställning om att det var oerhört viktigt att 
barnen inte började läsa ”dålig” litteratur.72

BARNBIBLIOTEK, ett ställe, dit barnen får gå och låna lämpliga böcker! Så skulle det 
förmodligen stå i ett uppslagsverk, men det berättar bara om en sida av bibliotekens verk-
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 33



samhet och kanske inte om den viktigaste. Biblioteket visar vägen till böckerna, brukar 
det stå i högtidliga sammanhang, men det bör också kompletteras med att biblioteket gör 
barnen aktiva och inte bara till en flock små lamm, som föses fram till hyllorna. (10) 

DEN FÖRSTA KONTAKTEN måste etableras redan med ”bilderboksbarnen”…(10) 

Men huvudsaken är att bevara och stärka sambandet mellan de olika institutionerna och 
besökarna och få dem att stifta bekantskap med den bättre litteraturen. (22) 

Man vill också väcka barns och ungdomars intresse genom att sätta dem i verksamhet. 
(22) 

Biblioteket vill särskilt gärna locka till sig barn och ungdomar för att så tidigt som möjligt 
införa dem i böckernas värld och hos dem skapa goda läsvanor. (40) 

Hanssons undersökning har visat att människor ansågs vara påverkbara och de 
som betraktades som mest formbara var barnen. Det var viktigt att barnen 
redan tidigt introducerades till den bättre litteraturen.73 Detta visar även mitt 
material. Barnen skulle lockas till att läsa, men inte vad som helst, utan 
biblioteket skulle skapa ”goda läsvanor”. Människorna skulle fostras till goda 
medborgare, men det första citatet visar att det även fanns en vilja att skapa 
självgående människor, biblioteket gör barnen ”aktiva” och inte till ”små 
lamm”. Barnen ska fostras till goda medborgare av biblioteken men de ska 
ändå lära sig att tänka själva. Jag anser att idéerna om barnens läsning kan 
kopplas samman med Foucaults utestängningsmekanismer. Det läggs stor vikt 
vid att barnen ska läsa bra litteratur och att bibliotekarierna ska fungera som en 
vägledare till kvalitetslitteraturen. Jag anser dock att detta fungerar 
utestängande för dem som inte önskade läsa den litteratur som ansågs vara för 
deras eget bästa. Istället för att uppmuntra barnen till allmän läsning skulle de 
styras att läsa en särskild litteratur som säkerligen innebar problem och/eller en 
känsla av ointresse för vissa individer.  

Enligt Vestheim diskuterades inte den norska inköpspolitiken särskilt 
mycket i biblioteksvärlden 1950. De diskussioner som fördes handlade 
framförallt om ”bibliotekens ansvar” för den ”smala” litteraturen vilka endast 
riktade sig till en liten grupp i samhället. Det diskuterades huruvida biblioteken 
skulle innehålla underhållningslitteratur, vilken skulle kunna fungera som ett 
sätt att höja allmänhetens läslust. Det förekom inga diskussioner huruvida 
biblioteken verkligen hade rätt att bestämma urvalet, vilket enligt Vestheim 
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antagligen berodde på att systemet var accepterat, vilket styrktes av att 
statsutskottet var inblandat. Det fanns dock vissa undantag hos de större 
biblioteken som var mindre styrda.74

Jag kommer nu att redogöra för diskussionen som fördes kring bibliotekens 
bokurval  i dagstidningarna under 1950- och 1960-talet. Artikelförfattaren 
nedan menar att bibliotekens bokval utgår ifrån bibliotekariens enskilda smak 
vilket inte uppfattas som något positivt. 

Men oftast köpes böckerna efter den inköpandes smak. Den är inte alltid den bästa. (41) 

Eftersom bibliotekarien betraktades som en vägledare till den bättre 
litteraturen, ansågs det problematiskt att bibliotekarien inte köpte in 
kvalitetslitteratur. Artikelförfattaren söker även ett svar på varför det är på det 
sättet.  

Vad beror då detta ofta mycket dåliga urval på? Kan bibliotekarien försvara urvalet? JA 
FÖRSVARET är så vagt att man inköper vad som vill läsas. Läsarens åsikter är det bä-
rande. Men hur ska man kunna lära läsarna tycka om de goda böckerna då också bibliote-
ken räcker dem de sämre? När bibliotekens uttagningskommittéer undanhåller många 
goda böcker och räcker fram dem som räknas till underhållningen enbart. (41) 

Det man nu reagerar emot är det ensidiga urvalet av endast underhållningsromaner och 
några fullödiga böcker av författare man i n t e  k a n gå förbi. Här är det ofta den rena 
självbevarelsedriften som talar. Man måste ha dagens författarnamn representerat. Tänk 
att inte ha en svensk nobelpristagares senaste bok! (41) 

Tanken att biblioteken bör innehålla kvalitetslitteratur kan förstås i samband 
med viljan att bilda och fostra folket. Denna tanke tillhör en folkbildande 
diskurs, och denna diskurs tillskrev bibliotekarien en roll som vägledare till 
den bättre litteraturen. I citatet ovan framträder en bild av att bibliotekarierna 
inte lever upp till den definitionen. Den inköpande bibliotekarien styrs enligt 
artikelförfattaren av vad låntagarna vill läsa och ifrågasätter hur låntagarna då 
ska kunna komma i kontakt med den goda litteraturen. I det här fallet 
representerar bibliotekarierna underhållningsdiskursen. Viktigt i 
sammanhanget är dock att det är andra som tillskriver bibliotekarierna denna 
roll och inte de själva. Det är mycket möjligt att bibliotekarierna inte alls höll 
med om detta och ansåg att de var goda förvaltare av kvalitetslitteraturen.  

                                                 
74  Vestheim, 1997, s. 288 f. 

 35



Boken var ett viktigt instrument i folkbildningsarbetet och böckernas syfte 
var att fostra befolkningen. Följande citat förstärker den bilden ytterligare. 

Den bärande tanken är att folkbiblioteken skall tillhandahålla den litteratur, som varje 
medborgare behöver för sin personlighetsdaning. Denna individens personlighetsdaning 
är förutsättningen för ett sant, balanserat, harmoniskt, socialistiskt, demokratiskt samhälle. 
(42) 

I citatet understryks böckernas folkbildande egenskaper och biblioteken anses 
behöva ha bildande litteratur eftersom medborgarna ”behöver det”. Citatet 
visar att det fanns en tanke om att bildningen hade betydelse för samhällets 
utveckling och framgång. För att uppnå målet med en bildad befolkning 
krävdes dock att bibliotekens litteratur skulle ha en folkbildande funktion.  

I mitt material finns en omfattande diskussion om den ”dåliga” respektive 
”goda” boken. Till den dåliga litteraturen räknades bland annat serietidningar. 
Läsande av serier ansågs vara ett stort problem eftersom de framförallt lästes 
av barn och då de ansågs ha en negativ effekt. Det existerade en vilja att 
kontrollera genren och vägleda barnen till den goda litteraturen.  

– Vi behöver en naturlig renhållning kring böckerna, som tar sikte på de tecknade serierna 
och den s. k. gangsterlitteraturen…(4) 

För att möjligheten inte skulle finnas för barnen att läsa serietidningar gallrades 
dessa från bibliotekens bestånd. Genom att biblioteken endast innehöll en viss 
typ av litteratur kontrollerades läsandet. I citatet ovan använder sig författaren 
av begreppet ”renhållning” vilket är ett mycket intressant ordval eftersom att 
det för tankarna till en nationalistisk begreppsvärld. Hansson skriver att det 
runt sekelskiftet 1900 var vanligt att använda hygieniska metaforer för att 
kategorisera människor. Det existerade en praktisk social kontroll genom att 
människor var tvungna att tvätta sig innan de gick in på biblioteken, men det 
fanns även en tanke om ”andlig” hygien. Andlig hygien innebar en 
föreställning om den ”skötsamme arbetaren” vilket skulle upprätthållas genom 
att arbetarna läste kvalitetslitteratur. Talet om smutslitteraturen innefattade ofta 
barnens läsning och det ansågs extra viktigt att de hölls borta från den typen av 
litteratur.75
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Ett annat tillvägagångssätt för att synliggöra serietidningarnas negativa 
egenskaper var recensioner i dagstidningar, vilket skulle resultera i att 
biblioteken undvek att köpa in dem. 

Recensioner i dagspressen av denna sorts litteratur skulle kunna göra mycken nytta. (4) 

Genom recensioner skulle bibliotekarierna, och även allmänheten, göras upp-
märksamma på att den genren inte var bra litteratur, och därför inte läsvärd. 

Eftersom det ansågs att många barn föredrog serier framför annan 
litteratur, ansågs det ännu viktigare att göra någonting åt problemet. Ytterligare 
ett tillvägagångssätt var att bibliotekarien arbetade för att barnen skulle läsa 
annat än serierna. 

Ett stort arbete läggs av bibliotekspersonalen ner på att försöka lära barnen att föredra 
goda böcker framför serier och veckotidningsnoveller och att själva lära sig att använda 
böcker för att skaffa svar på frågor och problem, som dyker upp. (40) 

Bibliotekarierna hade en betydande roll som vägledare för barnen, som skulle 
vägledas till kvalitetslitteraturen. Barnen skulle lära sig att ”föredra” den bättre 
litteraturen, och det i sin tur skulle leda till en förmåga att lösa problem. 
Barnen skulle fostras till goda individer, men på samhällets villkor. 

Serietidningarna ansågs vara det som var skadligt för barnen, men det 
fanns även en annan genre som sågs som skadlig för ungdomarna och de vuxna 
läsarna, - ”detektivromanen”. Vissa av artikelförfattarna ansåg att den inte 
skulle finnas på biblioteken överhuvudtaget, medan andra tyckte att 
detektivromanerna kunde vara ett sätt att få människor att börja läsa. Vestheim 
menar att det fanns en diskussion kring underhållningslitteraturen vid sidan av 
kvalitetslitteraturen. Tanken var att när låntagarna hade mer ”läsvana” skulle 
de kunna gå över till den mer ”avancerade” litteraturen.76 Många 
artikelförfattare ansåg emellertid att biblioteken inte borde köpa in 
detektivromaner överhuvudtaget, dels innebar det ett slöseri med bibliotekens 
resurser, dels hade de en negativ inverkan på sina läsare. Följande citat är ett 
exempel på tanken om att biblioteken inte borde ha detektivromaner i sitt 
bestånd överhuvudtaget. 

