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Abstract: This master’s thesis aims at a discussion about whether the public library will
be an educating and cultivating society institution in the future. The method
used is a combination of interviews with library staff in leading position and
studies of the public library’s relationship to cultivation and adult education in
a changeable society. The work concentrates on two main questions. One is
about what, and in which way, changes, that are important for the public
library and that take place in society now or within the next ten years, affect
the future activities of the library. The other is about the public library’s
relationship to cultivation in general and in the future. The thesis is divided
into three main parts. Part one is a theoretical framework, dealing with the
questions about what cultivation is, what the public library’s relationship to
adult education looks like, what the future society will look like, and
cultivation in the present and the future society. The second part deals with
the question about future public library activities, and presents the result from
the empirical and qualitative interviews with library staff in leading position
in three public libraries. Part three relates the interview result to the theoretical
questions through interpretation and analysis, and leads to the aimed
discussion. I have come to the conclusion that the public library most likely
will be an educating and cultivating institution in the future society, since
there probably will be a strong need for knowledge. However, right now the
society goes through major changes, which, among other things, make plenty
of different ways of life possible. This makes it difficult yet to see exactly
what the future cultivation will look like, and with it follows probably that
there will also be many different kinds of cultivation, according to different
peoples’ needs. Though there seem to be some particular questions, that are
important for the future public library, concerning how to work against
segregation and how to find it’s place in a society with increasing demands
for knowledge, technology, and information handling.
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��,QOHGQLQJ

Som jag ser det, lever vi på många sätt i en omvälvande tid, då många förändringar pågår,
vilka påverkar det samhälle vi lever i. Världen krymper  i och med att människor i allt större
utsträckning förflyttar sig geografiskt. Det blir allt vanligare att människor reser, och
möjligheten att bo och arbeta i andra länder har ökat. Dessutom  har avstånden minskat i och
med den teknologiska utvecklingen, vilken möjliggör kontakter världen över. Detta medför
bland mycket annat att olika sätt att betrakta världen, samhället och människorna blandas
med varandra, och tankemönster och politiska såväl som ekonomiska system i samhället
förändras, vilket också påverkar traditioner, levnadssätt och hur samhället struktureras.
Vilken roll kommer folkbiblioteket att ha i samhället i en sådan här föränderlig värld?

����%DNJUXQG

Ämnet för denna uppsats är frågan om folkbibliotekets kommer att vara en bildande
samhällsinstitution i framtiden. Anledningarna till att jag valt att skriva om detta är flera.
För det första har folkbiblioteket länge utgjort en betydande institution i vårt svenska
samhälle, inte minst vad det gäller bildningsverksamheten, men det befinner sig nu i en
brytningstid. Det är då intressant att fråga sig vilken roll folkbiblioteket egentligen kommer
att spela för bildningen i det samhälle som nu växer fram, att försöka urskilja en eller flera
bilder av vilken betydelse folkbiblioteket i detta avseende kommer att ha i det samhälle vi
nu träder in i.

För det andra förefaller folkbiblioteket vara något som berör många människor, då dess
framtid och uppgifter är föremål för mycket diskussion i debatten som förs inom biblioteks-
väsendet, men inte enbart där, utan frågan förefaller också intressera samhällsmedborgare i
allmänhet. Vid kaffeborden är buden många om vad som egentligen kommer att hända med
deras eget bibliotek. Detta faller sig förstås ganska naturligt, då det faktiskt handlar om
folkets bibliotek.

Just för att folkbibliotekets framtid faktiskt berör så pass många människor, tycker jag
slutligen det är angeläget att ta upp frågan, därför att jag anser diskussionen vara viktig i den
tid folkbiblioteket befinner sig nu. Oavsett hur framtiden för biblioteket faktiskt kommer att
te sig, är det många som påverkas av hur det blir. Därför är det viktigt att frågan diskuteras,
dels i min uppsats, men också i samhället i övrigt.

Min tanke har  varit att  inte stanna vid det teoretiska resonemanget, utan jag har även velat
försöka anknyta till verkligheten, genom att närmare studera några bibliotek som  haft
möjlighet att låta sina framtidsvisioner påverka utformandet av dem. Jag har genom
intervjuer med personer i ledande ställning velat få några branschkunnigas egen syn på
framtiden.

������$YJUlQVQLQJDU �

Emellertid är frågan om folkbibliotekets framtid som bildande institution i samhället en
oerhört omfattande och komplicerad fråga. Enbart frågan om vad bildning egentligen är för
något kan bli hur komplex som helst. Begreppet har haft olika innebörd under olika tider
och i olika samhällen och kulturer. Placeras sedan begreppet i samhället med dess
förändringar, kan resonemangen bli hur omfattande som helst. Samhället inbegriper oerhört
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många olika aspekter, exempelvis sociala, politiska, ekonomiska och teknologiska. Vilka är
mest relevanta att ta upp och diskutera? Därtill rör frågan framtiden, och beträffande den är
det naturligtvis omöjligt att få fram några säkra svar. Det som kan göras är att försöka
urskilja olika alternativa möjliga utvecklingar, och vad ska det då koncentreras på?

Denna uppsats omfång räcker inte på långt när till för att studera och diskutera allt det som
nämndes ovan, utan jag har fått göra ett urval av vad jag fokuserar på. Därför avgränsar jag
uppsatsen enligt följande:

För det första gör jag en geografisk avgränsning, då jag valt att koncentrera mig på
utvecklingen i Sverige.

För det andra gör jag en avgränsning angående tidsperiod. Huvudfrågan handlar förvisso om
framtiden, men för att diskussionen om framtiden ska kunna bli meningsfull, tror jag att det
är nödvändigt att utgå från den tid vi lever i nu, med de förändringar som sker i vår egen tid.
Därför handlar mycket i uppsatsen också om vår egen tid och vårt nuvarande samhälle. Den
framtid jag diskuterar sträcker sig ungefär tio år fram i tiden. Ett historiskt perspektiv anser
jag också måste grunda diskussionen, eftersom resonemangen om framtiden måste kunna
sättas i relation till hur det varit tidigare. Jag har då valt att i huvudsak hålla mig till bild-
ningens utveckling här i Sverige runt sekelskiftet och de närmaste decennierna därefter,
eftersom det var då bildningen började på allvar ta form i och med de olika folkrörelsernas
utveckling.

För det tredje gör jag en avgränsning beträffande de aspekter jag koncentrerar mig på. Jag
har valt att inte gå alltför djupt in på alla olika samhällsmässiga infallsvinklar, exempelvis
politiska och ekonomiska, utan jag koncentrerar mig framförallt på sådant som jag tror berör
folkbiblioteksverksamheten och den förändring den genomgår. Tonvikten ligger på att vi
befinner oss i ett mycket föränderlig värld och på teknikens och kunskapens betydelse. För
att kunna möjliggöra en diskussion som handlar om bildning, anser jag en utredning om
själva begreppet vara nödvändig. Jag har då valt att främst fokusera på fyra olika sätt att
betrakta bildning. Eftersom uppsatsen främst behandlar Sverige, där folkbildningen kommit
att utgöra en viktig del av utvecklingen för bildningen, har jag också gått närmare in på den.
Också frågor om bildningens förhållande till sociala rörelser, demokrati, informations-
teknologi och kunskap har tagits upp. Då uppsatsen handlar om folkbibliotek, har jag
naturligtvis berört förhållandet mellan bildning och folkbiblioteket. Därtill har jag ansett det
relevant att också ta upp något om folkbibliotekets framtida verksamhet vad det gäller
kunskap, folkbildning, demokrati, ökade klyftor och nya medier.

����6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

Denna uppsats har som syfte, att genom en kombination av intervjuer med biblioteks-
personal i ledande ställning och studier av folkbibliotekets förhållande till bildning och
folkbildning i ett föränderligt samhälle, leda fram till en diskussion kring huruvida
folkbiblioteket kommer att vara en bildande samhällsinstitution i framtiden.

Mina frågeställningar är:

Vilka, för folkbiblioteket viktiga, samhällsförändringar sker nu, eller kommer att ske inom
de närmaste tio åren, och hur påverkar de bibliotekets framtida verksamhet?
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Hur ser folkbibliotekets förhållande till bildning ut, och hur kommer det att se ut i
framtiden?

����%HJUHSSVGHILQLWLRQHU

Det förekommer många begrepp i uppsatsen. De som jag ansett vara särskilt viktiga för
uppsatsens syfte, har jag utrett på ett djupare plan längre fram. Det gäller framförallt
begreppen bildning och folkbildning. Här följer emellertid redan nu några begrepp som kan
underlätta läsandet av uppsatsen.

Användare/brukare/besökare/nyttjare: Intervjupersonerna använder alla dessa uttryck för de
som besöker eller på annat sätt nyttjar biblioteket. Själv använder jag oftast termen
användare. Emellertid har de alla samma betydelse.

Folkbibliotek/bibliotek: I allmänhet menar jag folkbibliotek även när jag skriver bibliotek,
eftersom jag, för att undvika alltför mycket upprepning, har valt att ibland använda endast
den korta termen bibliotek. Dock är jag medveten om att bibliotek kan innefatta många olika
slags bibliotek, och när intervjupersonerna och forskarna använder den korta versionen,
menar de förmodligen också ibland bibliotek i allmänhet. För mig har det ibland varit svårt
att avgöra vilket som faktiskt menas, och då har jag helt enkelt låtit den förkortade
versionen gälla. Detta kan förefalla något förvirrande, men tyvärr är det inget jag kunnat
göra något åt.

Informationsteknologi/IT: Jag har i de flesta fall valt att skriva ut hela termen informations-
teknologi, men eftersom både intervjupersonerna och en del av forskarna också använder
förkortningen IT, förekommer båda alternativen synonymt.

Nybyggnation: När jag talar om nybyggnad eller tillbyggnad har jag för enkelhetens skull
valt termen nybyggnation, eftersom den innefattar båda alternativen. Mer precision än så har
jag inte sett som befogad.

����7LGLJDUH�IRUVNQLQJ

När jag nu ska försöka ge en överblick över hur den tidigare forskningen sett ut inom
området som min uppsats behandlar, bör det först och främst sägas att det jag vill göra
egentligen handlar om att kombinera två olika forskningsområden – forskning om
folkbibliotek och forskning om bildning och folkbildning, vilka jag vill behandla utifrån ett
samhälleligt perspektiv. Jag börjar med att redogöra för hur forskningsfältet ser ut angående
folkbiblioteksforskningen. Allmänt kan då sägas, att när det gäller forskning kring svenska
folkbibliotek, är det något som huvudsakligen har gjorts under decennierna som följt efter
2.a världskriget. Detta hävdar Jan Hagerlid i artikeln )RONELEOLRWHNHQ�L�IOHUYHWHQVNDSOLJ
EHO\VQLQJ��HQ�LQOHGQLQJ� Denna forskning har framförallt behandlat frågor om folk-
bibliotekens användare och användning och folkbibliotekens historia. Vidare skriver han att
FRN, Forskningsrådsnämnden, ansvarigt för biblioteksforskningen, medverkat till igång-
sättandet av många projekt inom folkbiblioteksforskningen. Av dessa projekt finns det flera
som behandlat folkbiblioteken historiskt, men också många som tagit upp folkbibliotekens
roll idag.1

                                                          
1 Hagerlid, Jan 1990. Folkbiblioteken i flervetenskaplig belysning: en inledning. I Enmark, Romulo, red.
%LEOLRWHNVVWXGLHU��)RONELEOLRWHN�L�IOHUYHWHQVNDSOLJ�EHO\VQLQJ� s. 12f.
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Men det jag framförallt fokuserar på, är folkbibliotekens framtid, och vad slags forskning
rör det sig om då? I och med att det handlar om framtiden är ämnet som sådant naturligtvis
ganska nytt, vilket medför att det är svårt att hitta några regelrätta forskningsresultat.
Däremot är ämnet mycket aktuellt, och det verkar förekomma mycket debatt inom
forskningen. Enligt Romulo Enmark, i %LEOLRWHNHQ�RFK�IUDPWLGHQ��)UDPWLGVGHEDWWHQ�L
QRUGLVN�ELEOLRWHNVSUHVV, tog Bibliotekshögskolan i Borås och Centrum för biblioteks-
forskning vid Göteborgs universitet vintern 1989-90 initiativet till att göra en studie av hur
biblioteksdebatten ser ut inom det nordiska biblioteksväsendet, utifrån hur den framträder i
bibliotekspress och bibliotekslitteratur. Fokus låg på både forskningsbibliotek och
folkbibliotek, och målsättningen var att spegla hur framtiden debatteras bland bibliotekarier
i ett jämförande nordiskt perspektiv.2 Detta resulterade senare bland annat i två böcker;
ovannämnda %LEOLRWHNHQ�RFK�IUDPWLGHQ��)UDPWLGVGHEDWWHQ�L�QRUGLVN�ELEOLRWHNVSUHVV�och
uppföljaren %LEOLRWHNHQ�RFK�IUDPWLGHQ��%RN����QRUGLVN�LGpGHEDWW��.RQIHUHQV�L�%RUnV������
QRYHPEHU�����, skriver Lars Seldén i den sistnämnda boken.3

I min uppsats ingår det intervjuer med bibliotekspersonal i ledande ställning, vilket gör att
också jag kommer i kontakt med hur tankarna kring framtiden ser ut i nära anknytning till
de som arbetar inom verksamheten. Särskilt en artikel i de ovan nämnda böckerna har jag
tyckt varit  användbar, %LEOLRWHNHQV�IUDPWLG�±�LQWU\FN�IUnQ�GHQ�VYHQVND�ELEOLRWHNVGHEDWWHQ,
av Staffan Parnell. Den berör många områden av biblioteksverksamheten, exempelvis olika
förhållningssätt till vad som bör prioriteras inom verksamheten i framtiden, vilka
bibliotekens uppgifter kommer att vara, och vilken roll biblioteken kommer att spela i ett
kunskapssamhälle.4

Beträffande forskningen om bildning och folkbildning, förefaller den ha varit omfattande.
Gösta Vestlund, filosofie hedersdoktor, vilken har flerårig erfarenhet från folkbildnings-
arbete, bland annat som både lärare och rektor på folkhögskolor, och genom utvecklande av
folkbildningsprojekt i Tanzania, berättar i sitt verk )RONXSSIRVWUDQ��IRONXSSO\VQLQJ��IRON�
ELOGQLQJ��'HW�VYHQVND�IRONHWV�ELOGQLQJVKLVWRULD�±�HQ�|YHUVLNW� att det har skrivits åtskilligt i
vårt land om folkbildning och folkbildningsarbete. Han inkluderar förvisso mycket i detta
påstående, allt från utredningar och propositioner till avhandlingar, artiklar och monografier
över olika grenar.5 För att få ett något djupare perspektiv på de olika sätten att se på bildning
jag tagit upp, har jag i denna uppsats delvis använt mig av Vestlunds verk.

Också en annan forskare, Thomas Ginner, har varit värdefull för mig, eftersom han i sin
avhandling, 'HQ�ELOGDGH�DUEHWDUHQ��'HEDWWHQ�RP�WHNQLN��VDPKlOOH�RFK�ELOGQLQJ�LQRP
$UEHWDUQDV�ELOGQLQJVI|UEXQG����������� intar en något annorlunda infallsvinkel beträffande
bildningsidealen än vad som verkar vara det vanligt förekommande. Han har i sin forskning
också lagt stor vikt vid den tekniska och naturvetenskapliga utvecklingens betydelse för
samhället och arbetarrörelsen. Han har varit knuten till institutionen för Tema, Teknik och

                                                          
2 Enmark, Romulo, red. 1991. %LEOLRWHNHQ�RFK�IUDPWLGHQ��)UDPWLGVGHEDWWHQ�L�QRUGLVN�ELEOLRWHNVSUHVV�s.4f.
3 Seldén, Lars, red. 1992. %LEOLRWHNHQ�RFK�IUDPWLGHQ��%RN����1RUGLVN�LGpGHEDWW��.RQIHUHQV�L�%RUnV������
QRYHPEHU�����. s. 1.
4 Parnell, Staffan 1991. Bibliotekens framtid – intryck från den svenska biblioteksdebatten. I Enmark, Romulo,
red. %LEOLRWHNHQ�RFK�IUDPWLGHQ��)UDPWLGVGHEDWWHQ�L�QRUGLVN�ELEOLRWHNVSUHVV��s. 171-229.
5 Vestlund, Gösta  1996. )RONXSSIRVWUDQ��IRONXSSO\VQLQJ��IRONELOGQLQJ��'HW�VYHQVND�IRONHWV�ELOGQLQJVKLVWRULD�±
HQ�|YHUVLNW��s. 7.
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social förändring vid Linköpings universitet, men han har också erfarenhet från folk-
bildningsverksamhet inom folkhögskolan.6

Emellertid är det idéhistorikern och folkhögskoleläraren Bernt Gustavssons forskning som
varit den jag huvudsakligen använt mig av, framförallt när det gäller de olika sätten att se på
begreppet bildning, men även när det gäller vad bildning kommer att vara i framtiden. De
två verken jag tagit till hjälp är %LOGQLQJHQV�YlJ��7UH�ELOGQLQJVLGHDO�L�VYHQVN�DUEHWDUU|UHOVH
���������7�och %LOGQLQJ�L�YnU�WLG��2P�ELOGQLQJHQV�P|MOLJKHWHU�RFK�YLOONRU�L�GHW�PRGHUQD
VDPKlOOHW8. Gustavsson har i sin forskning gjort en djuplodande studie av de olika bildnings-
idealens ursprung, och hur de utvecklades i Sverige i början av seklet i takt med att olika
sociala rörelser växte fram. Han har också själv presenterat ett nytt bildningsideal.
Emellertid nöjde han sig inte med att studera historien, utan han gick vidare och frågade sig
vad bildning kan betyda i dagens samhälle.

När det gäller kombinationen av forskning inom folkbibliotek och bildning, eller mer exakt
folkbildning, genomfördes, i ett samarbete mellan Centrum för biblioteks- och informations-
vetenskap på Göteborgs universitet och Bibliotekshögskolan i Borås, en forskarutbildnings-
kurs, vilken gick ut på att studera och reflektera över vad begreppen folkbibliotek, folk-
bildning och livslångt lärande innebär. Kursens upplägg bestod i huvudsak av studier av
forskningslitteratur, som kombinerades med litteraturseminarier, till vilka författarna till
litteraturen inbjöds för att berätta om sin folkbildningsforskning. Om detta berättar Maj
Klasson, bibliotekarie, biblioteks- och informationsvetenskaplig forskare, och en av
författarna till boken, )RONELOGQLQJ�RFK�ELEOLRWHN"�3n�VSDQLQJ�HIWHU�VSnU�DY�IRONELOGQLQJ�RFK
OLYVOnQJW�OlUDQGH�L�ELEOLRWHNVYlUOGHQ� vilken dokumenterat en del av verksamheten under
kursen.9

Några av artiklarna i ovan nämnda bok har jag haft stor nytta av. Angela Zetterlund,
folkbibliotekarie, högskoleadjunkt vid BHS och doktorand vid Avdelningen för biblioteks-
och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet, har bland annat utfört en studie av
biblioteksbranschtidningar, för att spegla hur biblioteken förhåller sig till folkbildningen, på
vilket sätt den diskuteras i tidningarna och vilka frågor som tas upp. Detta presenteras i
hennes artikel, 2P�IRONELOGQLQJHQV�UROO�L�ELEOLRWHNVYlUOGHQ, vilken gav mig mycket
intressant material i anslutning till det jag tog upp om folkbibliotekets förhållande till folk-
bildningen.10 En annan intressant artikel, var Maj Klassons 7HPDW�ELEOLRWHN��IRONELOGQLQJ
RFK�OLYVOnQJW�OlUDQGH� i vilken hon tittar närmare på relationen mellan folkbibliotek och
folkbildning, och diskuterar huruvida den förmodligen har förändrats i och med att
samhället förändrats. Därtill resonerar hon kring begreppet livslångt lärande och
bibliotekens relation till det.11

Detta var en kort överblick över den viktigaste forskningen inom de områden jag
huvudsakligen har berört i denna uppsats. Som synes spänner min uppsats över ett flertal

                                                          
6 Ginner, Thomas 1988. 'HQ�ELOGDGH�DUEHWDUHQ��'HEDWWHQ�RP�WHNQLN��VDPKlOOH�RFK�ELOGQLQJ�LQRP�$UEHWDUQDV
ELOGQLQJVI|UEXQG�����������
7 Gustavsson, Bernt 1991. %LOGQLQJHQV�YlJ��7UH�ELOGQLQJVLGHDO�L�VYHQVN�DUEHWDUU|UHOVH����������
8 Gustavsson, Bernt 1996. %LOGQLQJ�L�YnU�WLG��2P�ELOGQLQJHQV�YLOONRU�L�GHW�PRGHUQD�VDPKlOOHW�
9 )RONELOGQLQJ�RFK�ELEOLRWHN"�3n�VSDQLQJ�HIWHU�VSnU�DY�IRONELOGQLQJ�RFK�OLYVOnQJW�OlUDQGH�L�ELEOLRWHNVYlUOGHQ�
1997. s. 8.
10 Zetterlund, Angela 1997. Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag. I )RONELOGQLQJ�RFK�ELEOLRWHN"�3n
VSDQLQJ�HIWHU�VSnU�RFK�OLYVOnQJW�OlUDQGH�L�ELEOLRWHNVYlUOGHQ. s. 26-47.
11 Klasson, Maj 1997. Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande. I )RONELOGQLQJ�RFK�ELEOLRWHN"�3n
VSDQLQJ�HIWHU�VSnU�DY�IRONELOGQLQJ�RFK�OLYVOnQJW�OlUDQGH�L�ELEOLRWHNVYlUOGHQ. s. 9-21.
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aspekter. Alla aspekterna har det tidigare forskats om på olika sätt, men det jag har velat
göra är att på något sätt sammanfoga dem till en helhet, vilken skulle bestå av delarna
bildning, folkbildning och folkbibliotek och deras relation till samhället och dess
förändringar, vilka sammanlänkade till en helhet skulle kunna utgöra en grund för en
diskussion om folkbibliotekets framtid som en bildande samhällsinstitution. För att göra
diskussionen mer verklighetsnära, har jag också tillfört några intervjuer med personal i
ledande ställning ute på biblioteken. Denna uppsats omfång har förvisso gjort att
möjligheterna till alltför djupa studier varit mycket begränsade, men ändå tror jag att
uppsatsen kan vara en utgångspunkt för en början till en diskussion, vilken kan utvecklas
vidare i framtiden.
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��0HWRG

Huvudsakligen består uppsatsen av tre större delar. Den första utgörs av en teoretisk ram,
den andra tar genom textstudier upp frågan om folkbilioteksverksamhet kommer att vara i
framtiden samt redogör för resultatet från den empiriska undersökningen, och den tredje
består av analys och diskussion. Den teoretiska delen av uppsatsen har fungerat som ett stöd
och ett redskap för att analysera och belysa det som framkom i den empiriska under-
sökningen. Uppsatsen behandlar ett flertal aspekter, vilka förvisso är olika och rör skilda
områden i samhället, men samtidigt ligger de ibland mycket nära varandra. Gränserna är
inte alltid så klara, och de olika aspekterna är beroende av varandra för att kunna redogöras
för på ett bra sätt. Detta gör, att trots att de har behandlats var för sig händer det att de glider
in i varandra, vilket ibland medfört en del upprepningar i de olika avsnitten, såväl vad det
gäller teoridelen, som resultat- och analysdelen.

Jag valde att använda mig av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Det jag eftersträvat är ett
vidgat perspektiv på frågan om folkbibliotekets framtid som bildande institution i samhället.
Jag har alltså inte försökt finna något exakt svar på frågan, utan i stället har jag velat se hur
tankarna kring detta går, för att sedan relatera dem till olika relevanta och intressanta
teoretiska aspekter, vilket sammantaget slutligen skulle inleda en diskussion kring det jag
undrar över. Jag ansåg att ett kvalitativt tillvägagångssätt möjliggjorde detta, då det i ett
sådant går att inta ett mer öppet förhållningssätt dels vid genomförandet av den empiriska
undersökningen, men också när det gäller att tolka och analysera resultatet. Ett kvantitativt
förhållningssätt skulle förmodligen ha inneburit en fastare struktur för såväl hur frågorna
skulle ställts och för hur de sedan skulle behandlats i analysen.

Den empiriska undersökningen har jag gjort i form av kvalitativa djupgående intervjuer ute
på några folkbibliotek. I avsnittet nedan om intervju som metod, går jag lite närmare in på
vad denna metod innebär, men först vill jag ta upp något om hur urvalet för intervjuerna
gjordes. Jag gjorde bedömningen att tre olika bibliotek kunde vara ett lämpligt antal, med
tanke på uppsatsens omfattning. När det gällde urvalet av vilka personer jag skulle intervjua,
så var det första jag tänkte på naturligtvis att det skulle vara personal på folkbibliotek,
eftersom uppsatsen handlar om folkbibliotek. För det andra ville jag tala med de, vilka
förmodligen har mest tankar och visioner om framtiden, och mitt val föll då på personer i
ledande ställning, eftersom det är en del av deras jobb att utforma idéer, planera och besluta
inför framtiden. Den tredje betydelsefulla faktorn för mitt val av personer, var att jag ville
att de skulle arbeta på bibliotek, vilka på ett eller annat sätt genomfört någon form av
nybyggnation de senaste åren, att de antingen byggt helt nytt eller gjort någon form av
tillbyggnad. Detta ansåg jag vara av vikt, eftersom planerandet av en nybyggnation
ofrånkomligen innebär mycket tankar och idéer inför framtiden.

Jag vill också säga något om presentationen av intervjuresultatet. Ett sätt att göra det på,
vilket jag tror är ganska vanligt, skulle varit att skriva ut resultatet i löpande text. Detta
skulle eventuellt gjort texten mer lättläst och underhållande. Emellertid tror jag det är näst
intill omöjligt att skapa en ny text utan att lägga in en del av sitt eget tänkande och sina egna
tolkningar i den när de olika trådarna binds ihop. Jag ville emellertid vänta med tolkningen
till analysstadiet, vilket gjorde att jag istället valde att presentera svaren i ett så oförändrat
skick som möjligt. Endast sådant som gjorde det sagda mer svårläst eller svårförståeligt har
korrigerats en del. Jag har också valt att låta de personer jag intervjuat vara anonyma. I
stället benämns de som intervjuperson (IP), 1,2 och 3.
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När jag valde analysmetod, förstod jag ganska snart att det skulle bli fråga om ett
hermeneutiskt tillvägagångssätt, vilket jag redogör närmare för nedan i avsnittet om
hermeneutisk metod. Detta valde jag dels för att jag valt ett kvalitativt tillvägagångssätt för
mina intervjuer. De var djupgående intervjuer, med frågor som inte gick att besvara
kortfattat och rakt, vilket medförde att när det sammanställda resultatet skulle relateras till
teoridelen, var det nödvändigt att göra tolkningar av det sagda, dels för att kunna se
sammanhangen, men också för att kunna placera in det på ett relevant och förståeligt sätt i
uppsatsen.

Det som genomsyrat uppsatsen är som sagt frågan om folkbiblioteket i framtiden kommer
att vara en bildande institution i samhället. Då är det på sin plats att fråga sig om det är
möjligt att genomföra en uppsats, i vilken det ingår att undersöka och diskutera hur en
eventuell framtid kan komma att te sig. Går det att forska om något som ännu inte har
inträffat? Jag vill påpeka att det jag gjort, egentligen inte varit ett försök att direkt utröna
framtiden. Det är snarare så att jag, för att kunna föra en diskussion om framtiden, tagit till
hjälp några i branschen verksamma personers tankar kring samtiden och  framtiden. Detta,
vill jag hävda, är inte detsamma som att faktiskt göra en regelrätt ingående studie av hur
framtiden kommer att se ut.�Ändå anser jag att det även inför min studie är lämpligt att
fundera lite över vad det faktiskt innebär att studera framtiden.

����)UDPWLGVIRUVNQLQJ

Vilka kan motiven för att forska om framtiden vara, vilka svårigheter kan uppstå, och vilka
är de vanliga metoderna som används?

������0RWLY�WLOO�IUDPWLGVIRUVNQLQJ

Vad finns det för anledningar till att studera framtiden? Niklas Lundblad skriver i sin bok,
)|QVWHU�PRW�IUDPWLGHQ��'n��QX�RFK�VHGDQ��)UDPWLGVIRUVNDUQDV�ELOG�DY�IUDPWLGHQ��att det
finns ett allmänmänskligt intresse för framtiden. Han menar att framtiden alltid finns
närvarande i vårt medvetande. Det spelar ingen roll om vi gör allt vi kan för att leva i nuet,
och inte tänka på det som kommer. De allra flesta av våra handlingar utgår ändå från en
föreställd framtid. Detta gäller också högst vardagliga saker, som till exempel att vi, när vi
handlar, har en god middag på lördagen i åtanke, eller att vi pensionssparar. Han nämner
historiska förutsägare, som profeter, orakel, sierskor och spåkvinnor, och menar att dessa är
resultatet av våra strävanden för att försöka utröna framtiden. Skillnaden menar han vara, att
vi idag har mer vetenskapliga ambitioner vad det gäller forskningen om framtiden.12

Vidare anser Lundblad, att framtidsstudier kan utgöra en bra grund för samtal och
diskussion. I förlängningen innebär detta att de också utgör en bra plattform när
formuleringar av visioner, strategier och mål ska utarbetas. Han menar att det många gånger
saknas ett framtidsorienterat perspektiv i anslutning till diskussionerna , vilket han anser att
framtidsstudier kan tillföra.13 Mycket av det som har behandlats i denna uppsats, anknyter
till det här. För det första har mitt syfte varit att slutligen nå fram till en diskussion om
folkbibliotekens framtid, och för det andra har jag intervjuat personer i ledande ställning,
vilka just handhar sådant som har med planering och visioner inför framtiden att göra.

                                                          
12 Lundblad, Niklas 2000. )|QVWHU�PRW�IUDPWLGHQ��'n��QX�RFK�VHGDQ��)UDPWLGVIRUVNDUQDV�ELOG�DY�IUDPWLGHQ� s.
22f.
13 Ibid. s. 26.
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Kanske till och med min studie kan komma att läsas på ett sådant sätt att den kan öppna upp
för ytterligare diskussioner om framtiden för biblioteksverksamheten?

Maivor Sjölund skriver i $WW�DQDO\VHUD�RPYlUOGHQ�RFK�IUDPWLGHQ��2P�LGpHU��NULWLN�RFK
SUDNWLN�om framtidsforskningens betydelse för målsättningar. Hon menar att det finns en
viss typ av analys av omvärlden, som används för organisatorisk planering, där syftet med
analysen är att på förhand uppsatta mål ska uppnås. Hon skiljer emellertid denna typ av
framtidsforskning från en annan mer förutsättningslös. Den senare typen menar hon vara av
ett slag, som mer syftar till att helt enkelt identifiera långsiktiga strukturella förändringar,
och att forskarna ofta drivs mer av nyfikenhet än av målsättningar.14 Det jag gjort i denna
uppsats, ligger ganska nära det sistnämnda, eftersom jag faktiskt inte haft någon egentlig
målsättning med min studie. Om jag på något sätt haft en målsättning, så har den i så fall
varit att nå fram till ovan nämnda diskussion. Jag har inte sökt några definitiva svar eller
lösningar, vilket gör att den enligt mig varit av den förutsättningslösa typen. Drivkraften har
främst varit nyfikenhet, en lust att få ett vidgat perspektiv på hur framtiden kan komma att
gestalta sig.

Slutligen har vi intresseaspekten på framtidsforskningen. I (NRQRPL�I|U�HQ�Q\�WLG��/lURERN
RP�LQGXVWULVDPKlOOHW�RFK�IUDPWLGHQ�skriver Lars Ingelstam om problemet med att denna
slags forskning kan användas av exempelvis olika partier, för att ge legitimitet åt deras
politik. Det är enligt honom vanligt att politiska partier ur forskningen plockar ut det de
tycker stödjer deras argument.15 Det här är inget som jag direkt kunnat knyta till min egen
uppsats, då jag själv inte befunnit mig i någon politiks miljö under uppsatsskrivandet, men
jag tycker ändå det är en intressant synpunkt, eftersom jag är övertygad om att detta är något
om sker ofta. Emellertid ligger det utanför uppsatsens syfte, att ge mig in i en djupare
diskussion om detta.

Oavsett motiven till att forska om framtiden, är det naturligtvis inte lätt att försöka utröna
något om det som ännu inte har inträffat. Framtidsforskning inbegriper en mängd
svårigheter, och några av de problem med denna typ av forskning tar jag ta upp nedan.

������6YnULJKHWHU�PHG�IUDPWLGVIRUVNQLQJ

För det första är det inte helt lätt att faktiskt bestämma och karaktärisera vad som är
framtidsstudier. Var går gränserna? Sjölund nämner detta problem, och menar att det är
svårt att ringa in forskningsområdet. Hon tar upp de skönlitterära framtidsskildringarna 'X
VN|QD�Q\D�YlUOG av Aldous Huxley och ���� av George Orwell, som exempel på sådant som
också ibland ses som framtidsstudier.16

Ingelstam skriver att framtidsforskning oftast är tvärvetenskaplig i den meningen att den
hämtar sitt vetenskapliga underlag från olika ämnen. Därtill finns det inte några bestämda
regler om vilka metoder som ska användas för framtidsforskningen. Dock påpekar han att
det trots allt finns några särskilda metoder som ofta återkommer.17 Tvärvetenskapligheten
gäller i hög grad min uppsats, då den verkligen spänner över ett flertal aspekter. För att nå
fram till en meningsfull diskussion, har jag ansett att jag i någon mån behövt beröra såväl
olika synsätt på bildning och folkbildning, som frågor om folkbibliotekens förhållande till
                                                          
14 Sjölund, Maivor 1994. $WW�DQDO\VHUD�RPYlUOGHQ��2P�LGpHU�NULWLN�RFK�SUDNWLN��s. 20.
15 Ingelstam, Lars 1995. (NRQRPL�I|U�HQ�Q\�WLG��/lURERN�RP�LQGXVWULVDPKlOOHW�RFK�IUDPWLGHQ��s. 29f.
16 Sjölund, Maivor 1994. s. 19.
17 Ingelstam, Lars 1995. s. 20.
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folkbildningen, vad bildning kommer att vara i framtiden, och hur den framtida folk-
biblioteksverksamheten kommer att se ut. Därtill har jag ansett det vara viktigt att också
tillföra ett avsnitt, som handlar om hur det framtida samhället kan komma att se ut.

Ett annat problem för framtidsforskningen anser Ingelstam vara svårigheten att vara
vetenskapligt objektiv och ställa sig utanför sina egna värderingar. En framtidsstudie ska
vara saklig i den bemärkelsen, att forskaren ska göra sitt yttersta för att väga olika argument
mot varandra. Det vill säga, det är viktigt att också försöka finna och redovisa de argument
som går emot den teori eller idé forskaren själv har. Detta gäller dels valet av perspektiv,
men även valet av frågor och problem. Dessa är alla faktorer, som  bestäms av de värde-
antaganden och utgångspunkter forskaren har, till exempel vad det gäller samhälls- och
människosyn. Forskaren bör klart och tydligt redovisa sitt angreppssätt och sina värde-
antaganden. I praktiken  är det dock omöjligt att helt och hållet redovisa detta. Ingelstam
menar att det här är svårt för alla samhällsvetenskaper, men att det blir än mer svårt i
framtidsstudier, eftersom det i dem handlar om en framtidsinriktning. Det som studeras är
samhällsförhållanden som faktiskt ännu inte existerar. 18

Ingelstam tar också upp svårigheten med det han kallar tidsandans prägling. Han frågar sig
hur framtidsforskningen ska kunna komma till rätta med den. Det rör då sådant som trender
och moden beträffande vad som, så att säga, ligger i tiden. Det kan gälla politiska ställnings-
taganden, utredningar,  och det som det samtalas om och uppmärksammas offentligt i
medier. Frågan är hur det är möjligt att inta ett fritt förhållningssätt gentemot detta,
samtidigt som det intressanta för forskningen är det som människor anser vara angeläget.19

Båda svårigheterna, objektiviteten och påverkan av tidsandan, är sådant som jag samman-
kopplar med förförståelse och förväntningar, det vill säga de tidigare kunskaper jag har i
ämnet och mina undermedvetna förutfattade meningar. Sannolikheten är stor att dessa
svårigheter har påverkat också min studie, vilket jag är medveten om. Dock är det
förmodligen oundvikligt att så sker. I mitt fall förmodar jag att mina föreställningar om den
tid vi lever i, som i hög grad baserad på kunskap, information och tekniska hjälpmedel, kan
ha styrt mitt sätt att studera ämnet.

Ytterligare en svårighet är tidshorisonten, det vill säga, som jag förstår det, gränsen för hur
långt fram i tiden framtidsstudien sträcker sig. Lundblad frågar sig när framtiden inträffar.
Händer det i morgon, i övermorgon, om ett år, om tio år eller om hundra år? Alla dessa
alternativ är naturligtvis framtiden, skriver han. Det vanliga är emellertid att studierna sker
med en tidshorisont, vilken är tillräckligt lång för att den teknik och organisation som råder i
ett samhälle ska hinna förändras.20 För min del har det varit mycket svårt att ha någon
fastlagd tid för att behandla frågorna. Jag försökte ställa dem med ett tidsperspektiv på högst
tio år in i framtiden. Emellertid märkte jag under intervjuerna, att intervjupersonerna inte
verkade betrakta tiden på detta sätt, utan det talades mer om framtiden allmänt. Det skulle
kunna sägas att denna svårighet är uppenbar.