Inköp av deckare, som vilken som helst intresserad kan skaffa sig själv till billigt pris, blir 
till förfång för folkbildningsarbetet, för de unga svenska författarna som sannerligen inte 
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skär guld med timmerbyxor, men till glädje för alla dem som slöläser. Och det sista är väl 
egentligen inte meningen? (20) 

Artikelförfattaren i citatet ovan anser att detektivromanerna är dålig litteratur, 
och anser att det ”blir till förfång för folkbildningsarbetet”, vilket återigen 
betonar bokens betydelse i folkbildningsarbetet. De enda som ansågs ha glädje 
av genren var de som ”slöläste”, vilket inte uppskattades. Att ”slöläsa” kan 
även kopplas samman med underhållning, att böcker läses för att det är trevlig 
avkoppling. Den typen av läsning har inte ett uttalat syfte, och utgör därmed 
inte en folkbildande funktion. Enligt artikeln är det ”väl egentligen inte 
meningen” att människor ska utföra den typen av aktiviteter på biblioteken. 
Läsningen i sig är inte huvudsaken, utan det är även viktigt att det är rätt typ av 
litteratur som läses. Jag anser att detta, precis som med barnens läsning, kan 
kopplas samman med de utestängningsmekanismer som Foucault talar om. Det 
tankemönster som citatet ovan representerar, är svår att förena med tanken om 
att biblioteken ska vara ett offentligt rum, tillgängligt för hela befolkningen. 
Den grupp som anses ”slöläsa”, och som endast har det syftet med att besöka 
biblioteken eller att låna dess böcker, utestängs från biblioteken.  

Hansson menar att det fanns en tanke om att det var individen som 
fördärvades av att läsa dålig litteratur, och att det var individen som genomgick 
en moralisk och intellektuell förbättring genom att läsa ”fosterlandets och 
världslitteraturens klassiker”. Individens bildning skulle i sin tur sedan leda till 
en allmän förbättring av samhället.77 I citatet nedan aktualiseras återigen 
detektivromanerna.  

Billiga detektiv- och äventyrshistorier vräks ut i hundratusentals exemplar över den 
svenska ungdomen, sade hr Hjelmqvist. Det är ingen tvekan om att mycket av den 
litteraturen är tillkommen i det skäraste profitintresse. Den recenseras aldrig i pressen och 
trivs bäst med det. För att få bukt med den behövs det upplysning. Renhållningen bör 
även gälla de många onödiga praktverken, som nu prackas på allmänheten bland annat 
genom rekommendationer av personer med fina namn och imposanta titlar. (4) 

Artikelförfattaren lägger fram ytterligare en anledning till att biblioteken inte 
borde ha detektivromaner i sitt bestånd; nämligen att de endast skrivs i 
”profitintresse”. Genren recenseras inte, och detta tyder enligt artikelförfattaren 
på att de inte är bra och lämplig litteratur. Han skriver att författarna trivs med 
att inte granskas. Artikelförfattaren har kommit fram till en lösningen på 
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problemet är upplysning. Vem som ska upplysas framgår inte riktigt, men 
antagligen syftar det på befolkningen. Det finns en möjlighet att det ska vara 
bibliotekarierna som ska upplysas, vilket skulle ha syftet att de slutar köpa in 
den typen av litteratur. 

Problemet med detektivromanerna anses inte endast vara att de är dålig 
litteratur, utan även att de kostar pengar som istället kunde läggas på annan 
bättre litteratur. 

För min del anser jag dessa deckarinköp vara att slösa med samhällets pengar, som så väl 
behövs till viktigare bokinköp. Ty det obestridliga faktum kan ingen komma ifrån, att för 
de pengar som biblioteken nu vräker ut över in – och utlandets mordförfattare, kunde man 
använt till att köpa riktig litteratur, och noggrannare bevaka vad som händer på den skön-
litterära fronten. (20) 

Artikelförfattaren kallar det som bör köpas in för ”riktig” litteratur vilket 
betonar att den övriga litteraturen inte ens kan klassas som litteratur 
överhuvudtaget. Biblioteken ska inrikta sitt litterära bestånd på kvalitativ 
skönlitteratur och inte detektivromaner.  

Som ovan påpekats existerade inte endast en negativ inställning till 
deckarna. I vissa fall ansågs de vara en väg till att människor började läsa, 
vilket i ett senare skede skulle leda till läsning av den ”bättre” litteraturen.  

Men å andra sidan är det nu så, att detektivromanerna är ett alltför bra medel att locka 
människorna till biblioteket, för att man helt skulle kunna avstå från dessa. Som 
deckarförsvararna redan påpekat, visar praktiken att de som i början kommer för att 
uteslutande låna deckare, så småningom övergår till mera krävande litteratur. (34) 

En intressant fråga är vilken diskurs uttalanden som dessa tillhör, en 
folkbildande eller en underhållande? Det kan tyckas som att citatet speglar en 
mer avslappnad syn på deckarna, eftersom det förespråkar att biblioteken ska 
innehålla den typen av litteratur. Det är dock inte helt entydigt eftersom de här 
idéerna inte avfärdar den ”dåliga” litteraturen helt och hållet. Jag anser att 
tanken om att deckarna ska fungera som en väg in till den bättre litteraturen, 
tillhör en folkbildande diskurs. Målet är detsamma, att få människor att läsa 
kvalitetslitteratur. Den enda skillnaden är tillvägagångssätten, deckarna ska 
fungera som en länk i arbetet för att bilda befolkningen. 

Följande citat från Dagens Nyheter är representativt för debatten kring 
böckerna och läsning. 

Så övergick man till Sigge Stark, och även här var enigheten god. Böcker som ger en så 
fullständigt snedvriden bild av verkligheten och saknar varje spår av konstnärlighet, 
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sådana böcker skall inte finnas på biblioteken. För litteraturens och bibliotekens uppgift är 
i sista hand fostrande. (1) 

I citatet är det inte detektivromanerna som artikelförfattaren förfasar sig över, 
utan Sigge Stark, vars böcker ständigt diskuterades. De som var intresserade av 
bibliotekens inköp, var överens om att den typen av litteratur inte borde före-
komma på biblioteken. Anledningen till att det ansågs att den litteraturen inte 
borde finnas på biblioteken motiverades med att ”litteraturens och bibliotekens 
uppgift är i sista hand fostrande”. Här är det tydligt att böckerna ses som ett 
hjälpmedel för att fostra befolkningen, vilket även kan kopplas samman med 
Skouvigs undersökning att böckerna sågs som en länk i folkbildningsarbetet.  

I den här delen av undersökningen har jag analyserat debatten om 
böckerna, läsningen och kvalitetslitteraturen. En slutsats av detta är att boken 
och läsningen sågs som viktiga hjälpmedel i folkbildningsarbetet. För att boken 
och läsningen skulle fungera effektivt krävdes dock att det var en särskild 
litteratur som lästes, kvalitetslitteraturen. Hela befolkningen var en viktig 
målgrupp, men barnen hade en central position i debatten. Den litteratur som 
framförallt ansågs tillhöra den dåliga litteraturen var serietidningar (barn) och 
deckarna (unga, vuxna), och det fördes en debatt om hur den litteraturen skulle 
kunna rensas bort från bibliotekens hyllor. Upplysning, recensioner och 
gallring nämns som viktiga medel för att rensa bort den typen av litteratur, men 
”underhållningslitteraturen” ses också ibland som en väg in till den ”bättre” 
litteraturen. I det fallet existerar dock ändå en folkbildande diskurs, eftersom 
detektivromanerna endast ska vara till hjälp för folkbildningen, deras existens 
ska inte verka i ett underhållande syfte. Både Skouvig och Hansson har i sina 
undersökningar kommit fram till att böckerna och läsningen hade en 
disciplinerande funktion, vilket även mitt material visar. Jag har tidigare 
diskuterat Foucaults tankar om makt och kunskap, och biblioteken tilldelades 
en maktposition genom att utgöra en norm för vad som var ”rätt” kunskap 
genom att göra inköp efter vad som ansågs vara ”god” respektive ”dålig” 
litteratur.  

Nya medier 
Det främsta mediet för biblioteken under de senaste två tusen åren har varit bo-
ken, men under mellankrigstiden började biblioteken att använda sig av andra 
medier som filmer och grammofonskivor, vilka skulle fungera som ett komple-
ment till böckerna. Bildningsorganisationerna hade ett intresse i de nya 
medierna eftersom de kunde fungera som komplement till böckerna i 
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bildningsarbetet. Boken ansågs dock fortfarande vara det centrala mediet i 
bildningen av folket. Vestheim söker svar på frågan vilket perspektiv 
bibliotekspolitiken hade på införandet av de nya medierna på de norska 
folkbiblioteken. Efter andra världskriget började de nya medierna på allvar att 
diskuteras av bibliotekarierna, och det var framförallt filmen som fångade 
deras intresse. Vestheim har kunnat utläsa av sina källor att de flesta, både 
politiker och bibliotekarier, hade en positiv inställning till de nya medierna.78 
De audiovisuella medlen sågs inte som ett hot mot boken, utan som en hjälp i 
det framtida bildningsarbetet.79 Detta visar även mina artiklar, och debatten var 
redan igång i början av 1950-talet. 

Syftet med Malmöseminariet är att studera och diskutera teknik, metoder och program för 
bibliotekens folkbildningsverksamhet, varvid man bl.a. tar upp sådana frågor som 
audiovisuella hjälpmedel, grammofon, film och radio, och sättet att organisera och leda 
diskussionsgrupper m.m. (31) 

I citatet ovan sägs att syftet med seminariet var att diskutera den folkbildande 
verksamheten på biblioteken, och de audiovisuella medlen sågs som ett 
tänkbart hjälpmedel i det arbetet. Följande citat förstärks den bilden.  

Till debattämnena hörde också frågan om filmarkiv i biblioteken. Enligt min mening är 
det en fråga, som nu kräver sin lösning. Biblioteket är den naturliga centralen för sociala 
filmer och bildningsfilmer. Insikten härom håller på att växa sig stark i bibliotekskretsar. 
(6) 

Artikelförfattaren menar att det borde finnas filmer eftersom det är ”naturligt” 
för biblioteken att ha nya medier i sitt bestånd. Precis som läsningen och 
böckerna beskrevs filmen som en naturlig del av bibliotekens verksamhet vars 
syfte var att öka bildningsnivån.  Artikeln visar att acceptansen av de nya 
medierna höll på att öka, säkerligen genom att de presenterades som redskap i 
ett bildningssyfte. Följande citat ger en bild av att filmen ses som en ”räddare i 
nöden” och som ett medel att åter höja folkbildningen.  

 …att om de svenska biblioteken skall bevara och stärka sin ställning som levande bild-
ningscentraler, så är filmen ett viktigt medel att stimulera nya bokläsargrupper. (36) 

                                                 
78  Vestheim, 1997, s. 28 2 ff. 
79  Vestheim, 1997, s. 286. 
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Att biblioteken för närvarande fyller en stor plats i kulturlivet råder det väl knappast 
någon tvekan om. Vad som däremot kan diskuteras är dess framtida betydelse, i 
konkurrens med den allt mer förhärskande televisionen och tidningsfloran. (16) 

Filmen beskrivs som en väg till nya ”bokläsargrupper” och som ett viktigt 
medel i folkbildningsarbetet. Detta indikerar att det fanns en medvetenhet att 
samhällets omvandling erbjöd nya möjligheter. I det andra citatet framkommer 
en rädsla för vad som kommer att hända med biblioteken, om människor 
kommer att börja föredra tv och tidningar framför böcker och bibliotek. Enligt 
Gösta Vestlund skedde en samhällsförändring efter andra världskriget som 
innebar att biblioteken påbörjade en förvandlingsprocess. Förändringar som är 
typiska för perioden efter andra världskriget var att bilen blev vanligare, liksom 
telefonen. Allt fler människor flyttade in till staden och radio, tidningar och 
tidskrifter blev en del av människors vardag. Befolkningens förbättrade privata 
ekonomi gjorde att allt fler hade råd att köpa egna böcker.80 Den ökade 
kommersialiseringen och fritiden lockade människor att söka nya 
fritidssysselsättningar, vilket ökade konkurrensen om bibliotekets besökare. 
Jag anser att de inblandade i bibliotekens organisation uppmärksammade detta, 
och för att komma till rätta med problemet blev biblioteken tvungna att söka 
nya vägar för sin verksamhet. Detta i sin tur gjorde att de nya medierna kom att 
tillskrivas betydelsen av hjälpmedel i folkbildningen. Det var dock inte endast 
filmen som ansågs vara en väg till att höja folkbildningen, utan även andra 
aktiviteter skulle få människor att komma i kontakt med biblioteken.  

Det finns tydligen två strömningar i biblioteksvärlden. Man vill vidga verksamheten, sti-
mulera allmänhetens intresse genom film, föredrag, utställningar och därmed foga in 
biblioteken i den allmänna folkbildningen på ett fastare sätt. (23) 

Det fanns ett intresse i att stimulera allmänhetens intresse, vilket skulle 
realiseras genom ett flertal olika tillvägagångssätt. Detta visar återigen på att 
biblioteken hade börjat försöka hitta en form av verksamhet som kunde 
stimulera och intressera hela befolkningen. Bibliotekens nya verksamheter 
skulle enligt citatet ”foga in biblioteken på ett fastare sätt” vilket förstärker 
bilden av att folkbildningsarbetet måste omvandlas, vilket i sin tur ska locka 
fler människor till biblioteken.  Det existerade dock inte endast en positiv bild 
av de nya medierna, utan det fanns även vissa som tyckte att de inte borde 

                                                 
80 Vestlund, 1996, s. 156. 
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existera överhuvudtaget eftersom den nya tekniken ansågs påverka både 
samhället och människorna på ett negativt sätt.  

Ingenting kan hindra en sådan utveckling, varav följer att biblioteken och all folkbildning 
mer och mer kommer att övergå i audio-visuella former (=rena andligt-tekniskt-matema-
tiska livsstilar) utan skymt av själskultur. (28) 

Själva nerven i allt folkbildningsarbete är och förblir boken. Det låter så självklart att man 
nästan blygs för att fästa satsen på papperet. Men utvecklingen under senare år har 
tenderat att försätta boken i en andrahandsställning. Från Amerika har en betänklig 
apparatsjuka börjar sprida sig också inom svenskt folkbildningsliv. Det faller mig inte in 
att ifrågasätta filmens, flanellografens eller bandspelarens förtjänster, men de måste 
brukas på ett förnuftigt sätt och med urskiljning. Det är farligt när det tryckta ordet sätts 
på undantag till förmån för det mekaniskt återgivna eller med rörliga eller med stillbilder 
illustrerade. När vi avlägsnar oss från boken avlägsnar vi oss samtidigt från grunden för 
all kunskap och bildning. (7) 

Norman tror att tekniken i bildningens tjänst, plus några hundra milj. skulle lösa den bild-
ningskris, den kulturkris, vi upplever. Vilket är omöjligt. Tekniken har redan segrat, över 
samhället, över ungdomen, över livet. (28) 

De nya medierna anses inte ha någon själskultur, och det framkommer en 
rädsla för den framtida utvecklingen. I det andra citatet betonas bokens värde 
och självklara roll i folkbildningsarbetet. Biblioteken anses vara påverkade av 
influenser från Amerika, vilka anses lida av ”apparatsjuka”. Det framkommer 
tydligt att det finns en aversion gentemot kommersialisering och materialism. 
Bibliotekens användning av de nya medierna anses behöva kontrolleras, annars 
kommer samhället gå mot en negativ utveckling. Det finns även en form av 
resignation inför den nya tekniken, som redan sägs ha ”segrat” över samhället.  

Enligt diskursteorin försöker alla diskurser att göra element till moment 
genom tillslutning. Den folkbildande diskursen etablerar de nya medierna som 
en del av den folkbildande diskursen, genom att göra dem till ett redskap i 
folkbildningsarbetet. De nya medierna sågs som ett problem vilket citaten ovan 
visar, eftersom de representerade ett nytt modernt samhälle med ökad 
kommersialisering. Det tycks som om den diskurs som tillskriver de nya 
medierna en folkbildande betydelse, skiljer sig från den diskurs som avfärdar 
den nya tekniken helt och hållet. Skillnaden mellan dem är att den folkbildande 
diskursen har tillskrivit medierna en folkbildande betydelse (och därför får de 
en lämplig funktion) medan den andra konservativa diskursen avfärdar dem 
helt och hållet.  
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Vem vänder sig bibliotekens verksamhet till? 
I följande del redogör jag för diskussionen om bibliotekens besökare och vilka 
biblioteket bör vända sig till. Syftet med den här delen är att klargöra vilka 
betydelser den folkbildande diskursen tillskriver tecknet besökare. De andra 
diskurserna tillskriver besökarna andra betydelser, vilket jag kommer att 
återkomma till i nästkommande kapitel. 

Hansson har kommit fram till att statens ökade intresse för biblioteken i 
början av 1900-talet gjorde att de antog en ny form. Det blev möjligt att skapa 
ett bibliotek som inte endast vände sig till en grupp i samhället, utan hela 
befolkningen.81 Karakteristiskt för den folkbildande diskursen är visionen att 
bibliotekens verksamhet skulle vända sig till alla och citatet nedan visar att det 
fanns en tanke om att det redan hade förverkligats, att bibliotekens syfte var 
uppnått.  

Folkbiblioteket är numera verkligen till för alla. (8) 

Folkbiblioteken vänder sig i sin verksamhet till oss alla, till oss som är den s k allmänhe-
ten. (33) 

Det fanns dock meningsskiljaktigheter kring detta, vissa menade att inte alla 
hade tillgång till bibliotekens verksamhet. Att biblioteken skulle spridas 
handlade bland annat om en vilja att tillgängliggöra biblioteken för dem som 
inte hade en geografisk närhet. Problemets lösning var att etablera filialer på 
landsbygden och utveckla uppsökande verksamhet genom bokbussar.  

I dessa direktiv sades bl.a.: ”De sakkunniga synas…böra undersöka huruvida några 
ytterligare åtgärder kunna vidtagas för att skapa en biblioteksorganisation av sådan 
omfattning att l a n d e t s  s a m t l i g a  m e d b o r g a r e […]beredas så vitt möjligt lika 
möjligheter till lån av litteratur för såväl studier som förströelse”. Detta är en kärnpunkt i 
folkbiblioteksorganisationens målsättning och för hela folkbildningsrörelsen och får inte 
bortglömmas. (44) 

ARBETARRÖRELSENS oförverkligade kulturprogram, Människan och nutiden, 
fastslog, att det är ett folkbildningsintresse av första rangen att det finns välsorterade 
bibliotek inom räckhåll för varje medborgare i vårt land, liksom att den uppväxande 
ungdomen så tidigt som möjligt får komma i kontakt med den levande litteraturen. (25) 

Bokbussverksamhet har centralbibliotekarie Nils Roth i Halmstad haft hela året och han 
kan nu berätta om idel goda erfarenheter. – Bussarna bidrager effektivt till att jaga bort 

                                                 
81  Hansson, 1998, s. 80. 
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tråkigheten på landsbygden, och många, som aldrig skulle ha kommit sig för att skriva 
efter en bok, läser nu gärna, när böckerna kommer ut till dem. (27) 

Spridningen av biblioteken ansågs viktig för folkbildningsarbetet, vilket kan 
sättas samman med tanken om en positiv samhällsutveckling. I det andra citatet 
fastslås betydelsen av att biblioteken är välsorterade och att ”ungdomen så 
tidigt som möjligt får komma i kontakt med den levande litteraturen”. Tanken 
om att biblioteken ska vara välsorterade och vända sig till den yngre delen av 
befolkningen är ett genomgående drag i folkbildningsdiskursen. Det ansågs 
viktigt att ungdomar tidigt kom i kontakt med biblioteken, eftersom de skulle 
bildas och därmed bli dugliga samhällsmedborgare.  Anledningen till att det 
fanns en vilja att biblioteken skulle vara välsorterade, står att finna i debatten 
om kvalitetslitteraturen. 

Tidigare hade biblioteken endast varit för de övre samhällsskikten och 
därför betraktades detta fenomen som en del av det ”moderna” bibliotekets 
verksamhet. De moderna biblioteken skulle vara fria från ekonomiska fördelar. 

Socialismens genomförande på kulturens område måste innebära att vetenskap, konst, 
litteratur, etc. blir lätt nåbara för var man. Konventionella eller ekonomiska förhållanden 
får icke vara förutsättning för delfående av kulturens flöde. I fråga om litteraturen är 
biblioteksväsendet instrumentet för en sådan socialistisk politik – och då givetvis ett 
biblioteksväsen som har kvalifikationerna för personlighetsbildningens stimulans och 
förkovran. (43) 

Det finns en vision om att biblioteken ska vara en offentlig plats där alla ska 
kunna vistas och ta del av ”kulturens flöde”. Syftet med detta är dock inte 
endast för att tjäna individen utan återigen för att samtidigt fostra och bilda 
medborgarna. Det händer dock att bibliotekens betydelse för den enskilde 
individen betonas. 

Det moderna folkbiblioteket betjänar affärsföretag och industrier, forskare, politiker och 
samhällsplanerare, tidningspress och skolfolk, men det spelar också en viktig roll i den 
enskildes liv, inte bara som centrum för bildningssträvanden och lokal bokpropaganda 
utan också på det sociala planet. (24) 

Biblioteken målas upp som en offentlig arena där människor kan mötas och 
umgås. Citatet är komplext eftersom det dels betonar bildningens betydelse 
men samtidigt framträder bibliotekens roll som mötesplats. Jag har valt att 
placera det här eftersom att det är bildningens betydelse som betonas.  