������0HWRGHU�I|U�IUDPWLGVIRUVNQLQJ

Vilka är då de vanligaste metoderna för framtidsforskning? Den mest kända metoden är
Delfi-metoden, skriver Sjölund. Denna metod utvecklades på 1940-talet, och har fått sitt
namn  efter oraklet i Delfi i den grekiska mytologin. Dock använder sig Delfi-metoden inte

                                                          
18 Ingelstam, Lars 1995. s. 24f.
19 Ibid. s. 26.
20 Lundblad, Niklas 2000. s. 43.
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av orakel, utan utgår i stället från en panel bestående av olika experter i det som ingår i
studien. Det är viktigt att det är experter, eftersom deras uppfattningar kan komma att utgöra
det avgörande teoretiska underlaget för en rad alternativa handlingsmöjligheter inför ett
beslutsfattande. Viktigt är också att de som ingår i panelen inte känner till varandra eller att
de medverkar i panelen. Målsättningen är att så småningom ska samstämmighet  mellan
experterna uppnås. Ofta frågas därför experterna om och om igen tills konsensus om en
framtidsbild framträder.21

Delfimetoden har från forskarhåll blivit utsatt för omfattande kritik, skriver Sjölund vidare.
Bland annat har den kritiserats för målsättningen att skapa konsensus bland experterna.
Kritikerna menar då att det inte finns något som helst fog för att sanningen om framtiden
skulle bli mer rätt bara för att två experter, vilka från början har olika uppfattningar, så
småningom uppnår en sammanjämkad överensstämmande uppfattning.22

En annan metod är att skriva scenarier. Sjölund beskriver ett scenario som uppförandet av
ett skådespel. Till detta behövs det fem ingredienser. Först och främst behövs det aktörer
och  material. Aktörerna kan exempelvis vara personer, organisationer,  institutioner, partier
eller företag, och materialet kan utgöras av infrastruktur, kunskap, kapital och arbete. Därtill
bör scenariot beskriva var de olika aktörerna befinner sig och var handlingarna äger rum.
Till den rumsliga aspekten ska sedan den tidsmässiga läggas. Det är viktigt att i ett scenario
visa när allt händer, det vill säga, skildra hela processen från början till slut. Till sist är det
nödvändigt att författaren själv gör  vissa antaganden, vilka bör anges klart och tydligt, vara
intresseväckande, men ändå inte alltför fantasirika och orealistiska.23

Syftet med scenarioskrivning, är att den ska kunna bidra till att vidga de uppfattningar
beslutsfattare har om framtiden, genom att väcka tankar som kan medföra att nya synsätt på
omvärlden uppstår. Scenarier kan skrivas ensamt eller av flera tillsammans. Det speciella
med denna metod är just att många kan delta tillsammans. Det uppstår ofta diskussioner
kring olika framtidsbilder som  framträder. Idéer kan också uppkomma genom dessa
diskussioner. Ibland sammanjämkas framtidsbilderna, men målsättningen är inte, som i
Delfi-metoden, att absolut enighet bör uppnås. I stället är synsättet att olika alternativa
bilder kan vara positivt och höjer beredskapen för förändringar.24

Denna metod har inte blivit lika kritiserad som Delfimetoden, vilket Sjölund förmodar beror
på att den inte på samma sätt utger sig för att vara strängt vetenskaplig. Företrädarna menar
att scenarioskrivning mer är en verksamhet  där fantasin tillåts väcka idéer och diskussion.25

Trendframskrivning och prognoser är ytterligare metoder. I Sjölunds framställning av dessa
metoder verkar de i stort sett sammanfalla till en. Hon skriver att det med dessa metoder
förutsägs ett framtida förlopp. Genom metoderna är det möjligt att få fram en linjär
utvecklingslinje. Detta är möjligt, därför att kunskapen om ett systems olika delar och hur
de samspelar är total. Historien spelar en viktig roll, då prognoser grundar sig i det som man
redan känner till. Ofta används statistik som hjälpmedel. Det som konkret görs, är att det
som hänt historiskt skrivs fram.26 Som jag förstår det, innebär detta, att genom att studera

                                                          
21 Sjölund, Maivor 1994. s. 62.
22 Ibid. s. 63f.
23 Ibid. s. 64f.
24 Ibid. s. 66f.
25 Ibid. s. 67.
26 Ibid.
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historien, och anta att allt fortsätter i enlighet med det förväntade mönstret, kan framtiden
ses och förutsägas.

De här metoderna används, enligt Sjölund, vanligen när samhällets eller en särskild
branschs ekonomiska utveckling analyseras. Ofta handlar det om produktivitetsutveckling.27

Kritiken mot metoderna är, att de kan vara mycket statiska, och att de förutsätter en
utveckling där det aldrig sker några större förändringar. 28

Till dessa olika metoder lägger Lundblad ännu en – teknikvärdering. Den här metoden
koncentrerar sig naturligtvis på tekniken, och går ut på att försöka göra en systematisk
uppskattning av hur teknikens olika utvecklingslinjer kan komma att se ut, och därtill vilka
effekter den kan tänkas medföra.29 Han hänvisar till 1DWLRQDOHQF\NORSHGLHQ, när han redogör
för fyra olika slags teknikvärderingar. Han skriver att dessa skiljer sig åt beträffande mål,
metod och syn på hur teknik och samhälle förhåller sig till varandra.30 De fyra varianterna är
följande:

För det första, WHNQLNEHG|PQLQJ, vilken lägger betoningen vid att analysera en teknik-
utveckling som förefaller vara sannolik. Den andra varianten är SnYHUNDQVDQDO\VHU. Denna
tittar på hur tekniken kan komma att påverka samhället. Viktigt är diskussion om vilka
konsekvenser tekniken kan komma att få för samhället. Den tredje sortens teknikvärdering
är I|UHE\JJDQGH�DQDO\VHU. I dessa analyser tas scenariobyggande till hjälp, för att skapa
underlag för offentlig diskussion om vad för slags teknik vi egentligen vill ha. Utifrån detta
görs försök att påverka hur tekniken ska användas. Slutligen används NRQVWUXNWLY�WHNQLN�
YlUGHULQJ. Denna teknikvärdering tillämpas av dem som betraktar utvecklingen av tekniken
som en politisk process. Tanken är att aktivt kunna vara med och medverka i utformandet av
ny teknik.31

Syftet med denna uppsats har som sagt inte varit att göra någon regelrätt framtidsstudie,
vilket medfört att jag inte heller strävat efter att använda mig av någon renodlad framtids-
forskningsmetod för min studie. Några beröringspunkter har däremot funnits. Den metod jag
förmodligen stått närmast är Delfimetoden, eftersom de personer jag valt att intervjua, enligt
mig, kan betraktas som ett slags experter. De är alla insatta i biblioteksverksamheten och
har, i egenskap av att vara i ledande position, även hand frågor som rör planering, strategier
och beslut inför framtiden.�Dock har min intention inte på något vis varit att försöka uppnå
konsensus mellan dem. Tvärtom har det varit mycket intressant att både studera olikheterna
och likheterna mellan dem, för att få ett vidgat perspektiv i såväl analysen som i slut-
diskussionen. Denna öppenhet för alternativa sätt att se på framtiden, skulle kunna göra att
min studie skulle kunna knytas till scenarioskrivningen. Även det faktum, att jag försökt se
på det hela utifrån flera infallsvinklar, genom olika aspekter, skulle studien i viss mån kunna
kopplas samman med scenarioskrivning. Emellertid har jag inte tillräckligt detaljerat tagit
upp exempelvis aktörer, material, och rumsliga aspekter, så inte heller här går det riktigt att
placera min studie. Ganska nära anser jag i stället studien stå teknikvärdering som metod,
särskilt varianten påverkansanalys, eftersom den berör teknikens påverkan på samhället.I
och med informationsteknologin förefaller ha en sådan framskjuten plats i vårt samhälle,

                                                          
27 Sjölund, Maivor 1994. s. 67.
28 Ibid.
29 Lundblad, Niklas 2000. s. 40.
30 Ibid., se 1DWLRQDOHQF\NORSHGLHQ 1998.
31 Ibid. s. 40f, se ibid.
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och förmodas fortsätta ha det en bit in i framtiden också, antar jag att min studie
oundvikligen kommit att i ganska hög grad beröra teknikens samhälleliga påverkan.

����,QWHUYMX�VRP�PHWRG

För att genomföra den empiriska delen av uppsatsen, bestämde jag mig för att göra
intervjuer med bibliotekspersonal i ledande ställning på några folkbibliotek. Min intention
har varit att försöka ta reda på hur tankarna ser ut kring folkbibliotekens framtid som
bildande institution i samhället, för att sedan relatera dessa till teoretiska infallsvinklar,
vilket skulle leda fram till en diskussion kring frågan.�För att genomföra detta, ansåg jag den
bästa utgångspunkten var att skaffa mig direktkontakt, via intervjuer, med personer verk-
samma i den aktuella biblioteksmiljön, eftersom det var det sätt jag antog var det som i
största möjliga mån möjliggjorde att komma nära inpå själva folkbiblioteksverksamheten.
Via intervjuer går det dessutom att ha ett relativt öppet förhållningssätt till det som
undersöks, vilket jag eftersträvat, då jag velat undvika alltför hård styrning av det som
skulle berättas. Det har gällt att få fram deras egna tankar kring det här. Enkäter hade varit
ett mer slutet sätt att få information på, då frågorna i dem  är färdigformulerade på förhand.

För att genomföra intervjuer behövs förvisso också en plan för vilka frågor som ska ställas,
men beträffande frågornas exakta formuleringar och ordningsföljden dem emellan kan
planen vara lite mer flexibel och anpassas till de enskilda intervjusituationerna. Mats
Ekholm och Anders Fransson skriver i 3UDNWLVN�LQWHUYMXWHNQLN��att det är viktigt att frågorna
följer i en ordning, vilken känns naturlig för den som intervjuas. Många gånger påverkar
den intervjuade också frågeföljden.32 Detta hände mig ofta under de intervjuer jag gjorde,
men det utgjorde inget hinder för mig. Jag fick ändå till slut svar på de frågor jag ville ställa.
Dock fick jag ofta lov att improvisera, och inte glömma bort att hålla mig till det spår jag
påbörjat. Detta passade min undersökning bra, för intervjupersonerna gavs då ett relativt
fritt spelrum att tala mer eller mindre om just det som engagerade dem särskilt.

Jag är dock medveten om att det finns ett flertal saker som bör uppmärksammas när det
gäller intervjuteknik. Ekholm och Fransson tar bland annat upp risken för att ställa ledande
frågor. Sådana innebär att det i redan i sättet att ställa frågorna, syns ungefär vilka svar som
förväntas, eller att alltför värdeladdade ord används, till exempel ärlighet, rättvisa och
ansvarskänsla. De menar att ledande frågor kan vara bra i vissa fall, exempelvis om
hållfastheten i en övertygelse vill prövas, men oftast är intervjuaren omedveten om att
frågan är ledande, och då visar den i stället alltför uppenbart vilken inställning intervjuaren
på förhand har till det som det frågas om.33 Detta har jag förstås försökt undvika så gott det
gått, men som sagt, är det ofta något som sker omedvetet.

I själva intervjuerna började jag  med, vad Ekholm och Fransson kallar ”tratt-teknik”, vilken
innebär att beträffande varje delområde ställs först stora vida generella frågor, men
efterhand blir frågorna alltmer specifika.34 Även de specifika frågorna försökte jag ändå
formulera på ett sådant sätt, att de inte blev alltför direkta. Efterhand som avgränsningen
under arbetets gång blev alltmer fastlagd, uppstod emellertid ett behov av att komplettera de
gjorda intervjuerna. Detta behov omtalas i Rolf Ejvegårds 9HWHQVNDSOLJ�PHWRG,  där det
skrivs, att vid intervjuns slut bör intervjuaren försäkra sig om att det går bra att återkomma

                                                          
32 Ekholm, Mats & Fransson, Anders 1992. 3UDNWLVN�LQWHUYMXWHNQLN� s. 73f.
33 Ibid. s. 68-71.
34 Ibid. s. 74.
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för en uppföljningsintervju med kompletterande frågor eller utvecklande av svaren.35 Detta
fick jag göra ett flertal gånger, via e-post, vilket inte var något större problem, eftersom
intervjupersonerna var mycket samarbetsvilliga. Dock kom frågorna efterhand att bli alltmer
detaljerade och mer rakt på sak. Detta skulle kanske kunna anses som negativt i en under-
ökning, eftersom det skulle kunna uppfattas som ledande, men i mitt fall anser jag att det
varit befogat, eftersom det ibland har rört sig om mycket snäva områden, ofta med små
hårfina skillnader mellan olika begrepp.

Ekholm och Fransson ger ytterligare ett exempel på vad som bör uppmärksammas
beträffande intervju som metod. Det har att göra med hur vi tolkar det intervjupersonerna
säger. Författarna menar att vi har en naturlig tendens att utgå från oss själva, när vi
bedömer andra människor och funderar över motiven till deras handlingar. Detta medför vid
intervjuer, att vi vanligen är påverkade av såväl vår bakgrund som våra förväntningar och
förkunskaper, vilket i hög grad styr hur vi uppfattar det sagda.36 Också detta har jag varit
mycket medveten om, särskilt då analysen genomfördes. Som jag redan tagit upp som en
svårighet i avsnittet om framtidsforskning, har jag mina aningar om att jag själv är mycket
präglad av den tidsanda vi lever i nu, med alla förväntningar på informationsteknologin och
ett överflöd av och tillgång till information och kunskap. Kanske detta i viss mån kan ha
påverkat mina tolkningar av intervjupersonernas svar. Jag hoppas dock att denna påverkan i
så fall inte varit alltför stark, och att jag lyckats medvetandegöra läsaren om det här, så
denne själv kan läsa texten kritiskt.

�����+HUPHQHXWLVN�PHWRG

Det är främst i uppsatsens analysdel, som jag använt mig av ett hermeneutiskt tillväga-
gångssätt. En anledning till detta metodval var,�att jag inte i första hand har sökt ett klart och
tydligt svar på en fråga. Snarare har jag eftersträvat att kunna se olika perspektiv på vår egen
tid och på hur framtiden kan komma att gestalta sig. Detta har jag velat använda för en
diskussion, snarare än för att direkt besvara frågan.�I +HUPHQHXWLN�±�DWW�WROND�XWVDJRU�RFK
KDQGOLQJDU�skriver Ulla Sjöström, att ordet hermeneutik härrör ur Hermes, namnet på
gudarnas budbärare i den grekiska mytologin. Hermes tolkade de dunkla budskapen, riktade
till gudarna, så innehållet i dem blev begripligt.37 Det skulle kunna sägas att jag sökt olika
budskap om framtiden, vilka jag försökt tolka.

En andra anledning till valet av hermeneutisk metod, var att jag behandlat ett komplext
ämnesområde, i vilket flera olika aspekter eller delar har måst sättas i samband med
varandra så en helhet bildats. Varje del har behandlats i ett sammanhang. Enligt Sjöström,
innebär hermeneutiken ett tolkningsarbete, i vilket delen belyser helheten samtidigt som
helheten belyser delen. 38

Nils Gilje och Harald Grimen skriver i 6DPKlOOVYHWHQVNDSHUQDV�I|UXWVlWWQLQJDU, att
meningsfulla fenomen bara kan förstås genom att se på kontexten, det vill säga det
sammanhang de befinner sig i, eftersom det är sammanhanget som ger dem en bestämd
mening.39 Gilje och Grimen berättar också om den hermeneutiska cirkeln, vilken innebär att

                                                          
35 Ejvegård, Rolf 1993. 9HWHQVNDSOLJ�PHWRG��s. 50.
36 Ekholm, Mats & Fransson, Anders 1992. s. 53f.
37 Sjöström, Ulla 1994. Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar. I Starrin, Bengt & Svensson, Per-
Gunnar, red. .YDOLWDWLY�PHWRG�RFK�YHWHQVNDSVWHRUL. s.74.
38 Ibid. s. 75.
39 Gilje, Nils & Grimen, Harald 1992. 6DPKlOOVYHWHQVNDSHUQDV�I|UXWVlWWQLQJDU� s. 188f.



                                                                                     15

det finns samband mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det sammanhang det ska tolkas
i. Det finns ”ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och den kontext
som det tolkas i, eller mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse.”, skriver de.40

Dessa rörelser och samband har också funnits mellan de olika delarna i denna uppsats.
Delarna har ofta flutit in i varandra, och alla delarna anser jag behövts för att kunna se den
helhet som varit nödvändig för att föra en meningsfull diskussion.

Jag har därtill intervjuat enskilda personer, vilka var och en befinner sig i sitt eget
sammanhang, men samtidigt är del av den helhet jag försökt fånga. Också detta gör att jag
ansett det hermeneutiska tillvägagångssättet vara det bästa. För att göra rättvisa åt det
intervjupersonerna berättade, och ge det relevans för syftet i min uppsats, ansåg jag det
dessutom nödvändigt att placera det sagda i det sammanhang som alla delarna i uppsatsen
tillsammans utgör, det vill säga, jag relaterade det sagda till de olika teoretiska uppsats-
delarna. Ibland behövde jag först göra min egen tolkning av det sagda, innan jag kunde
relatera det till teorin, men många gånger hjälpte i stället de teoretiska delarna mig att belysa
det, så jag därigenom kunde tolka det bättre.

Jag är medveten om att den nämnda förförståelsen som jag haft, både har varit något som
utvecklat resonemangen i uppsatsen, men också något som förmodligen många gånger har
styrt mitt agerande, såväl vad det gällt uppsatsens upplägg, vad jag koncentrerat mig på, och
hur jag ställt frågorna och tolkat svaren, särskilt beträffande intervjuerna. Detta har jag
redan varit inne på i avsnitten om framtidsforskning och intervjuer, och liksom beträffande
det som togs upp i de avsnitten, är förförståelsen också ofrånkomlig här i den hermeneutiska
metoden. Sjöström skriver, att vi aldrig möter något förutsättningslöst, vilket gör det
nödvändigt att i den hermeneutiska forskningen klargöra förförståelsen, vilken innebär att vi
alltid har förväntningar och farhågor, åsikter, fördomar, känslor och värderingar om det som
undersöks. Detta går inte att frigöra sig helt från, men som forskare kan jag försöka
medvetandegöra dem så långt det går, och därigenom pröva de tolkningar jag gör, för att se i
vad mån jag påverkats av min förförståelse. Därigenom kan jag också se andra tolknings-
möjligheter.41

                                                          
40 Gilje, Nils & Grimen, Harald 1992. s. 190f.
41 Sjöström, Ulla 1994. s 83.
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��7HRUHWLVN�UDP

����9DG�lU�ELOGQLQJ"

För att överhuvudtaget möjliggöra en uppsats, som handlar om folkbibliotekens framtid som
en bildande institution samhället, bör själva begreppet bildning granskas lite närmare.
Begreppet kan ses utifrån flera olika synvinklar, och får då flera olika innebörder. Jag
kommer nedan att i korthet försöka ta fram kärnan i några av de mest vanliga synsätten på
bildning. Jag kommer också att beröra begreppet folkbildning, vilket har stark anknytning
till bildningen. Först vill jag emellertid ge en mycket kort idéhistorisk överblick över
bildningsbegreppets ursprung.

������.RUW�LGpKLVWRULD�I|U�ELOGQLQJVEHJUHSSHW

Är bildning något som alltid funnits? För de allra flesta är det självklart att tala om detta
som något självklart. Kanske vi har olika uppfattningar om vad det innebär, men det är nog
inte många som ifrågasätter begreppets realitet. Enligt Bernt Gustavsson, i %LOGQLQJHQV�YlJ�
7UH�ELOGQLQJVLGHDO�L�VYHQVN�DUEHWDUU|UHOVH����������, är det dock inte så många hundra år
sedan bildning som begrepp började påtalas.�Han skriver att bildningsbegreppet utvecklades
vid tiden kring franska revolutionen. Då fanns det enligt honom ett rikt idéliv och i detta
utvecklades begreppet. Han skriver också att ordet bildning florerade i den tysktalande
kulturen under 1769-1821, och att begreppet under 1800-talet kom att ingå i de kultur- och
utbildningsdiskussioner som förekom i de då tyskspråkiga länderna och i Sverige.42

Vidare skriver Gustavsson att begreppet ofta kopplas samman med de idéströmningar som
fanns inom bland annat nyhumanismen43 och upplysningen44, och att när begreppet ska
karaktäriseras, är det vanligt att ur dessa tankeriktningar skilja ut två strikt separata
traditioner, upplysningen som den ena och nyhumanismen som den andra, vilka står i
motsättning mot varandra.45

Upplysningen blickade framåt, och  menade att det goda tillståndet kommer att uppnås i
framtiden,  medan nyhumanismen blickade bakåt mot den klassiska tiden46 i Grekland
omkring 400 före Kristus, för att återskapa det klassiska idealet som rådde då. En annan
skillnad är att upplysningen framförallt upphöjde förnuftet och vetenskapen, medan
nyhumanismens grundpelare var dels tanken att det finns en urvisdom gemensam för hela
mänskligheten och dels betoningen av den personliga bildningen, för vilken uttrycket
personlighetens bildning användes. Denna personliga bildning avsåg framförallt de

                                                          
42 Gustavsson, Bernt  1991. s. 27-28.
43 I artikeln Nyhumanism, 1994, i 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ��(WW�XSSVODJVYHUN�Sn�YHWHQVNDSOLJ�JUXQG�XWDUEHWDW�Sn
LQLWLDWLY�DY�VWDWHQV�NXOWXUUnG� band 14, s. 326,�kan det läsas att nyhumanism var en riktning under senare delen
av 1700-talet och början av 1800-talet inom vetenskap, konst, litteratur och pedagogik, vilken framhävde de
klassiska antika grekiska idealen, och vände sig emot teologins makt och upplysningens strävan efter nytta.
44 Tore Frängsmyr skriver 1996 i artikeln Upplysningen, i�1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ��(WW�XSSVODJVYHUN�Sn
YHWHQVNDSOLJ�JUXQG�XWDUEHWDW�Sn�LQLWLDWLY�DY�VWDWHQV�NXOWXUUnG, band 19, s. 80, att upplysningen var en
intellektuell strömning under senare hälften av 1700-talet, vilken med hjälp av vetenskap och förnuft försökte
skapa en rationalistisk världsbild.
45 Gustavsson, Bernt  1991. s. 28-29.
46 Den klassiska tiden, 450-330 f. Kr., beskrivs 1989 av Jerker Blomqvist i artikeln Antiken, i 1DWLRQDO�
HQF\NORSHGLQ��(WW�XSSVODJVYHUN�Sn�YHWHQVNDSOLJ�JUXQG�XWDUEHWDW�Sn�LQLWLDWLY�DY�VWDWHQV�NXOWXUUnG,
band 1, s. 424, som höjdpunkten inom konst, litteratur och filosofi i Grekland under den antika tidsperioden,
ca. 800 f. Kr. till 500 e. Kr.
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klassiska språken, i synnerhet grekiska, och den klassiska kulturen samt den nationella
litteraturen.47

Här bör det tilläggas att nyhumanism var ett återupplivande och en vidareutveckling av den
humanism48 som uppstod under renässansen. Skillnaden var att renässanshumanismen sökte
efter ett mystifierat okänt tillstånd i de hermetiska skrifterna49, medan nyhumanismen
koncentrerade sig på den klassiska perioden. 50 Exakt vad Gustavsson själv menar med de
hermetiska skrifterna, framgår tyvärr inte.

Dessa idéhistoriska riktningar uppstod när industrialismen gjorde sitt inträde i Europa,
skriver Gustavsson. Vid industrialismens genombrott uppstod en brytning mellan två
världar; den gamla och den moderna. En ny människa danades i det nya samhället, vilken
inte längre var lika bunden till sitt stånd, till kyrkans lära eller till gamla traditioner. I stället
för att människan skulle styras av traditioner, uppstod vid denna tid synsättet att hon skulle
styras av sitt förnuft. För denna brytning kom bildningen att bli mycket betydelsefull. I och
med att gamla traditioner luckrades upp, samt att ekonomiska och sociala förändringar
skedde, förflyttades också alltmer ansvaret för uppfostran och  kunskapsinhämtande från
hemmet till staten. 51

När det gäller bildningen, menar Gustavsson att upplysningen framförallt betonade nyttan.
Nyhumanismen däremot, lade tonvikten vid människans gemensamma inneboende kunskap,
vilken framkallas genom ett studium av de antika förebilderna. Nyhumanismen reagerade
mot upplysningens nyttotänkande och kom att bli en kritisk strömning emot detta.52

 Nu går jag närmare in på några olika synsätt på bildning som funnits.

������$OOPlQW�RP�ELOGQLQJVEHJUHSSHW

Gösta Vestlund skriver i )RONXSSIRVWUDQ��IRONXSSO\VQLQJ��IRONELOGQLQJ��'HW�VYHQVND�IRONHWV
ELOGQLQJVKLVWRULD�±�HQ�|YHUVLNW, att bildning i bokstavlig mening betyder formning efter
förebild. Han menar dock att innehållet i ordet har uråldriga anor, och genom historien har
det påverkats av tidens olika kulturströmningar. Han frågar sig om det alltid funnits en
gemensam kärna i begreppet. Han har inte svaret, men det han vet är att olika sidor av
begreppet har betonats genom historien.53

Vidare menar Vestlund att många har lockats att försöka definiera begreppet bildning. I de
sammanhangen har tonvikten lagts vid olika saker. Han skriver att några betonar SURFHVVHQ,
för vilken vägen är  det viktiga. Det handlar då om att människors rätt att själva helt och

                                                          
47 Gustavsson, Bernt  1991. s. 49f.
48 Bo Lindberg förklarar 1992 i artikeln Humanism, i 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ��(WW�XSSVODJVYHUN�Sn�YHWHQVNDSOLJ
JUXQG�XWDUEHWDW�Sn�LQLWLDWLY�DY�VWDWHQV�NXOWXUUnG� band 9, s. 150, humanism, som bland annat ett filosofiskt-
estetiskt förhållningssätt, vilket innebär att människovärdet inte får kränkas och att människan ska ha frihet att
utvecklas fritt moraliskt, estetiskt och intellektuellt.
49 I artikeln Co´rpus herme´ticum, 1990, i�1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ�(WW�XSSVODJVYHUN�Sn�YHWHQVNDSOLJ�JUXQG
XWDUEHWDW�Sn�LQLWLDWLY�DY�VWDWHQV�NXOWXUUnG, band 4, s. 243, står det att dessa hermetiska skrifter är en samling
traktater, tillkomna  i Alexandria på 100- och 200-talen, med drag av kosmisk fromhet och en frälsningslära
baserad på gudskunskap, uttryckt på hellenistiskt mysteriespråk.
50 Gustavsson, Bernt  1991. s. 49.
51 Ibid. s. 40-41.
52 Ibid. s. 50.
53 Vestlund, Gösta 1996. s. 9.
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hållet fritt forma och utveckla sin andliga liv. För andra kan i stället PnOHW vara det viktiga,
och då är det oerhört betydelsefullt vilka ämnen som studeras och vilka kunskaper som
tillägnas. Han tar också upp en tredje syn på bildning, och den understryker vikten av
LQWHUDNWLRQ; samspel mellan människor. Viktigt är då att kunna lyssna, stimulera och skapa
gemenskap, vilket ofta praktiseras i studiecirklar.54

������%LOGQLQJ�VRP�VWlUNHU�PHGERUJDUHQ ������

Gustavsson knyter medborgaridealet till samhällsutvecklingen, och menar att det under hela
1800-talet byggdes upp en grund för de stora folkrörelser som skulle komma att växa sig
starka i och med industrialismens framväxt. Dock var det inte förrän på 1880-talet som
rörelserna fick massivt anslutande och en reell organisering skedde. De tre stora rörelserna i
Sverige kom att bli frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. De uppkom i
nämnd ordning, men de hade alla sitt ursprung i upplysningen och franska revolutionen.55

Ett  utmärkande drag för dessa tre rörelser, var att de sökte sina egna rötter för att finna sin
identitet, men att de samtidigt försökte se och förstå det nya de befann sig i.  För att lyckas
med detta blev bildning ett viktigt redskap, vilket gjorde att dessa tre rörelser kom att betyda
mycket för den nya bildningsrörelsens ideologi, särskilt nykterhets- och arbetarrörelsen.56

1880-talet var en tid fylld av radikala strömningar, skriver Gustavsson. Kritiken mot kyrkan,
kungamakten och ämbetsmannaväldet och dessas dominans var kraftig. Det var en tid med
nytänkande. Det skedde ett ideologiskt brott mellan det konservativa Sverige och den
radikala oppositionen. Upplysningsidéerna från 1700-talet uppstod i ny tappning. Tilltron
till naturvetenskap och teknik ökade, dels beträffande uppfinningar och produktionsmedel,
men även vad det gällde synsättet på världen och livet i stort. Det fanns livsåskådningar,
vilka menade att naturvetenskap och teknik kunde förklara hela livet för människan.57

Gustavsson låter Rickard Sandlers syn på bildning presentera medborgaridealet, och i
förgrunden stod då samhälls- och naturvetenskapen.58 Rickard Sandler var son till Johan
Sandler, som var initiativtagare till grundandet av Hola folkhögskola i Ådalen. Detta bidrog
till att Sandler fick en stark koppling till folkhögskoletraditionen, samtidigt som han som
student i Uppsala kom i kontakt med radikala studentföreningar. Därtill träffade han många
av de radikala arbetarungdomarna på folkhögskolan. Gustavsson menar att allt detta
tillsammans präglade den bildningssyn Sandler utvecklade.59 Med tiden blev Sandler alltmer
politiskt aktiv, och kom att bli chef för Statistiska centralbyrån, statsminister och utrikes-
minister.60 Han hade en stark tro på vetenskapen, och menade att det som sker när samhället
och människan urbaniseras och industrialiseras inte bara är något som sker på det yttre och
materiella planet. Samhällets problem tränger in i människans inre, i psyket, när hon alltmer
blir en samhällsvarelse. Detta är den  grundval som skapat det intresse för folkbildning som
finns i den framväxande folkrörelsen. Gustavsson skriver: ”I och med att samhälle och
människa alltmer identifieras med varandra, blir personlig växt och ökade kunskaper om
samhället två sidor av samma sak”61
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55 Gustavsson, Berndt 1991.  s. 67.
56 Ibid.  s. 67f.
57 Ibid.  s. 70f..
58 Ibid.  s. 96.
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60 Ibid.  s. 237.
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För effektivitetens och planläggningens skull ansåg Sandler att föreläsningar var den bästa
formen för att lära ut kunskaperna, skriver Gustavsson.62 Det viktiga för bildningens
innehåll var att bildningen skulle bidra till att forma människorna till nyttiga samhälls-
medlemmar, vilka kunde delta i politiska arbetsformer, till exempel kommunalstämmor.
Målet var mycket viktigt, då bildningen skulle medföra de speciella kunskaper, vilka
behövdes för att kunna delta i samhället som  sociala samhällsbyggare. Emellertid tycks
Sandler samtidigt ha ansett att, för att verkligen kunna göra nytta som medlem i samhället
var också personlig utveckling som människa viktigt. Alltså var även exempelvis kultur-
historia, musik och litteratur värdefullt, även om det kom i andra hand. Här uppkommer det
en  motsättning mellan bildning som en fri process och bildning som mål.63

Också  Thomas Ginner  väljer i sin avhandling, 'HQ�ELOGDGH�DUEHWDUHQ��'HEDWWHQ�RP�WHNQLN�
VDPKlOOH�RFK�ELOGQLQJ�LQRP�$UEHWDUQDV�ELOGQLQJVI|UEXQG����������, att resonera kring
begreppet bildning i form av olika bildningsideal. Medborgaridealet, menar också han, har
sitt ursprung i den samhälleliga omvandlingsprocess som skedde i Europa under 1600- och
1700-hundratalen, vilken upplysningstraditionen uppstod i. Det som hände då, var att de
kapitalistiska produktionsformerna förstärktes, klasstrukturerna omvandlades, vetenskapliga
upptäckter förändrade världsbilden, och den politiska arenan förändrades med nya aktörer
som ställde krav på frihet, jämlikhet och broderskap. Idén om alla människors lika värde
kom att prägla upplysningen, vilket så småningom resulterade i att också den idén blev
viktig i medborgaridealet.64

Ginner menar att utgångspunkten för medborgaridealet är individen som samhällsvarelse.
Han anlägger alltså ett mycket tydligt kollektivt samhällsperspektiv i idealet. Han skriver
därtill att det i upplysningsfilosofin fanns en stark tro på framsteg och utveckling, vilket
inkluderar upplysning och utbildning. Individens rätt och skyldighet att delta i samhället
utgjorde grunden. Kravet på medborgerlig bildning är kärnan i hans bildningsideal, då det
krävs både kunskap och insikt för att kunna delta i det politiska livet. Detta kom i hög grad
att prägla också den bildningssyn som den svenska arbetarrörelsen hade, skriver han.65

Också Vestlund nämner medborgarbildning, och menar att dess syfte var att skapa dugliga
och ansvarsmedvetna medborgare.  Han knyter den, liksom Gustavsson och Ginner, till
upplysningstidens tankar, då han menar att det som ansågs som det viktigaste i bildnings-
processen var kunskap och tänkande.66

������%LOGQLQJ�VRP�SHUVRQOLJKHWVXWYHFNOLQJ

Mot medborgarbildningen ställer Vestlund nyhumanismen, vilken han menar betonar den
fria processen och den personliga utvecklingen.67 Han hänför nyhumanismen tillbaka till
renässansen och vidare bakåt till de humanistiska idéer som växte fram i medelhavs-
kulturerna, framförallt antikens Grekland.68 Det var under antiken visheten, det vill säga en
allsidig utveckling av människans sinnen, som stod i förgrunden. Detta kunde kallas
livshållning eller bildning, skriver han. 69 Under renässansen återupptogs intresset för
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65 Ibid. s. 17f.
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67 Ibid.
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antikens författare och det grekiska språket. Emellertid tillfördes humanismen under
renässansen en tro på människans förmåga, odling av intellektet och vikten av frihet för
utveckla personligheten. Det var dock fråga om bildning endast för samhällets elit.70

Gustavsson anknyter också ett av sina bildningsideal till nyhumanismen. Han kallar det
nyhumanismens personlighetsbildande ideal. Han skriver att det nyhumanistiska bildnings-
idealet utvecklades något senare i arbetarrörelsen. Inte förrän några år in på 1900-talet och
fram till 1920-talet hade det sin mest intensiva tid. Denna tid präglas ändå fortfarande av de
tankar som uppstått i slutet av 1800-talet, det vill säga de idéer som upplysningen burit fram
angående tron på vetenskapen, förnuftet och nyttotänkandet.71 Representant för detta ideal
låter Gustavsson Arthur Engberg vara. Också Engberg var aktiv i arbetarrörelsen och
student i Uppsala, om än något senare än ovan nämnda Sandler. Han kom också att bli
redaktör för tidningen $UEHWHW och sedan för socialdemokratiska partiets huvudorgan,
6RFLDOGHPRNUDWHQ. Så småningom kom han också att ansvara för bildnings- och kulturfrågor
i den socialdemokratiska regeringen.72

Nyhumanismen kom under denna tid att stå i motsättning till det moderna tänkandets tro på
vetenskap och förnuftets nyttofunktion, skriver Gustavsson. Också industri och teknik
kritiserades. I och med detta motstånd mot det moderna, får nyhumanismen en tillbaka-
blickande karaktär. Gustavsson kopplar, liksom Vestlund, idealet till antiken, då han menar
att företrädarna för denna riktning ser det antika Greklands kultur som den ideala tillvaron.73

Engberg såg, enligt Gustavsson, den  antika grekiska kulturen som den ideala världen.
Människans storhetstid var i det klassiska Aten med alla dess stora kulturskapare både inom
konst och politik. Engberg betraktade detta antika Grekland som Västerlandets vagga,
varifrån all sann humanistisk bildning utgått.74

När det gäller vad som var viktigt i det nyhumanistiska personlighetsbildande idealet i
Gustavssons verk, har det likheter med Vestlunds skildring. För det första vägde studier i
klassiska språk tungt. Som jag förstår det menas med klassiska språk i första hand grekiska,
men latin och närliggande språk var också accepterade. Överhuvudtaget var språkstudier
betydelsefullt. Engberg menade att språkstudier inte bara medförde ett bra språkbruk, utan
även allmän träning för såväl själen som för tankens klarhet.75

Språkstudiernas betydelse skriver även Ginner om. Han talar om en nativistisk språk-
uppfattning i nyhumanismens pedagogik. Med detta menar han att, som jag förstår det, att
språkets funktion är att vara ett direkt uttryck för tanken. Vidare betonar han att i det
nyhumanistiska bildningsidealet var individens personlighetsbildning det viktigaste. Målet
var att uppnå en harmonisk personlighet, och det var möjligt att åstadkomma genom att
träna förstånd, känsla och vilja. De bästa verktygen för denna träning var studier i de
klassiska språken och av antikens litteratur och konst.76

Också för Engbergs syn på bildning var den fria personligheten mycket viktig, enligt
Gustavsson. Bildning innebar inte att eleven skulle drillas, lära sig utantill eller ha alltför
hårda examenskrav. Engberg framhöll i stället ett större hänsynstagande till individen och
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dess fria förkovran. Han ansåg att det fanns en stark motsättning mellan krav på fack-
kunskaper menade för en viss yrkesinriktning och den fria läsningen som praktiserades i
folkbildningen.77

Uppenbarligen verkar betoningen på individen vara mycket starkare här än i medborgar-
bildningsidealet. Det uttrycks tydligt i Ginners avhandling. Han skriver att individen sätts
före samhällsnyttan, att människan måste bli människa innan hon kan bli yrkesman. De
samhälleliga kunskaperna kunde visst vara bra, men de kom i andra hand. Med tiden kom
också bildningssynen inom idealet att förändras, från att ha menat att bildningen också
skulle nå det arbetande folket, till att anse den endast åtkomlig för en elit i samhället.
Uppfattningen kom att bli att det bara var de högre samhällsklasserna som hade förnuft nog
att tillgodogöra sig verklig bildning.78

Gustavsson tar upp ytterligare en punkt rörande detta bildningsideal, då han skriver att
Engberg menade att pedagogens uppgift var att vara en konstnär, som ur sitt råa material,
människan, hugger ut rätt form så människan formas enligt de lämpliga proportionerna av
själsförmögenheterna,  på så sätt att harmonin och balansen kommer fram. Detta
konstnärliga arbete skulle så småningom medföra att en ny kultur skapades, i vilken
människorna är ödmjuka, förtröstansfulla,  insiktsfulla, samvetsgranna, intellektuella,
moraliska och andliga.79

Det Gustavsson tar upp i stycket ovan, tycker jag  påminner om det som Ginner påpekar i
sin framställning av idealet, det vill säga, att det förvisso är individen som betonas i
personlighetsbildningsidealet, men det är därmed inte sagt att denne själv bestämmer över
vad som ska studeras. Ofta gjorde olika samhällsinstitutioner anspråk på att veta bäst hur
processen för danandet av personligheten borde se ut, till exempel kyrkan, skolan eller
arbetarrörelsen.80

Beträffande de två bildningssynsätten ovan, bildning med syfte att stärka medborgaren och
bildning till för att utveckla personligheten, verkar inte skillnaderna mellan olika forskare
vara så stora. Det handlar om två bildningstraditioner med starka rötter långt tillbaka i tiden.
Det är först om jag går vidare som det börjar uppkomma verkliga skillnader. Nästa avsnitt
kommer att ta upp en syn på bildning som ligger någonstans mitt emellan de ovan nämnda.