Det existerade en vilja att biblioteken skulle spridas framförallt till vissa 
speciellt utsatta samhällsgrupper. 
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Landsbygden är nu den viktigaste marknaden att erövra för de svenska biblioteken, och li-
kaså finns det vissa yrkesgrupper, som vi måste inrikta oss på. (19) 

Landsbygden sågs som ett viktigt område för biblioteken att ”erövra” men i 
citatet ovan framkommer sägs också att biblioteken även bör inrikta sig på 
speciella yrkesgrupper. Vilka yrkesgrupper det handlar om framgår inte, men 
troligtvis syftar artikelförfattaren på de yrkesgrupper som inte hade en formell 
utbildning och därför behövde förses med kunskap genom biblioteken.  

I citaten nedan framkommer det tydligt vilka grupper som biblioteken 
framförallt bör rikta verksamheten till.  

Särskilt beträffande de kommunala folkbiblioteken har en storartad utveckling ägt rum. 
Inom några områden är emellertid bokförsörjningen på ett oförsvarligt sätt försummad; 
paradoxalt nog drabbar detta kategorier av människor för vilka läsning kan betyda mer till 
utveckling eller hjälp än för andra: barn, sjuka och fångar. (14) 

Det skulle vara en aktuell och angelägen uppgift att utreda vad folkbiblioteket betyder 
dels för barnen och ungdomen, dels för de många gamla i samhället. (32) 

Verksamheten som vände sig till barn, unga, sjuka, fångar och gamla ansågs 
vara i behov av en förbättring. Enligt Hansson fanns det en tanke om att det 
gick att omforma människor till bättre individer vilket även skulle vara till 
nytta för hela samhället. Jag har konstaterat att det var vanligt att barn och 
unga betraktades som en viktig målgrupp eftersom det ansågs viktigt att forma 
barnen till framtida goda samhällsmedborgare. I det första citatet anses fångar 
vara en viktig målgrupp, vilket kan kopplas samman med att de genom 
disciplinering och fostran skulle omvandlas från kriminella till samhällsnyttiga 
individer. Bibliotekens kontroll av kriminella kan sättas samman med 
Foucaults teorier om övervakning. Enligt Foucault karakteriseras den 
disciplinära makten av den hierarkiska översynen, vilket syftar på att 
människor utsätts för olika former av kontroll.82 Kriminella kontrollerades 
genom att de satt i fängelse, och biblioteken skulle bilda dem med hjälp av den 
goda litteraturen. I följande citat beskrivs bibliotekens betydelse för samhällets 
unga befolkning. 

Men Elsa Olenius har andra förslag att komma med. Hon tänker allra mest på de ungdo-
mar, som man har svårast att nå, de ”tuffare”, de som tycker, att det är alltför stillsamt på 
biblioteken, de som kanske aldrig upptäckt boken över huvud taget. Många av dessa söker 
sig måhända till ungdomsgårdarna, och där menar Elsa Olenius kunde man tänka sig små 
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boksamlingar, sammanställda just med tanke på tonåringarnas intressen: teknik, sport, 
deckare, äventyrsromaner, ungdomsklassikerna (som de förmodligen aldrig läst o.s.v.  
(11) 

I citatet ovan diskuteras det att biblioteken bör rikta sig till de ”tuffa” ungdo-
marna som anser att det är för ”stillsamt” på biblioteken. Den intervjuade 
bibliotekarien menar att biblioteken skulle kunna nå dessa ungdomar genom 
ungdomsgårdarna. Citatet ovan pekar delvis på bibliotekens vision att vara en 
social inrättning med en positiv inverkan på samhällets ”svaga” individer, men 
det finns även disciplinerande drag hos den formen av verksamhet. Den 
folkbildande diskursen kännetecknas av att bibliotekens verksamhet ska rikta 
sig till alla samhällsgrupper och framförallt samhällets utsatta grupper. 
Sammanfattningsvis tillskrivs biblioteken delvis en social betydelse, men det 
finns även disciplinerande drag i tanken om förbättrandet av individer och 
grupper genom folkbildning. Intressant att nämna i sammanhanget är Foucaults 
utestängningsprinciper vilka jag diskuterade tidigare i kapitlet om böcker, 
läsning och kvalitetslitteratur. Jag kunde konstatera att det existerade en form 
av utestängning genom att försöka få både barn och vuxna att läsa 
kvalitetslitteratur, eftersom vissa varken kunde eller ville läsa den typen av 
böcker. Tanken om att befolkningen skulle bildas genom kvalitetslitteratur 
känns inte förenlig med att biblioteken skulle vända sig till hela befolkningen, 
eftersom det är föga sannolikt att hela befolkningen skulle kunna intresseras 
för en viss typ av litteratur.  

Sammanfattning av den folkbildande diskursen 
Jag betraktar begreppet verksamhet som ett element, och i den här delen har 
det analyserats hur folkbildningsdiskursen försöker skapa en fixerad betydelse 
av elementet verksamhet. Till elementet verksamhet har jag kunnat koppla ett 
flertal olika tecken; folkbildning, böcker, läsning, kvalitetslitteratur och nya 
medier. Karakteristisk för folkbildningsdiskursen är synen på biblioteket som 
en bildningsinstitution. För att biblioteket ska kunna fungera folkbildande finns 
vissa hjälpmedel, och dessa redskap är böckerna, läsningen och de nya 
medierna.  

Läsningen och böckerna (tecknen) fylls med en bestämd betydelse, vilket 
är att låntagarna inte bör läsa vilka böcker som helst, utan att de framförallt ska 
läsa kvalitetslitteratur. Alla dessa tecken får en folkbildande betydelse, och 
deras syfte är att verka i folkbildningsarbetet. Bibliotekarien ses som den som 
ska förmedla böcker, läsning och nya medier till låntagarna, och detta beskrivs 
ofta med att bibliotekarien ska vägleda medborgarna. Enligt den folkbildande 
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diskursen ska bibliotekens verksamhet vända sig till alla, och det anses viktigt 
att biblioteken sprids till landsbygden genom filialer och bokbussar. 
Biblioteken ska framförallt vända sig till barn, unga, sjuka, gamla och fångar 
vilket kan sättas samman med tanken om att förbättringen av individen är 
positiv för samhällsutvecklingen. 

Folkbildningen hade stor betydelse för framväxten av de moderna 
biblioteken vilket fungerade legitimerande för bibliotekens existens. Under 
min tidsperiod har fortfarande den folkbildande diskursen en stor betydelse för 
bibliotekens verksamhet, men som några av citaten visar, definieras inte alltid 
biblioteken efter folkbildande normer. Jag kommer nu att redogöra för de två 
andra diskurserna vilka tillskriver bibliotekens verksamhet andra betydelser.    

Service och informationsdiskursen 

Verksamhet 
I den första delen av analysen har jag kunnat konstatera att till elementet verk-
samhet kan tecknen folkbildning, uppfostran, böcker, läsning, kvalitetslitteratur 
och de nya medierna knytas. De är alla en del av det jag kallar en 
folkbildningsdiskurs. I följande del kommer jag att redogöra för service- och 
informationsdiskursen vilken tillskriver elementet verksamhet andra betydelser 
än bildande och fostrande. Syftet med följande del är även att undersöka hur 
denna diskurs förhåller sig till den folkbildande.  

Serviceideal 
Enligt Seldén och Sjölin kan folkbibliotekens existens sägas bero på att de 
fungerade som en länk i folkbildningsarbetet under genombrottsperioden. 
Förhållandet mellan bibliotek och folkbildning syntes även oproblematisk fram 
till 1900-talet, vilket dock under 1960-talet kompletterades med en 
servicefunktion. Sélden och Sjölin skriver att ”utredningen rörande utbildning 
av bibliotekspersonal mm på 1960-talet betonar folkbibliotekens didaktiska 
funktion och att folkbildningsfunktionen har kompletterats med en 
servicefunktion”.83

Mitt material visar att det redan under 1950-talet fanns en debatt om att 
biblioteken inte endast skulle ha en folkbildande funktion. Av artiklarna går att 
utläsa att den folkbildande funktionen kompletteras, precis som Seldén och 
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Sjölin kommit fram till, med en servicefunktion. Med service syftar jag på 
tanken om att alla besökare ska mötas på ett bra sätt och hjälpas till rätta (t.ex. 
genom att hjälpa dem att hitta den bok de söker). Att biblioteken förbättrade 
sin service ansågs väsentligt för att verksamheten skulle kunna utvecklas.  

Bättre service för allmänheten efterlyste förste biblioteksassistent Bengt Hjelmqvist i ett 
anförande… (29) 

…öka bibliotekens kapacitet och skapa förutsättningarna för en effektiv service. (18) 

För allmänheten har av biblioteken rätt att kräva något som numera heter service. (33) 

Vi får inte nöja oss med en expansion bara på bredden, vi måste också se till att kvaliteten 
höjs. Den service som de svenska biblioteken bjuder sina låntagare är högst medelmåttig. 
(19) 

Vi behöver specialavdelningar med specialister som rådgivare för låntagarna, bättre 
katalogisering och service även i läsesalarna. (19) 

Biblioteken hade blivit en institution som många besökte, vilket gjorde att det 
ansågs betydelsefullt att alla togs hand om på ett bra sätt. Citaten ovan visar 
även ett tydligare användarperspektiv, det anses viktigt att låntagarna bemöts 
på ett bra sätt och får den hjälp de behöver. I den folkbildande diskursen är det 
istället framförallt statens intressen som står i fokus, det är samhället som ska 
tjäna på individens bildning och utveckling.  

Följande citat ger en bild av den ”servicemedvetna” bibliotekarien. 

Jag måste emellertid invända mot talet om bristande servicesinne. Var finner man tjänste-
män mera inställda på att vara ”allmänhetens tjänare” än just bland bibliotekarierna? (21) 

Bibliotekens verksamhet har de senaste åren moderniserats i imponerande grad. Inte minst 
visar moderna bibliotekarier en serviceanda, som man i trivsel och turistfrämjande syfte 
kunde tillönska svensk hotell – och restaurangpersonal. (43) 

I det översta citatet skriver artikelförfattaren att det emellanåt förekommer ett 
missnöje med bibliotekariernas servicesinne, men att det är obefogat eftersom 
yrkesgruppen är ”inställda” på att vara ”allmänhetens tjänare”. Det andra 
citatet visar att biblioteken anses ha genomgått en moderniseringsprocess och 
att den moderna bibliotekarien har avundsvärd ”serviceanda”. Jag har tidigare 
kunnat fastställa att den folkbildande diskursen tillskriver bibliotekarien en 
vägledande funktion, vilket syftar på förmedlandet av den ”bättre” litteraturen 
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till låntagarna. Service- och informationsdiskursen tillskriver istället 
bibliotekarien en ”serviceroll” vilket innebär ett tydligare användarperspektiv 
eftersom det utgår från besökarnas önskemål. Folkbildningsdiskursens syfte är 
istället att bilda, fostra och disciplinera besökarna, eftersom det ansågs 
förbättra samhällsutvecklingen. En del av servicen gick ut på att hjälpa 
låntagarna att söka information, och jag kommer nu att diskutera bibliotekens 
roll som informationsförmedlare.  