������%LOGQLQJ�VRP�VMlOYELOGQLQJ

När försök görs till att karaktärisera begreppet bildning, är det vanligt att hänföra det
antingen till upplysningstraditionen eller nyhumanismen, hävdar Gustavsson. Emellertid
menar han själv att bildning inte uppstår i vare sig den ena eller andra traditionen, utan
bildning uppstår i stället i gränslandet mellan de bägge traditionerna. Han menar också att
det finns motsättningar inom båda traditionerna, och således finns det också det inom
bildningsidealen.81�De olika idealen framstår som renodlade, men innefattar egentligen
komplexa förhållanden. Gustavsson vill vidga synsättet på de här bildningsidealen. Hans tes
är att det finns ytterligare ett bildningsideal: självbildningsidealet.82
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Gustavsson skriver att självbildningsidealet också har sin ideologiska grund i den radikalism
som uppstod  på 1880-talet.83 Bildningsidealet växte fram genom en långsam process, men
det var det först i början av 1900-talet och en bit in på det som bildningsidealet verkligen
började ta den form vi känner till, mycket i och med insatserna från Oscar Olsson.84�Denne
man kom från Helsingborg, studerade i Lund, och kom att arbeta hela livet inom folk-
rörelsernas bildningsarbete. Han arbetade som lärare, men också politiskt, och kom så
småningom att arbeta med folkbildnings- och utbildningspolitiska frågor i riksdagen.85

Gustavsson skriver att Olsson var civilisationskritisk, och ansåg att skönheten och konsten,
framförallt skönlitteraturen, skulle kunna vara ett medel att bota det för människan
utarmande i den arbetsorganisation som industrialismen medförde.86 Vidare menade Olsson
att självbildningsidealets grund utgörs av självaktivitet, vilken framförallt inbegriper
studiecirkel som metod, men också en genomtänkt hållning till hur det bör gå till att bilda
människor. I den hållningen finns det en övertygelse om att alla människor har inneboende
resurser, vilka kan framkallas under lämpliga förhållanden. Dessa resurser kan sedan
utvecklas i en livslång oändlig process, vilken sker i och med att människan är aktiv.  Det
viktiga är att bildningsprocessen utgår från varje individs särskilda anlag.87

Enligt Gustavsson, innebar Olssons bildningssyn att bildning utgörs av en process, vilken
består av studiecirkeln som stomme och några grundläggande steg. Det första steget i
bildningsprocessen var kunskapssökandet. För detta hade biblioteket en viktig funktion.
Tanken med studiecirkeln var nämligen att deltagarna själva skulle vara aktiva och gå till
biblioteket, för att där söka den kunskap de behövde. Idén byggde på deltagarnas själv-
verksamhet.88 Nästa steg var läsningen. Synsättet på läsning som en livsform anammades.
Det viktiga var DWW man läste, medan det inte betydde så mycket exakt YDG�som lästes. Även
sättet att läsa på förändrades. Ofta lästes ett mindre antal böcker, men läsningen skedde mer
intensivt och djuplodande. Det lästa bearbetades på ett personligt vis, då det relaterades till
det egna jaget och livet och sedan integrerades i personligheten.89 Det tredje och sista steget
i självbildningsprocessen var reflektion gemensamt i grupp, då den personliga upplevelsen
av läsningen också kunde sättas i relation till de kollektiva erfarenheterna. Först då var det
möjligt att på ett mer distanserat sätt relatera det lästa till den egna verkligheten och
vardagen. Självbildning var i mångt och mycket ett växelspel mellan personlig tillägnelse
och socialt sammanhang.90

Studiecirkeln utgör alltså, enligt Gustavsson, stommen i den syn på bildning som
självbildningsidealet innebar. Även Tore Frängsmyr pekar, i 6YHQVN�LGpKLVWRULD��%LOGQLQJ
RFK�YHWHQVNDS�XQGHU�WXVHQ�nU��'HO��������������på studiecirkelns betydelse. Han skriver att
studiecirkeln står i nära kontakt med studieförbund, och att den fortfarande innebär en
studieform där aktiviteten betonas. Tanken är att deltagarna genom läsning  på egen hand
ska inhämta kunskaper, för att sedan samlas i grupper för diskussion kring det lästa.91 Detta
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styrker det som står i Gustavssons verk om läsningens och reflektionens betydelse. Möjligen
framhäver Frängsmyr individen mer, också beträffande Oscar Olsson, då han skriver att
Olsson ansåg att individens utveckling och insikten om sina inneboende talanger var
viktigast. Talangerna skulle sedan utvecklas i en process livet igenom, för vilken studie-
cirkeln var viktig. Frängsmyr skriver också att poängen snarare var att lära sig att resonera,
komma till insikt och förstå sammanhang än att lära sig en massa konkreta saker.92

När det gäller studiecirkeln och vikten av att resonera, tycker jag mig också känna igen
Vestlunds ovan nämnda riktning för definition av begreppet bildning, den som handlar om
interaktionen, alltså samspelet mellan människor, för vilken lyssnandet och gemenskapen i
studiecirkeln spelar viktiga roller.93 Han verkar dock inte mena att det individuella
tillägnandet av kunskaper hör hemma i studiecirkelformen, då han frågar sig hur man gör
med alla de som studerar på egen hand om man definierar bildning som interaktion.94 Så
kanske detta ändå inte renodlat kan knytas till Olssons bildningssyn, i vilken självaktiviteten
var en viktig del.

Innehållsmässigt menade Olsson, enligt Gustavsson, den humanistiska bildningen, det vill
säga den personlighetsbildande bildningen, vara mest framträdande i hans bildningsideal.
Men för att en demokrati ska fungera, är det också nödvändigt att människorna känner
ansvar för och har tillit till sig själva. För att detta ska kunna uppnås, behövs den
humanistiska bildningen kombineras med vetenskaplig skolning, vilken han hävdade
skärper omdömet, uppammar en kritisk inställning och ökar förmågan till självständigt
tänkande. Denna typ av bildning hänförde Olsson till medborgarbildningen, med tonvikt på
naturvetenskap och medborgerliga kunskaper.95 En motsättning mellan bildning som en fri
process och bildning som mål uppkommer i detta sammanhang. Samtidigt som Olsson ville
främja den personlighetsutvecklande kunskapen, så fanns medborgarbildningens krav på
nytta hela tiden närvarande i hans bildningsideal.96

Det som emellertid Olsson, enligt Gustavsson, menade skilja medborgarbildningen från
hans eget bildningsideal var, förutom den humanistiska betoningen, IRUPHQ�för bildningen.
Olsson förespråkade studiecirkeln som ideal och boken som det väsentliga bildningsmedlet.
Föreläsningar ska endast vara ett komplement till studiecirkeln och biblioteksverksamhet.97

Sandler framhöll ju föreläsningen som den optimala bildningsformen.

Som framkommit i det här avsnittet, var biblioteken en nödvändig förutsättning för
självbildningsidealet. Frågan om hur dagens bibliotek ser på självbildning uppkommer
naturligtvis. Därtill tillkommer naturligtvis frågan om hur framtidens bibliotek kommer att
se på självbildning, och vilken roll de kommer att spela för den?

������%LOGQLQJ�VRP�HQ�NRPELQDWLRQ�DY�WHRUL�RFK�SUDNWLN

Ginner nämner inte självbildningsidealet, men förutom det medborgarbildande och det
nyhumanistiska personlighetsbildande idealet tar han ändå upp ett annat tredje ideal: det
polytekniska bildningsidealet. Det råder, enligt honom, inget motsatsförhållande mellan det
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och de två andra idealen, inte heller mellan de två andra själva. Alla idealen kan många
gånger existera vid sidan av varandra, menar han. Det som gör det polytekniska bildnings-
idealet annorlunda, är att det inkluderar något som han tycker de andra idealen saknar,
eftersom det inkluderar industrin och arbetarnas villkor, det vill säga vilken betydelse de
vetenskapliga och tekniska förutsättningarna haft för arbetarbildningen. Fokus ligger på
arbetarklassens position i samhällets produktionssystem.98

Essensen i det polytekniska bildningsidealet utgörs, enligt Ginner, av vetenskap, teknik och
yrkesfrågor, och enkelt uttryckt kan det sägas handla om ett möte mellan teori och praktik.99

De andra bildningsidealen har mycket handlat om bildning, vilken fungerat som
kompensation till tungt kroppsarbete, menar Ginner.100 I det polytekniska idealet införlivas i
stället yrkesarbetet i bildningen i form av yrkesutbildning.101 Han hänvisar till Castles-
Wüstenbergs resonemang om marxismen, och skriver att enligt det marxistiska synsättet var
det svårare att kontrollera och exploatera en allsidigt bildad arbetare, vilken förstod de
vetenskapliga och tekniska förutsättningarna för produktionen, och som samtidigt var
medveten om hur de samhälleliga strukturerna såg ut. Det handlar om att ha kunskap om
helheten, att vara kapabel att kontrollera hela produktionsprocessen. Detta skulle leda till att
gränsen mellan kroppsarbete och intellektuellt arbete suddades ut.102

Det här sättet att betrakta bildning verkar skilja sig ganska mycket från de andra, då det
inbegriper det praktiska arbetet på ett sätt som inget av de andra verkar göra. Uppenbarligen
finns det flera olika sätt att se på bildningsbegreppet. Här i Sverige har bildning mycket
kommit att handla om folkbildning. Vad är då det? Det går jag lite närmare in på nedan.

������)RONELOGQLQJ

Det kan ibland vara svårt att skilja folkbildning och bildning åt, då de ofta går in i varandra,
och innehållet i grunden är detsamma i båda, att människor på något sätt ska kunna ha
möjligheten att tillägna sig kunskap. För mig verkar det som om olikheterna handlar mer om
människosyn än om synsätt på kunskapsinnehållet eller på vilket sätt bildningen bör
tillägnas. Jag gör ändå ett försök att visa hur synen på folkbildning sett ut.

Bo Andersson delar, i sitt verk )RONELOGQLQJ�L�SHUVSHNWLY��6WXGLHI|UEXQGHQ�����������
2UJDQLVHULQJ��HWDEOHULQJ�RFK�SURILOHULQJ� upp begreppet folkbildning i två delar. Han
skriver att ”bildning” i begreppet folkbildning står för att det finns ett icke tillgodosett
bildningsbehov hos ”de många”.  När det gäller ordet ”folk”, menar han att det handlar om
att ett större antal människor berörs. Vidare skriver han att ”folk” kan stå för motsatsen till
”elit”, det vill säga ”de många” i motsats till ”de få”.  Eliten utgörs då av det etablerade
samhället, de som har makten, och kan vara såväl intellektuell, som administrativ eller
politisk. Motpolen till det etablerade samhället blir då folket.103

Anderssons granskande av begreppet folkbildning, anser jag går att knyta till Gustavssons
syn på begreppet. Han skriver också om just skillnaden mellan folket och eliten i samhället.
                                                          
98 Ginner, Thomas 1988. s. 21.
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Han menar att det är ur åtskillnaden mellan folket och eliten, eller de obildade och de
bildade, som behovet av folkbildning växer fram på i slutet av 1700-talet och under 1800-
talet.104

Emellertid tillför Gustavsson också ett resonemang om motstridigheter i begreppet, då han
skriver att ordet folkbildning inte är enkelt att använda, eftersom det redan i själva ordet
ligger det en motsättning. Bildning för folket innebär att det är någon som är den aktiva
parten i bildandet av folket. Vid folkbildningens början var det också, mycket riktigt, så att
det var någon eller några agenter uppifrån som  bildade folket med den dubbla intensionen
att dels hjälpa folket ur dess dåliga förhållanden, men även att forma och förädla det.105

Emellertid innebär det inte nödvändigtvis att denna bildning ska utföras av någon uppifrån.
Det kan också ligga i begreppet folkbildning, att folket själv kan sörja för bildandet, vilket
kom att ske en period längre fram under folkbildningens uppbyggnad., skriver Gustavsson
vidare. Alltså har det funnits två markanta tendenser, och det är mellan dessa som folk-
bildningen utvecklats.106

Till skillnad mot författarna ovan, är Frängsmyr något mer återhållsam när han skriver om
de olika begreppen. Han gör förvisso en skillnad mellan dem, men enligt min tolkning,
förefaller han ändå tycka att de i mångt och mycket har samma ursprung. Hans åsikt är att
”Bildning och folkbildning kan ses som två sidor av samma verksamhet.”107 Han skriver att
bildning är något som den enskilde frivilligt har en ambition att lära sig, medan folkbildning
innebär att något lärs ut till andra. Detta utlärandet kan sedan organiseras på olika sätt, i mer
eller mindre fasta former. Han nämner exempelvis folkhögskolor, studiecirklar, bildnings-
förbund och kyrkan som olika former varur folkbildningen fördes ut till folket. Han tar
också upp mediernas betydelse för folkbildandet. Det kunde då såväl handla om kulturdebatt
i tidningar och tidskrifter, som föreläsningar i radion.108

Det sistnämnda, radion, tycker jag är intressant, eftersom frågan om vad bildning är hittills
mycket har handlat om vilket förhållande bildningen och folkbildningen har till kunskap och
litteratur. Det har handlat om vilken slags kunskap som är bildande, och på vilket sätt
bildandet sker bäst. Föreläsningar, studiecirklar och läsning på egen hand har tagits upp som
alternativ. I alla dessa sammanhang verkar dock boken vara väsentlig. Jag tycker emellertid
att det i en tid som vår nuvarande, då mycket i samhället präglas av ett enormt utbud av
olika slags medier, är intressant att också kasta en blick på om det också vid folkbildningens
början fanns något annat medium än boken att tillgå. Jag vill därför gå lite närmare in på det
som Frängsmyr tar upp om radions betydelse för bildningen.

Han skriver att radion introducerades i Sverige på 1920-talet, och det stod klart redan från
början, att folkbildningen var det som skulle bli dess huvudsakliga uppgift.109 I början
kallades den ”Rundradion”, och organisatoriskt startade den 1924, i regi av staten, genom
AB Radiotjänst. Rundradioprogrammens målsättning var, enligt Frängsmyr, att de skulle
upprätthålla allmänhetens intresse för radion, bidra till god förströelse,  hålla en hög
kulturell och konstnärlig kvalitet, och vara sakliga och opartiska. Syftet med radion skulle
vara folkupplysning och folkbildning. Stegvis kom programrepertoaren alltmer att utvecklas
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mot en folkuppfostrande verksamhet. Frängsmyr använder sig direkt av uttrycket ”Radion
som folkuppfostrare”. 110Det som konkret var viktigt, var vetenskaplighet, samhälls-
engagemang, hemmets betydelse och självbildning. Studiecirkelns diskussionsgrupper i
gemenskap uppstod nu också i form av lyssnargrupper, då en gemensam lokal utgjorde
samlingsplats. Då lyssnades det vanligtvis på föredrag, vilket så småningom kom att bli den
vanligaste programformen.111

Det är alldeles tydligt att det finns många olika sätt att se på bildning, och att också de olika
synsätten ibland går in i varandra. Kanske är det som Vestlund skriver, att inställningen till
bildning varierat, men att det ändå verkar vara så att de olika uppfattningarna om både
bildning och folkbildning grundar sig i någon allmängiltigt? Vari detta allmängiltiga består,
är däremot svårt att exakt fånga definitionsmässigt. Han  menar att det finns några värden,
vilka ofta återkommer i sammanhanget. Dessa är ”[…] friheten, frivilligheten, respekten för
människans värde och förmåga att utvecklas, gemenskapen, toleransen mot oliktänkande
och allsidigheten.”�112

Ändå anser Vestlund, för diskussionens skull, det värdefullt att försöka definiera begreppet
bildning, och hans eget försök att göra det innebär att ”Bildning är förmåga till insikt,
inlevelse och insats”113 Han tillägger en närmare förklaring av definitionen, i vilken han
menar att insikt också kan stå för kunskap och överblick, medan inlevelse kan vara fantasi
och engagemang. Med insats menar han ansvar i handling.114

Som framgått ovan i detta försök till att bena ut begreppet bildning, inbegriper de olika
synsätten ofta motstridigheter. Det är svårt att fånga begreppet i en enda hållbar form. Jag
vill därför kort närmare ta upp några av de vanligaste motsättningarna som brukar
uppkomma, och som kan vara intressanta när jag senare analyserar och diskuterar mitt
resultat. Gustavsson är en som gått djupare in på dessa motsättningar, och jag låter honom
redogöra för dem i avsnittet nedan.

������%LOGQLQJVEHJUHSSHWV�PRWVlWWQLQJDU

En av motsättningarna Gustavsson tar upp gäller bildningsbegreppets två sidor: processen
och målet. Han menar att olika historiska tidsperioder har tenderat att betona antingen den
ena eller andra sidan.115 Denna motsättning innebär att det finns två sidor av bildnings-
begreppet, vilka motstrider varandra. Den ena sidan framhåller att en av bildningens
viktigaste egenskaper är att bildning sker i och med  att individen och människosläktet
genomgår en oändlig och fri utvecklingsprocess i samklang med varandra. Detta är den
utveckling som alla individer genomgår, men den sker inte isolerat från resten av samhället,
utan människan är i ständig samverkan med andra människor, både de nu levande och de
som levde under tidigare generationer.  Bildning får då betydelsen skapa, forma, det vill
säga ELOGD. Gustavsson skriver att denna syn på begreppet bildning, analogin mellan
individen och släktet, började uppkomma i slutet på 1700-talet.116
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Den andra sidan av begreppet bildning, som strider mot den första, är begreppet i betydelsen
ELOG, en avbild av något. Under renässansen och under 1600-talet var denna avbild oftast
Guds avbild, vilken människan genom bildning skulle komma att likna. Gustavsson hävdar
att under hela 1800-talet kom bildningsbegreppet att allt mer gå från att ha karaktäriserats av
den fria processen till att karaktäriseras av en strävan att efterlikna fasta förebilder, även om
det under tiden skedde en sekulariserad förskjutning av förebilderna, från att ha varit
teologiska till att bli allt mer världsliga. Detta medförde enligt Gustavsson en förstelning av
bildningsbegreppet. Perspektivet hade ändrats från att ha sett på bildning som en fri oändlig
process till att betrakta bildning som ett mål, något man besitter.117

Gustavsson tar också upp en annan motsättning i bildningsbegreppet, den mellan elitism och
jämlikhet. Detta menar han vara en  motsättning som fanns både inom humanismen, som
rådde under renässansen och under 1700-talets upplysning.�Båda riktningarna anser, enligt
Gustavsson, att alla människor besitter samma egenskaper och har ett av naturen givet lika
värde. Förnuftet är för både humanismen och upplysningen människans högsta egenskap,
och detta utvecklas genom bildning. Gustavsson menar att motsättningen för de båda
riktningarna ligger i att de, samtidigt som de betonar människans lika värde, ändå anser att
det finns en grupp eller elit i samhället som är privilegierad och besitter mer förnuft än
andra i samhället.118 Detta förklarar Gustavsson med att privilegiet att tillhöra en viss
samhällsklass gör möjligheterna att tillägna sig förnuftets sanningar större. Därför
uppkommer ändå ett förakt för och en skillnad mellan de obildade och de bildade.119

Det är denna andra motsättning i bildningsbegreppet jag tycker är den intressantaste. Jag
anser den i allra högsta grad fortfarande vara aktuell i bildningssammanhang. Hur är det
egentligen idag? Är bildning verkligen en rättighet för alla, och vilken syn har vi på
bildning? Vem bestämmer vad som är bildande? Gör var och en det själv, eller finns det en
norm , och vem gör i så fall bedömningen av den? Och hur kommer det att se ut i framtiden
angående de här frågorna?

Uppenbarligen finns det många olika åsikter om vad bildning innebär. Det har också
framgått att det finns motsättningar inom de olika sätten att se på bildning. Allt detta visar
på hur komplext begreppet faktiskt är. Kanske det är naturligt att det blir så. Förmodligen
skulle det göra stor skada för bildningen, om begreppet snävas in för mycket. Det kapslar in
bildningen som sådan, och låser fast den i en form som begränsar den. Ändå är det
intressant att studera och diskutera hur synen på bildning ser ut i dag, särskilt inom folk-
biblioteksverksamheten, då den verksamheten länge förefaller ha haft starka band till
bildningen här i Sverige. Jag går nu över till att se lite närmare på förhållandet mellan just
folkbiblioteket och folkbildningen.

�����)RONELEOLRWHNHWV�I|UKnOODQGH�WLOO�IRONELOGQLQJ

I början av seklet var, som visats i avsnittet om olika synsätt på begreppet bildning, folk-
biblioteken en förutsättning för folkrörelsernas utveckling, särskilt beträffande en av de
bildningssyner som var gällande då: självbildningsidealet. Det mest naturliga är då att
folkbildningen utgjorde en viktig del av folkbibliotekets verksamhet på den tiden. Nu har
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många år har passerat, och det jag frågar mig först av allt, är hur aktuell folkbildningen är
för folkbiblioteket i dagens samhälle?

������+XU�DNWXHOO�lU�IRONELOGQLQJHQ�I|U�IRONELEOLRWHNHW"

Angela Zetterlunds har i sin artikel, 2P�IRONELOGQLQJHQV�UROO�L�ELEOLRWHNVYlUOGHQ�LGDJ� gjort
en studie om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag. För genomförandet av den,
analyserade hon delar av två årgångar av några bibliotekstidskrifter, för att se hur debatten
angående folkbildningsfrågor ser ut i branschtidskrifterna. De tidskrifter hon analyserade
var ',.�IRUXP� %LEOLRWHNVEODGHW�och %LEOLRWHN�L�VDPKlOOH, och årgångarna var 1995 och
1996�120

Bland annat visade studien att folkbildningen inte är bortglömd i debatten, men den har
heller inte någon särskilt framträdande plats. Hon menar att ungefär 15 procent av  ledarna,
krönikorna och debattinläggen tillsammans i de nämnda tidskrifterna anknyter till folk-
bildning i diskussionerna. Hon tillägger dock att det är sällan dessa inlägg har folk-
bildningen som det huvudsakliga ämnet, och även att intresset varierar mellan tidskrifterna.
Den slutsats Zetterlund drar av detta, är att folkbildningsdebatten för närvarande nog inte är
särskilt aktuell i folkbiblioteksvärlden, vilket möjligen kan bero på att folkbildningen tas för
given.121

I den här analysen av tidskrifterna framkom också vad som i huvudsak diskuteras i
folkbildningsdebatten. Zetterlund menar att det främst tre teman som tas upp angående
folkbibliotekens förhållande till folkbildningen. Det första rör den nya informations-
tekniken, det andra diskuterar yrkesideologin, och det tredje handlar om kultur och
bildning.122

Zetterlund skriver att det som intar den dominerande platsen i debatten är det som handlar
om vilken plats biblioteken kommer att ha i det framtida informationssamhället, samt det
praktiska arbetet gällande utvecklingen av informationsteknologin.123 Hon skriver att
datautvecklingen har medfört ett bättre redskap för biblioteken för förmedlandet och
tillgängliggörandet av information, vilket har gjort att biblioteksarbetet fått helt nya
förutsättningar. Förutom att bistå medborgarna med teknisk utrustning, finns nu
möjligheterna att ge kvalificerad hjälp med att såväl söka som att sovra och värdera
efterfrågad information.124

Ett flertal frågor diskuteras i debatten. En gäller frågan om folkbiblioteket ska samverka
med annan verksamhet, och i så fall med vad, vem eller vilka? Vilken roll ska biblioteken
ha i förhållande till den privata sektorn, till andra förvaltningar inom kommunen,
utbildningssystemet, eller till studieförbund och folkhögskolor? Det finns också de som talar
för att biblioteken bör tänka mer på sin folkbildningsuppgift när de utformar webbsidor och
länksamlingar, eller utvecklar medborgerliga informationstjänster, där information om det
som rör samhället kan fås. Det kan exempelvis röra sig om bostadsbidrag eller om politiskt
beslutsfattande. En annan fråga rörande informationsteknologin är huruvida en av
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bibliotekens folkbildningsuppgifter ska vara att, tillsammans med bland annat studie-
förbund, ha ett ökat ansvar för IT-utbildning till medborgarna.125

I debatten diskuteras bibliotekens folkbildande uppgifter när det gäller nödvändigheten av
att tillgängliggöra information för att upprätthålla och bevara demokratin i samhället.
Biblioteken kan utgöra en kraft för att motverka hotet att de kommersiella krafterna ska
komma att stå för informationen i samhället. I anknytning till detta diskuteras också
bibliotekens uppgifter att se till att alla samhällets grupper får del av informationen, så att
inte exempelvis äldre, kvinnor och barn ställs utanför.126

När det gäller folkbildning och informationsteknologi varnas det också för att tekniken och
nyttobetoningen beträffande information kan medföra att mer mänskliga och känslomässiga
kunskapsaspekter hamnar i skymundan på biblioteken.127

Det andra stora temat i folkbildningsdebatten är frågan om yrkesideologin, och det gäller då
den identitet folkbibliotekarierna har. I diskussionerna talas det om att en generationsklyfta
uppstått mellan den äldre bibliotekariegenerationen, fyrtiotalisterna, och de senare
generationerna. Fyrtiotalisterna växte upp och började jobba i en tid då folkbildnings-
perspektivet med ett kvalitets- och samhällsansvar, var mer entydigt, medan de yngre
generationerna har andra värderingar. De yngre ser inte folkbildningen som något centralt i
yrkesuppfattningen, utan den ses som något som var bra i det gamla samhället, men passar
dåligt in i det nya.  Det talas om en eventuell perspektivförskjutning, vilken skulle innebära
att folkbildning har ersatts med kompetensutveckling.128

Det sista temat som tas upp i de olika tidskrifterna är den som gäller kultur och bildning. I
denna debatt märks två synsätt på folkbildningen. Å ena sidan anses den vara ett stöd för
den självständiga och aktive kunskapssökaren. Det är då fråga om att den omedelbara
samhällsnyttan får stå tillbaka för bildningens värde i sig själv, det onyttiga lärandet och
individens fria sökande efter kunskap. Å andra sidan finns synsättet att om detta fria
kunskapssökande tillåts helt och hållet, öppnas också portarna för kommersialism, och
kulturupplevelserna riskerar att populariseras och vulgariseras.129

När det gäller frågan om huruvida det är samhällsnyttan som framhävs eller om det är
individens fria sökande efter kunskap som premieras på biblioteken, är det lätt att glida in på
Maj Klassons resonemang om det livslånga lärandet. Hon menar i sin artikel, 7HPDW
ELEOLRWHN��IRONELOGQLQJ�RFK�OLYVOnQJW�OlUDQGH� att det livslånga lärandet karaktäriseras av en
syn på lärandet som en process som pågår hela livet igenom, att kunskap tillägnas i skolan,
men inte endast där, utan man lär sig också saker efter skolan, i vardagen såväl som på
arbetet och fritiden.130 Men det handlar också om vilken roll folkbiblioteken ska ha för detta
livslånga lärande. Hon hänvisar till sådant hon tidigare skrivit, när hon påpekar att begreppet
livslångt lärande länge haft starka band till den traditionella folkbildningen, det vill säga
folkrörelser och ideologier, med målsättningen att mobilisera inför samhällsförändringar.131
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Numera har begreppet emellertid alltmer i stället kommit att förknippas med arbets-
marknadsanpassad utbildning, hävdar Klasson. I och med att det sker omfattande
förändringar i samhället, som har att göra dels med arbetslöshet och alltmer datateknik och
elektroniska medier, men  även med strukturomvandlingar, ställs nya krav på kompetens.
Detta har medfört att både arbetsgivare och arbetstagare ständigt måste förbättra sina
kunskaper i form av gigantiska ”kunskapslyft”.  För detta får biblioteken en allt betydelse-
fullare roll, skriver Klasson.132 Vidare skriver hon, att om det livslånga lärandet mer
sammankopplas med effektiv kompetenshöjning hos arbetskraften, blir dess anknytning till
den traditionella folkbildningen mindre. Det samhällsförändrande inslaget blir inte så
framträdande, utan i stället sker det en anpassning till samhällets mål och omvärldens tryck.
Klasson frågar sig om detta gör att det är lättare för folkbiblioteken ta till sig begreppet
livslångt lärande än begreppet folkbildning?133

Ovan har jag tagit upp en del aspekter på vad som är aktuellt för folkbiblioteken beträffande
folkbildningen i dag. Nu går jag över till frågan om hur förhållandet mellan folkbiblioteket
och folkbildningen mer konkret ser ut.

������8SSLIUnQ��HOOHU�XQGHULIUnQSHUVSHNWLY"

Jag börjar med en historisk tillbakablick. När Zetterlund behandlar relationerna mellan
folkbibliotek och folkbildning, börjar hon med att ta upp något om bibliotekens folkbildande
uppgifter historiskt, och hänvisar då till olika analyser gjorda i ämnet.134 Dessa analyser
visar, enligt henne, att biblioteken fungerat som folkbildningsinstrument, och att de då dels
använts som ett redskap från styrning ovanifrån, men också som ett redskap för att
mobilisera folket underifrån. En av forskarna hon hänvisar till är Sjösten. Enligt henne har
Sjösten kommit fram till att i slutet av 1800-talet var biblioteken ett bildningsinstrument,
som stod utanför både kyrkan och skolan, men ändå användes för att så att säga uppfostra
folket. De samhällsgrupper som hade makten, ville med hjälp av biblioteken föra ut sin bild
till det obildade folket om hur välden såg ut, ge dem ett gemensamt kulturarv och förmedla
samhällsnyttiga kunskaper. Vidare menade Sjösten, enligt Zetterlund, att denna tid var en tid
med starka sociala förändringar, och denna folkbildning syftade till att lugna ner folket och
neutralisera konflikter.135

En annan forskare hon hänvisar till är Arvidsson, som i sin avhandling har undersökt vilken
roll och utformning folkbildningen haft i frikyrko- och arbetarrörelsen. Enligt Zetterlund,
menar han att i början av seklet hade bildningsarbetet en betydande roll när folkrörelserna
mobiliserades politiskt. Vidare hävdar han att för detta var också biblioteken mycket
viktiga, eftersom biblioteken då stod fria från statlig inblandning i vad som skulle finnas i
dem och hur de skulle utformas. Biblioteken kom att vara med och påverka den sociala
förändringen. De blev ett verktyg, eftersom de kom att stödja en viss form av kunskaps-
utveckling, särskilt den som baserades på  individernas egen inlärningsaktivitet och där
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litteraturen och kunskapskällorna sattes i centrum. På detta sätt bidrog biblioteken dels till
kulturförändring och dels till förändring i samhällets ledarstrukturer.136

Utifrån ovan nämnda analyser går det att se hur förhållandet mellan folkbiblioteket och
folkbildningen ändrats beroende på vilket perspektiv som intagits. Dels har biblioteket
använt folkbildningen som ett styrmedel, och dels har biblioteket i sin tur varit ett verktyg
för folkets mobilisering. Detta ligger inte så långt från den motsättning som ligger i
bildningsbegreppet mellan elitism och jämlikhet, tycker jag, eftersom den motsättningen
också på sätt och vis mycket handlar om ett uppifrån- eller underifrånperspektiv, i den
meningen att det ofta uppstår en konflikt mellan tanken på att alla har lika värde, samtidigt
som en elit i samhället anses besitta mer förnuft än andra. Kan det vara så att det också i vårt
nuvarande samhälle går att urskilja olika perspektiv i relationen mellan folkbiblioteket och
folkbildningen?

När Klasson tar upp det här med uppifrån- eller underifrånperspektivet, menar hon att
bibliotekarien utifrån ett uppifrånperspektiv lätt kan komma att inta en förmyndarroll, när
denne  i bildningssträvandena värnar om den goda kulturen och den goda boken. Vad som
är gott bestäms då av samhällets inflytelserika grupper, och det är deras värderingar som
överförs till den som ska bildas. Mot detta sätter hon underifrånperspektivet, och menar att
om detta perspektiv intas i förhållande till folkbildningen, kan den ses som en kraft
underifrån i samhället, vilken kan leda till att samhället förändras och förbättras i
demokratisk anda.137 Hon refererar till Oscar Olsson, när hon skriver att det då är frågan om
enskilda individer eller gruppers strävanden mot utformandet av egna bildningsvägar och ett
eget kunskapssökande, som utvecklar deras egna förmågor.138

Det som gör Klassons forskning intressant, är att hon inte stannar vid dessa två sätt att se på
förhållandet bibliotek och folkbildning. Hon går vidare och tittar på hur relationerna kan
komma att se ut framtiden. De två redan nämnda synsätten finns fortfarande kvar, men
Klasson ser också att samhället ser annorlunda ut i våra dagar, och då uppkommer nya sätt
att betrakta den här relationen.

Klasson talar om att det numera kan komma att uppstå ett mer jämlikt förhållande mellan
biblioteken och de nya rörelser och nya aktiva användargrupper som växer fram. Hon menar
att rörelsernas biblioteksrelation har förändrats. De gamla rörelserna hade en starkare
anknytning till biblioteken, medan för de nutida studieorganisationerna är inte biblioteket
centralt på samma sätt, vilket  bland annat beror på  att studiematerialet numera ofta
produceras av organisationerna själva. Det har också skett en stor förändring av
medlemmarnas bildningsnivå. Jämfört med hur det var vid seklets början, har betydligt fler
människor nuförtiden någon form av bildning. De som deltar i de nya rörelserna är ofta
välutbildade. Biblioteket är något naturligt i deras vanliga liv, och därför är det ingenting
som just bildningsorganisationerna behöver tillföra. Vidare menar Klasson att också
bibliotekarierna ofta själva är medlemmar i de nya rörelserna. Allt detta sammantaget kan
medföra att relationen mellan biblioteken och folkbildningen blir mer jämlik, skriver hon.139
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Då jag i denna uppstats frågar mig om folkbildningen i framtiden kommer att vara en
bildande institution i samhället, anser jag denna fråga vara mycket intressant. Vilken slags
bildning kommer det egentligen att vara fråga om på de framtida biblioteken? Det är också
intressant att fråga sig hur biblioteken själva ser på bildningsbegreppet.�Också vilket
perspektiv som intas angående förhållandet mellan folkbibliotek och folkbildning är
naturligtvis oerhört intressant. Går det att urskilja något enskilt perspektiv, eller kommer det
att vara en sammanblandning av dem alla. Eller kommer de, som Klasson antar, att existera
parallellt? Nu går jag över till att se närmare på några aspekter angående hur det framtida
samhället eventuellt kan komma att te sig.

����+XU�NRPPHU�GHW�IUDPWLGD�VDPKlOOHW�DWW�VH�XW"

Vad är det egentligen för förändringar som pågår i samhället just nu? Och hur kommer
framtiden att utveckla sig? Detta är två frågor som förstås innefattar oerhört mycket. I en
uppsats som den här, är det naturligtvis omöjligt att helt och hållet skildra samhälls-
utvecklingen som den verkligen ser ut. Jag försöker i stället fånga något av det som jag tror
kan vara särskilt betydelsefullt för denna uppsats syfte. Jag låter några forskare ta fram
några huvudsakliga drag, vilka enligt dem framstår som mer tydliga.

������1nJUD�Q\FNHORUG

Niklas Lundblad skriver i )|QVWHU�PRW�IUDPWLGHQ��'n�QX�RFK�VHGDQ��)UDPWLGVIRUVNDUQDV
ELOG�DY�IUDPWLGHQ, att några nyckelord för det samhälle som växer fram nu kan vara
LQIRUPDWLRQ��NRPPXQLNDWLRQ��NXQVNDS och NUHDWLYLWHW. Han menar att kännetecknet för detta
nya samhälle är det ökande behovet av att ta del av kontinuerlig information. Med detta
följer en ökning av mängden information. Att kunna tolka denna information och kunna
göra ett urval ur den blir då också ett allt större behov. Ordet kommunikation är ett
nyckelord, därför att det indikerar hur viktigt det är att över hela världen med lätthet ha
möjlighet att få tillgång till all denna information. När det gäller ordet kunskap, förmodar
han att det är det viktigaste av dessa fyra. Detta därför att kunskap och produktion av denna
är centralt i samhället på ett sätt som det aldrig tidigare i historien varit, vilket han skriver
beror på att samhället idag blir alltmer komplicerat, och därför behöver mer sofistikerad och
förfinad kunskap och utveckling. Forskning anses vara den mest drivande kraften bakom all
utveckling, och kunskap har kommit att bli ett konkurrensmedel inom de flesta verk-
samheter. Dock behöver kunskapen kompletteras med det fjärde ordet – kreativitet, för att
den avgörande framgångsfaktorn ska uppkomma, nämligen hjärnkraften.140

Mycket övergripande kan nyckelorden ge en tänkbar bild av framtiden, men om jag går
närmare in på lite mer specifika områden, vad kan vi förvänta oss då?