Biblioteken som informationsförmedlare 
Biblioteken betraktades länge som en institution vars mål var att minska 
sociala orättvisor. Under 1950-talet och ända fram till vår tid, har det 
emellertid skett en stor samhällsförändring genom framväxten av 
informationsteknologin. Vestheim menar att utvecklingen påverkade 
biblioteken, vilka tilldelades en ny roll som informationsförmedlare.84

I tidningsdebatten framkommer en vilja att biblioteken ska tilldelas en 
ökad betydelse i förmedlandet av information. I följande citat gör 
artikelförfattaren en jämförelse mellan de svenska och danska biblioteken och 
menar att de danska biblioteken har en mycket mer utvecklad 
informationsförmedlande verksamhet. Artikeln inleds med att beskriva att stora 
delar av allmänheten inte ser biblioteken som en informationscentral. 

Ibland ser man i tidningarnas insändaravdelningar förfrågningar av kuriöst slag. Man vill 
ha reda på drottning Louises förfäder eller texterna till dikter av Elias Sehlstedt och Wil-
helm von Braun, vad solstickan är för något, och gud vete vad. Man må i sanning beundra 
det intresse som driver en läsare att skriva brev till en tidning för att få veta sådant. Men 
samtidigt frågar man sig om inte vederbörande har ett bibliotek i närheten. (17) 

Istället för att besöka biblioteken för att få svar på frågor, skriver människor till 
tidningarnas insändarsidor. Här förmedlas en bild av att det är betydligt enklare 
att besöka biblioteket än att formulera en fråga och skicka den till en tidning. 
Jag anser att diskussioner som denna hade en praktisk betydelse. Genom att 
förmedla en bild av biblioteken som en informationscentral, kunde fler 
människor tilltalas av verksamheten. Vidare beskrivs utvecklingen av 
informationsförmedlingen i Danmark. 

För en tid sedan besökte jag ett danskt folkbibliotek. Det första jag fick se när jag kom in-
nanför dörren var en skylt, på vilken det stod ungefär såhär: Ring till oss om ni vill veta 
adressen till er moster i Odense! Såsom varande född och ingrodd svensk fick jag en lätt 

                                                 
84  Vestheim, 1997, s. 56. 
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chock när jag såg skylten. Ännu mer förvånad blev jag när den vänlige bibliotekarien i 
min hand stack en reklambroschyr för biblioteket. Där kunde jag nämligen läsa följande: 
”Läsesalen är till för att fastslå att ett bibliotek inte bara är ett ställe där man kan låna 
böcker, utan också en upplysningscentral, som kan ge snabba svar och riktiga besked om 
vardagens små och stora frågor!...(17) 

Artikelförfattaren upplever förvåning över hur biblioteken bedriver sin 
verksamhet i Danmark och Sverige anses ligga efter i utvecklingen av 
biblioteken som informationscentraler. I artikeln beskrivs situationen 
ytterligare på de svenska biblioteken.  

Här i Sverige har det utvecklats en olycklig jargong, enligt vilken bara skönlitteratur är 
böcker och litteratur i vanlig mening. Man glömmer att den publik som inte kan 
intresseras för skönlitteratur eller för läsningen i denna bemärkelse kanske utan minsta 
svårighet skall kunna intresseras för biblioteket som kunskapskälla. Även den mest 
olitterära har väl n å g o t intresse eller hobby, och det behövs kanske bara att man talar 
om för honom eller henne att det finns litteratur också om sådana ting för att biblioteket 
skall locka. (17) 

Biblioteken skulle enligt citatet kunna vara mer än bara en institution som till-
handahåller litteratur. Det är skönlitteraturen som enligt artikeln ofta får en 
central position i bibliotekens verksamhet, vilket dock skulle kunna 
kompletteras med litteratur som fokuserar på människors fritidsintressen. Det 
finns en medvetenhet om att inte alla kan vara intresserade av att läsa, och 
därför anses det att biblioteken bör söka fler vägar för verksamheten. Jag har 
tidigare kunnat konstatera att det enligt den folkbildande diskursen ansågs 
viktigt att biblioteken vände sig till hela befolkningen och syftet var att 
befolkningen skulle bildas. En analys av service- och informationsdiskursen 
visar att det fanns en vilja att verksamheten skulle breddas, vilket fordrade att 
biblioteken kunde ”locka” fler än bara de som var intresserade av att låna och 
läsa bibliotekens böcker. För biblioteken blev det av intresse att fråga sig vad 
som kunde få fler människor att söka sig till biblioteken, vilket krävde att 
biblioteken utgick ifrån ett användarperspektiv. I citatet ovan finns det en idé 
om att svaret går att finna i allmänhetens intressen, ”Även den mest olitterära 
har väl n å g o t intresse eller hobby”. I ”även den mest olitterära” finns en 
underliggande betydelse av överlägsenhet gentemot den del av befolkningen 
som inte finner intresse i att läsa, vilket sätter den litterära i en maktposition 
gentemot den olitterära. Bibliotekets betydelse som kunskapskälla fram-
kommer också i citatet, vilket kan kopplas samman med Foucaults teorier om 
kunskap och makt. Biblioteken tilldelades rollen som kunskapskälla vilket 
även innebar en norm för vad som betraktades som ”rätt” kunskap. De som till-
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godogjorde sig kunskapen sattes därför i en maktposition gentemot de grupper 
som inte kunde eller ville intresseras för den typen av kunskap. Biblioteken 
blev delaktiga i utfärdandet av den norm som ansågs vara den ”korrekta” 
kunskapen och de som inte rättade sig efter det placerades utanför den rådande 
normen. Det finns ytterligare exempel på tanken om att bibliotekens 
verksamhet bör breddas. 

Inte bara frågor om böcker, utan alla slags spörsmål, skall så småningom kunna besvaras 
vid våra bibliotek. Vid vissa av de större biblioteken finns redan en rätt väl utvecklad in-
formationstjänst. Nu vill vi emellertid att folk ska kunna få alla frågor besvarade på bibli-
oteken, i vissa fall naturligtvis i form av hänvisning till en institution eller person …(5) 

Utvecklingen av biblioteken som informationscentraler hade påbörjats, och 
syftet var att alla typer av frågor skulle kunna besvaras.  

LÄSESTUGAN tillhör en svunnen epok; det moderna folkbiblioteket har uppgifter på 
högsta nivå; det är alltjämt autodidakternas universitet, men det har numera också en na-
turlig roll i produktion och förvaltning som informationscentral av allroundkaraktär, det 
är en faktor att räkna med i ungdomsvårdssammanhang och det kommer att svara för en 
god del av balansen, när femdagarsveckans fritidsproblem i en nära framtid ska vägas. 
(24) 

Biblioteken hade lämnat det gamla och stigit in i en ny modern värld, och de 
tilldelades en uppgift att ge kunskap till alla människor och fungera som ett 
”universitet” för autodidakter. De socialdemokratiska värderingarna hade 
under perioden fått ett stort fäste i samhället, vilket syns i citatet ovan. De som 
inte läste på universitet skulle ha möjlighet att utnyttja biblioteket till att öka 
sina kunskaper. Detta kompletterades med den nya synen på biblioteken som 
informationscentral av ”allroundkaraktär”, vilket skulle fungera som ett sätt att 
locka till sig ungdomar. Biblioteket tilldelas återigen en fostrande roll, de anses 
vara ”en faktor att räkna med i ungdomssammanhang”. Biblioteken ska vara en 
plats där ungdomar ska fostras till goda medborgare och genom det inte 
spendera tid på något ”olämpligt”. Jag kan redan här konstatera att service- och 
informationsdiskursen har vissa likheter med den folkbildande diskursen. Vad 
bibliotekens verksamhet ska inriktas på skiljer sig åt, men båda diskurserna 
innehåller en form av kontroll.  

 Biblioteket beskrivs även som ett viktigt medel för att lösa problemet med 
den ökade fritiden. Författaren i citatet ovan skriver ”fritidsproblem” vilket 
åskådliggör att det inte ansågs vara något positivt, och fritid sätts ofta samman 
med begreppet problem i artiklarna. Jag anser att när befolkningen fick en ökad 
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fritid innebar det, att biblioteken till viss del tappade den kontroll som de hade 
haft tidigare över besökarna, och den folkbildande funktionen fick inte längre 
samma genomslagskraft. Det är tydligt att biblioteken under den här perioden 
stod inför en förändring, och att deras roll i samhället inte var lika självklar 
längre. Den ökade fritiden och konsumtionen gjorde att allt fler dörrar 
öppnades för många, och konkurrensen ökade kring vad människor skulle 
sysselsätta sig med under sina lediga timmar. Detta är även något som präglar 
dagens bibliotek. Mats Myrstener menar att dagens folkbibliotek står inför ett 
paradigmskifte.85  

Biblioteksverksamhetens syfte i vårt nutida samhälle är inte självklart, 
vilket gör att biblioteken står inför ett sökande efter en identitet. Debatten i 
dagstidningarna från 1950- och 60-talet, visar att bibliotekens identitet även då 
stod inför en förändring. Det folkbildande syftet var inte lika självklart längre, 
det hade fått konkurrens av andra visioner, t.ex. tanken om att biblioteken 
skulle vara informationscentraler. Tanken att bibliotekens skulle fungera som 
informationscentraler bör även sättas i samband med utvecklingen av 
informationsteknologin. Biblioteken tilldelades en roll att hjälpa människor att 
hitta det de sökte bland den stora mängden information, vilket även speglar 
dagens biblioteksverksamhet. Jag anser att det fanns en förståelse för att 
biblioteken var tvungna att ändra inriktning för att anpassa sig till det moderna 
samhället. Enligt Skouvig skulle problemet med den ökade fritiden lösas med 
att få befolkningen att läsa fler böcker,86 Mitt material är det istället andra 
faktorer som ska locka befolkningen till biblioteket. 

Flera bibliotek gjorde under fjolåret lovvärda försök att väcka eller vidmakthålla allmän-
hetens biblioteksintresse genom bl a TV-program, diskotek, konserter, uppläsningsaftnar 
osv. (35) 

Jag anser att service- och informationsdiskursen, till skillnad från den folkbil-
dande, har ett mer tydligt användarperspektiv. I citatet ovan föreslås det att 
biblioteken ska söka nya vägar för sin verksamhet genom de nya medierna. I 
kapitlet ”Nya medier” kunde jag konstatera att folkbildningsdiskursen tillskrev 
de nya medierna en folkbildande funktion, här får de istället uppgiften att 
”locka” besökare till biblioteket. De olika diskurserna fyller de nya medierna 
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med olika innehåll, och service- och informationsdiskursen utgår ifrån ett 
användarperspektiv istället för folkbildning.  