������9L�EHILQQHU�RVV�L�HQ�EU\WSXQNW

De flesta samhällsforskare är eniga om att vi befinner oss i en brytpunkt mellan två olika
slags samhällen, skriver Lundblad. Vad det nya samhället ska kallas är forskarna dock
oeniga om, men klart är att det uppstått en oreda i samhället i och med att industri-
samhällets ordning brutits. Det är i denna oordning vi befinner oss nu.141 Vad är det då som
händer? Det är mycket som knakar i fogarna enligt Lundblad. De institutioner vi varit vana
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vid och som gett oss trygghet har börjat ifrågasättas och försvagas, och även fallit samman.
Exempel på sådana  är politiska strukturer, lagar, kyrkan, arbetsorganisationen, utbildnings-
systemet, och kärnfamiljen.142

Mycket av det som händer nu, gör det med en rasande förändringstakt. Omvärlden tycktes
förut vara mer stabil och överblickbar, vilket också gjorde att framtiden i viss mån ansågs
vara förutsägbar. Så är inte fallet längre, anser Lundblad. Nu sker det stora förändringar från
den ena dagen till den andra. Detta gäller främst det som rör den tekniska utvecklingen.
Lundblad tror att det tar lite längre tid för sådant som hör samman med människors
värderingar.143

������7HNQLNHQV�EHW\GHOVH

Teknik är något som kommer att vara betydelsefullt i det framtida samhället, skriver
Lundblad. Han skriver att det som utgör en av de stora drivkrafterna för samhälls-
utvecklingen idag, är utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken. Denna
utveckling kommer att få en betydande inverkan på hur vi konsumerar, organiserar och
arbetar. Det kommer att ske en kraftig expansion av handeln via Internet. Därtill kommer
automatiseringen i samhället att öka, digitala pengar kommer att utvecklas, och det kommer
att växa fram virtuella banker och universitet. Mycket mer kommer att kunna göras från det
egna hemmet. Vi kommer till exempel att kunna sköta bankärenden, gå och handla, serveras
upplevelser och utbilda oss utan att lämna vår lägenhet.144

Emin Tengström är betydligt mer skeptisk mot informationens betydelse i det kommande
samhället. I boken, +XU�I|UlQGUDV�YnUD�OLYVYLOONRU"�(Q�NULWLVN�EHWUDNWHOVH�DY�.�VDPKlOOHW�
,7�VDPKlOOHW�RFK�NXQVNDSVVDPKlOOHW� framgår det tydligt att Tengström anser att ordet
information har tillägnats en magisk laddad betydelse, men att informationens betydelse för
samhället egentligen är nonsens. Han förklarar detta med att det som utgör den egentliga
grunden för hur vi hanterar livet och samhället trots allt inte är information. I stället är det
kunskap som utgör denna grund för våra liv och vårt samhälle, det vill säga omfattningen av
kunskapen som människorna har och dess relevans.145

Tengström skriver att det under 1980-talet spreds en bild av hur samhället kommer att
gestalta sig i framtiden. Bilden beskrev ett informationssamhälle, vilket skulle komma att
följa på industrisamhället. Han hänvisar till sin förra bok,  0\WHQ�RP�LQIRUPDWLRQVVDPKlOOHW
±�HWW�KXPDQLVWLVNW�LQOlJJ�L�IUDPWLGVGHEDWWHQ��i vilken han hävdade att bakom denna bild av
framtiden fanns starka intressen, vilka genom spridandet av bilden av samhället baserat på
information, kunde underlätta för sina agerande i samhället. Denna framtidsbild menade
Tengström således vara en myt, som framförallt hade skapats av de som tillverkar och säljer
den nya tekniken. Vidare skrev Tengström i den förra boken, att medierna villigt bidrar till
att sprida myten. Detta eftersom den stärker deras roll som de dagliga förmedlarna av denna
viktiga information.146
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Hur ser framtidsbilden ut nu då, enligt Tengström? Går vi mot ett informationssamhälle,
trots allt, eller? Han skriver att det uppkommit en konkurrerande framtidsbild, vilken visar
att vi kommer att leva i ett kunskapssamhälle. Denna bild är också en myt, menar han, men
av annat slag än den om informationssamhället. Hur han förklarar detta, går jag närmare in
på i avsnittet nedan, vilket handlar om kunskapens betydelse i framtiden.147

������.XQVNDSHQV�EHW\GHOVH

Tengström anser att skillnaden mellan information och kunskap är att information kan
lagras på olika underlag, exempelvis papper, medan kunskap däremot endast kan existera på
ett vis, och det är i levande människor. Myten om kunskapssamhället används på olika sätt,
menar han. För det första används uttrycket kunskapssamhälle för att understryka att det är
kunskap, och inte information, som kommer att vara den resurs som är avgörande i
framtiden. För det andra, används uttrycket av intressenter för att framhäva behovet av
kunskap i samhället. Dessa intressenter utgörs naturligt av människor med lång utbildning,
och av de som tillhandahåller den. Universitetsvärlden uppmuntrar förstås denna framtids-
bild. För det tredje, menar Tengström vår tid vara en tid av stora omställningar, och då kan
myten fungera som ett verktyg, som underlättar utformandet av en gemensam vision för det
svenska samhället.148

Tengström verkar emellertid vara mer positiv till bilden av framtiden som ett kunskaps-
samhälle, än till bilden av den som ett informationssamhälle. Bilden av kunskapssamhället
anser han vara mer komplex, eftersom den inte enbart innefattar särintressens utnyttjande av
den som en myt, utan den innefattar också en samlande vision149

När det gäller förverkligandet av kunskapssamhället som en samlande vision för det svenska
samhället, tror han dock inte att informationsteknologin kommer att vara en nyckelfaktor.
Han anser det befängt att föreställa sig det. Ny teknik är inte i sig anledningen till historisk
förändring, utan i stället är det motsatta som gäller. Det är människornas utformning och
användning av ny teknik, som gör att historien förändras. Tengström är oroad över den
mystifiering som kringgärdar informationsteknologin, i och med att det finns så många
intressen i samhället som tjänar på mystifieringen. För Tengström bygger i stället
förverkligandet av kunskapssamhället på att intresset för utbildning och vidareutbildning,
genom kreativ uppfinningsrikedom, ökas hos alla samhällets medborgare.150

Förvisso antas information, i Lundblads framställning, komma att vara något mycket
väsentligt i det framtida samhället. Detta innebär emellertid inte att kunskap sätts i motsats-
förhållande till information och betraktas som mindre viktigt, utan Lundblad skriver tvärtom
att ”Kunskap och lärande är skelettet i den kropp som en gång skall växa upp och kallas
framtid.”.151 Den framtida ekonomin kommer inte att baseras på effektivitet vad det gäller
varuproduktion. Det som i stället kommer att vara nyckeln till ekonomisk tillväxt, är
kunskap och förmågan att skapa nya teknologier och problemlösande tjänster. Den
huvudsakliga verksamheten i framtiden kommer att vara just problemlösning. Kunskap och
kompetens kommer att utgöra ett konkurrensmedel. Detta hävdar Lundblad medför att
utbildning och lärande kommer att inneha en mycket central roll när det framtida samhället
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formas. Han påpekar emellertid, att kunskap förvisso alltid utgjort en viktig tillväxtfaktor,
men det speciella för vår tid och den kommande, är att vi aldrig förr haft så många som
arbetar med kunskap. ”Kunskapsarbetare” kallar han dem. Vi har heller aldrig tidigare i
historien haft så bra teknik och väl utbyggd infrastruktur för att sprida kunskap snabbt och i
stora mängder. 152

������)|UlQGUDG�EHIRONQLQJVVWUXNWXU�RFK�I|UlQGUDGH�YlUGHULQJDU

Tekniken kommer också att ha betydelse för människans livslängd. Lundblad menar att det
med hjälp av ny teknik kommer att ske en utveckling för bland annat medicinering,
robotproteser, genetisk framodling av mänskliga kroppsdelar, vävnader och organ, och
genmanipulerade organ från djur, till exempel grisar. Han skriver att många framtids-
forskare tror denna utveckling så småningom kommer att leda till en avsevärd förlängning
av människors livslängd.153 Redan nu ser vi emellertid att antalet äldre människor ökar i
hela västvärlden. Den grupp med personer som är 55 år eller äldre blir hela tiden större, och
år 2025  kommer människor över 65 år att vara i dominans, skriver Lundblad. Det är första
gången i historien som detta är fallet. Detta kommer att utgöra en risk för generations-
konflikter, menar han, särskilt vad det gäller värderingar.154

Angående värderingar, fortsätter Lundblad med att tala om att individualismen kommer att
breda ut sig i samhället. Vidare kommer den nya generationen att ha ett mer globalt
perspektiv och vara mycket engagerade i miljöfrågor och frågor om individens rättigheter.
Acceptansen för mångfald kommer att öka, liksom lusten att uppleva nya saker. Strävan
efter att göra karriär kommer att bli mindre viktig, och i stället kommer sådant som hemmet,
familjen och bostadsort att komma att betyda mer.155

������$UEHWVVLWXDWLRQHQ

Hur kommer då arbetssituationen att se ut i framtiden? Enligt Lundblad växer det fram nya
slags arbeten. För dem blir flexibilitet mycket viktigt. Begrepp som vi är vana vid får en helt
ny innebörd, till exempel vad det gäller arbetsplats och arbetstid. För de nya arbetena
kommer tid och rum att upplösas. Denna flexibilitet får bland annat innebörden att
anställningsformerna kommer att vara mer lösa och baseras på överenskommelser mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Detsamma gäller arbetstiden, vilken också kommer att utgå
från enskilda uppgörelser. När det gäller arbetsplats, kommer det alltmer att bli så att arbetet
kan utföras var som helst, i hemmet såväl som på resande fot.156

Ett av de nya arbetena, vilket Lundblad anser vara särskilt betydande, är den ovan nämnde
”kunskapsarbetaren”. Detta är en person som tänker, arbetar ifrågasättande, är kreativ och
söker nya möjligheter, är mycket central i en organisation, och sällan är lätt utbytbar. Det
finns ingen befattningsbeskrivning för denne arbetare, utan han eller hon skapar och
definierar själv sitt arbete. Också beträffande förkunskaperna är ansvaret för lärandet flyttat
till individen själv. Utifrån sitt behov, utvecklar denne själv egna program.157
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Ovan har jag tagit upp en del av de spekulationer om framtiden som finns, men är det
egentligen en positiv eller negativ bild av framtiden som förutspås? Förmodligen är bilden
så komplex, att en bild som är antingen det ena eller andra omöjliggörs. Låt oss i alla fall se
vad de säger.

������2UR�LQI|U�IUDPWLGHQ"

Lundblad skriver att framtidsforskarna framförallt fokuserar på möjligheterna, men att det
ändå finns en oro inför framtiden hos en del forskare gällande faktorer, som exempelvis
oroligheter i det forna Sovjetunionen, kärnvapensmuggling, rasistiska strömningar, miljö-
förstörelse, kris i vården och skolan, ungdomsarbetslöshet, ökat våld och brottslighet. Därtill
kommer oron för den växande klyftan mellan rika och fattiga, och därmed ett tudelat
samhälle.158

Tengström skriver att vår tid präglas av en djup kris. Det handlar om det, som han säger
sociologer kallar moderniteten. Levnadssättet i det moderna samhället har lett fram till
denna kris, vilken bland annat innefattar svåra miljöproblem, fattigdom, dels i traditionell
bemärkelse, men också den nyfattigdom som nu växer fram i rika länder. Det handlar också
om att många upplever ett främlingskap i den moderna tillvaron. Han menar att denna kris
kommer att motivera ett sökande efter en ny slags modernitet i framtiden.159 Han hävdar att
fler och fler efterhand börjar ifrågasätta de livsstilar vi har i det moderna samhället. Vi
kommer att fundera allt mer på om vår egen livsstil är hållbar på längre sikt.160

Enligt Tengström förs det en debatt om risken för att det i ett kunskapssamhälle uppkommer
stora sociala klyftor mellan de som har utbildning och kunskap och de som inte har det. Han
hänvisar till en artikel i 'DJHQV�1\KHWHU, i vilken det talas om en allmän politisk entusiasm
för tanken på ett kunskapssamhälle, samtidigt som farhågorna för att ett kunskapssamhälle
kan innebära ett hot mot dem som inte har utbildning, kunskap eller vetgirighet. Slutsatsen i
artikeln är att visionen om ett kunskapssamhälle är en vision endast för en liten grupp i
samhället.161

Själv ser Tengström dock inte denna utveckling som den enda möjliga. Han har en mer
optimistisk syn på ett eventuellt kunskapssamhälle, då han menar att det visst går att
föreställa sig ett kunskapssamhälle utan stora sociala klyftor. Ett skäl till detta är, att om ett
genuint kunskapssamhälle förverkligas, kommer alla att vara beroende av varandras
kompetens. Detta skulle kunna leda till en ökad respekt för olika slag av kunskap. Ett annat
skäl är att arbetsmarknaden sannolikt kommer att vara mer snabbt föränderlig. Kompetenser
kan komma att bli snabbt utbytbara. De som framstår som framgångsrika kan snabbt bli
ointressanta, vilket gör att risken minskar för framväxandet av en stel samhällsstruktur, i
vilken de med högst utbildning och mest begåvning är mest inflytelserika. Det tredje och
sista skälet menar Tengström vara, att det kommer att bli mycket svårt att uppnå en sådan
sysselsättningsgrad som var möjlig i industrisamhället. Arbetsfri tid är alltså något som
kommer att öka, och för att göra denna meningsfull, kommer troligen nya sociala rum att
uppstå. I dessa miljöer kommer olika grupper av människor att mötas, och det är möjligt att
där skapas nya former av meningsfull verksamhet, vilken inte är baserad på lönearbete.
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Mycket sannolikt skulle det kunna bli så, att det i dessa miljöer inte är formell kunskap och
kompetens som blir utslagsgivande, utan även andra egenskaper kan vara värdefulla.162

Var kommer då bildningen in i det kommande samhället? Det tar jag upp något om i nästa
avsnitt.

����%LOGQLQJ�L�GHW�QXWLGD�RFK�GHW�IUDPWLGD�VDPKlOOHW

Hur ser vi på bildning och folkbildning i vår egen tid?  Har dess karaktär och betydelse
förändrats mycket under årens lopp? Och vad kommer att vara viktigt i framtiden? Jag
börjar med att se lite närmare på det som vid seklets början i hög grad bidrog till att föra
bildningen framåt, folkrörelserna. Har de någon betydelse för bildningen nuförtiden?

������%LOGQLQJ�RFK�VRFLDOD�U|UHOVHU

När det gäller folkbildningens förhållande till modernisering, menar Gustavsson i %LOGQLQJ�L
YnU�WLG��2P�ELOGQLQJHQV�P|MOLJKHWHU�RFK�YLOONRU�L�GHW�PRGHUQD�VDPKlOOHW, att folkbildning är
en universell företeelse i de länder som har moderniserats eller håller på att göra det. I alla
dessa länder har det uppkommit någon slags vuxenutbildning, som i mångt och mycket
påminner om den nordiska folkbildningen. Han skriver att denna sorts vuxenutbildning ofta
betraktas som någon form av rörelse, vilken har som målsättning att skapa ett aktivt
medborgarskap, genom att kombinera strävan för demokratiska och sociala förbättringar
med kunskap och lärande. 163

Emellertid uppkommer överallt samma svårighet att legitimera verksamheten helt och fullt,
skriver Gustavsson. Det är svårt att tydligt avgränsa folkbildningens roll för hur samhället
utvecklas. Detta eftersom verksamheten bygger på fritt och aktivt deltagande, och att
verksamheten rör sig inom olika samhälleliga områden; utbildning, socialt arbete och kultur,
vilket Gustavsson menar gör att den samhälleliga legitimiteten vacklar. Till exempel har
folkbildningen i Sverige kommit att alltmer övergå till studiecirkelverksamhet som
utvecklar hantverksfärdigheter istället för att kompensera intellektuellt eller bokligt. Detta är
en stor förändring, jämfört men hur det var i början av seklet. Numera är det dock så, att
behovet av kompensation för hantverksmässig förkovran är större än behovet av
intellektuell förkovran, påstår Gustavsson.164

I boken 'HPRNUDWL�RFK�ELOGQLQJ��(VVlHU�RP�VYHQVN�IRONELOGQLQJV�LQQHE|UGHU�RFK�VlUDUW,
skriver Gunnar Sundgren, att vid seklets början hade folkbildningen en mer kollektiv
karaktär än vad den har nuförtiden. I de stora folkrörelsernas program, utgjorde den
kollektiva självbildningen en viktig del för att dels tillgodose folkets intressen, och dels
erövra samhällsmakten. Detta har under seklets gång förändrats. Numera har folkbildningen
fått en mer individuell prägel, då deltagande i folkbildande verksamhet ofta mer syftar till
att förverkliga egna intressen än kollektiva och samhälleliga.165 Det har växt fram mycket
specialkurser i exempelvis hantverk, musik och idrott, i vilka deltagande är lika vanligt som
i kurser som behandlar samhällsfrågor.166
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Gustavsson skriver om gamla och nya rörelser, och frågar sig om de äldre folkrörelserna,
vilka byggde upp folkbildningen i Sverige, kan förnya sig, eller om det helt enkelt är så att
det kommer att handla om nya rörelser. Dessa nya rörelser kan exempelvis vara freds-
rörelser, miljörörelser och kvinnorörelser.167 Skillnaderna mellan de äldre och de nya
rörelserna, menar Gustavsson vara flera. De äldre rörelserna, exempelvis arbetarrörelsen,
hade en starkare historisk förankring, verkade under lång tid mot framtida visioner och
utopiska mål, hade längre kontinuitet, var mer stabila, och hade en fastare förankring i
rörelsens identitet. Detta till skillnad mot de nya rörelserna, vilka är mer koncentrerade på
delfrågor, ofta uppkomna utifrån tillfälliga behov. Bundenheten till rörelsens identitet som
helhet är inte lika fast, utan det finns mer rum för självreflektion över sina praktiska
handlingar, och även för självförverkligande genom sitt lärande.  Medvetenheten om
samhällets komplexitet är stor i de nya rörelserna, vilket gör att det också är nödvändigt att
alltid vara beredda att snabbt ändra form och omdefiniera sig. Flexibiliteten är därför också
mycket större i de nya rörelserna än i de äldre.168

Det här besvarar inte direkt frågan om vilken plats bildningen har inom dessa nya rörelser,
men min egen tanke när jag läser det här, är att folkbildningen inte direkt har så stor plats
inom de nya rörelserna, inte på samma sätt i alla fall. Förvisso verkar kunskap ändå ha en
viktig plats. Detta kunskapssökande ser emellertid kanske inte ut som det gjorde inom de
äldre rörelserna. Det är förmodligen mindre institutionaliserat, och kunskapen framskaffas
ganska snabbt och mer målmedvetet, berörande det som eftersträvas. Det är ju ofta frågan
om delfrågor av tillfällig karaktär, enligt Gustavsson. Redan i�kapitlet om folkbibliotekens
förhållande till folkbildningen, avsnittet om uppifrån- eller underifrånperspektivet, togs
tanken upp att studieorganisationerna nuförtiden inte är lika knutna till folkbiblioteken,
eftersom bibliotek ingår i de flestas vardag på ett helt annat sätt numera. Ofta står studie-
förbunden dessutom själva för den litteratur som används. I det sammanhanget gällde det
studieförbund som tillhör den äldre folkrörelsebildningen, men jag tror att det i ännu högre
grad gäller de nya rörelserna. Detta innebär inte att biblioteken inte har någon anknytning
till de nya rörelserna, men den ser kanske ut på ett annat sätt.

Innan jag går vidare, vill jag inflika vad tidigare nämnda Gösta Vestlund säger i intervjun
´'HPRNUDWLQ�lU�LQWH�OlQJUH�JUXQGPXUDG��GHQ�PnVWH�VWlQGLJW�YlUQDV�RFK�I|UVWlUNDV´�som
presenteras av Mats Lodén. I intervjun menar Vestlund, att det är det är en vanlig
uppfattning att folkrörelserna har haft sin tid, och den är förbi. Det här håller han delvis med
om, eftersom det är troligt att en del av rörelserna faktiskt har gjort sitt. Dock menar han att
det fortfarande finns de som har livskraft kvar, och därtill kommer det säkerligen att uppstå
nya. Vestlund betonar att folkbildningsarbetet fortsatt ska ha som sin centrala uppgift att
stärka den resurs som folkrörelserna är.169

Det var lite kort om hur folkbildningen förhåller sig till folkrörelserna. På många sätt har
folkrörelserna varit förknippade med demokratin, då de använt sig av folkbildningen som
redskap för att värna om demokratin. Hur ser det då ut angående folkbildningens
förhållande till demokratin nuförtiden? Nedan går jag in närmare på det.
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������%LOGQLQJ�RFK�GHPRNUDWL

Gustavsson påstår att bildning och demokrati har samma ursprung, och hänför sig då till det
klassiska grekiska samhället med dess stadsstater. Innebörden av stadsstaten, menar
Gustavsson vara, att det fanns gemensamma skrivna regler och normer, vilka var lika för
alla medborgare. Dock bör det påpekas att långt ifrån alla i detta samhälle räknades som
fullvärdiga medborgare. Vidare menar han, att bildningen som livsform uppfanns där inom
en filosofisk lära, kallad sofism. Sofisterna  stod för åsikten att det som kännetecknade
människan, var att den bär på slumrande möjligheter. Dessa möjligheter var människans
bestämmelse och rättighet att få förverkliga. Detta gjorde att bildningen blev en livsform.
Sofisternas ambition var att medborgarna skulle få ökade kunskaper, så de på ett bättre sätt
kunde delta aktivt i offentliga angelägenheter. Härav kopplingen till begreppens
gemensamma ursprung.170

Gustavsson skriver att demokrati både är en livsform och ett förhållningssätt till andra.
Detta förklarar han bland annat genom att hänvisa till det allmänmänskliga, att alla
människor ingår i en och samma stora gemenskap. Han menar, att om bildningen betraktas
ur ett demokratiskt perspektiv, gäller det att försöka se sin egen gemenskap utifrån nya
infallsvinklar. Ett möjligt sätt att lyckas åstadkomma detta på är, att utgå från sin egen
verklighet i det egna samhället, och kombinera det med att försöka se längre än så, att se
bortom den egna gemenskapens gränser.171

I 6RFLDOW�DUEHWH��IRONELOGQLQJ�RFK�NXOWXU�skriver Kjell E. Johanson,  att demokratin är en
styrelseform, vilken ofrånkomligen hör samman med utbildningsvägar, folkbildning och
sociala förhållanden. Demokratin måste utformas på ett sådant sätt att alla medborgare har
rimliga möjligheter att påverka, och möjligheten att påverka är i hög grad beroende av
bildningsnivå och personliga resurser.172 Därtill menar han att möjligheterna för extrema
partier och grupper att ta makten  minskar om det i ett land finns en lång tradition av
demokrati i kombination av starka folkrörelser och hög folkbildning.173

I Lodéns intervju poängterar Vestlund att demokratin inte är grundmurad längre, utan den
måste ständigt stärkas och värnas. Denna uppgift kommer att bli allt angelägnare för folk-
bildningsarbetet i framtiden. Alla politiska nivåer berörs, såväl lokal, som nationell och
numera även europeisk. Det kommer att ske en både politisk och kulturell integration i
Europa, och det gäller för de ansvariga inom folkbildningsarbetet att ha insikt om detta. Nya
insatser kommer att krävas av både folkhögskolor, bibliotek och studieorganisationer.174

Vidare menar Vestlund att det går att se en tendens mot att de enskilda människorna
kommer att få allt svårare att se sammanhangen, i och med att flödet av information
kommer att öka, och att det frivilliga folkbildningsarbetet kommer att få en ökad
betydelse.175

Ovan sägs bland annat att den enskilda människans möjligheter att se sammanhang tenderar
att minska, när informationsflödet tilltar. I anslutning till det faller det sig naturligt att se lite
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närmare på informationsteknologins betydelse för bildningen, vilket jag gör i följande
avsnitt. Mer precis kan det sägas röra folkbildningen.

������)RONELOGQLQJHQV�I|UKnOODQGH�WLOO�,7�L�IUDPWLGHQ

Tove Persson skriver i artikeln ,7�LQQHElU�lQQX�VW|UUH�EHKRY�DY�IRONELOGQLQJ, att folk-
bildningen kommer att spela en viktig roll för informationsteknologin. Folkbildning i
gammaldags mening innebär en folkbildning, som varit effektiv för att lära ut till en mängd
människor hur de kan hantera sådant som är nytt. Hon menar att dess grundläggande uppgift
alltid varit att utgöra ett medel för att utveckla människors kommunikationsförmåga. 176

I ett samhälle som alltmer baseras på informationsteknologi, behöver människor lära sig att
använda denna teknologis redskap, anser Persson. Det handlar dels om att lära sig
kommunicera med hjälp av den nya teknologin, eftersom det är inom nätverken
kommunikationen kommer att ske. Att vara bra på denna form av kommunikation, gör
risken mindre att hamna utanför, i en nätverkslös tillvaro. Lika viktigt är det också att lära
sig att söka och bearbeta informationen som finns där ute.177

Det finns också de som är mycket på sin vakt mot att lägga allt för stor vikt vid
informationstekniken. Inge Johansson varnar i %RNHQ�RFK�FLUNHOQ för att låta informations-
tekniken få alltför stor betydelse för vårt kunskapsinhämtande.178 Johansson menar att det är
viktigt att diskutera vilken roll den framtida folkbildningen egentligen ska ha.179 Han skriver
att informationsteknologins ökande betydelse, har gjort att två kunskapsuppfattningar
kommit att ställas mot varandra. Den ena är den syn på kunskap som ligger i folkbildningen,
det vill säga att det finns en strävan mot att se helhet och sammanhang, ett kritiskt
förhållningssätt och prövning. Mot detta ställer han informationsteknologins kunskapssyn,
vilken han menar saknar krav på sammanhang, och istället har som målsättning att så snabbt
som möjligt sprida information av såväl data som nyheter och underhållning180

Det går inte ansluta sig till båda dessa kunskapssyner, anser Johansson.181 Emellertid är den
nya informationstekniken här i vårt samhälle, får en allt starkare ställning, och kommer så
småningom att påverka i stort sett allas vardagsliv. Folkbildningen har självklart en uppgift
här, att hjälpa människor att lära sig använda den nya tekniken på ett bra sätt. Alltså bör
folkbildningen absolut inte ta avstånd från informationstekniken, men det är viktigt att
fortsätta hålla kvar sin ursprungliga kunskapssyn också i arbetet med allt detta nya. En
distans till tekniken måste skapas. Det är betydelsefullt att  få människor att inse att tekniken
i sig faktiskt inte löser alla problem i samhället.182 Han understryker att det är den
gammeldags folkbildningen som måste vara utgångspunkten när människor ska lära sig
hantera den nya tekniken.183

Även om Persson synes framhålla informationsteknologin och dess betydelse för
folkbildningen i mer positiv framtoning än Johansson, anser också hon att det inte räcker
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med att kunna hantera den nya informationsteknologins redskap.184 Hon betonar att
information inte är lika med kunskap. Den nya tekniken underlättar inte analyserande,
värderande och urval av informationen. Detta överflöd gör inte heller världen mer
begriplig.185 Hon menar att  det krävs en stabil grund att stå på, för att klara av att ta vara på
alla dessa nya möjligheter. Denna stabila grund utgörs av en gedigen allmänbildning och
analytisk förmåga. Ansvaret för att värdera och välja i informationsmängden kommer att
alltmer bli den enskildes ansvar. Dessutom blir det viktigt att kunna förstå och överblicka
världen. Trots att tillgängligheten till information ökar snabbt, ökar inte automatiskt
överblicken och förståelsen av världen lika fort. Den gammeldags folkbildningen är den
som kan lära människor att hantera allt det här nya, och därför drar Persson slutsatsen, att
efterfrågan på folkbildning kommer att öka i IT-samhället.186

Oavsett var jag sett bildning och folkbildning diskuteras, och oavsett vilket förhållningssätt
som intas, förefaller ändå kunskap alltid vara det som utgör grunden. Därför anser jag det är
av intresse att också titta lite närmare på vad som egentligen kan komma att betraktas som
kunskap i framtiden. Jag kommer i  avsnittet nedan att redogöra för en del av den diskussion
som förts inom ett av de samtal som förts kring vad kunskap kommer att vara på 2000-talet,
anordnat av Millenniekommittén, vilken tillsattes av regeringen våren 1998, för att stimulera
till aktiviteter inför det kommande skiftet.

������.XQVNDS�L�IUDPWLGHQ

I 6DPWDO�LQI|U�HWW�Q\WW�nUWXVHQGH��6OXWEHWlQNDQGH�IUnQ�0LOOHQQLHNRPPLWWpQ, SOU 2000:49�
ges ett utdrag ur alla de många samtal om framtiden som Millenniekommittén arrangerat.
Ett av de ämnen som  diskuterats har varit frågan om vad kunskap är. Detta tycker jag är
intressant att ta upp i anknytning till vad bildning är i det moderna samhället, och vad det
kommer att vara i framtiden.  De frågor som deltagarna i samtalet ställer och diskuterar
förefaller vara mycket aktuella och verklighetsanknutna, anser jag.

Den första frågan från samtalet jag vill ta upp är just frågan om vad kunskap är, och vilket
förhållningssätt som ska intas till den. Utbildningsminister Thomas Östros talar om det
livslånga lärandet, och menar att det hör ihop med att kunskapen snabbt förändras. Han
menar att det behövs en diskussion om vilka verktyg människor behöver i ett snabbt
föränderligt samhälle. Vidare säger han att det i framtiden kommer att vara viktigt med en
uppövad hög förmåga att abstrahera, att kunna försöka finna samband, att ha förmågan att
använda teorier, och att kunna akademisera och resonera kring frågor som är mycket
komplicerade.187 Vad han exakt menar med att akademisera framgår inte riktigt, tycker jag,
men jag förmodar att han syftar på förmågan att tänka utifrån de kriterier som gäller för att
reda ut eller undersöka något vetenskapligt, till exempel ett objektivt förhållningssätt, och
en god förmåga att strukturera klart och tydligt.

Sven-Eric Liedman, professor i idéhistoria, anknyter till Östros uttalande om att kunskapen
förändras snabbt, och menar att vetandet inte bara förändras, utan det växer också med en
svindlande hastighet. Det som var sanning i går, gäller ofta inte idag. Särskilt inom det
naturvetenskapliga området strömmar det ständigt in nya rön. Han säger att det är tre saker
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som utmärker kunskapen: sammanhang, kritik och förmågan att använda kunskapen på rätt
sätt.188

Liedman frågar sig om det verkligen är så att all kunskap numera är obeständig och
förändras snabbt. Han besvarar själv frågan, och säger att det finns grundläggande
kunskaper som lever längre än andra, även om de också kan förändras. Ett exempel på sådan
kunskap hävdar han de fyra enkla räknesätten vara. Han benämner dessa grundkunskaper
som rotkunskaper, och menar att de är grunden och förutsättningen för de flesta ofta snabbt
föränderliga detaljkunskaper. Dessa rotkunskaper gör att kunskaperna får ett sammanhang.
Vidare menar Liedman att i all slags utbildning bör vikten läggas vid rotkunskaperna, inte
vid detaljkunskaperna.189

En som oroar sig för den snabba förändringstakten, är Karin Grävare Silbernagel, som är
sjukgymnast. Hon menar att all den här nya kunskapen riskerar att tränga bort annan
kunskap, framförallt baskunskaper för olika yrken. Hon menar att utbildningar riskerar att
antingen förlängas eller att annan viktig kunskap tas bort.190

När det gäller förhållningssättet till kunskap, säger Liedman att han ser en framtid då
kunskapsområden integreras mer med varandra än vad de gör nu, att de kombineras med
varandra. Han menar att vi sedan 1800-talet traditionellt delat in kunskapen i natur-
vetenskap, humaniora och samhällsvetenskaper. Denna gränsindelning menar han kan vara
felaktigt styrande.191 Vad han menar med felaktigt styrande förklarar han dock inte. Min
gissning är att  han menar att om kunskap hålls strikt inom dessa ämnes gränser, sätts den
inte i ett större sammanhang, och kan därför medföra att både kunskaps- och samhälls-
utvecklingen styrs i fel riktning. Detta är emellertid endast mina egna tankar kring det hela.

Vikten av att ifrågasätta kunskapen, talar Lars Å. Hanson, professor av klinisk immunologi,
om. Han menar att kunskap aldrig kan vara säker. Vi letar ständigt efter nya svar,
kompletterar den äldre kunskapen, vilket leder till att kunskapen förskjuts.  Då är det viktigt
att omvärdera vad den gamla kunskapen står för.192

Ingående talar de om risken för att kunskapen blir kommersialiserad. Liedman talar om att
vi inte kan vara omedvetna om vilken ekonomisk betydelse kunskap har, vilket han menar
tydligt framkommer överallt i och med betoningen av kunskapens roll för ett lands
utveckling, och intresset för de nya kunskapsföretagen och dessas kapital av kunskap.193

Återigen är det inte helt klart vad Liedman menar, denna gång beträffande kunskapsföretag,
men jag antar att han menar alla de snabbt framväxande IT-företagen av olika slag.

Vidare menar Liedman att multinationella företag får allt större inflytande över vilken
kunskap som ska produceras, och att allt mer av forskningen i världen bestäms av enskilda
intressenter. Också nationellt får näringslivet ett allt större inflytande över forskningen,
eftersom statliga högskolor börjat att samarbeta med företag i större utsträckning. Han säger
att det finns två risker med det här. För det första riskerar kunskap, som syftar till att ge
orientering, kritisk distans och perspektiv, att få stå tillbaka för kunskap, som är omedelbart

                                                          
188 Millenniekommitén 2000. s. 204.
189 Ibid.�s. 204-206.
190 Ibid.�s. 214.
191 Ibid. �
192 Ibid. s. 219.
193 Ibid.�s. 220.
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användbar och  främjar vinstintressen. För det andra uppkommer faran, att ekonomiska
intressen kommer att styra vilka teorier och uppfattningar som ska gälla som vetenskapens
ord.194

Östros kommenterar detta, och säger att det på 1990-talet faktiskt var vanligt att kombinera
kultursatsningar med företagsetableringar, men att han själv anser det vanskligt att göra så.
Han anser att det förvisso inte går att blunda för kunskapens betydelse för den samhälls-
ekonomiska utvecklingen, och att det är bra att kultursatsningar kan ge andra effekter också.
Dock tror han att det i kunskapspolitiken samtidigt måste argumenteras för andra värden än
de rent ekonomiska, värden som är oköpeliga och omöjliga att marknadsvärdera, det vill
säga sådana värden som rör demokrati, bildning, och vilket slags samhälle vi vill leva i.195

����.DSLWOHW�L�VDPPDQGUDJ

Jag vill avsluta detta omfattande kapitel med att göra ett kort sammandrag av de huvud-
sakliga begrepp, tankar och resonemang som tagits upp. Många forskare är eniga om att det
just nu pågår stora förändringar i samhället. De här förändringarna består bland annat i att
information, kunskap och teknik får allt större betydelse, människors livslängd kommer att
öka, befolkningsstrukturen kommer att förändras, likaså människors värderingar.
Individualismen kommer att breda ut sig, och det kommer att finnas en större medvetenhet
om individens rättigheter. Människor kommer att bry sig mer om hemmet och sträva efter
upplevelser snarare än efter att göra karriär. Samtidigt kommer den nya generationen att
vara mer globalt orienterad och engagemanget för exempelvis miljöfrågor kommer att tillta.
För de flesta kommer förmodligen arbetssituationen att förändras mot en större flexibilitet,
såväl vad det gäller arbetsplats som arbetstid. Det finns också en oro för ökande
kunskapsklyftor i samhället i framtiden.

Fyra olika synsätt på begreppet bildning har varit betydelsefulla för dess utveckling:
bildning som stärker medborgaren, bildning som personlighetsutveckling, bildning som
självbildning och bildning som en kombination av teori och praktik. Ytterligare ett begrepp
är viktigt i sammanhanget: folkbildning, eftersom denna form av bildning länge varit en
väsentlig del av folkbilioteksverksamheten.

När det gäller förhållandet mellan folkbiblioteket och folkbildningen, har detta förhållande
genom historien präglats både av ett ovanifrånperspektiv, då biblioteket i sin folkbildarroll
fungerat som ett medel att styra folket ovanifrån, och av ett underifrånperspektiv, då
biblioteket varit en förutsättnig för att mobilisera folket underifrån. Kanske förhållandet
numera är jämlikare än vad det var vid seklets början?

Hur aktuell är folkbildningen för folkbiblioteket? I biblioteksdebatten förefaller folk-
bildningen inte vara särskilt aktuell. Dock är det inte så att ämnet inte alls diskuteras. Tidvis
tas det upp, och då är det framförallt frågor om bibliotekets plats i ett framtida informations-
samhälle och utvecklandet av informationsteknologin som dominerar.

Hur är det med de sociala rörelserna? Har deras karaktär och förhållande till folkbiblioteket
förändrats under 1900-talet? Studieförbunden är numera mer självständiga, och människor
är i allmänhet mer vana biblioteksbesökare.

                                                          
194 Millenniekommitén 2000. s. 220.
195 Ibid. s. 222.
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När det gäller bildning och demokrati, talas det om deras gemensamma ursprung, och om att
bildningsnivån i samhället har stor betydelse för  möjligheterna till demokrati. Demokratin
måste ständigt värnas och stärkas.

En viktig fråga förefaller vara vilket förhållande folkbildningen kommer att ha till
informationsteknologin i framtiden när det gäller dels synen på kunskap och dels ansvaret
för att lära människor hantera informtionsteknologin.

Till sist, vad kommer egentligen att utgöra kunskap i framtiden? Några tankar är att
kunskapen kommer vara obeständig och ha en snabb förändringstakt, och att kunskap
mycket kommer att handla om att ha de rätta verktygen i framtiden. Exempel på sådana
verktyg är hög abstraktionsförmåga och förmåga att kunna se samband och tänka kritiskt.

Tanken med detta kapitel har varit att ge en uppfattning om begreppet bildning och dess
komplexitet, samt att placera in bildningen i ett föränderligt samhälle. För att på ett bra sätt
ringa in frågan om huruvida folkbiblioteket kommer att vara en bildande samhällsinstitution
i framtiden, anser jag emellertid att det också behövs ses lite närmare på hur tankarna ser ut
beträffande själva biblioteksverksamheten.
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��)RONELEOLRWHNVYHUNVDPKHW�L�IUDPWLGHQ

I en uppsats, som behandlar folkbibliotekets framtid, är det naturligtvis ofrånkomligt att inte
ställa sig frågan om hur tankarna och idéerna kring den framtida folkbiblioteksverksamheten
ser ut. Hur kommer folkbiblioteket att hantera de frågor som berörts i det teoretiska ram-
verket? Vilka åsikter finns om hur folkbiblioteket bör utvecklas? Hur kommer folk-
biblioteket att förhålla sig till kunskapen, folkbildningen, demokratin, de ökande klyftorna
och de nya medierna? I det här kapitlet tar jag upp några betydelsefulla texter, från 1991 och
framåt, vilka behandlar de nämnda frågorna. Går det att relatera det som sägs i de här
texterna till vår egen tid? Vad säger de personer jag intervjuat om de här frågorna? Allt det
här är mycket intressant, och jag kommer att återkomma till det i analysen och i slut-
diskussionen, men nu följer först lite utdrag ur de texter jag tittat närmare på.

����7Yn�KXYXGVDNOLJD�I|UKnOOQLQJVVlWW

Staffan Parnell ger i artikeln %LEOLRWHNHQV�IUDPWLG�±�LQWU\FN�IUnQ�GHQ�VYHQVND�ELEOLRWHNV�
GHEDWWHQ en bild av vad som diskuteras i debatten och vilka huvudsakliga ståndpunkter som
finns. Bland annat skriver han att de två grundläggande motsatta förhållningssätten, när det
gäller hur biblioteksverksamheten bör utvecklas, är anpasslighet och förvaltarskap.196 Han
menar att dessa två förhållningssätt vanligtvis betonar olika uppgifter i samhället. De som
förespråkar förvaltarskap värnar mer om kultur och folkbildning, medan de som är för
anpasslighet mer koncentrerar sig på informations-försörjning och liknande. Förvaltaren
försvarar  biblioteket som institution och värnar om dess traditionella kulturpolitiska
uppdrag, medan anpassaren mer ser till biblioteket som en samhällelig institution, vilken
måste anpassa sig till hur samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen ser ut.
Emellertid understryker också Parnell att dessa gränser inte alltid ligger fasta. En förvaltare
kan många gånger i vissa avseenden anse det bättre att vara en anpassare, och vice versa.197

����)RONELEOLRWHNHW�RFK�NXQVNDSHQ

När nu  samhället i allt högre grad förväntas komma att baseras på kunskap, är det
naturligtvis helt omöjligt att inte också vilja försöka utröna några av tankarna kring kunskap
inom den framtida biblioteksverksamheten. I  )RONELEOLRWHNVPDQLIHVWHW� som  Svenska
Unescorådet198 reviderade 1994, står det att en av förutsättningarna för människors livslånga
lärande, kulturella utveckling och förmåga till självständigt ställningstagande grundar sig i
folkbiblioteket som ett lokalt kunskapscentrum.199

Utifrån biblioteksdebatten, vilken Parnell utgår ifrån, förefaller det troligt att biblioteken
kommer att spela roll i det framtida kunskapssamhället. Hur rollen exakt kommer att se ut är
dock ännu inte fullt synligt. Han presenterar kortfattat ett antal olika möjliga framtidsbilder
för hur utvecklingen kan komma att se ut.200 Några av dem tar jag upp här. Den han anser
ligga relativt nära hur det faktiskt ser ut idag, är att biblioteken kommer att vara så kallade
kunskapsvårdare, vilket innebär att de kommer att vara viktiga för skapande av förståelse

                                                          
196 Parnell, Staffan 1991� s. 171.
197 Ibid. s. 171f.
198 Unesco är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap, kultur/kommunikation. Svenska
Unescorådet främjar Unescos verksamhet i Sverige. Källa, se not 199 nedan.
199 )RONELEOLRWHNVPDQLIHVWHW��6NROELEOLRWHNVPDQLIHVWHW�2000� s. 9.
200 Parnell, Staffan 1991. s. 180f.
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och sammanhang. En annan bild är att bibliotekets huvudsakliga uppgift kommer att vara
främjandet av informationens fria flöde. Vikten av att främja läsningen tas upp i en tredje.201

Dessa tre bilder av hur biblioteken kommer att förhålla sig till kunskap, verkar allihop sträva
efter att tillhandahålla kunskap. Skillnaderna verkar snarare ligga i vad som anses vara den
mest eftersträvansvärda kunskapen.

����)RONELEOLRWHNHW�RFK�IRONELOGQLQJHQ

Ingrid Atlestam skriver i artikeln 7HNQRORJLQ�lU�VYDUHW�±�PHQ�KXU�YDU�IUnJDQ", att folk-
biblioteken får en allt tyngre börda att bära vad det gäller tillhandahållande av kurlitteratur,
då samtliga kursnivåer har krav på dem. Hon frågar sig om bibliotekets folkbildande uppgift
verkligen innebär att hålla hela folket med kurslitteratur, oavsett vilken kurs som gås, eller
vilken nivå den ligger på. Hon efterlyser klarare besked om vad som egentligen förväntas av
biblioteken, och resurser därtill. Därtill anser hon att folkbiblioteket måste inse att folk-
bildningen har förändrats. Kunskapsmängden ökar hela tiden, och de traditionella ämnena,
vilka ansetts som mer allmänbildande, till exempel skönlitteratur och religion, måste lämna
mer utrymme för det stora intresset som finns för annan litteratur nu, exempelvis litteratur
om datorer och naturvetenskap. Om biblioteket inte förmår se annorlunda på folkbildningen
finns det risk för inskränkning. Dock bör det ta det lite försiktigt med den nya kunskapen, så
inte heller den traditionella kunskapen helt hamnar i skymundan.202

Även Parnell tar upp folkbildningen, och i hans artikel sägs det bland annat också att vi är
på väg mot en ny slags folkbildning. Skillnaden mellan den gamla och den nya är, att den
förra syftade till att bibehålla och skaffa fram kunskap som redan fanns, medan den senare
vill skapa ny kunskap. Vidare sägs det att om folkbildningsorganen vill kunna ha en roll i
den förändringsprocess vi är inne i, måste de förändra sina arbetsmetoder.203

����)RONELEOLRWHNHW�RFK�GHPRNUDWLQ

I )RONELEOLRWHNVPDQLIHVWHW�verkar demokratiaspekten vara oerhört viktig. För det första
skrivs det i det, att några av de grundläggande mänskliga värdena utgörs av frihet, välfärd
och samhällelig och personlig utveckling. Vidare skrivs det att detta bara kan uppnås i ett
samhälle där medborgarna är välinformerade, kan utöva sina demokratiska rättigheter och
delta aktivt i samhällslivet. Förmågan till detta deltagande är i sin tur beroende av dels
möjligheten till fullgod utbildning, dels av att tillgången till kunskap, tankar, kultur och
information generellt sett är fri och obegränsad. Slutligen sägs det också att biblioteket utgör
en av grundförutsättningarna för det ovan nämnda.204

Också i Parnells artikel tas demokrati upp.  En åsikt som framkommer där, är att demokratin
är beroende av den allmänna tillgången till information. Av alla institutioner i samhället, är
det endast biblioteket som kan klara av detta, och därför måste det satsa på  såväl allmän
informationssökning, vilken riktar sig till alla, som på mer individanpassad sådan. Detta är
ett kritiskt ställningstagande mot dem som menar att biblioteket bör slå vakt om sina
traditionella uppgifter, och vara lite avvaktande mot de förändringar som sker i samhället.205

                                                          
201 Parnell, Staffan 1991. s. 180f.
202 Atlestam, Ingrid 1996. Teknologin är svaret – men hur var frågan? I Atlestam, Ingrid. 9DUGDJVELEOLRWHNHW�±
GHW�PnQJIDOGLJD�SURMHNWHW��(WW�XUYDO�DY�DUWLNODU��s. 13f.
203 Parnell, Staffan 1991. s. 178.
204 )RONELEOLRWHNVPDQLIHVWHW��6NROELEOLRWHNVPDQLIHVWHW�2000� s.9.
205 Parnell, Staffan 1991. s. 175f.
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I en annan artikel, )ULD�UnG��RUG�RFK�OlQNDU� problematiserar Jan Ristarp det här med
bibliotekens förhållande till demokrati. Han menar bland annat att demokrati mycket
handlar om öppenhet och tillgänglighet i samhället beträffande information. Han skriver att
vi brukar betrakta det offentliga biblioteket som huvudrollsinnehavare för demokratins
upprätthållande, eftersom en av demokratins grundpelare; rätten till sakupplysningar
angående de flesta områden, finns att tillgå där. Bibliotekets roll för medborgarnas
deltagande i demokratin beror  just på att det där är möjligt att komma åt i det närmaste en
oöverskådlig mängd information, menar han.206 Emellertid medför den här rollen angående
demokratin också en paradox, vilken innebär att om biblioteket verkligen ska vara
demokratiskt, bör det också ställa information, som förespråkar odemokratiska synsätt, till
allmänhetens förfogande.207

Ingrid Atlestam skriver att biblioteket ska vara ett forum för många åsikter. Det ska dels
främja rätten till information, men friheten beträffande yttrande och åsikter bör också
tillvaratas där. Hon menar att biblioteket är den perfekta platsen för de möten som behövs
för att olika slags människor ska komma till tals med varandra. På biblioteket uppstår det,
genom exempelvis en bok, utställning eller tidning, lätt anledningar att ta kontakt med
varandra och utbyta erfarenheter och åsikter, menar hon.208

Det sistnämnda skriver också Sven Nilsson om i sin artikel, *UlQVVQLWW�I|U�PHGERUJDUH. Han
gör det emellertid genom ett resonemang kring sociala nätverk och virtuell gemenskap. Det
finns tecken på att människor i och med utvecklingen av informationstekniken, och dess
möjligheter till att välja virtuella institutioner i stället för verkliga, till exempel vad det
gäller post, bank och affärer, kommer att endast möta sina egen likar. Den naturliga
blandning som fanns på de platser, dit människor gick för att göra ärenden och dylikt ser ut
att bli mindre. Dock verkar det inte som om människor kommer att ha ett mindre socialt
behov, utan det blir bara mer enhetligt. Där kan biblioteket komma att få en viktig roll som
en öppen socialt, kulturellt och etniskt  blandad mötesplats, skriver Nilsson. Sådant som
uttrycker denna öppenhet och blandning bör biblioteket utveckla och profilera. Exempel på
sådan verksamhet kan vara program- utställnings- och debattverksamhet, eller tidnings- och
tidskriftssalong.209

����)RONELEOLRWHNHW�RFK�GH�|NDQGH�NO\IWRUQD

Återigen börjar jag med ett inlägg om vad det står i )RONELEOLRWHNVPDQLIHVWHW��Det framhåller
att folkbiblioteket ska vara till för alla människor. Vilken ålder, ras, religion, nationalitet,
språk eller samhällsklass någon tillhör ska inte ha någon som helst betydelse. De som av
någon anledning, till exempel handikapp, minoritetsspråk eller fängelsestraff, inte kan ta del
av det som vanligtvis tillhandahålls, ska genom särskilda, för var och en lämpade tjänster,
ändå få tillgänglighet till det som erbjuds av folkbiblioteket.210

                                                          
206 Ristarp, Jan 2000. Fria råd, ord och länkar. I ELEOLRWHN�±�HQ�P|WHVSODWV�L�WLG�RFK�UXP��(Q�ERN�RP�GHPRNUDWL�
s. 104f.
207 Ibid. s. 105f.
208 Atlestam, Ingrid 1996� s. 16f.
209 Nilsson, Sven 2000. Om sanningen ska fram – Biblioteket som medborgargränssnitt. I %LEOLRWHN�±
P|WHVSODWV�L�WLG�RFK�UXP��(Q�ERN�RP�GHPRNUDWL��s. 76f.
210 )RONELEOLRWHNVPDQLIHVWHW��6NROELEOLRWHNVPDQLIHVWHW�2000� s.9.
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I Parnells artikel talas det om  ett klassindelat samhälle, bestående av modellstarka och
modellsvaga människor. Med de modellstarka menar han de som dels har tillgång till
information, men som också är skickliga på att omvandla informationen till kunskap. På
andra sidan finns då de modellsvaga, vilka inte har den kompetens som behövs för denna
omvandling av informationen. Hur ställer sig biblioteken till detta? Ska de axla sin
traditionella roll, och satsa på att hjälpa de svaga grupperna i samhället, eller ska de försöka
fånga upp de nya starka och välutbildade användarna?211

Det framgår av Parnells framställning att det finns olika åsikter i frågan. Det finns de som
menar, att när de starka grupperna kräver alltmer av biblioteken blir det är särskilt viktigt att
inte glömma bort de svaga grupperna, såsom exempelvis barn och pensionärer, särskilt
invandrarpensionärer. Folkbiblioteket bör ha en kompensatorisk funktion. Emellertid finns
det också de som hellre vill satsa mest på de nya starka användargrupperna. De ser upp-
fångandet av dessa, som enda möjligheten att också fortsättningsvis kunna satsa även på
barn- och äldreverksamhet.212 Detta sista är lite oklart tycker jag, men jag förmodar att de
som står för denna åsikt, menar att det är viktigt att anpassa sig till de nya  starka
användarnas krav, så bibliotekets verksamhet fortsatt kan anses viktig och således också kan
serva de svaga.

����)RONELEOLRWHNHW�RFK�GH�Q\D�PHGLHUQD

När det gäller öppenheten för nya medier är åsikterna delade, enligt Parnell. Det finns de
som är mer skeptiska, framför allt de som står nära det ovan nämnda förvaltarsynsättet. I
motsats till dem finns det de som menar att biblioteken, om de ska kunna vara allmän-
bildande, bör sluta fixera sig vid formen av medierna, och i stället fokusera på innehållet i
dem. För detta synsätt är öppenheten större för till exempel video, CD-rom  och on-line
databaser.213

Låt oss nu se lite närmare på verkligheten. Hur ser verksamma personer ute på folk-
biblioteken själva på sitt biblioteks och bildningens situation nu och i det framtida
samhället?  I nästa kapitel följer min sammanställning av de intervjuer jag gjort med
bibliotekspersonal i ledande ställning.

                                                          
211 Parnell, Staffan 1991. s. 174f.
212 Ibid.
213 Ibid. s. 182f.
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��5HVXOWDWVDPPDQVWlOOQLQJ�DY�LQWHUYMXHUQD

����9LOND��I|U�IRONELEOLRWHNHW�YLNWLJD��VDPKlOOVI|UlQGULQJDU�VNHU�QX��HOOHU
NRPPHU�DWW�VNH�LQRP�GH�QlUPDVWH�WLR�nUHQ"

IP 1:

Befolkningsstrukturen kommer att förändras, på så sätt att antalet äldre i samhället kommer
att öka markant. Detta beror på att antalet fyrtiotalister blir allt fler. Dessa fyrtiotalister
kommer inom kort att gå i pension. Vi lever allt längre och längre, vilket också medför en
god hälsa och en pigghet hos dessa pensionärer.

Vi kommer att leva i ett kunskapssamhälle. I industrisamhället producerades varor, och
människor arbetade med produktion. Det utförda arbetet kunde mätas. I kunskapssamhället
arbetar vi i stället mer med tjänster och informationsöverföring, där det ofta är svårt att
konkret mäta och se resultatet av arbetet. I kunskapssamhället gäller det att kunna söka
information och ständigt ta till sig det nya. Utvecklingstakten är hög, och fortbildning måste
ske kontinuerligt.

Allt fler kommer att studera. Framförallt vuxenstudier kommer att bli allt vanligare. Häri
ingår också distansstudiernas ökning. Även lusten att bilda sig på egen hand, för det egna
nöjets skull, kommer förhoppningsvis att öka.

Människorna kommer i framtiden att ha många medier att välja mellan, och mindre tid för
dem. Än så länge har detta dock inte generellt påverkat biblioteken negativt konkurrens-
mässigt. En oro finns dock beträffande barns och ungdomars läsning, och den språk-
utveckling som erhålls därigenom. Böckerna konkurrerar med medier som TV,  video,
dataspel, TV-spel med mera.

Det kommer att kunna gå att ladda ner böcker på läsplattor, så kallade e-böcker. Kanske
boken kommer att försvinna, men det är inte säkert. Kanske kommer facklitteratur att läsas i
annan form, till exempel från Internet och nerladdade böcker. För skönlitteraturen innebär
kanske e-böckerna ett uppsving.

Stressen i samhället har ökat. Ett flertal  människor upplever alltför många måsten, och
många går in i väggen och blir utbrända. En reaktion mot detta, kan eventuellt också bli att
tillåta sig att göra saker med enbart lust som motivering, alltså göra saker för sitt höga nöjes
skull, inte alltid på grund av nytta och måsten.

IP 2:

Vi är på väg in i ett kunskapssamhälle. Med kunskapssamhället menar jag, att allt fler i
samhället bedriver studier i någon form. Kunskapsbehovet kommer att öka, eftersom
människorna behöver allt mer kunskaper för att kunna klara sig bra i samhället. Kunskap är
makt.

Segregationen i samhället kommer att öka. De svaga grupperna i samhället blir fler.
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Det kommer sannolikt att uppstå en ordlöshet i samhället. Denna drabbar framförallt de nu
uppväxande barnen och ungdomarna.  Många av dem kommer att sakna ett språk, eftersom
läsandet förmodligen minskar i och med att man sitter vid datorn. Förvisso finns det många
ord som har att göra med datorn, men orden i ett sammanhang, som ger en djupare
upplevelse av det som läses, fås inte genom den.

Informationstekniken, eller snarare det elektroniska samhället, är förstås en förändring som
berör biblioteket. Förändringen gäller framförallt Internets anstormande  och intåg.
Beträffande datoriseringen, har biblioteken använt sig av den ända sedan sjuttiotalet, så den
är egentligen inte någon nyhet.

Den största kommande samhällsförändringen är den elektroniska revolutionen. Dock
handlar det egentligen mer om form än innehåll, att något presenteras på ett annat sätt. Man
kan ju lite elakt säga att det är som att gå från stentavlor till pergament, och från pergament
till vanligt papper, och från papper till skärmen. Det papperslösa samhället kommer snart att
kunna skönjas.

Den moderna 2000-talets människan vill klara sig själv.

Arbetstiderna kommer att se annorlunda ut i det framtida samhället. Det är inte självklart att
alla jobbar åtta till fem längre, utan det kommer att vara mycket friare.

I det framtida samhället kommer det också vara vanligare, att människor lever enligt olika
livsstilar.

IP 3:

Den ökade tillgången till Internet är en stor förändring i samhället.

Globaliseringen, vilken också hör samman med Internet. Detta i kombination med att
intresset för det lokala ökar. Förmodligen beror detta på att många känner en rotlöshet och
hemlöshet.

Integrationen, det mångkulturella. Risk för explosion. Arbetslöshet och splittrade familjer.
Detta i kontrast mot att många andra sliter ihjäl sig, har väldigt mycket välstånd. Om tredje
generationens invandrare då kanske inte kommer in på arbetsmarknaden. Hur kanaliseras
det?

Segregeringen i samhället kommer att öka. För det första en segregering mellan olika
bostadsområden. I denna stad finns det till exempel grupper som aldrig varit i vissa
stadsdelar, och grupper som aldrig ens lämnar sin egen stadsdel.

För det andra kommer segregeringen med ordet att öka. Det blir en åtskillnad mellan de som
kan uttrycka sig och de som inte kan det. Numera måste man kunna tala och skriva vilket
yrke man än har. Utbildning behövs på alla nivåer idag.

Och det finns barn som behöver extra undervisning i skolan, men som ändå släpps igenom
på varje stadium, och till slut har gått igenom hela nätet utan att fastna. För många
läshungriga barn inträffade förr slukaråldern, då de läste och läste och läste. De levde helt i
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böckernas värld. Detta riskerar att bli allt ovanligare i framtiden, då böckerna fått mycket
konkurrens av exempelvis dataspel, playstation med mera. Detta gäller framförallt killarna.

Mediasituationen i samhället. Människor tar in mer och mer media. Det kan kallas bulima.
Till exempel går man hem och sätter på TV-n efter att man varit på bio.

Människor kommer att få allt mer fritid i framtiden.

Känslan av stress kommer att öka i samhället.

Undervisningsformerna förändras. Problembaserad inlärning, att eleverna själva forskar,
praktiseras allt mer i skolorna, även i lägre åldrar.

Kunskapslyftets införande.

Inträdet i EU, och behovet av att sprida informationen till den vanlige samhälls-
medborgaren.

Ett nyvaknat intresse för biblioteket och dess funktion. Fler yrkeskategorier ser fördelar med
samarbete med biblioteken.

E-böckerna är på väg in i samhället, ännu så länge med stapplande steg, men snart är de här.

����+XU�SnYHUNDU�VDPKlOOVI|UlQGULQJDUQD�IRONELEOLRWHNHWV�IUDPWLGD
YHUNVDPKHW"

IP 1:

Biblioteket måste vara inställt på att förändras. Det pågår hela tiden nu. Vi har fler som
nyttjar oss nu, och detta ställer nya krav på oss.

Kunskapens vikt i det kommande samhället gör att de kunskapsförmedlande och
informationsförmedlande uppgifterna blir mycket viktiga. Biblioteken är självklart viktiga i
denna process.

Om vi lever i ett kunskapssamhälle, är det viktigt att biblioteken inte koncentrerar sig
mestadels på boksamling, utan  tillgängligheten till också nya medier och nya former av den
kommer att vara viktig för biblioteksverksamheten, att vi hänger med i medieutvecklingen.

Det är spännande och viktigt att biblioteket hänger med. Till exempel är det klart att
biblioteket ska kunna erbjuda möjligheten att ladda ner böcker.

För medierna gäller att utrymmesbehovet kommer att vara mindre i framtiden, då medierna
kommer att förekomma i annan form än nu.

Tillgängligheten för alla grupper kommer att vara betydelsefull.

Många av dessa pigga pensionärer vill säkert fortsätta att förkovra sig. Det talas idag om det
livslånga lärandet. Då gäller det för biblioteken att fråga sig hur de bäst kan tillvarata de
många pensionärernas intressen.
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Det ska vara ett hus för informationsförmedling, och en plats dit också studenter kan sitta
och studera.

När människor överlag studerar allt mer uppstår det ett ökat tryck på kurslitteratur.

Barn- och ungdomsverksamheten kommer att vara jätteviktig. Den är basen i vårt arbete.
Samarbetet mellan biblioteket, skolan och barnomsorgen kommer att få stor betydelse.  Att
attrahera och locka ungdomar är en framtida utmaning..

För lusten att bilda sig för det egna nöjets skull tror jag en  stimulerande biblioteksmiljö
kommer att vara viktig.

IP 2:

Det ökade kunskapsbehov, som kommer att uppkomma i framtiden, kan bara delvis
tillgodoses genom skolan. Mycket av de nya kunskaperna kommer människor att tillägna sig
genom att fortbilda sig av egen kraft, och då spelar biblioteken en oerhört stor roll.

Kunskapssamhället innebär dels att bibliotekens status har höjts, men det ställer också höga
krav på biblioteken vad det gäller tillhandahållandet av litteratur till exempelvis kurser,
fortbildning av egen kraft, eller till Kunskapslyftet.

Detta ökande behov av kunskap, kommer också att innebära ett ständigt stigande antal
besökare. Redan idag använder mer än 90% av de studerande på alla nivåer folkbibliotekens
tjänster.

När det gäller ordlösheten, behövs det göras stora satsningar på barnverksamheten. Det är
viktigt att barnen behöver oss, och att vi ser till att få goda biblioteksanvändare. Annars
kommer vi inte att ha några biblioteksanvändare i framtiden.

Det är kommer också vara viktigt att främja vuxnas läsande. När det gäller läsfrämjandet,
har biblioteken tappat mycket i sin IT-iver, dels inom barnverksamheten, men framförallt
inom vuxenverksamheten. Kanske vi måste gå tillbaka lite grann till sjuttio- och åttiotals-
idealen med mer läsfrämjande verksamhet. Skönlitteraturen är viktig för detta ändamål, så
vill man satsa mer på den verksamheten är skönlitteraturen jätteviktig. Annars hamnar vi i
ett ordlöst samhälle.

I anknytning till läsfrämjeri, är det också viktigt att försöka att hjälpa utsatta grupper, att
lotsa in dem, och visa vad för slags litteratur det finns för deras behov. Detta är också
betydelsefullt för att försöka motverka den kommande ökande segregationen.

Angående Internet och de elektroniska hjälpmedlen, kommer förmodligen bibliotekets
uppgifter att förändras mycket. En viktig ny uppgift kommer att vara att bygga biblioteks-
portaler på nätet. I dem kan vi samla ihop tjänster för våra nyttjare. Vi kommer att förse våra
databaser med lämpliga referenser och lämplig information, för att sedan kunna få ut detta
till våra användare i en passande förpackning. Vi kommer att kunna skräddarsy vissa saker,
erbjuda lämpliga designade ”paket”, som exempelvis kan bestå av särskilda artiklar, böcker
eller information ur databaser, vilka svarar mot nyttjarens behov. Detta tror jag kommer att
vara en stor förändring av verksamheten.
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I och med Internet ökar också möjligheterna för biblioteken att slå i kataloger över hela
världen. Tillgängligheten förbättras oerhört mycket!

Ytterligare en arbetsuppgift som kommer att bli vanligare för bibliotekarien i framtiden, är
den pedagogiska, att vara en slags guide till användandet av de nya möjligheterna. Det
gäller att satsa på att lära användarna, så att de kan få ut så mycket som möjligt av det
biblioteken har att erbjuda.

När det gäller bokens försvinnande, kommer dess minskade betydelse gissningsvis snart att
märkas beträffande kurslitteratur. Om upphovsrättsfrågorna löses, går det ju att tanka hem
kurslitteratur via nätet. Det är möjligt att biblioteken kommer att bli någon slags förmedlare
för det. Kanske biblioteken köper licenser och liknande, och då får lov att låna ut till ett visst
antal brukare under begränsad tid. Efter en bestämd tid förstörs filen med det lånade i
låntagarens dator. Sådant är tekniskt möjligt att göra, men det gäller att lagstifta om det.

Den här utvecklingen kommer troligen framförallt att märkas inom facklitteraturen. Det är
där de stora möjligheterna kommer att synas först. Jag betraktar inte de här möjligheterna
som ett hot mot biblioteken, utan snarare som en spridning av ordet.

Eftersom den moderna människan vill klara sig själv, vill vi på det här biblioteket ordna det
så att det inte ska vara nödvändigt att be om hjälp, om man inte själv vill det. Vi har mycket
självbetjäning, robotar och liknande. Vi försöker också ordna allt material så överskådligt
som möjligt.

I ett samhälle där arbetstider och livsstilar varierar mycket, vore en ökad tillgänglighet med
mer flexibla öppettider önskvärt. I ett sådant samhälle fungerar en alltför stel tidsindelning
inte så bra.

IP 3:

Internet påverkar vår verksamhet mycket. Tidigare hade biblioteken vissa källor, till
exempel uppslagsverk. Vi visste vart vi skulle gå. Sedan kom databaserna, och det var
biblioteken som hade dem, men sedan när nätet kom, så har ju användaren allting hemma.
Detta gör att vi  professionella i framtiden måste se till att ligga steget före. De som inte
klarat av att söka hemma, kommer till biblioteket.

Överhuvudtaget är det numera, när användarna kan göra så mycket hemifrån, det personliga
mötet det mervärde vi kan ge på biblioteken. Detta måste vi fokusera på, låta bli vår profil.

Internet gör också att biblioteken måste vara duktiga på att verkligen söka källor på olika
sätt. Det är inte bara att gå ut på nätet och surfa. Det kommer också att bli viktigt att värdera
länkar och källor. Att vara neutral är inte det ideala för en bibliotekarie längre. Biblioteken
måste kunna värdera och garantera länkarna. Det har kommit in en helt annan dimension i
verksamheten.

Globaliseringen hör samman med Internet, och det är ju det här med att området där du kan
söka källor växt enormt, vilket också lett till att det blivit svårare att överblicka materialet.
Ofta svårt att faktiskt veta var det kommer ifrån.
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Intresset för det lokala har också vuxit enormt. Det har aldrig tidigare varit så intressant med
det lokala som det är nu, vilket troligen beror på att många känner en rotlöshet och hem-
löshet i samhället, i och med att allt blivit så stort.

Biblioteken har en jätteviktig funktion som överbryggare för integrationen och mång-
kulturellheten. Där finns tidningar och tidskrifter från hela världen. Alla möts där, och
möjligheter till att börja prata med varandra finns hela tiden. Till exempel kommer
pensionärer till biblioteket som aldrig annars ser en invandrare.

Angående segregationen med ordet, har biblioteken som en jätteviktig uppgift att främja
språkutvecklingen. Annars tappar vi språket.  Det är väsentligt att få ungdomarna att själva
bli engagerade.

När det gäller mediasituationen, så är det viktigt att biblioteken är med och slåss i media-
bruset, ser till att hänga med. Marknadsföring av vår kompetens är viktigt.

Beträffande den problembaserade inlärningen, ställer sig biblioteken frågan om hur de ska
möta detta nya behov av biblioteken hos användarna.

Kunskapslyftet har förändrat biblioteksverksamheten väldigt mycket, då det har lett till att
antalet ovana besökare ökat. Dels hade vi inte den litteratur de behövde, och dels var vi
ovana att arbeta med dem. Detta har gjort att vi fått ändra vårt arbetssätt. Vi har till exempel
speciella kurser för dem.

Det här med EU. Intresset för det är stort på biblioteket, samtidigt som man vill veta allt om
det lilla, det lokala. Vi har på detta bibliotek inrättat en särskild EU-information.

Angående det nyvaknade intresset för biblioteket, så har samarbetet med olika företag ökat,
samtidigt som också samarbetet med kommunen ökat. På detta bibliotek har vi, förutom
EU-information, också ett miljöbibliotek, vilket miljöförvaltningen hjälpt till att bygga upp.
Vi har också haft en advokatjour.

Behovet av generalistkunskapen, men också den mer specialiserade kunskapen på fack-
avdelningarna kommer att öka.

Beträffande  bibliotekets popularitet, så är en viktig del av verksamheten också att
marknadsföra biblioteket, visa på möjligheterna. Det är också viktigt att biblioteket hela
tiden hänger med och ser möjligheterna, ser till att bli en naturlig samarbetspartner i många
olika sammanhang.

Det ökade intresset för biblioteket, kommer förmodligen också att medföra ett stigande antal
besökare.

E-böckerna är en av de saker biblioteken behöver fundera över hur de ska möta. Dock är
det, också vad det gäller detta, viktigt att hänga med i samhällsutvecklingen.
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����+XU�I|UEHUHGHU�VLJ�GHW�KlU�ELEOLRWHNHW�I|U�VDPKlOOVI|UlQGULQJDUQD"

IP 1:

Vid planeringen för nybyggnationen tänkte vi på kunskapens betydelse i det nya samhället,
och då blir tillgängligheten viktig, en tillgänglighet för alla grupper.

Vi förberedde oss på att det här ska vara ett hus för informationsförmedling.

Vi räknade också med att detta ska vara en plats där studerande kan sitta och arbeta.

För lusten att bilda sig, kommer biblioteksmiljön att ha stor betydelse. Det är väsentligt att
den är stimulerande. Det ska vara en lockande och trevlig miljö, en plats för avkoppling,
utan några krav.

De många förändringarna i samhället gör, att det är viktigt att biblioteket förbereder sig för
och hänger med beträffande nya medier.

Redan nu börjar vi förbereda oss på det ökande trycket på kurslitteratur.

Vid nybyggnationen togs också det minskade utrymmesbehovet för medierna med i
beräkningen.

Beträffande oron för att barn och ungdomar kommer att läsa allt mindre, så jobbar
biblioteket med att utforma olika former av läsprojekt.

Biblioteket undersöker också hela tiden möjligheter till att vidga sina uppgifter, till exempel
genom att hjälpa företag med informationssökning, eller att sträva efter att bli ett samhällets
centrum där man söker information.

Vi har utökat antalet datorer, vilket dels förbättrar besökarnas möjligheter att söka
information själva, och dels gör det möjligt för biblioteket att ha visningar och utbildningar i
informationssökning för ett större antal.

I dessa kurser betonas det kritiska tänkandet.

Vi har också för personalen införskaffat apparatur som dels underlättar arbetsskador, och
dels gör att det blir mer tid över för att hjälpa brukarna att hitta information. Också tiden för
att kunna vara ett redskap för att hjälpa brukarna att sålla bland all den omfattande
information som kan erhållas från så många källor nu för tiden.

Dessutom har vi börjat att fundera på hur vi bäst kan förbereda oss för den kommande
befolkningsstrukturens förändring, det vill säga, hur vi bäst kan tillvarata de nya
pensionärernas intressen.
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IP 2:

Antalet besökare ökar hela tiden. Vi har satsat på ett stort antal robotar, för att låta
personalen göra viktigare saker, vilket bland annat också gör att vi kan hålla en hög
bemanning.

Vi har satsat på att besökaren ska kunna möta ännu fler personer i biblioteket, vilka kan
förmedla information och därmed vägen till kunskap.

Den kunskapsförmedlande uppgiften har blivit ännu viktigare, och ett krav från våra
nyttjare. I samband med detta har vi vid rekryteringen av personal satsat på att
bibliotekarierna ska kunna få bli ämnesspecialister.

Eftersom människor i det framtida samhället kommer att ha mer flexibla arbetstider, satsar
vi på att tillgängligheten ska bli större vad det gäller öppettiderna. Vi vill gärna att det ska
bli möjligt att hålla öppet även sena kvällar.

Beträffande ordlösheten, satsar vi medvetet på barnverksamheten. Vi tänkte mycket på den
när vi planerade nybyggnationen, vilket resulterade i att barnavdelningen placerades
centralt, lättillgängligt och väl synligt utifrån med fönster ut mot gatan.

Vi vill också göra satsningar för att främja vuxnas läsande. Skönlitteraturen är betydelsefull
för detta, så här på biblioteket satsade vi vid ombyggnaden på att ge skönlitteraturen en egen
avdelning.

Vad det gäller den ökande segregeringen och behovet hos utsatta grupper, har vi här till
exempel gjort en ganska stor satsning på uppsökande verksamhet, då vi använder oss av
personalgrupper på ålderdomshem, handikapporganisationer och liknande.

Vi kommer att erbjuda fler tjänster via webben i framtiden. Detta för att utveckla
bibliotekets tillgänglighet. Brukarna är då inte lika beroende av bibliotekets geografiska
läge, och därtill är de inte heller lika beroende av att arbetstider och liknande ska passa ihop
med bibliotekets öppethållande.

Vi utvecklar byggandet av biblioteksportaler och särskilt, för olika behov, designade
skräddarsydda ”paket”, i vilka vi förser databaser med lämpliga referenser och lämplig
information.

IP 3:

Det stora intresset för biblioteket, leder också till att antalet besökare förmodligen kommer
att stiga. Vid nybyggnationen tänkte vi mycket på att bygga för framtiden, och att det skulle
bli ett stort bibliotek, med kapacitet att ta emot väldigt många besökare.

När det gäller segregationen med ordet, däribland oron för att barn och ungdomar inte läser
så mycket, och att konkurrensen med andra medier kommer att öka,  har vi här satsat på en
särskild litteraturavdelning för de lite äldre ungdomarna. I anslutning till denna anordnar vi
också skrivarverkstäder och särskilda program. Vi ser förebilder, exempelvis musikartister,
som ett bra hjälpmedel att få ungdomarna att bli engagerade. En gång kom till exempel
rapartisten Petter hit och talade om vikten av att läsa, och av att ha ord, för att kunna
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uttryckas sig, till exempel när man gör musiktexter. Detta fick ett stort genomslag. Han kom
att fungera som en förebild.

Beträffande konkurrensen med alla andra medier i samhället, är det viktigt att visa att vi
finns, att överhuvudtaget marknadsföra biblioteket. Vi satsar på att se till att vara med, och
tala om vad vi är proffs på. På så sätt strävar vi mot att bli den naturliga samarbetspartnern,
att i kommunen få vår naturliga plats.

Eftersom besökaren kommer att kunna göra så mycket själv hemifrån via nätet, är det vi kan
erbjuda ett mervärde. Detta mervärde är det personliga mötet, att vi möts öga mot öga, i en
informationsdisk eller nere i expeditionen. Det här måste bli vår absolut viktigaste profil,
och vi jobbar mycket med de bitarna som hör till detta.