Jag anser att det existerade det en rädsla för att bibliotekens besöksstatistik 
skulle sjunka genom den ökade fritiden och andra valmöjligheter. Det var dock 
inte endast biblioteken som ansågs påverkas av den ökade fritiden, utan även 
samhället i stort blandades in i diskussionerna.  

För morgondagens samhälle är det knappast likgiltigt hur den allt mer ökade fritiden kom-
mer att användas. Kulturella insatser löser ingalunda alla dessa problem, men utan dessa 
insatser blir de olösliga. Här har biblioteken sin givna och centrala plats. Men frågan är 
faktiskt om de skall kunna fylla den. (15) 

Hur människor spenderar sin fritid är inte ointressant, vilket antyder att det 
finns en rädsla att den ökade fritiden kommer att innebära problem. Lösningen 
på problemet anses vara folkbiblioteken, där folk kan vistas efter sina arbeten, 
och därmed hållas undan från olämpliga aktiviteter. Detta kan även kopplas 
samman med bibliotekens kontrollerande och fostrande funktion. Är 
befolkningen på biblioteken kan staten utöva kontroll över att de sysselsätter 
sig med saker som är bildande och fostrande och som dessutom är till godo för 
hela samhället. Jag anser att jag genom min analys har kunnat synliggöra att 
bibliotekens tidigare bildande funktion kompletterades med en service- och 
informationsdiskurs. Det finns dock vissa likheter mellan dessa två diskurser, 
de har båda en fostrande och kontrollerande roll. Skillnaden är att bibliotekens 
verksamhet tilldelas olika betydelser (bildning kontra service och information) 
men det finns maktstrukturer i båda. Det finns likheter mellan den folkbildande 
och service- och informationsdiskursen men skillnaden är att de tillskriver 
verksamheten olika betydelser. Den folkbildande diskursen tillskriver 
verksamheten en bildande betydelse medan service- och informationsdiskursen 
tillskriver verksamheten ett service- och informationsideal.  

Besökare 
Det fanns en önskan att biblioteken även skulle vända sig till dem som inte var 
intresserade av att läsa skönlitteratur. Dessa skulle istället kunna engageras för 
litteratur vilka behandlade deras hobbys. 

För alla, som har bokläsning som självklar hobby, blir regelbundna besök på stadsbiblio-
teket en lika självklar vana. Men för dem, som företrädesvis har andra intressen och hob-
bies, har det kanske aldrig blivit klart, att biblioteket kan hjälpa och stimulera också dem. 
Biblioteket har t.ex. frimärks- och myntkataloger, litteratur om film- och teaterteknik, 
filmförteckningar och recensionssamlingar... (40) 
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Det görs som bekant stora ansträngningar att på olika sätt knyta bibliotekens låntagare till 
de olika anstalterna. Man har lockat med utställningar, skivarkiv och mycket annat, som 
ibland kanske synes i någon mån främmande för den rena bibliotekstjänsten. (23) 

…utan även att sakkunniga och välskolade bibliotekarier kan få mera tid över för att ta 
hand om förfrågningar och hjälpa besökare till rätta vid begagnandet av bibliotekets sam-
lingar av olika slag, d. v. s. att skapa en bättre kontakt mellan biblioteket och allmänheten. 
(12) 

I kapitlet som behandlade folkbildningsdiskursen kom jag fram till att den folk-
bildande diskursen tillskrev de nya medierna en bildande betydelse. I citaten 
ovan framkommer istället en bild av de nya medierna som ett komplement till 
böckerna för att locka besökare. Det kan tyckas att citaten representerar den 
folkbildande diskursen, men jag anser att de karakteriserar service- och 
informationsdiskursen. Citaten kan tillskrivas service och 
informationsdiskursen eftersom det som karakteriserar diskursen är talet om 
biblioteket som en institution som ska kunna erbjuda besökarna service. 
Service- och informationsdiskursen karakteriseras även, som jag nämnt 
tidigare, av ett användarperspektiv. Den folkbildande diskursen däremot 
fokuserar på bildning, fostran och disciplinering. Här finns istället ett mer 
tydligt användarperspektiv, biblioteken ska bredda sin verksamhet så att den 
passar alla. Det framkommer inte att det är en särskild grupp som biblioteket 
ska vända sig till utan istället beskrivs det vad biblioteken kan erbjuda dem 
som inte är intresserade av att läsa. Den folkbildande diskursen har istället ett 
annat mål; att bilda befolkningen.  

Inom service- och informationsdiskursen är det accepterat att biblioteken 
inte endast används för att inhämta kunskaper i ett bildningssyfte. 

Man ser inte snett på de besökare, som kanske bara kommer för att få hjälp med något 
kvistigt Pil och kors. Tvärtom, man glädjer sig åt alla, som kommer, och man försöker på 
allt sätt ta vara på dessa nya kategorier. (25) 

Citatet ovan är något svårplacerat, det skulle även kunna tänkas tillhöra den 
underhållande diskurs (vilken jag redogör för i nästa kapitel) som tillskriver 
biblioteken en underhållande funktion. Jag anser dock att citatet karakteriserar 
service- och informationsdiskursen eftersom det har ett tydligt drag av en vilja 
att ge service och information, även när det rör sig om ”obetydliga” ting som 
korsord. Jag har tidigare diskuterat debatten om den ökade fritiden vilket 
ansågs vara ett problem eftersom samhället till viss del förlorade kontrollen 
över vad befolkningen sysselsatte sig med. Jag har i mitt material även kunnat 
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urskilja en rädsla för bibliotekens framtid i en allt mer kommersiell värld. Jag 
anser att det blev viktigt för biblioteken att utöka och förändra sin verksamhet 
för att behålla sina besökare. Det spreds en uppfattning att biblioteken skulle 
behandla alla på samma sätt, oavsett deras syfte med besöket, vilket citatet 
ovan är ett bra exempel på.  

Sammanfattning av service- och informationsdiskursen 
Enligt service- och informationsdiskursen bör bibliotekens verksamhet inrikta 
sig på service och information. Det framträder en önskan att biblioteken ska 
fungera som informationscentraler dit alla ska kunna komma och få svar på 
alla typer av frågor. Jag anser att denna diskurs fungerade som ett komplement 
till den folkbildande diskursen. Folkbildningen hade länge legitimerat 
bibliotekens verksamhet, men den snabba samhällsutvecklingen och den ökade 
konkurrensen om människors intresse gjorde att biblioteken behövde 
omstruktureras för att inte besöksantalet skulle sjunka. Biblioteken skulle 
inrikta sig på att fungera som informationscentraler och vara en plats där 
människor kunde finna litteratur som behandlade deras intressen och hobbys. 
Jag har även genom materialet kunnat konstatera att service- och 
informationsdiskursen har ett mer tydligt användarperspektiv än vad 
folkbildningsdiskursen har. Besökarna ska dock ha ett syfte med besöket, de 
ska vilja ha hjälp med något. Biblioteken tillskrivs inte endast en funktion som 
ett socialt rum att bara vara i, utan användaren bör ha ett mål med sitt besök. 
Det gör att det fortfarande inte är kravlöst att vistas på biblioteken vilket 
utestänger dem som vistades på biblioteken i ett socialt syfte. Jag anser att det 
existerar fostrande och disciplinerande drag hos service- och 
informationsdiskursen eftersom biblioteken ska kontrollera vad människor gör 
på sin fritid. I kapitlet ”Diskurs och diskursanalys” skrev jag att diskurser styr 
vem som får tala. Det är inte intressant vilka enskilda individer som får tala, 
utan vilka grupper. Jag anser att i både den folkbildande diskursen och service- 
och informationsdiskursen, är det de som utformar verksamheten som kommer 
till tals. Det är deras önskan om hur biblioteken ska vara som framkommer, 
inte hur användaren önskar att verksamheten skulle utformas.  

Underhållningsdiskursen 
Jag har hittills kunnat urskilja två diskurser i analysen, den folkbildande och 
service- och informationsdiskursen. Enligt diskursteorin är begreppet diskursiv 
kamp en beteckning för när det finns fler diskurser som kämpar om makten. 
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Detta fenomen är synligt i mitt material och därför kommer jag i den här delen 
av analysen presentera den diskurs som fungerar som en motsats till framförallt 
folkbildningsdiskursen, och denna diskurs har jag valt att benämna 
underhållningsdiskursen. 

Verksamhet 

Biblioteksmiljö 
Enligt Vestheim har underhållning på biblioteken kommit att få en allt större 
betydelse idag än tidigare. Rätten att bara få vara i det fysiska och offentliga 
rum som biblioteket är, karakteriserar vårt nutida samhälle87. Tidningsdebatten 
visar att det redan under perioden 1950–60 existerade en tanke om att 
bibliotekens verksamhet skulle vara underhållande.  

Jag har dragit slutsatsen att den folkbildande diskursen tillskrev elementet 
verksamhet en disciplinerande och fostrande roll. Biblioteksmiljön 
karakteriserades av disciplinering genom förespråkandet av tystnad och 
stillhet, och ofta var förtäring av mat och rökning förbjudet. Allt detta 
representerar den folkbildande diskursen, och följande beskrivning tycks vara 
typisk för synen på ett bibliotek. 

Ibland är det någon som harklar sig. Någon vänder blad. Stolar skjuts ut och in men skra-
par aldrig. Tystgående små vagnar rullas utmed bokhyllor och har hållplats varannan 
meter. Vid långborden sitter människor utspridda enligt någon naturlag som gör 
avstånden mellan dem så stora som möjligt. De har böcker framför sig, lutar hakan i 
händerna och är alla djupt försjunkna i sin längtan efter en kopp kaffe och en cigarett. Det 
luktar stadsbibliotek. (1) 

Artikeln slutar dock inte där, utan kompletteras med en annan beskrivning av 
biblioteken. Följande citat är istället karakteriserande för den underhållande 
diskursen.  

 Tänk om man kunde få göra den här miljöbeskrivningen: Det är högt i tak och lokalen är 
stor, men den är uppdelad i små enheter genom en snillrik inredning, så att man inte vet 
om det är en stor lokal eller en massa små. Från djupa fåtöljer stiger tobaksrök som 
vällustiga andens reptrick. Då och då smyger en stillsam tjänarinna över mattorna med en 
bricka – mest är det kaffe, någon gång en belåtet svullen tekanna, och se! Där får någon 
ett glas grogg och där en annan en Three Towns Beer! (1) 
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 Om och när denna dröm blir verklighet vet man ännu intet. Det ingår visserligen inte i de 
än så länge diffusa planerna att kombinera själva biblioteket med en salong utan 
rökförbud och med servering, men åtminstone vad rökningen beträffar finns det anledning 
att hoppas. Det verkar i varje fall inte som om skräcken för tobakslukt och kaffefläckar 
skulle vara det största hindret i vägen. (1) 

Det framträder en önskan om att biblioteken skulle vara något annat, en plats 
som mer liknar ett café än ett typiskt bibliotek. Artikelförfattarens vision är att 
det ska vara möjligt att förtära alkohol och röka på biblioteken. Det är en bild 
av biblioteken som är folkbildningsdiskursens totala motsats, eftersom det 
ifrågasätter fostran och disciplinering.  