����6HU�GX�QnJUD�VNLOOQDGHU�PHOODQ�EHJUHSSHQ�LQIRUPDWLRQ��NXQVNDS�RFK
ELOGQLQJ"

IP 1:

Information är något som man inhämtar, medan kunskap är något som införlivas i ens
tänkande.

Kunskap är mer fokuserad än bildning. Ofta söks kunskapen med en uppgift för arbete eller
studier i åtanke, medan bildning mer är ett förutsättningslöst kunskapsinhämtande.

Bildning innebär ofta att man lär sig saker mer för nöjes skull än för att de ska vara nyttiga
till någonting särskilt. Det handlar om OXVW�att bilda sig. Till biblioteket går man utan att man
vill ha svar på någon bestämd fråga. I stället kanske man flanerar runt och plötsligt dyker
det upp  något som verkar spännande.

IP 2:

Information betyder att man får kännedom om något, om en viss mängd fakta. Det är något
väldigt ytligt, men det är en nödvändig del i processen att nå kunskap.

Kunskap är betydligt djupare än information, och är det som är något att ha. Massmedier
sysslar till exempel inte med kunskap, utan bara med information. Biblioteken försöker
förädla information till kunskap.

För det vara bildad måste man ha viss kunskap, men bildning är inte liktydigt med kunskap,
utan bildning syftar till en omvandling av hela människan.

IP 3:

Information är något du söker. Det är ett snabbt möte, då du får information om många olika
saker.

Likaså innebär kunskap ofta att du söker något. Den innebär också snabba nerslag i olika
ämnen, men man går lite mer på djupet beträffande det man vill veta mer om.
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Bildning är att verkligen ha ett djup i sin kunskap. I stället för att, som inom vissa
utbildningar, göra många snabba nerslag, så innebär bildning i stället att man mer
koncentrerar sig till ett fåtal ämnen, men går desto mer på djupet. Den är ett komplement till
utbildning, och kan vara förkovran på många olika sätt.

����bU�GHW�YLNWLJW�PHG�ELOGQLQJ"�,�Vn�IDOO�YDUI|U"

IP 1:

Bildning är viktigt. Jag tror att vi lever ett rikare liv om vi varvar plikt och måsten med lust.
Lust är grunden för all inlärning. Det jag vill veta mer om, behöver jag aldrig plugga in.

Därtill medför bildning förhoppningsvis också att vi exempelvis får vidare referensramar,
blir mer toleranta och fattar bättre beslut.

Bildning medför också kunskap om vårt gemensamma kulturarv, vilket är viktigt för att ge
oss gemensamma referensramar.

IP 2:

Bildning behövs i samhället, eftersom bildning är det enda sättet att nå en värld i harmoni,
utan ondska och förtryck.

IP 3:

Bildning är viktigt för att få ett djup i sin kunskap. Och den är viktig för språkutvecklingen.

����+XU�VHU�IRONELEOLRWHNHWV�I|UKnOODQGH�WLOO�ELOGQLQJ�XW"

IP 1:

Biblioteket representerar bildning, då det samlade kulturarvet, de nya aktuella forsknings-
rönen och den samtida litteraturen finns samlad där.

Läsning av skönlitteratur är viktig för bildningen.

IP 2:

Folkbibliotekens uppdrag är att främja bildning och att förmedla kunskap.

Där skolans och universitetens bildande tar slut, tar folkbiblioteken vid. Folkbiblioteken är
kunskapsbanken för den bildning som sker i egen regi.

IP 3:

Biblioteket har till uppgift att bilda allmänheten.

Det livslånga lärandet är viktigt, det vill säga allt det som du lär dig efter att du slutat den
obligatoriska skolan. För detta har facklitteraturen en stark ställning.
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Också skönlitteraturen viktig, framförallt för språkutvecklingen och förströelsebehovet.
Förströelse är i sig inte bildning, utan det är mer nöjesläsning, till exempel, men den kan
leda till att man går vidare och vill veta mer, och då blir det bildning.

Bildning via biblioteket sker dels genom litteratur, men även i form av kurser, traditionella
föreläsningar och kunskapsinhämtande via nätet.

Även alternativa medier kan ha en bildande funktion, till exempel musik och film. Detta
gäller särskilt förströelsebehovet.

����9DG�WURU�GX�NRPPHU�YDUD�YLNWLJW�DQJnHQGH�IRONELEOLRWHNHWV
I|UKnOODQGH�WLOO�ELOGQLQJ�L�IUDPWLGHQ"

IP 1:

De senaste åren har det pågått en debatt om att bristen på bildning bland unga högskole-
studerande är märkbar. Vissa högskolor har infört obligatorisk läsning av skönlitteratur för
studenterna.

När det gäller bildning och vårt gemensamma kulturarv, märks det tydligt i umgänget med
andra kulturer. Läsning av svensk skönlitteratur torde vara ett utmärkt sätt för invandrare att
lära känna Sverige och svenskarna.

Det är också vanligt att bildning sker på egen hand, och denna form av kunskap tror och
hoppas jag kommer att öka i framtiden.

För alla tre punkterna ovan, kommer biblioteket att ha en viktig roll att spela i framtiden.

Bibliotekens satsningar på informationssökning har varit och är nödvändiga, men det är
viktigt att skönlitteraturen inte hamnar i skymundan.

En stimulerande biblioteksmiljö att vistas i, tror jag är viktig för en ökning av lusten att
bilda sig för det egna nöjets skull.�Denna lust kan också främjas genom att medierna
presenteras på ett lockande och aptitretande sätt.

IP 2:

Kunskap är makt. För att klara sig bra i dagens och framtidens  samhälle, behöver
människorna  mycket kunskap, och bibliotekets uppdrag kommer fortsatt att vara att främja
bildning. Det gäller att förvalta och utveckla detta uppdrag.

Den ökade segregeringen gör också att vissa grupper, exempelvis invandrare, handikappade,
äldre, barn och arbetslösa, har svårare att hävda sig i samhället. Biblioteket har ett ansvar för
att förse dessa grupper med ”ammunition” i form av ordet, upplevelser, information
etcetera.
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IP 3:

Det livslånga lärandet har fått alltmer plats på biblioteken, och facklitteraturen kommer
fortsatt att ha en stark ställning. Det satsas emellertid också på skönlitteratur och
förströelseläsningen, eftersom det är så viktigt för språkutvecklingen.

Skönlitteraturen håller på att återta viss förlorad mark gentemot andra medier. Till exempel
har det börjat märkas en mättnad vad det gäller film de senaste åren.

Dock kommer förmodligen också de alternativa medierna att ha betydelse för den framtida
bildningen, framförallt vad det gäller förströelsebehovet.

����+XU�VHU�IRONELEOLRWHNHWV�I|UKnOODQGH�WLOO�IRONELOGQLQJ�XW��RFK�KXU
NRPPHU�GHW�DWW�VH�XW�L�IUDPWLGHQ"

IP 1:

Folkbildning har länge varit viktig inom folkbiblioteksverksamheten, och jag tycker en
tendens kan märkas, att den kommer att fortsätta att vara betydelsefull i framtiden också.

Vidare hänvisar jag till mina svar om bildning.

IP 2:

Mycket kunskap kommer att krävas i det nya samhället, men var kan människor hitta den?
Skolan kommer inte att räcka till. Oerhört många kommer att bilda sig av egen kraft.

Folkbildning behövs ännu mer nu än förr. Förvisso har bildningsnivån i samhället ökat, men
samtidigt finns det oerhört många människor som söker kunskap.

Min fasta övertygelse är, att där skolans och universitetens bildande tar slut tar den så
kallade folkbildningen vid. Folkbildning är en bildning som sker i egen regi. Folkbiblioteket
är ett bra ställe för folkbildning, och det kommer det att fortsätta att vara i framtiden, om vi
ser till att förvalta och utveckla vårt uppdrag.

Jag hoppas verkligen vi kommer att hålla oss intressanta i denna roll. Än så länge är inte
Internet någon jättekonkurrent till oss.

Kunskapen kan vara svår att hitta, att få ordning på. Bibliotekariernas roll som pedagog
kommer att öka i framtiden. Det kommer att satsas på att  lära användarna hur de ska
använda sig av de nya tjänsterna på ett bra sätt, att guida dem, så de kan få ut så mycket som
möjligt av det vi kan erbjuda.

IP 3:

Vi har en intern målsättning, i vilken folkbildningsaspekten är viktig, även om inriktningen
ser annorlunda ut nuförtiden. Vi använde ordet folkbildning, eftersom vi tycker det är
betydelsefullt att knyta an till vår bakgrund. Folkbiblioteken har ju alltid stått för folk. Det
var kyrkan, skolan och biblioteken tillsammans. Vi är en produkt av kyrkan,
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studieförbunden och sådant. Det är mycket viktigt att föra det historiska arvet fram mot
framtiden.�

I framtiden kommer biblioteket att ha en folkbildande funktion. Emellertid kommer
folkbildningen att se annorlunda ut. Tidigare har folkbildning varit något som mestadels
skett i form av studiecirklar och föreläsningar. Numera sker kunskapsinhämtandet till stor
del via nätet i stället. Det sker också genom våra kurser i massor av olika slags ämnen.
Också de traditionella föreläsningarna har vi sett att det blivit ett otroligt stort behov av.
Behovet av att träffas är viktigt. Det räcker inte med att sitta hemma och surfa.

Vi har lyckats att uppfostra medborgarna att gå till biblioteket, och biblioteket har blivit
informationscentralen i folks medvetande. Sedan sjuttiotalet och framåt, har barn-
bibliotekarierna gjort ett fantastiskt jobb. Det har blivit naturligt att gå till biblioteket. Detta
gäller inte minst studenter, vilka verkligen utnyttjar alla chanser till läsplatser.

Dock är folkbiblioteket huvudsakligen till för allmänheten, för att bilda allmänheten. Vi har
ju både folkbibliotek och universitetsbibliotek i samhället, och det är viktigt att veta att
dessa har olika inriktningar. Folkbiblioteket är inte ett vetenskapligt bibliotek, och har
därför inte kravet på sig att köpa all kurslitteratur och sådant.

����+XU�VHU�VN|QOLWWHUDWXUHQV�UHVSHNWLYH�IDFNOLWWHUDWXUHQV�VWlOOQLQJ�XW�Sn
IRONELEOLRWHNHW"

IP 1:

Utlåningen av facklitteratur ökar jämfört med utlåningen av skönlitteratur. Många låntagare
söker kunskap när de ställer sina frågor till bibliotekspersonalen, och antalet informations-
frågor ökar mycket.

Biblioteket känner också av ett ökat tryck på kurslitteratur, då  det blir vanligare att studera
som vuxen, dels vad det gäller distansstudier, men också studier i allmänhet. Detta måste vi
skapa en beredskap för.

Det är förvisso inte direkt så att skönlitteraturen minskar, utan det är snarare så att fack-
litteraturen ökat. Det är relationerna som förändrats.

Emellertid är det fortfarande många som kommer bara för att låna en skönlitterär bok.

Hur det kommer att bli i framtiden, är svårt att säga. Kanske e-boken kommer att innebära
ett uppsving för skönlitteraturen? Det skulle man kunna tänka sig.

Det sägs att skönlitteraturen minskat, och att människor inte är intresserade längre. De vill
endast söka information. Är detta verkligen sant? Kanske är det i stället så att vi satsat mer
på informationssökning på senare tid?

Det är tydligt att den litteratur- och läsfrämjande verksamheten som praktiserades mycket på
sjuttiotalet har minskat.
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Bibliotekarieutbildningen har också förändrats mot att bli mer inriktad mot informations-
sökning, och de nyutkomna bibliotekarierna förefaller inte vara så intresserade av
läsfrämjande verksamhet, utan mer av informationssökning.

För att öka intresset för skönlitteraturen och förbättra dess ställning, måste vi förmodligen
hjälpa till och puffa på lite grann. Det är ett val. Ska vi värna om den skönlitterära boken
eller inte? Vi har redan nu till exempel Bokens dag, författarbesök och liknande, men
kanske behövs det ännu mer liknande projekt.

Jag tror att vi kommer att arbeta mer med att främja skönlitteraturen i framtiden. Detta har
kommit lite i skymundan, i och med att det har varit så mycket informationsfrågor, vilka tar
mycket tid. Det har inte varit hippt att gå ut och prata om böcker.

IP 2:

Redan för omkring tio år sedan gick utlåningen av facklitteratur om skönlitteraturen. Det är
ju ett tag sedan, och det var en stor förändring. Det har hållit i sig. Facklitteraturen är väldigt
stark. Den leder. Det både lånas ut och köps in mer facklitteratur.

Ändå har skönlitteraturen också en stark ställning. Det köps in mer skönlitteratur än
någonsin. Och det är ju intressant.

Det är väl egentligen inte så att skönlitteraturen direkt minskar, utan det är snarare
facklitteraturen som ökar.

Jag tror emellertid att vi kommer att få gå tillbaka lite grann till sjuttio- och åttiotalsidealen,
då man hade mer läsfrämjande verksamhet.  Det är något  som biblioteket tappat i sin IT-
iver.

För att inte ett ordlöst samhälle ska bli verklighet, måste vi satsa på läsfrämjande
verksamhet. För detta är skönlitteraturen jätteviktig.

IP 3:

Skönlitteraturens utveckling har redan ändrats. I mitten av nittiotalet satsade vi dåligt på
skönlitteratur, men nu satsar vi mer igen. Det känns som om skönlitteraturen är på väg
tillbaka.

Förströelseläsningen är viktig. Läser du inte skönlitteratur, får du inte ditt språk. Detta gör
att jag tror att skönlitteraturens ställning kommer att stärkas igen. Jag tycker man ser en
trend i den riktningen. Till exempel är de skönlitterära program vi ordnar alltid överbokade.
Det finns ett sug, men tyvärr har all tid och kraft  länge gått åt till det här med teknik. De
kurser vi ordnat har alla varit inom teknik.

Facklitteraturen är betydelsefull för det livslånga lärandet, men den är samtidigt ofta också
en njutning på samma vis som skönlitteratur. Detta är en förändring som skett under de
senaste 20 åren. Också facklitteratur kan vara förströelseläsning.
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�����+DU�VN|QOLWWHUDWXUHQV�UHVSHNWLYH�IDFNOLWWHUDWXUHQV�VWlOOQLQJ�QnJRQ
EHW\GHOVH�I|U�ELEOLRWHNHWV�V\Q�Sn�ELOGQLQJ"

IP 1:

Ja, jag tror att satsningen på facklitteratur och informationssökning har påverkat bildnings-
begreppet, även om vi på biblioteken mer än många andra värnar om skönlitteraturen.
Emellertid har stressen i samhället ökat, och många har inte längre tid att läsa för sitt eget
nöjes skull, inte ens om de varit bokslukare. Till exempel är eleverna i gymnasiet mer
stressade idag än för tio år sedan.

IP 2:

I takt med att facklitteraturen fått en allt starkare ställning, tror jag folkbibliotekens syn på
bildning jämnats ut. Jag kan tänka mig att folkbibliotekens syn på bildning tidigare hade en
mer tydlig bas i humaniora, medan den nu i högre grad även innefattar övriga fackområden.

Möjligen är detta en generationseffekt. Nyutbildade har inte i lika stor utsträckning en
bakgrund inom humaniora, utan andra ämnen har blivit allt vanligare. Detta handlar förstås
om en förändring i samhället, då biblioteket inte är någon isolerad ö.

IP 3:

Det livslånga lärandet har fått en allt större plats, och detta märks i och med att fack-
litteraturen har fått en starkare ställning.

Emellertid är facklitteraturen idag så mycket mer än vad den var för till exempel 20 år
sedan. Många fackböcker är nuförtiden en njutning på samma sätt som en skönlitterär bok
är.

Därtill kommer att det numera finns fler medier att välja mellan, också för bildningen. Det
handlar inte längre enbart om antingen facklitteratur eller skönlitteratur. Mycket av
förströelsebehovet kan tillfredställas genom musik, film, video och mycket annat.

Dock har det märkts en mättnad vad det gäller till exempel film de senaste åren, vilket har
lett till att skönlitteraturen återtagit viss förlorad mark.

�����6DPDUEHWDU�GHW�KlU�ELEOLRWHNHW�PHG�VWXGLHI|UEXQG�HOOHU�OLNQDQGH"

IP 1:

Vi samarbetar mycket med studieförbund och föreningar, och jag hoppas att det ideella
engagemanget inte minskar i framtiden, så våra samarbetspartners kommer att finnas kvar.

IP 2:

En del samarbete med studieförbund har vi. Till exempel har vi tillsammans med ABF–
Arbetarnas bildningsförbund, anordnat ett skrivarprojekt med ungdomar en vecka i sommar.
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I höst, och under nästa år, kommer också samarbetet kring författarbesök och liknande att
öka.

IP 3:

Det är viktigt att samarbeta men olika organisationer för att nå ut till alla samhälls-
medborgare.

När det gäller studieförbunden, samarbetar vi med dem på olika vis. Till exempel
beträffande den tidigare nämnda särskilda litteraturavdelningen för äldre ungdomar, har vi
ett nära samarbete med ABF, då skrivarcirklarna och programmen anordnas tillsammans
med studieförbundet.

Därtill har vi mer traditionella samarbeten med olika organisationer vad det gäller såväl
litteraturlistor som program.
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��7RONQLQJ�RFK�DQDO\V�DY�LQWHUYMXUHVXOWDWHW

I mina intervjuer framkom det mycket intressant, såväl vad det gäller samhällsförändringar,
och dessas påverkan på den framtida folkbiblioteksverksamheten, som på hur folk-
biblioteken förhållande till bildning ser ut och kommer att se ut i framtiden. Tyvärr räcker
inte denna uppsats omfång till för att gå djupare in på allt som framkom, utan jag har gjort
ett urval, vilket gjordes med hänsyn till vad jag betraktar som mest relevant för syftet med
uppsatsen.

����9LOND��I|U�IRONELEOLRWHNHW�YLNWLJD��VDPKlOOVI|UlQGULQJDU�VNHU�QX�HOOHU
NRPPHU�DWW�VNH�LQRP�GH�QlUPDVWH�WLR�nUHQ��RFK�KXU�SnYHUNDU�GH
ELEOLRWHNHWV�YHUNVDPKHW"

������,QIRUPDWLRQVWHNQRORJL

Intervjusvaren präglas mycket av informationsteknologins utveckling och dess betydelse för
den framtida biblioteksverksamheten. Framförallt handlar det om Internets anstormande
intåg i samhället. Enligt en av intervjupersonerna har tydligen allmän användning av datorer
förekommit förvånande tidigt, redan på 1970-talet, och att det riktigt nya är det här med
Internet. Här bör det påpekas att jag aldrig frågade henne hur pass avancerad den tidiga
datautrustningen var. Förmodligen var det inte fråga om någon särskilt komplicerad sådan.
Nåväl, när det då gäller Internet, menar intervjupersonerna att det medför en mängd olika
förändringar för verksamheten. För det första innebär det att tillgängligheten blir enormt
mycket bättre. Det går att söka i kataloger över hela världen, och användarna kan nå en
mängd olika tjänster via nätet även om biblioteket är stängt eller om det är geografiskt långt
till biblioteket. Detta håller biblioteken hela tiden på att vidareutveckla. Till exempel tror en
av intervjupersonerna att en viktig uppgift kommer att vara utformandet av biblioteks-
portaler designade efter användarnas behov.

Denna förbättrade tillgänglighet medför då också att användarna kan göra mycket hemifrån,
vilket gör att biblioteket måste ligga steget före när det gäller att söka information, eftersom
de som inte lyckas själva hemma kommer till biblioteket för att få hjälp. Särskilt en av
intervjupersonerna betonade detta som oerhört viktigt, att det är detta personliga möte vid en
informationsdisk, som ger biblioteket ett mervärde, och det måste bli bibliotekets viktigaste
profil.

Det har också kommit in en annan dimension i biblioteksverksamheten, då idealet att vara
neutral som bibliotekarie verkar ha tonats ner. I en värld där tillgängligheten till information
hela tiden ökar, kommer det att vara svårt för många att dels hitta just det de söker, men
också att avgöra vad som är bra och korrekt information. Här kommer biblioteken att spela
en viktig roll för värderandet och garanterandet av källor och länkar, menar intervju-
personerna. En personlig reflektion på detta, är att jag undrar om detta egentligen är så nytt.
Har det inte alltid varit så, att de som jobbat på biblioteket i det tysta ansvarat för urvalet av
den litteratur som funnits där? Visserligen har under tidens gång påverkan från politikerna
varit mer eller mindre stark, och även läsarnas önskemål har förmodligen haft viss inverkan,
men i slutändan har det ändå varit bibliotekarierna som gjort bokinköpen. Kanske det
snarare är så, att det numera kan talas mer öppet om det, att det faktiskt kommer att bli en
efterfrågad uppgift?
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En av intervjupersonerna säger också, att en uppgift för bibliotekarierna som kommer att bli
alltmer betydelsefull är den pedagogiska. Biblioteken måste förbereda sig för att satsa på att
lära användarna hur de kan få ut så mycket som möjligt av dessa nya möjligheter. En annan
intervjuperson säger att biblioteket har satsat på ett stort antal datorer, just bland annat för
ändamålet att möjliggöra kurser i informationssökning.

I samband med utlärandet av hur den nya tekniken kan användas nämns också behovet av
att betona det kritiska tänkandet.

Även om det i mina intervjuer inte uttryckligen talas om att informationen som sådan är och
kommer att bli allt betydelsefullare i framtiden, tolkar jag denna tonvikt på informations-
teknologins, framförallt Internets, betydelse i framtiden, som om också behovet av
information kommer att öka. För mig förefaller kopplingen oundviklig. Knyter jag då det
som framkommit i intervjuerna till det jag i den teoretiska delen tagit upp om hur det
framtida samhället kommer att se ut, stämmer det ganska väl överens med Niklas Lundblads
resonemang om ett av de nyckelord han beskriver det framväxande samhället med:
information, och det ökande behovet att kontinuerligt ta del av information. I anknytning till
det understryker han också behovet av att vara kapabel att dels tolka information och dels
göra ett urval av den. I mina intervjuer framgår det att detta kommer att vara några av
bibliotekens viktiga uppgifter i framtiden. I intervjuerna nämndes också förmågan till
kritiskt tänkande överhuvudtaget.

Det är kanske inte så konstigt, att informationstekniken, enligt mina intervjuer, förefaller
vara en av de saker som i hög grad upptar folkbibliotekens tankar kring framtiden. Som vi
kan se i kapitlet om samhällsförändringarna, menade Lundblad också att det är
informations- och kommunikationstekniken som är en av de saker som mest driver fram
samhällsutvecklingen idag. En som inte håller med Lundblad om detta, är Emin Tengström.
I samma kapitel har jag tagit upp att Tengström är skeptisk mot informationssamhällets
betydelse i det kommande samhället. Han menar att ordet information fått en oförtjänt
magisk betydelse, och hävdar att det finns ekonomiska intressen i samhället som tjänar på
att tekniken tillverkas, vilka har skapat myten om informationens betydelse.

I det här sammanhanget kan det också vara intressant och anknyta till vad Staffan Parnell
skriver om de två motsatta förhållningssätten i biblioteksdebatten, vilket jag skrivit om i
kapitlet som handlar om den framtida biblioteksverksamheten. Parnell menar att när den
framtida verksamheten på biblioteken diskuteras framkommer i huvudsak två ståndpunkter:
för det första, anpasslighet till samhälleliga och ekonomiska förändringar, vilket just nu
bland annat innebär en koncentration på informationssökning, och för det andra,
förvaltarskap av bibliotekets traditionella kulturpolitiska uppdrag, med värnandet av
folkbildningen som en viktig uppgift. I dessa tider, med denna intensifiering av
informationsteknologin och informationssökningens betydelse på biblioteken, är det
intressant att ställa frågan vilken ståndpunkt intervjupersonerna verkar förefalla anse deras
bibliotek stå närmast? Förmodligen är det inte antingen den ena eller den andra, utan många
gånger vacklar biblioteket säkerligen fram och tillbaka mellan dem beroende på vad det
gäller. Ändå går det inte att komma ifrån, att det här med informationsteknologi och
informationssökning verkar uppta mycket av bibliotekets energi.

Som en direkt följd av resonemanget ovan, är det naturligtvis också intressant att relatera
informationsteknologin i biblioteksverksamheten till folkbibliotekets förhållande till folk-
bildning. I kapitlet som handlar om det, har jag skrivit att Angela Zetterlund menar att det



                                                                                     67

tema som dominerar debatten angående  förhållandet dem emellan är informations-
teknologin. I och med datautvecklingen har biblioteken fått bättre hjälpmedel att förmedla
och tillgängliggöra information. De frågor som bland annat togs upp var att biblioteken bör
tänka på sin folkbildningsuppgift vid utformandet av webbsidor och länksamlingar, och om
biblioteken ska samarbeta mer med studieförbund när det gäller IT-utbildning till med-
borgarna. Detta knyter jag till vad intervjupersonerna berättar om kommande biblioteks-
uppgifter. Det gäller till exempel utformandet av webbtjänster och de specialdesignade
portalerna. Och en koppling går också att göra beträffande vikten av att lära användarna hur
de ska handskas med den nya tekniken.

Också i kapitlet om folkbildning i det nutida och framtida samhället har jag kommit in på
det här med vikten av att lära sig använda informationsteknologin på ett bra sätt. Där skriver
jag om Tove Persson, som menar att folkbildningen länge har varit effektiv när det gällt att
lära människor hantera nya företeelser. Informationsteknologin anser hon vara en sådan
nyhet, för vilken folkbildningen kommer att spela stor roll, eftersom det  i ett samhälle som
grundas mer och mer på informationsteknologi, kommer att finnas ett stort behov av att lära
sig hantera teknologins redskap, och söka och sovra. Risken finns annars, att man hamnar
utanför nätverket, vari all kommunikation försiggår.

������.XQVNDS

Kunskapens ökande betydelse i samhället genomsyrar  intervjuerna. För det mesta pratar
intervjupersonerna uttalat om att vi kommer att leva i ett kunskapssamhälle, vilket de
förklarar som att behovet av kunskap för att klara sig i samhället ökar, fler och fler kommer
att studera, och vi kommer att arbeta allt mer med tjänster och informationsöverföring.
Emellertid talar de också allmänt om det, som att kunskapsbehovet kommer att öka.
Intervjupersonerna tar upp olika aspekter kring detta ökade kunskapsbehov. Det kan vara i
form av kurser och kompetensutveckling, men ofta menar de att vi kommer att vilja
fortbilda oss själva. Jag får också intrycket av att det livslånga lärandet kommer att bli
vanligare. Även om det inte uttryckligen betonas, far det förbi då och då i olika samman-
hang. Lusten att bilda sig för sitt eget höga nöjes skull, verkar därtill vara något som tilltar
alltmer.

För folkbibliotekets del, kommer det här att innebära att dess status höjs, antalet besökare
ökar, men också att det ställs högre krav på det vad det gäller tillhandahållande av kurs-
litteratur och vikten av att förändras och hänga med i mediautvecklingen. Det kommer
också att medföra mycket högre krav på bibliotekspersonalen vad det gäller att söka, sovra
och värdera information, och därtill måste det finnas både de som har mycket generell
kunskap och de som har mycket specialiserade ämneskunskaper.

Utifrån mina intervjuer, förefaller biblioteken redan i dag tänka på detta ökade krav på
ämneskunskaper då de rekryterar personal. Vikten av att ta till sig nya medier i ny form
betonas också hela tiden, att det är viktigt att hänga med. Det arbetas också på att försöka
utforma biblioteken och de nya hjälpmedlen så att tillgängligheten till information och
kunskap ökar för alla grupper i samhället. Vidare verkar det också som om de försöker
förbereda sig inför det kommande ökade trycket på kurslitteratur. Miljön på biblioteket
verkar de också tänkt en hel del på när de planerade sina nybyggnationer, att de ska rymma
många människor, inklusive studenter, att det ska vara en plats för informationsförmedling,
men också att det ska vara en inbjudande miljö.
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Kunskap är ett annat av Lundblads nyckelord i kapitlet om hur det framtida samhället
kommer att se ut. Jag har där skrivit, att han betraktar kunskap som det viktigaste av de
nyckelord han tar upp. Begreppet är betydelsefullt, därför att kunskap och produktionen av
den är mer centralt i samhället än vad det någonsin varit. Han menar att samhället blir mer
och mer komplicerat, och därför behöver det också mer sofistikerad och förfinad kunskap
och utveckling. Kunskap har alltid varit viktigt, men han menar att det som gör vår tid
speciell, är att det aldrig tidigare varit så många som arbetat med kunskap som det är nu.
Detta är just också en av de saker som tas upp av mina intervjupersoner som kännetecken på
att vi lever i ett kunskapssamhälle. Vidare framhäver han utbildning och lärande som
centralt i det framtida samhället. Det är alltså kanske inte särskilt underligt att biblioteken
fokuserar så mycket på kunskapen och kunskapssamhället.

I samma kapitel har jag tagit upp Tengströms syn på kunskap och det framtida samhället,
vilken jag tycker väcker intressanta tankar. Han är mer positiv till bilden av samhället som
ett kunskapssamhälle, än till ovan nämnda informationssamhälle, eftersom han menar bilden
av kunskapssamhället är betydligt mer komplex. Dock godtar han inte heller helt och fullt
termen kunskapssamhälle. Också detta sätt att beskriva samhället, kopplar han samman med
att det finns intressenter som gärna odlar myten, eftersom de tjänar på det, i det här fallet
menar han intressenterna vara de som har lång utbildning eller tillhandahåller sådan. Kan
det vara så, att också biblioteket gärna hjälper till att odla denna myt, eftersom det
naturligtvis ligger i dess intresse att människor har ett kunskapsbehov? Kan det vara en
anledning till att kunskap genomsyrar intervjuerna? Det är ingenting jag kan svara på, men
tanken uppkommer.

I intervjuerna talas det om att människor behöver mycket kunskaper för att klara sig i det
framtida samhället. Detta anser jag går att koppla till Bernt Gustavssons tal om att bildning
och demokrati hör ihop, vilket han gör i kapitlet om bildning i det nutida och framtida
samhället. Han går tillbaka ända till det klassiska Grekland med dess stadsstater, i vilka
bildningen praktiserades som fri livsform, och syftade till medborgarna skulle få ökade
kunskaper så de kunde delta i samhällets angelägenheter på ett bättre sätt. Detta kanske kan
bli en viktig uppgift för bildningen i ett samhälle, där det krävs allt mer kunskaper?

Då befinner vi oss inte heller långt bort från det medborgarbildningsideal, som både
Gustavsson och Thomas Ginner tar upp, vilket jag redogör för i kapitlet om vad bildning är.
Denna bildningssyn hade som syfte att forma människorna till nyttiga samhällsmedborgare,
vilka kunde medverka i till exempel politiska arbetsformer. För mig verkar detta i hög grad
ligga nära det som sägs om kunskapsbehovet i intervjuerna, och bibliotekens förberedelse
för det behovet.

I intervjuerna talas det också om lusten att bilda sig för nöjes skull, att biblioteket kan
besökas utan något bestämt mål med det. Detta är en helt annan dimension av bildningen,
och den tycker jag ligger lite närmare det nyhumanistiska bildningsidealet, i vilket den fria
personlighetens utveckling var en viktig del. Dock skedde bildningen inom den bildnings-
synen inte på egen hand, vilket jag tycker mig märka att den gör utifrån vad som sägs i
intervjuerna. Enligt dem verkar det som om människor i stor utsträckning kommer att
förkovra sig av egen kraft.

När det i intervjuerna pratas så mycket om kunskapens betydelse, är det intressant att fråga
sig vad som egentligen kommer att betraktas som kunskap i framtiden, och hur förhållnings-
sättet till den bör vara. Detta talar Millenniekommittén mycket om, vilket jag skrivit om i
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kapitlet om bildning i det moderna samhället. Bland annat talas det där om hur fort
kunskapen förändras nuförtiden. Sven-Eric Liedman säger att vetandet ständigt förändras
och att det växer oerhört snabbt. Vidare menar han att det är tre saker som karaktäriserar
kunskap, och det är sammanhang, kritik och förmåga att använda kunskap på rätt sätt. Detta
hör mycket ihop med det som framkommit i intervjuerna, att det kritiska tänkandet är
viktigt, särskilt i anknytning till informationssökning, och vikten av att lära sig hantera de
nya hjälpmedlen att söka, sovra och värdera kunskap. Detta kommer att vara en betydande
uppgift för folkbiblioteksverksamheten. Också Lars Å. Hanson talar om vikten av att
ifrågasätta kunskapen, att den aldrig är säker. Vikten av det kritiska tänkandet  går igen hela
tiden.

Liedman menar också att det finns kunskap som inte förändras snabbt, så kallade rot-
kunskaper, ett slags grundkunskaper. Det är denna slags kunskap han menar ger samman-
hang, och kraften i all slags bildning bör läggas på rotkunskaperna, inte detaljkunskaper.

Thomas Östros tar i detta samtal upp det livslånga lärandet, och menar att det hör ihop med
att kunskapen snabbt förändras, och att det bör diskuteras vilka verktyg som kan komma att
behövas i ett snabbt föränderligt samhälle. Det kommer att bland annat vara nödvändigt att
kunna  abstrahera, kunna finna samband, använda teorier och resonera kring svåra frågor.
Som jag tolkar detta, är det livslånga lärandet enligt honom i första hand nyttobetonat, och
ligger i min mening ganska nära det förut nämnda medborgarbildningsidealet.

Även Maj Klasson tar upp det livslånga lärandet, vilket jag skriver i kapitlet om  folk-
bibliotekets förhållande till folkbildning. Hon ser det livslånga lärandet som en process,
vilken pågår livet igenom. Hon knyter det hårt till den traditionella folkbildningen, genom
vilken målet varit att mobilisera medborgarna inför samhällsförändringar. Hon menar också
att folkbiblioteken bör fundera på vilken roll de ska spela i det här sammanhanget. Vilken
roll kommer biblioteket att ha? Utifrån mina intervjusvar, får jag intrycket att det dels
handlar om att främja samhällsnyttan, men också att det i hög grad handlar om att under-
stödja människors egna personliga utveckling, deras fria förkovran. Detta sistnämnda tar
inte Östros och Klasson upp.

)RONELEOLRWHNVPDQLIHVWHW  omtalar också det livslånga lärandet, vilket jag påtalat i kapitlet
om folkbiblioteksverksamheten i framtiden. Manifestet framhåller folkbiblioteket som ett
lokalt kunskapscentra som en av förutsättningarna för detta livslånga lärande. Det här för
oss över på det som jag vill avsluta denna del av analysen med. Eftersom det är biblioteket
mina intervjuer gäller, tycker jag  något bör sägas om hur denna betoning  på kunskap
kommer att påverka verksamheten på biblioteken. Det som framhålls i manifestet är en av
de saker jag vill ta upp i anslutning till det här, eftersom jag tycker det går att relatera till
mycket av det som sas i intervjuerna. Om det är så att biblioteket kan utvecklas till ett lokalt
kunskapscentra, leder det med stor sannolikhet till att bibliotekets status höjs, men
förmodligen kommer det också att ställas högre krav på det när det gäller tillhandahållande
av medier och takten för att hänga med i utvecklingen. Allt detta påtalades i intervjuerna.
Något annat som också framkom i intervjuerna, är att kraven på bibliotekspersonalen också
kommer att höjas väsentligt. Detta är förstås en naturlig följd, om biblioteket kommer att
utgöra ett kunskapscentra, särskilt i dessa tider då kunskapsmängden i världen tycks öka
hela tiden och dessutom byts ut snabbare.
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Trots att kunskap verkar förväntas vara en av de pelare i framtiden som upprätthåller
samhället, verkar det ändå finnas en stor oro på folkbiblioteken, för att det ska uppstå en
ordlöshet i samhället. Hur kan detta komma sig? Enligt mina intervjupersoner, finns risken
att den uppväxande generationen håller på att förlora sitt språk. De menar att läsandet bland
barn och ungdomar minskat de senaste åren, vilket de hänför till att boken har många andra
konkurrerande medier i samhället, exempelvis TV, video, datorer och dataspel. Dessa
medier behöver visserligen inte i sig vara fattiga beträffande språket, men den djupa språk-
upplevelse som fås genom läsning av skönlitteratur uppnås sällan. En av intervjupersonerna
tar också upp oron för att även vuxna läser mindre. Det talas om risken för en segregering
med ordet, att det kommer att uppstå en klyfta mellan de människor som är duktiga på att
uttrycka sig och de som inte är det.

Som jag förstår det, har biblioteken insett att något måste göras. De har börjat satsa mer på
läsfrämjande verksamhet, vilken under ett antal år kommit i skymundan för all
koncentration på informationsförmedling. Olika läsprojekt för barn- och ungdoms-
verksamheten utarbetas, och satsningar på skönlitteraturen görs. Skönlitteraturen verkar
betraktas som oerhört viktig för att främja läsandet.

Den explicit uttalade oro för just språket i framtiden finner jag inte när jag studerat olika
forskare som uttalar sig om de framtida samhällsförändringarna. Däremot finner jag en oro
för att det ska uppstå en klyfta mellan de som har kunskap och de som inte har det. Denna
oro tror jag kan knytas också till oron för att det blir ett gap mellan de som kan uttrycka sig
och de som har svårare för det. Tengström menar i kapitlet om hur det framtida samhället
kommer att se ut, att risken för att det i ett kunskapssamhälle uppkommer stora sociala
klyftor mellan dem som ligger på olika nivåer vad det gäller utbildning och kunskap. Även
om han själv är optimistisk i fråga om detta, menar han att det finns de som menar att
kunskapssamhälle bara är en vision för ett fåtal. Om det är så att mina intervjupersoners oro
är befogad, förefaller risken för klyftor i samhället relevant.