I följande citat sätts inte biblioteksmiljön i fokus, utan de förbud som 
existerar på biblioteken. 

Hyscha inte så mycket bibliotekens läsesalar, det bara skapar en känsla av otrivsel, skriver 
göteborgaren Kai Söderhjelm i en förnuftig och rolig artikel i senaste Biblioteksbladet88

Det viktigaste är ju att låntagaren trivs, är det inte på tiden att ta upp reglementet till om-
prövning? ”Måste rökning vara förbjuden överallt i biblioteket? Varför skall hundar inte 
få gå med in? Varför ska ytterkläderna tas av, innan man får gå in i läsesalen? Varför är 
käppar förbjudna? Varför får man inte ta med sig väskor och portföljer in i biblioteket? 
(Inte ens i en självbetjäningsaffär hindras kunderna att ta med sig väskorna in.) Man ska 
inte misstro låntagarna. Slopa alla förbud som inte är absolut nödvändiga!” (29) 

Det som anses viktigast är att besökarna ”trivs”, vilket skiljer sig ifrån folkbild-
ningsdiskursen som inte anser att biblioteken ska ha en underhållande funktion.  
Här blir de diskursteoretiska begreppen diskursordning och antagonism 
aktuella. Diskursordning betecknar det ”sociala rum” där olika diskurser för en 
kamp, vilket här rör sig om domänen folkbibliotek. Begreppet antagonism 
uppkommer när olika diskurser definierar denna domän på olika sätt. Den 
folkbildande diskursen tillskrev biblioteken en bildande, fostrande och 
disciplinerande roll, den underhållande diskursen motsätter sig dock det genom 
att ifrågasätta de förbud som utfärdats på biblioteken. Artikelförfattaren 
ifrågasätter varför det inte är tillåtet att ta med sig väskor in på biblioteken och 
menar att ”man inte bör misstro låntagarna”. Enligt Foucault eftersträvar staten 
att övervaka samhällets medborgare, vilket sker genom olika former av 
kontroll. I bibliotekens fall handlar det om olika förbud, det ska inte vara 
tillåtet att äta för det innebär att inredningen kan förstöras, låntagarna ska inte 
springa för det stör koncentrationen och besökarna får inte ta med sig väskor in 
eftersom det kan innebära att inventarier försvinner osv. Detta är karakteristiskt 

                                                 
88 Stockholmstidningen 1950. 
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för den folkbildande diskursen, men en diskursiv kamp blir aktuell genom att 
den underhållande diskursen motsätter sig den folkbildande diskursens normer 
genom att ifrågasätta bibliotekens förbud.  

Biblioteken som underhållningscentraler 
Genom min analys av dagstidningarna har jag kunnat konstatera att den 
folkbildande diskursen fick konkurrens under 1950-talet. Det som 
karakteriserar underhållningsdiskursen är tanken att biblioteken ska vara en 
plats där medborgarna ska kunna ”slappna av” efter en hård arbetsdag. 
Biblioteken var inte längre endast ett centrum för böcker, utan även för musik 
och andra nya medier. I kapitlet om den folkbildande diskursen kunde jag 
fastställa att de nya medierna tillskrevs en folkbildande funktion. I den 
underhållande diskursen tilldelas dessa medier en betydelse av avkoppling, 
något för den stressade moderna människan att använda sig av i ett 
avslappnande och underhållande syfte.  

Biblioteken har dock inte bara sin uppgift i att låna ut böcker. På sina håll har man inrättat 
musikrum, där dagens stressade människor kan gå in, sätta sig i en mjuk stol och med en 
hörlur för örat koppla bort all jäkt. Dessutom skall de erbjuda läsrum och framför allt 
läsro. (16) 

Men vi planerar ett ordentligt skivarkiv, där det moderna inte heller ska saknas, och som 
ska vara tillgängligt för hemlån – det finns ju fullt med folk långt utanför stan som lånar 
hem musiklitteratur, och då skall de väl också få den illustrerad! Öppna skivhyllor där 
ungdomarna får rumstera fritt är dock tvivelaktigt om vi vågar oss på, det får nog även i 
fortsättningen vara en biblioteksassistent som plockar fram på begäran. (26) 

Det fanns en önskan att biblioteken skulle vara moderna och därför krävdes det 
att samlingarna innehöll det som ansågs vara populärt. Besökarna erbjöds 
möjligheten att få låna med sig skivor hem. Skivorna fanns dock inte på öppna 
hyllor eftersom biblioteken inte ”vågade” låta ungdomarna ”rumstera” fritt 
bland hyllorna. Det är intressant att det är just ungdomarna som beskrivs på det 
sättet. Trots att det finns en vilja att biblioteken ska vara moderna, existerar det 
samtidigt en form av kontroll. Musiken bör inte finnas allmänt tillgänglig, utan 
det ska vara en assistent som plockar fram skivorna efter önskemål. Citatet är 
ett exempel på när det finns flera diskurser representerade. Citatet 
karakteriseras inte endast av den underhållande diskursen, utan även den 
folkbildande. Jag har dock valt att placera det här eftersom bibliotekens 
bildande roll inte diskuteras. 
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 Det finns en avslappnad attityd till de rum på biblioteken där låntagarna 
kunde lyssna på musik. 

… med sköna länstolar och till och med rökning tillåten i uppspelningsrummet. (26) 

I musikrummen ska en avslappnad attityd råda och det är tillåtet att röka, som 
annars ofta är förbjudet i övriga salar på biblioteken. Citatet ovan är typiskt för 
den underhållande diskursen, eftersom det inte ifrågasätter att rökning är 
tillåten. 

I följande citat framkommer en önskan att biblioteken borde förvaltas på 
ett annat sätt än vad som var fallet. 

Biblioteken borde skötas lite mer som affärer och lite mindre som museer. (2) 

För det andra är biblioteket den genaste vägen till kunskaper och upplevelser, som inte är 
direkt matnyttiga, men som inte känns mindre oundgängliga för ett växande antal männi-
skor. Denna uppgift vill det ansvariga biblioteksfolket själv fördjupa och bredda. (25) 

Det framträder en bild av biblioteken som underhållningscentraler där medbor-
garna ska kunna slappna av efter en arbetsdag. De ska kunna sätta sig ner i en 
skön stol och ta en kopp kaffe eller en grogg, och det ska finnas möjlighet att 
röka för dem som vill. Biblioteken ska vara en plats dit musikintresserade kan 
gå och lyssna på en favoritskiva. Sammanfattningsvis motsätter sig den 
underhållande diskursen den folkbildande, men det är den folkbildande som är 
dominerande i hela debatten. Enligt diskursteorin kämpar diskurserna om 
makten, och i det här fallet är det den folkbildande som har hegemonin. Det är 
dock intressant att den folkbildande inte har total hegemoni utan att det 
existerade andra diskurser som tog upp kampen.  

Besökare  
Följande citat visar en tanke om att vissa inte vågar sig in på biblioteken på 
grund av biblioteksmiljön.  

Men i Sverige vågar man sig inte ens in på ett så högtidligt ställe som ett bibliotek. (17) 

Biblioteken gör för litet väsen av sig, de har redan sin mycket trogna publik, men de når 
inte alla som skulle kunna ha nytta och glädje av dem. Några vågar sig aldrig in, där är så 
högt och högtidligt tror de. (39) 

 60



Det anses finnas ett flertal orsaker till att inte alla använder sig av biblioteken, 
de anses göra för ”lite väsen” av sig och det är därför somliga inte 
uppmärksammar biblioteken. Gemensamt för alla diskurserna är att samtliga 
önskar att biblioteken ska vända sin verksamhet till hela befolkningen, 
skillnaden är dock att det finns olika syften med den visionen. I citatet ovan 
beskrivs de som inte kommer i kontakt med biblioteken med att de egentligen 
skulle kunna ha ”nytta” och ”glädje” av dem.  Ordvalet ”glädje” karakteriserar 
underhållningsdiskursen och detta skiljer sig i huvudsak från den folkbildande 
diskursen. Ordet nytta däremot kan tyckas tillhöra en folkbildande diskurs, 
vilket visar att det ibland kan förekomma flera diskurser i en och samma 
mening. Därför anser jag att citaten ovan tillhör både den underhållande 
diskursen och den folkbildande, men jag har ändå valt att placera citatet här 
eftersom verksamheten beskrivs som något ”roligt” och inte bildande. I båda 
citaten finns även ett motstånd mot bibliotekens ”stela” miljö, och det existerar 
en vilja att biblioteken skulle ha en mer avslappnad atmosfär. Det är ytterligare 
ett exempel på att den underhållande diskursen ifrågasätter den folkbildande 
diskursens ideal.  

Sammanfattning av den underhållande diskursen 
Jag har i den här delen av undersökningen analyserat vilka betydelser som 
underhållningsdiskursen tillskriver bibliotekens verksamhet. De tecken som 
kan tillskrivas verksamheten i en underhållningsdiskurs är serviceideal, 
besökare och informationsförmedling. Serviceidealet innebär en tanke om att 
biblioteken ska vara informationscentraler och en institution som innehåller det 
människan är i behov av i vardagen. Det som karakteriserar 
underhållningsdiskursen är även att bibliotekens huvuduppgift är att fungera 
som ett ställe dit människor kan gå och slappna av efter sina arbeten.  
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Slutdiskussion 

Syftet med slutdiskussionen är att diskutera de slutsatser som kunnat dras 
genom en analys av materialet. Inledningsvis ställde jag frågan vilka diskurser 
som kunde urskiljas i debatten om bibliotekens verksamhet i dagstidningar 
under perioden 1950–1960 samt hur dessa diskurser definierar bibliotekens 
verksamhet. Genom att använda mig av diskursteori har jag kunnat tydliggöra 
tre diskurser vilka alla definierar bibliotekens verksamhet på olika sätt. Dessa 
är folkbildnings, service- och informations samt underhållningsdiskursen vilka 
har diskuterats i relation till tidigare forskning samt Michel Foucaults teorier.  