Knyter jag an denna oro för läsningen och språket i framtiden till de olika bildningsidealen,
nämns inte läsning och språkfärdigheter i dem som det primära för själva språkutvecklingen.
Dock tar Gustavsson och Ginner, i kapitlet om vad bildning är, upp vikten av språkstudier
när de var och en på sitt sätt redogör för det nyhumanistiska idealet. Språkstudier sägs där
dels vara bra för språkbruket, men framförallt är de bra därför de tränar själens och tankens
klarhet. Självbildningsidealet verkar ändå vara den bildningssyn, som lägger störst vikt vid
själva läsningen, då den utgör ett av de viktiga stegen i detta ideals genomförande, eftersom
läsningen bör anammas som livsform. Dock var det inte så noga exakt vad som lästes. De
personer jag intervjuade förespråkar särskilt skönlitteraturen. Hur som helst, för själv-
bildningsidealet var läsning viktigt, och biblioteken spelade en viktig roll i sammanhanget.
Kanske kan det komma att bli så nu också?

Ja, då har en del sagts om samhällsförändringarna och deras påverkan på folkbibliotekets
framtida verksamhet, men var hamnar bildningen i allt detta nya?
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När jag nu går in mer på själva bildningen, börjar jag märka intressanta skillnader intervju-
personerna emellan. Vid en kort beskrivning av innebörden av ordet bildning skiljer de sig
förvisso inte åt så mycket. Helhetsmässigt får jag intrycket att de alla anser bildning vara en
djupare kunskap än vad endast kunskap är. Kunskap beskrivs som att det handlar om att
söka målinriktad, nyttobetonad kunskap om många olika slags ämnen, medan bildning
förefaller vara ett mer förutsättningslöst lustbetonat sökande med en djupare koncentration
på ett fåtal ämnen. Alla verkar de också vara av åsikten att både kunskap och bildning är
mer värt än information. Inte på så sätt att information skulle vara värdelöst, utan snarare
som att information måste förädlas till kunskap, så att det införlivas i människors tänkande.

Skillnaderna uppkommer först när frågan om varför bildning är viktigt ställs. De fokuserar
på olika saker. Två av intervjupersonerna talar om att bildningens betydelse i världen i stort,
att den bidrar till harmoni i världen, att den minskar ondska och förtryck, och att den medför
vidare referensramar, som gör människor mer toleranta och bättre på att fatta bra beslut. En
av dessa personer förefaller förvisso också betona den enskilda människan och bildning, då
hon menar att bildning ger oss ett rikare liv och utgör grunden för all inlärning, eftersom den
bygger på lusten och nöjet att bilda sig. Den tredje personen verkar mer fokusera på den
enskilda människan och kunskap, och menar att bildning ger ett verkligt djup i kunskapen
och dessutom främjar språkutvecklingen.

Detta var intervjupersonernas kortfattade svar på hur de allmänt betraktar begreppet
bildning. Om jag kopplar deras svar till det jag tagit upp i kapitlet om vad bildning är, hur
verkar de då förhålla sig till de olika synsätten på bildning?

På vissa sätt skulle de gå att placera i synsättet som menar att bildning ska stärka med-
borgaren. Detta därför att jag får intrycket att den målinriktning och nyttobetoning, som
finns inom medborgaridealet, också finns här, eftersom det talas om att bildning bidrar till
harmoni i världen och att den ger vidare referensramar, som leder till att människor kan fatta
bättre beslut. Just detta, att bildning skulle leda till att bättre beslut fattas, leder också in
tanken  på att medborgarna genom bildning skulle bli bättre på att delta i samhället, vilket
Gustavsson tar upp, likaså Ginner och Gösta Vestlund. Ginner går så långt som att säga, att
det är individens rätt och skyldighet att delta i samhället. Dock är det i mångt och mycket en
tolkning jag gör, och det som sägs så här kortfattat kan förstås också tolkas annorlunda.
Dessutom finns det i svaren samtidigt en klart uttalad syn på vad kunskap är, som säger att
den är mer målinriktad och nyttobetonad än bildning, så detta gör att målinriktningen trots
allt kanske inte är så stark i bildningssammanhanget.

Går det då att relatera detta till synsättet att bildning leder till personlighetsutveckling?  Det
går att göra på tre sätt. För det första har vi det här med att bildning leder till harmoni i
världen, att den minskar ondska och förtryck, och medför vidare referensramar och mer
tolerans, påminner mycket om Engbergs klassiska ideal som ingick i Gustavssons
nyhumanistiska bildningsideal. Jag har tidigare skrivit, att han menade att den
nyhumanistiska bildningssynen medför att en ny kultur med människor som är ödmjuka,
förtröstansfulla, insiktsgranna, samvetsgranna, intellektuella, moraliska och andliga kommer
att skapas.
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Sedan har vi det här med vikten av att främja språkutvecklingen, vilket en av intervju-
personerna framhöll. Detta uttrycks mycket klart i Gustavssons nyhumanistiska ideal, då
Engberg ansåg språkstudier vara mycket betydelsefulla, dels för språkbrukets skull, men
även därför att de också fungerar bra som träning för tankens och själens klarhet. Också
Ginner framhåller språkutvecklingen, då han talar om den nativistiska språkutvecklingen,
med vilken han menar att språkets funktion helt enkelt är direkt uttryck för tanken.

Slutligen har vi naturligtvis det här med den fria personligheten, vilken omtalas både i
Gustavssons och Ginners nyhumanistiska bildningssyn, även om Ginner mer än Gustavsson
förefaller lägga tonvikten vid det individuella i personlighetsbildningen. Intervjupersonerna
talar inte uttryckligen om den fria personligheten, men en av dem talar om lusten och nöjet
att bilda sig, vilket jag tolkar som att bildningen också är menad att vara fri och frivillig, och
två av dem verkar tala om den enskilda människans bildning, vilket jag anser går att relatera
till Ginners tal om den individuella personlighetsbildningen.

Emellertid riktar sig det nyhumanistiska idealet alltför långt tillbaka historiskt, för att det
verkligen ska gå att knyta till mina intervjupersoners syn på bildning allmänt. De verkar mer
se till dagens situation.

Hur är det då med bildning sett som självbildning? Också detta ideal går att på vissa sätt
knyta till mina intervjupersoners svar. För det första har vi det här med den djupare
koncentrationen på ett fåtal ämnen. Enligt Gustavsson gick ett av självbildningens steg ut på
att läsa intensivt och djuplodande, oftast ett fåtal böcker, vilka sedan skulle relateras till den
egna vardagen, för att sedermera integreras i den läsandes personlighet. Detta förefaller
ligga oerhört nära den djupare koncentration som omtalas i intervjuerna.

En av intervjupersonerna talade om tolerans och bättre beslutsfattande, men samtidigt
nämnde hon också bildningens betydelse för ett rikare liv och lusten som grund för
inlärning. Detta går att koppla till självbildningen, då det också i denna fanns både en vilja
att främja den egna personlighetens bildning och en mer nyttoinriktad vilja att forma
människor till självständigt tänkande och  insiktsfulla samhällsmedborgare.

Slutligen har vi det som ligger i idealets namn, att det är fråga om självbildning. Intervju-
personerna talar om ett lusten att bilda sig, ett förutsättningslöst sökande efter kunskap. Jag
tror att denna form av kunskapssökande många gånger sker på egen hand, att någonting
intressant helt enkelt trillar över en under besöket på biblioteket. Biblioteket var därtill en
förutsättning för självbildningsidealet, då det var där deltagarna på egen hand kunde
inhämta kunskaperna.

Emellertid passar intervjusvarens bildningssyn inte helt och hållet in i självbildningsidealet
heller. I det idealet ingick nämligen ytterligare ett mycket viktigt moment, vilket innebar
reflektion i grupp över det lästa, det vill säga i en studiecirkel. Detta förekommer förvisso
också idag, men jag tror inte att intervjupersonerna särskilt syftar just på den slags verk-
samhet när de talar om bildning. Varför det är så kan diskuteras. Det kan till exempel bero
på att själva den konkreta studiecirkelverksamheten inte ligger så nära de frågor personer i
ledande ställning på ett bibliotek handhar, men det kan också bero på att studieförbunden
inte engagerar biblioteket så mycket som förr. Jag vet inte svaret, men frågan kan ändå med
relevans ställas när bibliotekets syn på bildning diskuteras, anser jag. Jag kommer att
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återkomma till det här längre fram i anslutning till bibliotekens samarbete med studie-
förbunden.

När intervjusvaren ovan, om varför bildning är viktigt, relateras till de olika forskarna,
verkar de berörda forskarna i mångt och mycket ha liknande uppfattningar om de olika
sätten att betrakta bildning. Emellertid skiljer en av dem, Ginner, ut sig, eftersom han lägger
till ett helt annat bildningsideal, det polytekniska. Då frågar jag mig om det finns någonting
i intervjupersonernas svar om förhållandet till bildning, som går att relatera till hans
bildningsideal? Som jag skrivit i kapitlet om vad bildning är, skiljer sig det polytekniska
bildningsidealet mycket från både det medborgerliga och det nyhumanistiska, eftersom det
inbegriper praktik. Till skillnad från de andra idealen, som mest handlat om att studera med
en teoretisk infallsvinkel, vill Ginner lägga till det praktiska perspektivet. Han vill införliva
också yrkesarbetet i bildningen, att det ska kunna kallas bildning även när det gäller en
yrkesutbildning. Detta ideal inkluderar betydelsen av de vetenskapliga och tekniska
förutsättningarna beträffande arbetarbildningen.

Går det då att se spår av detta polytekniska ideal i de allmänna synsätten på bildning hos
mina intervjupersoner? Nej, det finns inte mycket av det i det jag hittills berört. Från vad jag
hittills sett, när jag studerat detta ämne, är inte Ginners tredje bildningsideal särskilt vanligt
förekommande, så det är egentligen inte särskilt konstigt, att intervjupersonerna inte tänker i
de banorna när de funderar på bildning. Ändå hade det varit intressant om de tagit upp det,
ty, enligt vad som framkommit i intervjun om samhällsförändringarna, präglas samhället
idag till stor del av informationsteknologi och kunskap. Att lära sig hantera de nya
informationsteknologiska redskapen kan kanske indirekt komma att bli en bildning, som
inte befinner sig särskilt långt ifrån det praktiska arbetet ute på arbetsplatsen. Också det
ständiga kunskapssökandet, som troligen kommer att öka i framtiden, anser jag kan kopplas
till arbete, eftersom det förmodligen kommer att bli viktigt att hela tiden fortbilda sig för att
klara arbetet bra.

Utifrån vad som hittills framkommit i analysen, verkar det som intervjupersonerna allmänt
säger om bildning inte passa helt och hållet in på någon av bildningssynerna, vilket kanske
egentligen inte är så underligt. Också Gustavsson såg ju motsättningar inom vart och ett av
sina ideal. Då är det heller inte så konstigt om det inte går att passa in mina intervju-
personers uttalande perfekt. Men kanske det finns ytterligare en anledning? Kan det vara så,
att synen på bildning har fått förändras, när samhället har förändrats? Numera förefaller
samhället, enligt intervjupersonerna, vara mer mångfacetterat såväl vad det exempelvis
gäller tillgång till information och  media som beträffande arbetstider och livsstilar. Kanske
bildningen då också måste vara mycket mer flexibel i sin utformning, så alla kan tillägna sig
den på det sätt som passar var och en bäst? Studiecirkel kanske är bra för några, medan
självstudier eller föreläsningar lämpar sig bättre för andra.

Nu går jag in mer på själva bibliotekets verksamhet och dess förhållande till bildning.
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Vi håller oss fortfarande på ett ganska allmänt plan. Alla tre intervjupersonerna ser
biblioteket som mycket viktigt för bildningen, även om de använder lite olika uttryck för
det. De talar om det som att biblioteket representerar bildning, men också att det har som
uppgift eller uppdrag att främja bildning.
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Går jag lite närmare in på svaren, märker jag emellertid också här en skillnad beträffande
vad som fokuseras. Två av intervjupersonernas svar beskriver bibliotekets förhållande till
bildning på så sätt att det handlar om bildning mer allmänt. Vikten av facklitteratur
framhävs, men också skönlitteraturens betydelse betonas starkt. Det livslånga lärandet
omtalas, för vilket facklitteraturen kommer att ha en fortsatt stor betydelse. Vidare talas det
om informationssökningens givna plats i framtiden,  men det talas samtidigt om hur viktigt
det är att också främja skönlitteraturen så den inte hamnar i skuggan av all ny teknik. Det
påstås emellertid att skönlitteraturen är på väg att komma igen, att det måste satsas mer på
läsfrämjande verksamhet i framtiden.

Den tredje personens svar talar mer konkret om förhållandet, och menar att människor
behöver mycket kunskap i det framtida samhället. Kunskap är makt, och bibliotekets
uppdrag är att främja bildning för alla grupper i samhället. Det har ett ansvar för att
motverka segregering, och detta uppdrag kommer biblioteket att även att ha i framtiden,
men det gäller att förvalta det väl.

Det de två intervjupersonerna svarar på frågan om folkbibliotekets förhållande till bildning
är ganska allmänt. De förefaller inte direkt stå närmare något särskilt sätt att se på bildning.
Svaren kan knytas till såväl medborgaridealet, med dess förkärlek för facklitteratur, som till
nyhumanismens personlighetsbildande ideal. Också självbildningsidealet går att koppla till
deras svar, med betoningen på skönlitteraturens betydelse.

Utifrån det som sägs om vikten av skönlitteraturen, och att främja den i framtiden, så den
inte hamnar i skymundan av informationssökningen, tycker jag ändå att det går att dra en
parallell till det som  Inge Johansson varnar för angående informationsteknologins
upphöjelse för vårt kunskapsinhämtande. Detta har jag tagit upp i avsnittet om folk-
bildningens förhållande till IT i framtiden i anslutning till kapitlet om bildning i det nutida
och framtida samhället. Han menar där, att i och med att informationsteknologin fått ökad
betydelse, har två kunskapsuppfattningar kommit att ställas emot varandra. I den ena, som
härrör ur folkbildningen, finns det en strävan mot sammanhang, helhetssyn och ett kritiskt
förhållningssätt, medan i den andra, i vilken informationsteknologin framhålls, strävas det i
stället efter att så snabbt som möjligt sprida information av allehanda slag.

Johansson anser förvisso att informationsteknologin är här för att stanna, och att en av
folkbildningens viktiga framtida uppgifter är att lära människor använda tekniken, men
samtidigt understryker han att folkbildningens kunskapssyn inte får gå förlorad, utan i
arbetet med detta nya måste samtidigt en distans till tekniken skapas, så inte uppfattningen
att tekniken löser alla samhällets problem får råda fritt. När jag läser mina intervjusvar,
tycker jag mig tydligt skönja denna ambivalens, även om biblioteken inte själva verkar vara
riktigt medvetna om den ännu. Där finns en underliggande oro för att skönlitteraturen ska
hamna på efterkälken om biblioteken inte puffar på, om inte alltid oro, så i alla fall mycket
tankar kring det här.

Som sagts ovan, förefaller den tredje personens intervjusvar om förhållandet mellan
folkbiblioteket och bildning vara mer direkt och konkret. Det inbegriper en mer uttalad
uppgift att motverka segregering, och medverka till att alla tar del av den bildning, som är
nödvändig för att klara sig i samhället. Detta hör i mångt och mycket ihop med medborgar-
idealet, anser jag, med dess målsättning att uppnå ett samhälle där alla har de kunskaper som
anses behövas för att kunna delta i samhället på ett bra sätt.
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Emellertid ser jag också en starkare uttalad koppling till folkbildning här än i de andras svar,
även om det handlar om bildning allmänt. I kapitlet om vad bildning är, har jag skrivit om
några motsättningar, vilka Gustavsson tar upp. En av dem handlar om motsättningen mellan
elitism och jämlikhet, att samtidigt som allas lika värde vill uppnås, går det sällan att
komma ifrån synsättet att det alltid finns en elit i samhället som anses besitta mer förnuft än
andra. Gustavsson menar att det är i detta folkbildningen tar sitt avstamp, då han menar att
det är i denna åtskillnad mellan människor i samhället som behovet av folkbildning uppstår.
För mig verkar detta också i stort stämma in på den bild intervjupersonen ger av framtiden,
när hon säger att behovet av kunskap kommer att öka i framtiden, och att det är bibliotekets
uppdrag att motverka segregering. Jag återkommer till detta nedan, när jag mer specifikt går
in på förhållandet till folkbildningen.

Innan dess vill jag emellertid ta upp något annat av intresse, som en av intervjupersonerna
inkluderade i svaret om förhållandet mellan folkbiblioteket och bildning. Ovan har vi sett,
att mycket av synen på bildning präglas av hur inställningen till fack- respektive skön-
litteratur ser ut. Då är det intressant att i intervjun se att också andra medier kan komma i
fråga när det gäller bildning. En av intervjupersonerna tar upp detta, och menar att
alternativa medier, exempelvis musik och film, redan nu kan ha en bildande funktion, och
de kommer förmodligen att fortsätta ha betydelse även för den framtida bildningen.

Detta skulle kunna var något alldeles nytt, i och med att vi lever i en tid då nya medier
ständigt utvecklas, men faktum är att redan på 1920-talet användes mediet radio som
redskap för folkbildning. Detta har jag skrivit om i avsnittet om folkbildning, vilket ingår i
kapitlet om vad bildning är. Det är Tore Frängsmyr, jag där refererat till, och han menar att
rundradion, som den kallades, användes med folkupplysning och folkbildning som syfte.
Den skulle därtill innehålla program med hög standard både vad det gällde kultur och annan
förströelse. Precis som då, är det troligen så att också i framtiden kan andra medier än boken
komma att utgöra redskap för bildningen.

Vi tar steget vidare, och går in mer precist på hur intervjupersonerna ser på folkbibliotekets
förhållande till folkbildningen, och hur de tror det kommer att se ut i framtiden.
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Skillnaderna mellan de jag intervjuade blir ännu tydligare när det gäller förhållandet mellan
verksamheten på biblioteket och dess förhållande till folkbildning. En av dem verkar inte
direkt göra någon avsevärd skillnad mellan förhållandet till bildning och förhållandet till
folkbildning, eftersom hon helt enkelt hänvisade till sina svar om bildning när frågan om
folkbildningen ställdes. Detta kan enligt mig tolkas på flera sätt. En tolkning kan vara att
begreppen faktiskt flyter ihop, att hon anser att steget inte är så långt från det ena till det
andra, och att det alltid har varit så. En annan tolkning är att hon kanske inte tycker att folk-
bildning har så stor relevans för folkbibliotekens verksamhet längre, att det är något som hör
historien och ett annat samhälle till. En tredje tolkning skulle kunna vara att hon tycker att
folkbildningen har förändrats, och numera i mångt och mycket kommit att betyda det som
hon allmänt inbegriper i bildning.

Angående den första tolkningen, skulle den eventuellt kunna relateras till Frängsmyrs sätt
att resonera kring begreppet i kapitlet om vad bildning är. Till skillnad från de andra
forskarna i kapitlet, vilka gör en ganska klar uppdelning av begreppet i delarna IRON och
ELOGQLQJ, är Frängsmyr lite försiktigare. Han menar att de två begreppen folkbildning och
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bildning kan betraktas som två sidor av samma slags verksamhet, med enda skillnaden att
bildning är frivillig ambition hos den enskilde att lära sig, medan folkbildning innebär att
något lärs ut till andra. Detta utesluter  förvisso inte det finns en skillnad mellan begreppen,
men han verkar inte lägga så stark  betoning på de olika begreppens roll för makt-
strukturerna i samhället, i och med han inte fokuserar på elit kontra folket, vilket både
Gustavsson och Bo Andersson gör i sina resonemang. Kanske också intervjupersonen vill
tona ner motsättningarna mellan begreppen?

Min andra tolkning, att hon kanske inte tycker att folkbildningen längre har så stor relevans
för folkbibliotekets verksamhet, skulle kunna knytas till det jag skrivit i avsnittet om
uppifrån- eller underifrånperspektiv, i kapitlet om folkbibliotekets förhållande till bildning.
Jag redogör där för Klassons resonemang om huruvida förhållandet mellan biblioteken och
nya rörelser och nya användargrupper kan komma att bli mer jämlikt i framtiden, eftersom
utbildningsnivån i regel är högre nu än vad den var vid seklets början. De nya bildnings-
organisationerna behöver inte direkt tillföra medlemmarna tillgången till biblioteket, då
biblioteket redan ingår i de flestas vardag.

Angående min tredje tolkning, att hon eventuellt anser att folkbildningen har förändrats, kan
jag inte göra något precist antagande. Jag kan emellertid ge ett exempel på hur en forskare
ser på det här med förändring. Parnell, som jag tog upp i kapitlet om folkbiblioteks-
verksamhet i framtiden, menar att det finns en skillnad mellan den gamla och nya folk-
bildningen, och att skillnaden ligger i att den gamla folkbildningen syftade till att ta fram
redan existerande kunskap, medan den nya snarare går ut på att skapa ny kunskap. Om han
har rätt, skulle det kunna medföra att den gamla uppdelningen mellan bildning och folk-
bildning kan komma att upphöra, åtminstone i den mening vi är vana att se den, eftersom
det enligt mig, i så fall inte bara kommer att handla om en förändring av folkbildningen,
utan även av bildningen.

Också bildning har, som jag förstått det, mycket handlat om att lära sig sådan kunskap som
redan existerar. Jag tänker då på sådant som att betrakta skrifter och tänkesätt från antiken
som det högsta idealet. Dock har ju bildningen sett mycket olika ut beroende på vilket
synsätt som varit utgångspunkten. Den har ju också syftat till att ge medborgarna ökad
insikt, förmåga till kritiskt tänkande och liknande, vilket  för mig innebär att kunna tänka
steget längre, inte endast lära sig om det som redan fastslagits. I alla fall menar jag, att om
nu båda de här begreppen håller på att förändras, kanske det inte kommer att finnas ett
behov av en särskild folkbildning, eftersom det eventuellt kommer att handla om en helt ny
slags bildning, kanske till och med om flera olika slags bildning. Detta är dock en helt
personlig reflexion från min sida, och nedan kommer vi att se att förmodligen skulle inte
alla intervjupersonerna hålla med mig om att det inte kommer att behövas folkbildning.

En av intervjupersonerna tog uttryckligen upp en intressant förändring. Hon är övertygad
om att biblioteket kommer att ha en folkbildande funktion i framtiden, men folkbildningen
kommer emellertid att se annorlunda ut. De traditionella studiecirklarna och föreläsningarna
kommer att kompletteras med ett kunskapsinhämtande via nätet. Jag tycker Zetterlunds
studie av biblioteksdebatten, också nämnd i analysens informationsteknologiavsnitt, knyter
an till det här, då det i den framkommer att folkbildningsuppgiften bör understrykas när det
gäller folkbibliotekens framtida utformande av webbsidor och länksamlingar.

Som redan sagts, är det en av mina intervjupersoner som inte gör någon större skillnad på
bildning och folkbildning. Det gör däremot de andra två, om än på olika sätt. Den ena
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framhåller vikten av att knyta an till folkbibliotekets bakgrund vad det gäller folkbildningen.
Hon menar att det är viktigt att föra det historiska arvet fram mot framtiden. Den andra
lägger tonvikten på samhällsaspekten, och menar att det nya samhället kommer att kräva
mycket kunskaper, och att folkbildning kommer att behövas ännu mer nu än vad den gjorde
förr. Även om bildningsnivån i samhället ökat, är samtidigt  kunskapssökandet oerhört stort.
Skolan räcker inte till för att tillgodose behovet, och folkbiblioteket får ta vid där skolans
bildande slutar. Så kommer det att förbli också i framtiden, om biblioteket förvaltar
uppdraget väl.

Att föra det historiska arvet framåt, är inte direkt något konkret sätt att förklara förhållnings-
sättet på, anser jag, men jag tycker ändå det vittnar om ett starkt engagemang för att i denna
förändringens tid inte låta de folkbildande uppgifterna hamna alltför mycket i skymundan av
informationsteknologin. Detta går att relatera till Parnells ovan, i anknytning till
informationsteknologi, nämnda två olika förhållningssätt till hur folkbiblioteksverksamheten
bör utvecklas: anpasslighet eller förvaltarskap. Jag knyter då förstås framhållandet av det
historiska folkbildande arbetet till det senare förhållningssättet. Parnell understryker
emellertid att de två förhållningssättens gränser inte alltid är så fasta. Detta gäller
förmodligen också det som min intervjuperson säger, ty samtidigt som hon framhåller
traditionen, är det också hon som har uppfattningen  att folkbildningen håller på att
förändras mot att också äga rum på nätet. Detta tycker jag tyder på att det båda förhållnings-
sätten existerar sida vid sida idag.

I det här sammanhanget bör det dock påpekas att det finns olika sidor av bibliotekets
förhållande till folkbildningen. Historiskt sett har det dels varit som jag tror intervju-
personen menar, att biblioteket arbetat för att föra ut kultur och bildning också till dem som
inte annars skulle få ta del av det,  men det har också förekommit att biblioteket intagit en
förmyndarroll genom sin folkbildande uppgift. I kapitlet om folkbildningens förhållande till
folkbildningen, har jag skrivit om Sjösten, en forskare som Zetterlund hänvisar till. Enligt
henne, har Sjöstens analyser visat att biblioteken under 1800-talet var ett bildnings-
instrument, vilket användes av de samhällsgrupper i samhället som hade makten för att
uppfostra folket. Sjösten skriver dock också att biblioteket även ofta fungerat som ett
redskap för att mobilisera folket underifrån. En befogad fråga i anslutning till detta är: hur är
det idag? I samma kapitel har jag skrivit om Klassons resonemang om underifrån- och
uppifrånperspektiv. Hon hävdar att det är lätt att bibliotekarien, utifrån ett uppifrån-
perspektiv, kan komma att inta en förmyndarroll, eftersom denne i bildningssträvandena
värnar om den goda kulturen och boken. Detta medför, enligt Klasson, att det ofta blir
samhällets inflytelserika grupper som avgör vad som är gott. Följer jag emellertid hennes
resonemang vidare, förmodar hon att relationen numera håller på att jämnas ut.

När det gäller det här med att folkbildningen behövs ännu mer nuförtiden än förr, eftersom
kunskapsbehovet växer i vårt samhälle, vill jag för det första ta upp det i anslutning till
frågan om klassklyftorna kommer att öka i framtiden. I viss mån har jag redan berört detta,
då jag i anknytning till ordlöshet ovan tog upp Tengströms resonemang om eventuella
framtida sociala klyftor mellan de som har utbildning och kunskap och de som inte har det,
och risken för att  kunskapssamhället endast är en vision för en liten samhällsgrupp. Själv
tror dock inte Tengström att det måste bli så, eftersom han bland annat menar att det i ett så
kunskapsbaserat samhälle kommer att finnas en respekt för olika slags kunskap.
Kompetenser på arbetsmarknaden kan därtill komma att bli snabbt utbytbara, och det
innebär snabba växlingar mellan vilka som betraktas som framgångsrika. Detta menar han
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minskar risken för en stel samhällsstruktur, i vilken de som har de största begåvningarna blir
mest inflytelserika.

När jag tolkar det Tengström skriver, blir min reaktion motsatt hans egen. Vid första
anblicken verkar det riktigt bra, men tänker jag efter, kan det han skriver om också leda till
att klyftorna ökar. Om kompetens är snabbt utbytbar, så innebär det, enligt mig, att pressen
på att ha mycket kunskap hela tiden ökar, och att det är förhållandevis lätt att hamna utanför
kunskapssamhället om jag inte har den kunskap som behövs. Tengströms resonemang är
förvisso mer komplext än så här, men ändå tycker jag att det han skriver inte entydigt är
positivt om jag tänker mig resonemanget i verkligheten. Oron för att människor kanske
kommer att ha mindre kunskap än vad som behövs för att klara sig bra är befogad, anser jag.

Parnell skriver också om de ökande klyftorna, och folkbibliotekets förhållande till det, vilket
jag tagit upp i kapitlet om folkbibliotekets verksamhet i framtiden. Han skriver att det talas
om ett klassindelat samhälle, vari det uppstår en klyfta mellan de modellstarka, de som har
tillgång till och förmåga att omvandla information till kunskap, och de modellsvaga, vilka
inte har förmågan till förädling av kunskapen. Han ställer frågan  om biblioteken ska axla
sin traditionella folkbildande roll, och hjälpa de svaga grupperna, eller om de i stället
kommer att se främst till de nya starka användarna? Detta är en mycket aktuell fråga anser
jag, vilken jag också ställer.

Jag vill också anlägga en demokratisk aspekt på det här med det ökade behovet av folk-
bildning. Det finns mycket att säga, och jag börjar med det som jag redan nämnt här i
analysen i anslutning kunskap, det vill säga Gustavssons resonemang om att bildning och
demokrati har samma ursprung, nämligen antikens Grekland,  där bildningen syftade till att
medborgarna genom ökade kunskaper bättre skulle kunna delta i samhällets offentliga
angelägenheter. För mig framstår kravet på ökade kunskaper i det kommande samhället
också som en demokratifråga, vilken handlar om möjligheter att delta i samhällslivet.

Samma sak kan sägas i relation till forskaren  Kjell E. Johansons åsikt, som jag nämnt i
samma kapitel, att demokratin är en styrelseform som hör samman med utbildningsvägar,
folkbildning och sociala förhållanden, vilken måste utformas så att alla medborgare har
möjligheter att påverka. Huruvida dessa möjligheter verkligen ska komma till stånd är bland
annat en fråga om bildningsnivå. I det kapitlet tog jag också upp Mats Lodéns intervju med
Gösta Vestlund, i vilken Vestlund påstår att en tendens går att se, vilken pekar mot att de
enskilda människorna, i och med det ökade informationsflödet, kommer att få allt svårare att
se sammanhangen. Folkbildningsarbetet kommer därför att öka. Vidare menar han att ökade
insatser kommer att krävas av såväl folkhögskolor, som folkbibliotek och studie-
organisationer. Också detta tycker jag tydligt går att anknyta till detta omtalade ökande
bildningsbehov.

Också i kapitlet om folkbiblioteksverksamheten i framtiden tar jag upp demokratin. Bland
annat skriver jag där om vad )RONELOLRWHNVPDQLIHVWHW säger om demokrati. I det sägs det att
några av de grundläggande mänskliga värdena utgörs av frihet, välfärd och samhällelig och
personlig utveckling. Detta uppnås endast i ett samhälle där medborgarna är välinformerade,
kan utöva demokratiska rättigheter och delta i samhällslivet, vilket grundas i möjligheten till
fullgod utbildning och fri tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Vidare utgör
biblioteket en av förutsättningarna för detta. Om jag relaterar detta till det som intervju-
personen säger om kunskapsbehovet i samhället, medför det ett tungt ansvar och en oerhört
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betydande roll som bildande institution i samhället för folkbiblioteket. Kommer biblioteket
att kunna leva upp till det?

En av intervjupersonerna har ytterligare något att säga om folkbibliotekets förhållande till
folkbildningen, och det gäller betydelsen av den pedagogiska uppgiften. Detta har jag tagit
upp tidigare i analysen, men det tycks vara något om hela tiden återkommer. Intervju-
personen menar att kunskapen kan vara svår att få ordning på, och att bibliotekariernas roll
som pedagog kommer att öka, då det gäller att lära användarna hur de ska få ut så mycket
som möjligt av de nya tjänster som erbjuds. Återigen hänvisar jag till kapitlet om bildning i
det nutida och framtida samhället och Perssons framlyftande av folkbildningens effektivitet
för att lära ut hur sådant som är nytt kan hanteras.

Så långt har jag tagit upp något om både folkbibliotekets förhållande till bildning och mer
specifikt till folkbildning, men hur ser det ut om jag går närmare in på en av de konkreta
verksamheterna beträffande folkbildning; samarbetet med studieförbunden?
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Intresset för att samarbeta med studieförbund och liknande verkar finnas mer eller mindre
hos alla tre biblioteken. Dock verkar engagemanget att prata om det här inte så stort jämfört
med allt annat jag frågat. Intervjupersonerna specificerar inte heller nämnvärt, utan pratar
mer allmänt om det. Två av dem exemplifierar kortfattat, och säger att de i några av
bibliotekets projekt samarbetar med ABF. En av dem säger också att de därtill har mer
traditionella samarbeten med organisationer av olika slag när det gäller litteraturlistor och
program. Denna intervjuperson är också den som mest betonar vikten av att samarbeta med
olika organisationer, för att verkligen nå ut till alla medborgare. Den andra menar att i
framtiden, redan i höst, kommer samarbetet att öka kring författarbesök och liknande. Den
tredje intervjupersonen talar mer övergripande om det hela, och menar att biblioteket
samarbetar mycket med studieförbud och föreningar. Hon hoppas att det kommer att
fortsätta vara så i framtiden också, att det ideella engagemanget kommer att finnas kvar, så
att också deras samarbetspartners gör det.

Det är tydligt att alla tre intervjupersonerna tycker det är viktigt med samarbetet med studie-
förbund och liknande, men samtidigt tycker jag mig märka ett mindre engagemang för det
här än för det andra vi talade om i intervjun. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det här.
Kanske det inte handlar om mindre engagemang för själva biblioteket. Jag intervjuade de
som har den ledande ställningen, och det är vanligtvis inte de som har hand om det praktiska
arbetet, i det här fallet de som arrangerar sådana här projekt och samarbeten. Kanske de
därför inte har så mycket detaljer att ge? Men varför kan de då tala så mycket om allt det
andra? Jo, det kan bero på att det då mycket har handlat om sådant som är nytt för
biblioteket, vilket inte samarbete med studieförbund är, och då är det ofta dessa ledande
personer som har visioner och planer, så det har de mycket tankar kring, i enlighet med hur
jag har uppfattat saker och ting. Men ordlösheten då? Läsfrämjande verksamhet är
egentligen inget nytt. Varför ett så stort engagemang för det, men inte för studieförbunden?
Detta är den fråga jag ställer mig.

Kanske det faktiskt är så att samarbete med studieförbund och liknande förvisso är viktigt,
men att det ändå inte upptar så mycket av bibliotekets engagemang längre? Eller kan det
vara så att det engagemanget inte är lika stort från andra sidan sett heller, att rörelserna inte
har ett behov av biblioteket på samma sätt längre? Jag understryker att detta är mina egna
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tankar, och att de bygger helt på de tolkningar jag gör utifrån intervjuerna. Jag säger inte att
det är vare sig på det ena eller andra viset. Jag bara ställer frågorna.

Vad det gäller huruvida bibliotekets engagemang eventuellt minskat, kopplar jag det till
Zetterlunds studie, vilken jag omnämnt i kapitlet om folkbibliotekets förhållande till
bildning. Hon analyserade tidskrifter i biblioteksbranschen, för att se hur debatten ser ut
angående folkbildningsfrågorna. Det som bland annat framgick av studien, var att
folkbildningen inte direkt är bortglömd i debatten, men den är inte heller särskilt fram-
trädande. En möjlig orsak som förklaring till resultatet menar hon kan vara att folk-
bildningen tas för given. Kan det vara så, att folkbildningen tas för given, och att det därför
verkar som om engagemanget för den inte är så stort?

Om vi försöker betrakta det från andra sidan, utifrån studieförbundens perspektiv, kan vi
återvända till Klassons resonemang i frågan, vilket jag senast tog upp här beträffande
biblioteksverksamhetens förhållande till bildning. Hon diskuterar ju relationen mellan
folkbiblioteket och folkbildningen, och menar att förhållandet kan komma att bli mer
jämlikt i framtiden, eftersom biblioteket inte är lika centralt för rörelserna längre. Också
detta kan vara en anledning till ett eventuellt minskat engagemang från bibliotekets sida.
Det är nödvändigtvis inte biblioteket som har bollen, utan det kanske bara anpassar sig till
de förändringar som skett i samhället beträffande exempelvis den allmänna bildningsnivån?

I kapitlet om bildning i det nutida och framtida samhället, har jag tagit upp Gustavssons
tankar kring det här med rörelser. Han menar att studiecirkelverksamheten allt mer övergått
från att kompensera människor intellektuellt till att i stället lära ut hantverksfärdigheter av
olika slag, eftersom behovet av den typen av färdigheter har blivit större idag. Om det är så
att rörelsernas engagemang i biblioteket minskat, kan kanske även detta ha med saken att
göra. Även Gunnar Sundgrens resonemang går att relatera till detta med att rörelserna fått en
annan karaktär. Förutom att kurserna kommit att omfatta exempelvis musik och hantverk,
förutom samhällsfrågor, har de dessutom fått en alltmer individuell prägel, då de ofta mer
handlar om att förverkliga sig själv än samhälleliga intressen.

Denna analys har baserats på min teoretiska ram, intervjupersonernas svar på mina frågor,
och mina tolkningar av svaren. Hur det verkligen ligger till angående de frågor jag
behandlat, vet jag inte helt säkert. Jag har genomgående ställt många frågor, och också
försökt resonera kring dem, men några säkra svar har jag inte gjort anspråk på att ge. Min
tanke med analysen har varit, att med mina frågeställningar i bakhuvudet resonera kring det
som kan komma att beröra den diskussion om huruvida folkbiblioteket kommer att vara en
bildande samhällsinstitution i framtiden jag vill att uppsatsen ska leda fram till. I nästa
kapitel följer nu denna diskussion.
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Kommer folkbiblioteket att vara en bildande samhällsinstitution i framtiden? Detta är den
fråga, som utgjort utgångspunkten för hela denna uppsats. Det är omöjligt att rakt upp och
ner svara på en sådan komplex fråga. Däremot går det att diskutera och resonera kring
mycket av det som framkommit, vilket också ingår i mitt syfte att göra. Om vi börjar med
att ta upp det som rör de förändringar som sker i samhället nu, eller kommer att ske de
närmaste åren, vilka kan anses vara viktiga för folkbibliotekens verksamhet, kan det sägas
att utifrån intervjuerna förefaller de verkligt stora förändringarna vara informations-
teknologins framfart, kunskapens ökande betydelse och risken för att det håller på att uppstå
en ordlöshet.