Enligt den folkbildande diskursen bör bibliotekens verksamhet utformas 
efter bildande och fostrande normer. Till den folkbildande diskursen kan ett 
flertal tecken knytas, bland annat folkbildning, böcker, läsning och besökare. 
Genom läsning skulle befolkningen bildas och böckerna fungerade som 
redskap i den processen. Detta kan i sin tur kopplas samman med en vilja att 
fostra och disciplinera befolkningen, med syfte att gagna både individen och 
samhället. För att biblioteken skulle kunna verka bildande krävdes dock att 
allmänheten besökte biblioteken, vilket genomfördes med hjälp av filialer och 
uppsökande verksamhet. Jag har analyserat vilka betydelser som tillskrivs 
låntagarna och enligt den folkbildande diskursen ska bibliotekens arbete 
framförallt vända sig till samhällets ”utsatta” individer. Det fenomenet kan 
förklaras med det genomgående temat att samhället ansågs tjäna på om dessa 
formades till ”bättre” individer. Det skapades dock en form av utestängning 
genom att vissa människor inte kunde eller ville tillgängliggöra sig de 
fostrande och disciplinerande åtgärderna.  

Den andra diskursen har jag valt att benämna service- och informationsdis-
kursen. Karakteristiskt för den diskursen är att biblioteken ses som service- och 
informationscentraler dit människor ska kunna komma och få hjälp med att 
hitta en bok på hyllan samt med att söka information. Jag anser att biblioteken 
var tvungna att förändra sig i en tid som genomgick en snabb utveckling. 
Biblioteken har ofta legitimerat sin verksamhet med folkbildning, men det 
krävdes något mer för att inte besöksstatistiken skulle sjunka. Det resulterade i 
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att verksamheten breddades med en service- och informationsfunktion. 
Service- och informationsdiskursen (liksom underhållningsdiskursen) har ett 
mer tydligt användarperspektiv än folkbildningsdiskursen eftersom det är 
besökarnas intressen som fokuseras. Service- och informationsdiskursen fylls 
dock liksom folkbildningsdiskursen med olika former av maktprocesser 
eftersom alla inte kunde eller ville tillgängliggöra sig denna information. Jag 
kan dock konstatera att det fortfarande var den folkbildande diskursen som 
hade hegemoni, eftersom det framförallt är den diskursen som genomsyrar 
materialet.  

Den tredje diskursen som framträtt i debatten är underhållningsdiskursen, 
vilken definierar bibliotekens verksamhet utifrån att den ska vara avkopplande 
och till glädje för besökarna. Diskursen motsätter sig de fostrande och 
disciplinerande idealen vilka förespråkar regler och förbud. Diskursteorin 
innehåller begreppet diskursiv kamp vilket innebär att diskurser alltid kämpar 
om makten. Detta är extra tydligt i relationen mellan den folkbildande och 
underhållande diskursen eftersom den underhållande diskursen motsätter sig de 
fostrande och disciplinerande normerna. Det är dock den folkbildande 
diskursen som är dominerande eftersom talet om folkbildning är betydligt mer 
omfattande än underhållning. 

Genom en analys av biblioteksdebatten kan jag dra slutsatsen att både folk-
bildningsdiskursen och service- och informationsdiskursen innehåller olika 
former av maktprocesser. Enligt diskursteorin påverkar diskurser praktiken, 
och viljan att fostra och disciplinera befolkningen (vilket karakteriserar 
folkbildningsdiskursen) fungerade troligtvis utestängande. Alla kunde inte 
passa in i den kontrollerande mall som folkbildningsdiskursen skapade. 
Service- och informationsdiskursen har ett mer tydligt användarperspektiv 
vilket säkerligen tilltalade många människor. Service- och 
informationsdiskursen har dock en tydlig inriktning på vägledning och att 
hjälpa besökarna ”till rätta”, vilket förutsätter att de har något som de vill ha 
hjälp med. Det ställer ett krav på användaren, att det ska finnas ett syfte med 
besöket. Service- och informationsdiskursen tillskriver därför inte biblioteken 
betydelsen av ett kravlöst offentligt rum med sociala funktioner. Service- och 
informationsdiskursen verkade, liksom folkbildningsdiskursen, utestängande 
för de grupper som inte hade ett tydligt syfte med biblioteksbesöket. Jag anser 
att detta fick en praktisk betydelse eftersom att det blev svårt för biblioteken att 
rikta sin verksamhet till hela befolkningen. Den underhållande diskursen 
däremot ställer inga krav på användaren, biblioteken framställs istället mer som 
en affär, ett café eller ett offentligt rum där alla ska kunna vistas utan något 
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specifikt syfte. Jag anser att den folkbildande diskursen och service- och 
informationsdiskursen utgjordes av den grupp som var intresserade av att 
utforma verksamheten på biblioteken. Den underhållande diskursen 
representerade istället användarnas perspektiv.  

Undersökningen i relation till dagens bibliotek 
Enligt Myrstener står dagens bibliotek inför ett systemskifte och det finns 
ingen tydlig definition kring hur verksamheten ska utformas. Diskussionen 
huruvida biblioteken ska innehålla nya media pågår fortfarande och vissa 
menar att biblioteken bör fokusera på böckerna.89 Jag finner det intressant att 
sätta min egen historiska undersökning i samband med dagens situation och jag 
kommer nu att föra en diskussion kring detta. Följande kan inte styrkas av 
vetenskapliga slutsatser utan är taget utifrån mina egna reflektioner. 

Bibliotekens framväxt sätts ofta i samband med viljan att bilda 
befolkningen vilket även bidrog till en legitimering av verksamheten. Den 
folkbildande diskursen har genom åren utövat ett stort inflytande på 
utformningen av biblioteken men även andra diskurser har haft betydelse. Den 
service- och informationsdiskurs som är synlig i debatten från 1950- och 1960-
talet existerar fortfarande i allra högsta grad. Jag anser att denna diskurs 
uppkom eftersom det fanns en medvetenhet om att inte alla kunde lockas till 
biblioteket genom läsning och böcker. Den ökade fritiden under 1950- och 60-
talet gjorde att människor fick ökad tid för fritidsintressen vilket skapade en 
möjlighet att fördjupa sig i dessa. Biblioteken uppmärksammade detta och 
skapade sin nya roll som informationsförmedlare och som serviceinrättning för 
att hjälpa människor tillrätta. Utvecklingen av en verksamhet som grundades 
på att bibliotekens skulle vara förmedlare av information skedde även i 
samband med den ökade tillgången till information.  

I dagens samhällsdebatt brukar begreppet informationskompetens 
förekomma vilket innebär en tanke om att människor bör kunna tillgodogöra 
sig och gallra den mängd av information som de möter varje dag. Biblioteken 
har tilldelats en viktig roll i förmedlandet av informationskompetens, och jag 
anser att om det tidigare var en folkbildande diskurs som legitimerade 
bibliotekens verksamhet, är det idag en service- och informationsdiskurs. 
Informationsdiskursen innehåller dock liksom den folkbildande diskursen olika 
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former av maktprocesser. Bibliotekariens pedagogiska roll diskuteras ofta, och 
många menar att bibliotekarien inte endast ska ge information till användaren, 
utan instruera personen vilket i sin tur ska göra personen mer 
informationskompetent. Bibliotekarien får återigen en roll som vägledare, fast 
istället för bildning handlar det idag om att förmedla kunskap om hur olika 
typer av information ska hanteras. Relationen mellan ”informationsexperten” 
dvs. bibliotekarien, och användare genomsyras av maktprocesser eftersom 
bibliotekariens vilja att sprida kunskap inte alltid välkomnas. Vissa vill bara få 
information, inte lära sig hur bibliotekens katalog fungerar. Känslan av att det 
blir ”besvärligt” kan i förlängningen göra att vissa undviker att besöka bibliote-
ken, och de som inte vill tillgodogöra sig vägledningen ställs utanför 
samhällets krav på informationskompetens. Självklart är det viktigt att 
biblioteken fungerar som ett hjälpmedel för människor i en värld som 
innehåller mycket information, men genom att uppmärksamma dessa processer 
kan bibliotekarien ändå öka sin förståelse för att vissa endast besöker 
biblioteken i ett underhållande syfte.  

 65



Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen har varit att genom diskursanalys besvara vilka diskurser 
som framträdde i folkbiblioteksdebatten i dagstidningar från 1950–1960-talet. 
Jag har kunnat synliggöra tre diskurser, den folkbildande, service och 
information samt den underhållande diskursen. Genom att använda mig av 
diskursteori kunde jag definiera biblioteket som en nodalpunkt och 
verksamheten som ett element. Syftet var därefter att undersöka vilka 
betydelser som de olika diskurserna tillskrev tecknen som läsning, böcker, 
biblioteksmiljö etc. De olika diskurserna ger tecken skilda betydelser vilket 
innebär att det skapas ett flertal uppfattningar om hur verksamheten ska 
utformas. Den folkbildande diskursen formar en bild av att bibliotekens 
huvudsakliga uppgift ska vara att fostra och disciplinera befolkningen. För att 
det ska kunna realiseras ska bibliotekarien vägleda besökarna till läsningen av 
kvalitetslitteratur. De nya medierna sågs av vissa som ett hot mot kulturen men 
den folkbildande diskursen uppmärksammade deras potential som ett 
hjälpmedel för bildning och med det berättigades deras existens. Den folkbil-
dande diskursen har starka disciplinerande och fostrande drag genom att det 
fanns en etablerad föreställning om att individen kunde formas till en god och 
samhällsduglig människa, vilket skulle verka positivt på samhällsutvecklingen. 
Detta synliggörs i talet om att barnen i tidig ålder ska vägledas till bättre 
litteratur. Biblioteket tilldelas en viktig roll i formandet framförallt av unga och 
kriminella, vilket i sin tur ska resultera i att de unga inte hittar på ”dumheter” 
samt att de kriminella ska avsluta sin brottsliga bana.  

Service- och informationsdiskursen präglas av ett synsätt där biblioteket 
ska ge besökarna god service och hjälp med att söka information. Bibliotekets 
verksamhet ska inte framförallt inriktas på att besökarna ska läsa, utan 
bibliotekens roll som informationsförmedlare framhävs extra tydligt. 
Biblioteket beskrivs som en plats där alla kan finna något som passar just dem, 
och alla typer av frågor anses kunna besvaras. Den snabba utvecklingen och 
den ökade fritiden gjorde att det krävdes något mer av biblioteken än att endast 
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vara en central för bildning. För att kunna behålla sina besökare krävdes att 
biblioteken anpassade sig efter den moderna människan.  

Underhållningsdiskursen karakteriseras av ett motstånd mot disciplinering, 
kontroll och förbud, dvs. det som karakteriserar folkbildningsdiskursen. Det 
ifrågasätts varför biblioteken genomsyras av förbud och det framkommer en 
vision om hur biblioteken skulle kunna vara, med stora öppna ytor och 
gemytlig atmosfär. En bild av biblioteken som en underhållningscentral 
framkommer, en plats dit alla ska kunna gå efter sitt arbete och koppla av med 
en bok och en kopp kaffe. Den underhållande diskursen är den folkbildande 
diskursens motsats, men det är den bildande diskursen som är mest 
framträdande i de flesta debatter.  
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