Detta stämmer på många sätt väl överens med vad en del forskare förutspår angående
framtiden. När det gäller information och informationsteknologi, talar de om ett samhälle
där informationen kommer att få en ökad betydelse, i och med en ökning av både mängden
och tillgängligheten till den. Kunskapens betydelse förefaller också vara en av de framtida
grundpelarna, och författarna menar att kunskapsmängden, såväl som behovet av att tillägna
sig den, kommer att öka. Fler kommer att studera och antalet människor som arbetar med
kunskap kommer att stiga. Det råder dock delade meningar mellan forskarna huruvida
förändringarna verkligen är beroende av, och ett uttryck för informationens, informations-
teknologins och kunskapens ökade betydelse. Kanske det i stället är så att särskilda
intressenter vill ge sken av att så är fallet och understödjer framhävandet av information och
kunskap?

Tanken som slog mig redan i  analysen, är att även biblioteket i så fall skulle kunna vara en
sådan intressent, eftersom ett ökat kunskapssökande i samhället sannolikt leder många
människor till biblioteksdomänerna. Kanske det till med är så, att de personer jag intervjuat
mer eller mindre medvetet framhäver bilden av ett framtida kunskapssamhälle och
kunskapens betydelse, eftersom det är något som flyttar fram bibliotekets position i
samhället? Jag vill poängtera att jag inte säger att det är så här, utan det är enbart en
reflektion som naturligt infinner sig i sammanhanget. Enligt mig skulle det inte vara särskilt
underligt om det är på det här viset, eftersom folkbiblioteket just nu verkar befinna sig i ett
nytt och okänt läge. De förändringar som sker i samhället nu påverkar enligt intervjuerna
biblioteket på flera sätt. Det gäller att ta vara på de positiva effekter som förändringarna kan
medföra, till exempel att kunna erbjuda goda möjligheter för informations- och kunskaps-
sökande. Samtidigt verkar det finnas en farhåga att biblioteket riskerar att hamna på efter-
kälken om det inte hoppar på tåget. Då gäller det att snabbt finna en viktig och oumbärlig
plats i samhällets ekosystem. Om samhället sägs vara ett kunskapssamhälle, skulle
biblioteket bli ett självklart nav för detta kunskapsinhämtande. Förvisso verkar det också i
samhället just nu finnas en inställning att informationsteknologin, Internet och datakunniga
människor i allmänhet skulle kunna konkurrera om att vara källan och vägen till kunskap,
men sannolikt skulle biblioteket ändå bibehålla en stark position, särskilt när det satsar så
mycket på informationsteknologi och informationssökning som det förefaller göra.

När det gäller ordlösheten, talar inte forskarna uttalat om den, vilket förmodligen beror på
att den är något som mer konkret berör själva biblioteksverksamheten internt. Dock tar
författarna upp risken för ökande sociala klyftor mellan människor beträffande tillgång till
information och kunskap och förmåga att skilja ut vad som är värdefull kunskap och vad
som inte är det. Intervjupersonerna talar både om oron för segregering, att svaga grupper i
samhället kommer att hamna utanför kunskapssamhället, och om risken för en klyfta mellan
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de som kan uttrycka sig språkligt och de som inte kan det. Dessa två saker hör i mångt och
mycket ihop, tror jag, eftersom vikten av förmågan att kunna uttrycka sig med stor
sannolikhet kommer att innebära att många grupper ställs utanför ett sådant samhälle som
förutspås i framtiden.

Mitt intryck är att oron är stor för att människorna i det framtida samhället kommer att
förlora sin språkliga förmåga, samtidigt som kravet på kunskaper kommer att öka. Detta är
två saker som inte riktigt går ihop, anser jag. Hur ska människor kunna tillägna sig mer
kunskaper, om de inte har sitt språk? Vad kommer detta att innebära för biblioteket? Som
jag förstår det, har biblioteket blivit medvetet om faran, och det satsas mycket på både
läsfrämjande verksamhet och på att lära människor att hantera informationsteknologin på ett
bra sätt, i vilket det också ingår att lära sig tänka kritiskt i större utsträckning. Detta låter
väldigt bra, men samtidigt har jag fått intrycket att intresset för informationsteknologin trots
allt är större än intresset för läsfrämjande verksamhet. Förvisso verkar det som om detta
kanske är på väg att förändras, men än så länge förefaller det höga tempot och
nödvändigheten av att hänga med i de tekniska svängarna vara det som är mest angeläget
när det talas om framtiden.

Hur är det då med folkbibliotekens förhållande till bildning? Går det att urskilja något
särskilt synsätt på bildning? Allmänt sett tycker jag att  synen på begreppet bildning i stort
sett inte verkar skilja sig åt särskilt mycket mellan de intervjuade. En del skillnader märks
beträffande hur stark tonvikt de lägger på kunskaper för att bättre kunna deltaga i samhället,
vilket anknyter till medborgarbildningsidealet, eller på att bilda personligheten för dess egen
skull, vilket ligger nära nyhumanismens personlighetsbildande ideal, men annars är det
övergripande intrycket att bildning är väldigt många olika saker. Det är svårt att placera
intervjupersonernas enskilda svar i något särskilt synsätt.

Genomgående tycker jag mig emellertid märka en kamp eller motsättning mellan vikten av
att hänga med i utvecklingen och satsa på informationsteknologi och informationssökning,
och oron för att de läsfrämjande uppgifterna riskerar att hamna i skymundan. Detta handlar
också om facklitteraturens ökande starka ställning på biblioteket, eventuellt på bekostnad av
skönlitteraturens. Det talas om vikten av att satsningar på att främja läsandet och skön-
litteraturens betydelse för detta, samtidigt som mycket resurser går åt till utvecklandet av
informationsteknologin. Dock verkar det som om biblioteket alltmer börjar lyfta fram också
skönlitteraturen och behovet av språket och läsningen, vilket tyder på att informations-
teknologins framryckande kanske håller på att saktas ner. Emellertid är engagemanget för de
nya möjligheterna fortfarande oerhört stort, likaså oron för att hamna på efterkälken.

Vad detta verkligen kommer att innebära för folkbiblioteket som bildande institution i
samhället är svårt att svara på. Förmodligen finns det inte heller ett enda svar. Olika
bibliotek kommer sannolikt att hantera det här på olika sätt. Samhällsutvecklingens väg är
inte heller klart utstakad ännu, och troligtvis beror bibliotekens framtida agerande mycket på
vilken väg den utvecklingen tar. Dessutom är biblioteken olika stora och har olika
förutsättningar, ligger i skilda områden, och har troligen också olika låntagarkategorier,
vilkas behov varierar. Till exempel kanske ett bibliotek i glesbygd med mycket barnfamiljer
kommer att lägga större vikt vid läsfrämjande verksamhet, medan ett bibliotek i en stor
universitetsstad med många studenter kommer att satsa mer på facklitteratur och
informationssökning. Ett annat framtida förlopp, skulle kanske kunna vara att dessa två
olika verksamheter, vilka för mig i grunden framstår som lika viktiga, så småningom kan få
det utrymme vart och ett behöver, när biblioteket hittat de former för dem som kan fungera.
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Jag tror att allt det här med informationsteknologin än så länge är väldigt nytt, och det kan
därför ta lite tid innan den blir en naturlig del av biblioteksverksamheten.

Något som synes bli allt viktigare när det gäller folkbibliotekets roll för bildningen, är dess
pedagogiska funktion. Folkbiblioteket kommer att ha som uppgift att lära människor hantera
den nya informationsteknologin på ett bra sätt. Detta leder in på frågan om folkbildningen.
Finns det något behov av sådan i framtiden, och hur kommer den i så fall att se ut? Enligt
vad som framkommer i intervjuerna, verkar det som om en av de framtida folkbildande
uppgifterna kommer att vara just det ovan nämnda utlärandet av hur informationstekniken
och de tjänster den medför bäst kan tillvaratas, att söka och sovra  på bästa sätt. Detta kan
enligt mig komma att bli en demokratisk uppgift, eftersom det utifrån vad en del forskare
befarar, vilket jag tagit upp ovan, kan uppstå en klyfta i samhället mellan de som har
tillgång till och behärskar hanterandet av  information, och de som inte behärskar detta eller
har tillgången. Här kommer biblioteket förmodligen att spela en viktig roll för motverkandet
av den segregering mellan de starka och svaga grupperna i samhället som annars befaras
uppstå, vilket, som vi sett, också påpekas i intervjuerna i anknytning till att det kommer att
behövas mycket kunskap i det framtida samhället.

Jag får i intervjuerna intrycket av att det finns en stor medvetenhet om detta kommande
behov av kunskaper om informationsteknologin, och att förberedelser pågår för att kunna
möta behovet. Några av de författare jag redogjort för, har tagit upp hanterandet av de nya
tjänsterna, vilka erbjuds genom de nya tekniska hjälpmedlen, som en utmaning för den
folkbildande verksamheten på biblioteken. Det talas exempelvis om vikten av att tänka på
den folkbildande uppgiften när webbsidor och länksamlingar utformas. Det finns dock hos
forskarna också en oro för att den folkbildande sidan av verksamheten kommer att glömmas
bort i denna teknikiver. Bland annat talas det om de två olika kunskapssynerna, varav den
folkbildande utgörs av sammanhang och helhetstänkande, medan den informations-
teknologiska strävar efter snabb informationsspridning av allt möjligt. Vikten av att inte tro
att tekniken är svaret på alla världens frågor framhålls, och likaså den folkbildande
kunskapssynen. Samma forskare talar emellertid samtidigt om hur viktigt och ofrånkomligt
det är att ta till sig det nya. Alltså ser vi återigen här ett exempel på konflikten mellan det
gamla och nya.

Denna konflikt kan liknas vid den som tas upp i anknytning till den framtida biblioteks-
verksamheten, då det görs en skillnad mellan förvaltande eller anpassande förhållningssätt
till de förändringar som pågår  i samhället. Ska biblioteket förvalta sitt kulturpolitiska
uppdrag, vilket innebär fokusering på kultur och folkbildning, eller ska det anpassa sig till
de ekonomiska och samhällsmässiga förändringar som sker nu, och således satsa mest på
informationsteknologi? Detta är den ständigt återkommande frågan. Jag vet inte svaret.
Tiden får utvisa vilken riktning folkbiblioteken tar. Det vill säga, om det verkligen kommer
att vara biblioteket självt som väljer vägen? Det intryck jag får i intervjuerna, är att
betonandet av att hänga med i utvecklingen förvisso i mångt och mycket beror på ett
verkligt intresse för de nya möjligheterna, men att det också finns en underliggande oro för
vad som kommer att hända om biblioteket inte hinner med.

För folkbibliotekets anknytning till folkbildningen, har vanligen ett nära samarbete med
studieförbund och liknande varit viktigt. En indikation på åt vilket håll det bär beträffande
det framtida förhållandet till folkbildningen, skulle därför kunna vara i vilken utsträckning
det förekommer ett sådant samarbete. Som jag förstår det, anser alla intervjupersonerna att
samarbete med studieförbund och olika organisationer är viktigt, men som jag tagit upp i



                                                                                     84

analysen, verkar underligt nog ändå engagemanget för att tala om det här inte vara så stort,
jämfört med mycket av det andra jag tog upp i intervjuerna. Jag kan förvisso tänka mig
några anledningar till det här, vilka jag ganska ingående tog upp i slutet av analysen.
Resonemanget där resulterade i frågan om det kanske faktiskt är så att engagemanget för
folkbildningen har minskat på folkbiblioteket? Om det eventuellt är så, vad skulle det i så
fall kunna bero på, och vad betyder det för den framtida verksamheten? Kan det kanske vara
så, som tidigare nämnts, att relationen mellan biblioteket och de nya rörelserna kan ha blivit
mer jämlik, då bibliotekariernas förmyndarlika roll kan ha minskat, eftersom biblioteket
numera är en vardaglig företeelse för flertalet av medlemmarna, och inte längre är centralt
på samma sätt? Den motsättning som fanns mellan eliten och folket i samhället skulle i så
fall ha försvunnit.

På flera sätt stämmer detta säkert. Jämförelsevis med hur det var vid seklets början har
utbildningsnivån generellt sett höjts väsentligt. Visserligen finns det också nu de som inte
har så hög utbildning, men i stort sett alla har i alla fall tillgodogjort sig grundläggande
kunskaper i skolan. Biblioteket är inte heller längre något som mest är till för belästa.
Numera finns det på folkbiblioteket ett brett urval av litteratur, och därtill kan biblioteket
besökas av en rad andra skäl än för litteraturens skull. Till exempel finns där oftast ett brett
sortiment av tidningar och tidskrifter, såväl inhemska som utländska. Dessutom finns där i
de flesta fall också mycket musik, film, CD-rom och andra slags medier. Vanligt är också
att det på biblioteket anordnas olika slags arrangemang, exempelvis föreläsningar och
författarframträdanden, och ofta finns det ett café  i anslutning till biblioteket. Allt detta
utökar möjligheterna till social samvaro. Anledningarna till att besöka biblioteket är alltså
många nuförtiden, och för de flesta utgör det inte alls något främmande att gå dit.

Däremot ställer jag mig frågan om förhållandet verkligen är så jämlikt, eller om det kommer
att bli det i framtiden? Förvisso är biblioteket en vardaglighet på ett helt annat sätt
nuförtiden, och det kommer förmodligen att hålla i sig, men är relationen till användarna så
jämlik för det? Är det inte så att biblioteket fortfarande har det huvudsakliga ansvaret för att
välja ut vilken litteratur och annan media som ska finnas tillgänglig där? Om nu därtill
Internet läggs till detta, verkar det utifrån mina intervjuer, som om en av bibliotekets viktiga
uppgifter i framtiden kommer att vara att hjälpa användarna finna information, att sovra
bland all den information som sköljer över oss, och att utforma portaler med utvalda, för
låntagarens syften lämpliga länkar, vilka biblioteket ska kunna garantera är bra. I mina ögon
framstår det här inte som särskilt jämlikt. Dock ska vi inte glömma bort, att biblioteket
samtidigt ser som en av sina uppgifter att lära användarna bli bättre på en del av det här
själva, vilket troligtvis trots allt kan jämna ut relationen något.

Sedan har vi det här med att folkbildningen kanske tas för given inom biblioteks-
verksamheten, och att den därför inte engagerar så mycket. Skulle det kunna vara så? Enligt
mig är det i viss mån möjligt. Kanske folkbildningsverksamhet är så självklart, att det mesta
beträffande den är gammalt och invant. Arbetet kring folkbildningsfrågorna flyter på som
det alltid har gjort. Emellertid är jag inte helt och hållet övertygad om det här som en hållbar
orsak. Samhället har trots allt förändras mycket, och det skulle vara underligt om inte också
folkbildningsverksamheten och bibliotekets samarbete med den förändrats.

Det går också att tänka sig en annan orsak till att bibliotekets engagemang för samarbetet
studieförbunden kanske inte är så stort, och det är att folkbildningen kan komma att se
annorlunda ut i framtiden, vilket innebär att relationen till studieförbunden inte är det enda
sättet att mäta själva engagemanget för och förhållandet till folkbildning och bildning. Ovan
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har jag redan tagit upp utlärandet av hanterandet av informationsteknologin som en
betydelsefull framtida uppgift för folkbiblioteket. Intervjupersonerna har också talat om
sådant som att bildning kommer att ske via nätet, och att andra medier än litteratur kan ha en
bildande funktion, till exempel musik och film. Därtill kommer att bildning verkar förutspås
komma att ske alltmer på egen hand, för det egna nöjets skull. Samtidigt framhålls också de
traditionella metoderna för bildning; föreläsningar och studiecirklar, så det faktum att
bildningen kanske förändras, innebär inte att de traditionella bildningsformerna helt
försvinner. För mig framstår det som mycket troligt att bildning kommer att ske på många
olika sätt i framtiden, eftersom det helt enkelt finns fler möjligheter att tillägna sig den.

När det gäller just folkbildningen, vill jag emellertid slutligen anknyta till den reflexion jag
gjorde i analysen, om att det kanske inte kommer att finnas något behov av en särskild
folkbildning, eftersom det troligen kommer att finnas många olika slags sätt att bilda sig på.
Dessutom var ju folkbildningen i mångt och mycket en bildning, vilken utgick från de
bildade till de obildade. Denna obalans i bildning finns inte på samma sätt i samhället idag.
Behövs det då en särskild bildning för att höja nivån på folkets kunskaper? Frågan kan
ställas, anser jag, men som vi också sett, skulle inte alla hålla med mig om det här. En
intervjuperson ansåg att folkbildning behövs ännu mer nu än förr, eftersom kunskapskravet
kommer att vara högre i framtiden, och forskarna oroar sig för ökade kunskapsklyftor. Men
också detta har att göra med vad vi menar med folkbildning, anser jag. Vare sig den
kommer att finnas kvar eller inte, kommer den troligen att se annorlunda ut. Kommer den i
så fall att kallas folkbildning? Det kommer förmodligen inte att vara fråga om en bildning
för hela folket på samma sätt som förr, utan kanske i stället för vissa delar av det.

Jag ser det som befogat att påpeka att det jag tar upp och diskuterar kring i denna  slut-
diskussion förvisso grundar sig i det relaterande jag gjorde i analysen till intervjuerna och de
olika teoretiska aspekterna, men det är också mycket ett resultat av mina personliga
reflektioner, vilket på flera sätt kan ha påverkat mitt sätt att tolka och resonera. Det här med
förförståelsen, problemet med  objektiviteten och tidsandans prägling förefaller vara något
som återkommer i alla de metoder jag använt. Utifrån vad jag läst om framtidsforskning, har
jag förstått att detta kan vara några av svårigheterna, och beträffande det hermeneutiska
förhållningssättet, innebär det att mycket av det jag resonerar kring, och kommer fram till,
bygger på mina tolkningar av det jag läst och det mina intervjuer resulterat i. Ofrånkomligen
påverkas tolkningarna av min förförståelse och mina förväntningar. Detta går inte att bortse
ifrån, men det är bra att medvetandegöra det, så du som läsare själv kan ta ställning till det
som skrivs.

Också när det gällt själva utförandet av intervjuerna har förmodligen förförståelse och
förväntningar spelat en viss roll. Något som jag tror till viss del kan ha påverkat mitt sätt att
ställa frågorna till intervjupersonerna, är att jag lever i en tid då mycket av tidsandan präglas
av de tekniska förändringarna i samhället. Möjligen kan detta ha medfört att jag omedvetet
har fokuserat på det som har med informationsteknologin att göra, både vad det gäller sättet
att ställa frågorna och mina tolkningar av svaren. Jag upplever mig också vara omgiven av
många olika slags människor i ett mångfacetterat samhälle, vilket också eventuellt har gjort
att delarna i uppsatsen som har anknytning till det har förstärkts något.

Jag ser det till och med som möjligt, att också intervjupersonerna i sin tur kan vara
påverkade av sådana faktorer som tas upp i framtidsforskningen. Personer i ledande
ställning är de som vanligtvis har visionerna. Alltså bör det troligtvis också ligga i dessas
intressen att på något vis utröna framtiden, vilket gör att även de kan vara oerhört påverkade
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av tidsandan när de svarar på frågorna. Detta ligger dock utanför denna uppsats syfte att
diskutera. Jag vill bara nämna det, eftersom jag tror det kan vara bra att ha i bakhuvudet när
uppsatsen läses, då jag tror att det ger ett vidgat perspektiv på det som skrivs och gör det än
mer angeläget att inta ett kritiskt förhållningssätt.

Trots att jag sannolikt har varit påverkad av olika faktorer när jag bearbetat mitt material, är
jag ändå ganska säker på att det förmodligen inte finns någon bestämd  uppfattning på
biblioteket om vad bildning kommer att vara för något. Samhället ser inte ut som det gjorde
i början av seklet. Bildningsnivån i samhället har stigit generellt sett, och människor lever
på helt andra sätt nuförtiden. Det finns i dagens samhälle många olika slag av livsstilar
beträffande familjestrukturer, arbetstider, etnicitet, sexuell läggning etcetera. Det kan sägas,
vilket också görs i intervjuerna, att vi lever i ett samhälle som är mycket föränderligt, och
som kommer att leda till många förändringar i framtiden. Är det då egentligen så konstigt
om också sättet att se på bildning kommer att vara mer flexibelt? En enda form av bildning
kan omöjligt passa alla i ett sådant mångfacetterat samhälle, enligt min uppfattning.

Även om jag inte direkt kunnat urskilja någon särskild syn på vad bildning kommer att vara
i framtiden, tycker jag mig sammantaget ha fått en förhållandevis klar bild av vilka frågor
som framförallt engagerar biblioteket angående sin bildande roll i det framtida samhället. En
fråga handlar om huruvida folkbiblioteket ska förvalta uppdraget att främja kultur och
folkbildning, eller om det ska anpassa sig till de ekonomiska och samhällsmässiga
förändringarna och lägga energi och resurser på informationsteknologi. Oron för att
människor kommer att förlora sitt språk är stor, likaså oron för att det kommer att uppstå
stora kunskapsklyftor i samhället. Biblioteket ser som en viktig kommande uppgift att
motverka den segregering som kan komma att uppstå, framförallt genom att se till att dess
tjänster kan utnyttjas av alla människor, även de svaga grupperna, och att satsa mycket på
läsfrämjande verksamhet. Barnen sätts i centrum, och skönlitteraturen kommer att föras
fram som en viktig resurs.

Emellertid verkar det samtidigt finnas en viss oro för folkbibliotekets vara eller icke vara.
Det är oerhört viktigt att hänga med i samhällsutvecklingen, se nya möjligheter och ta till
sig nya medieformer och informationsteknologin, samt kunna tillgodose det ökande behovet
av kunskaper. Följaktligen kommer också facklitteraturen och informationssökning att uppta
en allt större del av verksamheten. Frågan är hur dessa två olika sidor av biblioteks-
verksamheten kommer att hanteras. Just nu verkar det som om läsfrämjandet plockas fram
ur garderoben och dammas av, men kommer det verkligen att kunna konkurrera med oron
för att inte hinna med tåget? Kommer dessa två verksamheter att kunna införlivas med
varandra och smälta samman till en väl fungerande och kompletterande enhet?

En annan viktig fråga synes gälla delaktigheten, demokratin och jämlikheten i samhället.
Folkbiblioteket verkar betrakta sin pedagogiska uppgift som en av de betydelsefullare i
framtiden, att lära användarna hur de på ett bra sätt kan hantera och få ut det bästa och mesta
möjliga av de nya tekniska hjälpmedlena som utvecklas allt snabbare. Samtidigt får jag
intrycket av att biblioteket också ser sållandet, utväljandet och garanterandet av information
och länkar som viktiga uppgifter i framtiden. Det framstår för mig som om biblioteket
strävar efter att stärka demokratin och deltagandet i samhället genom att bidra till att stärka
användarnas möjligheter att använda de nya redskapen på bästa sätt. På samma gång ser det
som sin uppgift att vara behjälpligt vid att välja ut information, vilken betraktas som
trovärdig och lämplig. Detta kommer förvisso med stor sannolikhet att behövas, då det ur
informationshavet kommer att bli mycket svårt och energikrävande att finna det som
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eftersträvas. Ändå tycker jag att det går att skönja en motsättning här, som går att spåra
historiskt långt tillbaka, motsättningen mellan att biblioteket bidrar till att höja folkets
bildningsnivå för att uppnå ett jämlikare samhälle samtidigt som det intar en styrande
förmyndarroll. Det handlar om ett underifrån- eller ett uppifrånperspektiv, eller båda på
samma gång. Hur kommer folkbibliotekets perspektiv egentligen att se ut i framtiden?

Ovan nämnda frågor kan jag inte svara på, och det är inte min avsikt heller. Jag har endast
velat försöka urskilja tankegångarna kring folkbibiliotekets framtid som bildande
samhällsinstitution i samhället, för att sedan reflektera och diskutera kring dem. Utifrån
detta har jag kommit fram till att folkbiblioteket med stor sannolikhet kommer att vara en
bildande samhällsinstitution i framtiden, då det kommer att finnas ett stort behov av
kunskap i det framtida samhället. Emellertid genomgår samhället just nu mycket stora
förändringar, vilka bland annat möjliggör många olika slags livsstilar. Detta gör det svårt att
ännu se exakt hur den framtida bildningen kommer att se ut, och medför förmodligen att det
också kommer att finnas många olika slags bildning, anpassade till de många olika
människornas behov. Det finns dock några frågor som biblioteket förefaller fundera särskilt
mycket över inför framtiden, och de handlar framförallt om hur segregering och språkliga
och kunskapsmässiga klyftor ska kunna motverkas, samt om hur biblioteket finner sin plats i
det framväxande samhället med dess ökande krav på kunskap, teknologi och informations-
hantering.
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För mig framstår världen och det samhälle vi lever i nu som mycket föränderligt. Frågan om
vilken roll folkbiblioteket kommer att spela för bildningen i det samhälle vi kommer att
träda in i anser jag vara mycket intressant, då folkbiblioteket länge haft stor betydelse i vårt
samhälle. Folkbibliotekets framtid förefaller beröra både aktiva inom biblioteksbranschen
och människor i allmänhet. Oavsett hur framtiden kommer att te sig, är det är många
människor som berörs, och därför tycker jag det är angeläget att ta upp frågan till
diskussion. Syftet med uppsatsen är att, genom en kombination av intervjuer med
bibliotekspersonal i ledande ställning och studier av folkbibliotekets förhållande till bildning
och folkbildning i ett föränderligt samhälle, leda fram till en diskussion kring huruvida folk-
biblioteket kommer att vara en bildande samhällsinstitution i framtiden.

Frågeställningarna är två stycken:
Vilka, för folkbiblioteket viktiga, samhällsförändringar sker nu, eller kommer att ske inom
de närmaste tio åren, och hur påverkar de bibliotekets framtida verksamhet?
Hur ser folkbibliotekets förhållande till bildning ut, och hur kommer det att se ut i
framtiden?

Uppsatsen består huvudsakligen av tre delar, och som ovan sagts, syftar uppsatsen till att
leda fram till en diskussion om folkbibliotekets framtid, vilket gör att det i viss mån genom-
gående varit fråga om framtidsforskning som metod. Första delen utgörs av ett teoretiskt
ramverk, vilket tar upp olika infallsvinklar och behandlar frågorna om vad bildning är, hur
folkbibliotekets förhållande till folkbildning ser ut, hur det framtida samhället kommer att se
ut, samt bildning i det nutida och framtida samhället. Andra delen tar genom textstudier upp
frågan om folkbilioteksverksamhet kommer att vara i framtiden samt redogör för resultatet
från den empiriska undersökningen, vilken utgörs av resultatet från en empirisk kvalitativ
djupgående intervju-undersökning med bibliotekspersonal i ledande ställning på tre folk-
bibliotek. Genom undersökningen har jag på ett mer verklighetsnära sätt försökt få en bild
av hur tankegångarna ser ut angående de samhällsförändringar som sker, hur de påverkar
bibliotekets framtida verksamhet, och hur förhållandet till bildning och folkbildning ser ut.
Uppsatsens tredje och sista del relaterar undersökningen till textstudierna och de teoretiska
infallsvinklarna genom tolkning och analys av resultatet, och mynnar ut i en slutdiskussion
kring huruvida folkbiblioteket kommer att vara en bildande samhällsinstitution i framtiden
eller ej. I analysen intar jag ett hermeneutiskt förhållningssätt.

Det teoretiska ramverket behandlar dels hur samhället håller på att förändras och dels flera
olika aspekter på folkbibliotekets förhållande till bildning och folkbildning. I avsnittet om
vad bildning är, tog jag upp olika sätt att betrakta bildning: bildning som stärker med-
borgaren, bildning som personlighetsutveckling, bildning som självbildning, bildning som
en kombination av teori och praktik, och bildning som folkbildning. I avsnittet om folk-
bibliotekets förhållande till folkbildning, berörs frågorna om hur aktuell folkbildningen är
för folkbiblioteket och hur pass jämlikt förhållandet dem emellan är. Det tredje avsnittet, om
hur det framtida samhället kommer att se ut, tar för det första upp information,
kommunikation, kunskap och kreativitet som några framtida nyckelord. Vidare talas det där
om att vi befinner oss i en brytpunkt mellan två olika slags samhällen, om teknikens och
kunskapens betydelse, om att befolkningsstrukturen kommer att förändras, vilket kan
komma att medföra förändrade värderingar. Också den framtida arbetssituationen tas upp
och därtill oron inför framtiden. Bildning i det nutida och framtida samhället är det fjärde
och sista avsnittet, och det diskuterar sådant som bildning och sociala rörelser, bildning och
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demokrati, folkbildningens förhållande till IT i framtiden, och slutligen vad kunskap
kommer att vara i framtiden.

Textstudierna om vad som kan komma att utgöra biblioteksverksamhet i framtiden, tar upp
två olika förhållningssätt till samhällets förändringar och biblioteksverksamheten, varav det
ena är förvaltande och det andra är  anpassande. Vidare berörs vilket förhållande folk-
biblioteket kommer att ha till kunskap, folkbildning, demokrati, ökande klyftor, och nya
medier.

Kapitlet tolkning och analys delas in i två omfattande delar, med utgångspunkt i fråge-
ställningarna. Den första delen behandlar frågan om vilka, för folkbiblioteken viktiga,
samhällsförändringar som sker nu eller kommer att ske inom de närmaste tio åren, och hur
de påverkar bibliotekets framtida verksamhet. Intervjupersonerna framhåller framförallt
informationsteknologins utveckling, kunskapens ökande betydelse och risken för ordlöshet
som de förändringar som kan komma att påverka folkbibliotekets framtida verksamhet. I
den teoretiska delen tas dessa saker också upp. Beträffande informationsteknologin, talas det
generellt om informationens ökande betydelse, och behovet av att ta del av den, att kritiskt
kunna tolka, sovra och välja bland den. Folkbildning kan eventuellt komma att bli viktigt
när det gäller att lära människor hantera de nya teknologiska hjälpmedlen. När det gäller
kunskapen diskuteras det i teoridelen om vi kommer att leva i ett kunskapssamhälle eller ej,
om det inte i själva verket handlar om olika intressenters framhållande av att det är så. Då
frågar jag mig om det i så fall kan vara så att också biblioteket kan vara en sådan intressent?
Vidare talas det om att kunskap och produktionen av den blir allt centralare i samhället, och
att allt fler arbetar med kunskap. Utbildning och lärande kommer att få ännu större
betydelse. Det talas om medborgarbildningsidealet, som syftar till att göra medborgarna mer
samhällsnyttiga, och om det personlighetsbildande idealet, vilket främjar personlighetens
utveckling. Också det livslånga lärandet omnämns. Beträffande ordlösheten knyter jag den
till det som sägs i den teoretiska delen om att det finns en risk att ökade klyftor uppstår i
samhället mellan de som har tillgång till kunskap och förmåga att hantera den och de som
inte har vare sig eller.

Den andra delen i kapitlet analys och tolkning tar upp frågan om hur folkbibliotekets
förhållande till bildning ser ut, och hur det kommer att se ut i framtiden. Där tas intervju-
personernas allmänna syn på bildning upp, men också hur de ser på biblioteks-
verksamhetens förhållande till bildning och folkbildning, samt hur bibliotekets samarbete
med studieförbund och liknande ser ut. Sammantaget svarar de allmänt sett att bildning
behövs för att den minskar ondska och förtryck, medför att människor blir mer toleranta och
fattar bättre beslut,  ger ett rikare liv, utgör grunden för all inlärning, bygger på lusten att
lära sig, och ger ett verkligt djup i kunskapen. På flera sätt går dessa olika aspekter på
behovet av bildning att knyta till tre av de skilda synsätten på bildning som tas upp i
teoridelen: bildning som stärker medborgaren, som bildar personligheten och den själv-
bildande bildningen. De olika synsätten på bildning är mer eller mindre inriktade på
kunskaper som främjar antingen samhällsnyttan eller den enskilda individen. Emellertid
verkar det inte som om något av de olika sätten att betrakta bildning går att helt och hållet
applicera på det som framkom i intervjuerna.

När det gäller själva biblioteksverksamhetens förhållande till bildning och folkbildning, blev
de olika uppfattningarna hos intervjupersonerna tydligare. En talade mer konkret om att det
kommer att behövas mycket kunskap i det framtida samhället, medan de två andra talade i
mer allmänna ordalag om facklitteraturens ökade betydelse och informationssökning,
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samtidigt som de också framhöll vikten av skönlitteratur och satsningar på läsfrämjande
verksamhet. Beträffande folkbildningen, föreföll en av intervjupersonerna inte direkt göra
någon skillnad mellan den och bildningen. De andra två framhöll vikten av att föra det
historiska arvet av den folkbildande traditionen vidare in i framtiden, respektive att
folkbildning kommer att behövas ännu mer i framtiden, eftersom kunskapsbehovet i
samhället kommer att öka. I teoridelen talas det dels om  två olika kunskapssyner, vilken
den ena är mer knuten till folkbildning och strävar efter helhet, sammanhang och kritiskt
tänkande. Mot denna kunskapssyn ställs en annan, som i stället är mer inriktad på
informationsförsörjning och snabb informationsspridning. Det talas också om två olika
förhållningssätt beträffande den framtida biblioteksverksamheten, ett förvaltande, vilket
främjar bibliotekets traditionella uppdrag beträffande kultur och folkbildning, och ett
anpassande, som i högre grad strävar efter att anpassa verksamheten till den
samhällsmässiga och ekonomiska utvecklingen.

Vad det gäller bibliotekets  samarbete med studieförbund och liknande, ansåg alla
intervjupersonerna det vara mycket viktigt, och något de önskar kommer att fortsätta vara
betydelsefullt i framtiden. Dock föreföll de, enligt mig, ändå inte vara lika engagerande i
denna fråga som i annat jag berörde. Jag vet inte om detta verkligen är fallet, men om det
faktiskt är så, frågar jag mig vad det kan bero på. En studie som gjorts av hur debatten om
folkbildningsfrågor ser ut inom biblioteksbranschen, baserad på bibliotekstidskrifter, visade
att folkbildningen inte var så framträdande, även om den inte heller var bortglömd.
Forskaren frågar sig om folkbildningen tas för given, och därför inte engagerar.  I den
teoretiska delen av uppsatsen talas det också om att förhållandet mellan biblioteket och
folkbildningen kanske har jämnats ut, så biblioteket inte är lika centralt för folkbildnings-
verksamheten längre, eftersom biblioteket numera ingår i människors vardag.

I slutdiskussionen tar jag upp ett flertal för folkbibliotekets verksamhet intressanta frågor.
Jag frågar mig till exempel om intervjupersonernas myckna engagemang för informations-
teknologi och kunskap, skulle kunna ha att göra med att biblioteket är en av de tidigare
omtalade intressenterna, eftersom ett ökat kunskapssökande naturligt leder många
människor till biblioteket. Jag tar också upp ordlösheten. För mig går inte en ökad
koncentration på kunskap ihop med att människor riskerar förlora sitt språk. Hur ska de
kunna tillägna sig kunskap om ordlösheten ökar? Det verkar dock som om biblioteken också
aktualiserar detta.

När det gäller bildningssynen, förefaller den inte gå att placera in i någon enskild syn på
bildning, skriver jag vidare i slutdiskussionen. Genomgående tycks det dock finnas en
konflikt mellan vikten av att hänga med i samhällsutvecklingen och vikten av att satsa på
läsfrämjande verksamhet. Jag tror att olika bibliotek kommer att hantera denna konflikt på
olika sätt beroende på deras geografiska placering och vilka användargrupper som
dominerar. Överlag kommer emellertid folkbibliotekets pedagogiska funktion att bli allt
viktigare för utlärandet av hur informationsteknologin kan hanteras på bästa sätt. Detta
kommer kanske att bli en av de framtida utmaningarna just för folkbildningen? Det finns
också en oro för att de traditionella folkbildande uppgifterna kommer att hamna i skuggan
av teknikivern.

Jag tar också upp folkbibliotekets samarbete med studieförbund och liknande i slut-
diskussionen. Jag anknyter till analysen, i vilken jag frågade mig om bibliotekets
engagemang för studieförbunden minskat, och vad det i så fall beror på. Jag diskuterar
huruvida förhållandet dem emellan verkligen blivit mer jämlikt eller ej. Därtill nämner jag
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tanken att det kanske är så att folkbildningen helt enkelt kommer att se annorlunda ut i
framtiden, eftersom de traditionella metoderna för bildning, studiecirklar och föreläsningar,
har utökas med bildning via nätet och andra medier, såsom exempelvis musik och film.

Jag har kommit fram till att folkbiblioteket med stor sannolikhet kommer att vara en
bildande samhällsinstitution i framtiden, då det kommer att finnas ett stort behov av
kunskap i det framtida samhället. Emellertid genomgår samhället just nu mycket stora
förändringar, vilka bland annat möjliggör många olika slags livsstilar. Detta gör det svårt att
ännu se exakt hur den framtida bildningen kommer att se ut, och medför förmodligen att det
också kommer att finnas många olika slags bildning, anpassade till de många olika
människornas behov. Det finns dock några frågor som biblioteket förefaller fundera särskilt
mycket över inför framtiden, och de handlar framförallt om hur segregering och språkliga
och kunskapsmässiga klyftor ska kunna motverkas, samt om hur biblioteket finner sin plats i
det framväxande samhället med dess ökande krav på kunskap, teknologi och
informationshantering.
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