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Abstract

The  purpose  of  this  thesis  is  to  investigate  the  phenomenon  of  philosophical
dialogues  taking  place  within  a  public  library  setting.  I  argue  that  such  an
investigation be of interest because of the fact that many of the benefits attributed
to “public philosophy” -  as this kind of activity is often referred to -  are also
benefits  that  correspond  to  values,  or  aspirations  that  have  been  presented  as
essential to the public library's identity and role within society. These parallels can
briefly be said to consist of aspirations to  (1) foster understanding and tolerance
toward different people and different perspectives through meetings and dialogue;
(2) improve citizens’ skills in critical thinking; (3) provide forums for learning –
for  personal  purposes  and  benefits  as  well  as  learning  in  support  of  public
deliberation on societal issues; and finally (4) provide a setting for the exploration
of  various  existential  matters  regarding  how to  for  example  better  understand
questions of purpose and identity in a postmodern age. In this thesis, I set out to
explore whether these parallels, or shared aspirations, have also been identified
within actual public philosophy settings taking within public libraries in Sweden
today.  After  having  conducted  interviews  with  library  staff  responsible  for
arranging public philosophy events at public libraries in Sweden, my conclusion is
that all of the shared values of aspirations, except from that of promoting critical
thinking,  are  being  identified  and  also  put  forth  as  significant  and  valuable
features and outcomes of the public philosophy sessions. My analysis also shows
that  the  way  in  which  the  respondents  describe  and  argue  for  philosophical
dialogues as a practice suitable within the public library setting to a large extent
correspond with regulative,  normative,  as well  as  culturally  embedded notions
concerning the public library’s identity and function within society. Because of
this, the philosophical dialogues can be regarded as a practice easily submerged
within the institutional identity of the public library. This I found is especially
evident  with  regard  to  aspects  of  the  library’s  identity  as  an  advocate  of
democracy  and  informal  education.  In  the  final  segment  of  my  thesis,  I
demonstrate how these well established aspects of the library institutional identity
are  being  given  new interpretations  and  ways  of  realization  by  means  of  the
philosophical dialogue practice. 
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1. Inledning

I denna uppsats studerar jag fenomenet filosofiska samtal på folkbibliotek. Sedan
omkring  tio  år  tillbaka  har  filosofiska  samtal  blivit  ett  allt  vanligare  inslag  i
programverksamheten  vid  svenska  folkbibliotek,  men  samtalen  har  ännu  inte
blivit föremål för någon biblioteksvetenskaplig forskning.

På  senare  tid  har  programverksamhet  kommit  att  betraktas  som  en  allt  mer
självklar del av folkbibliotekets kärnverksamhet och många bibliotek arbetar idag
med att ta fram tydligare riktlinjer och målsättningar för vilken typ av program
som ska erbjudas inom ramarna för folkbibliotekets verksamhet (Eriksson 2019).
Mot bakgrund av detta bör också den filosofiska samtalsverksamheten studeras
för  att  härigenom  kunna  kartlägga  vilka  värden  och  funktioner  som  denna
aktivitet kan bidra med i anslutning till folkbibliotekets verksamhet och uppdrag. 

Det finns emellertid ytterligare skäl för att särskilt studera de filosofiska samtalen
som en del av folkbibliotekets  verksamhet.  I  den inhemska och internationella
litteraturen som behandlar filosofisk verksamhet för allmänheten och diskuterar
värdet  av  sådan  verksamhet,  går  det  nämligen  bland  de  olika  värden  och
funktioner som lyfts fram att finna ett flertal beröringspunkter med såväl samtida
som  historiska  idéer  om  folkbibliotekets  olika  funktioner  och  uppdrag.
Gemensamma nämnare för båda dessa sammanhang är särskilt idéerna om mötets
demokratifrämjande  potential,  värdet  av  kritiskt  tänkande,  samt  vad  som  kan
förstås  som  bildningens  olika  betydelser  för  människan  och  samhället.  Med
utgångspunkt  i  ovanstående,  på  pappret  gemensamma nämnare,  kommer  jag  i
denna  uppsats  att  undersöka  huruvida  dessa  beröringspunkter  även  kan
identifierats  i  synen  på  de  filosofiska  samtalsverksamheter  som arrangeras  på
svenska folkbibliotek, och ifall de filosofiska samtalen därmed också används för
att realisera dessa värden inom biblioteksverksamheten. 

Utöver detta menar jag att  en undersökning av synen på filosofiska samtal vid
svenska  folkbibliotek  också  kan  förmedla  kunskap  om  hur  bibliotekets
institutionella  identitet  både  tolkas,  reproduceras  och  förnyas  genom
introduktionen  av  nya  verksamheter.  Eftersom  den  filosofiska
samtalsverksamheten sällan figurerar  i  några biblioteksplaner  där den tillskrivs
uttalade syften och mål skulle verksamheten i synnerhet kunna fungera som en
slags  projektionsyta  för  outtalade  föreställningar  om  bibliotekets  identitet  och
uppdrag. Genom att studera detta kan uppsatsen också betraktas som ett bidrag till
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forskningen om det föreställda  biblioteket  och kanske belysa dimensioner  som
förblir dolda i andra sammanhang. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
I denna uppsats kommer jag att belysa och situera filosofisk samtalsverksamhet i
en  svensk  bibliotekskontext  i  syfte  att  ta  fram  kunskap  om  den  filosofiska
samtalsverksamhetens  funktioner  och  värden  i  relation  till  idéer  om
folkbibliotekets syften, uppdrag och institutionella identitet. 

Uppsatsens forskningsfrågor är följande: 

1. Vilka värden och funktioner tillskriver bibliotekspersonal en den filosofiska  

samtalsverksamheten? Korresponderar dessa med de gemensamma värden och

funktioner som framhålls inom litteraturen om filosofi för allmänheten och i 

diskussionerna om folkbibliotekets uppdrag? 

2.  Hur  ser  bibliotekspersonalen  på  de  filosofiska  samtalen  som  en  del  av  
bibliotekets verksamhet?

3. Vad säger de motiv som anges för den filosofiska samtalsverksamheten om  
bibliotekspersonalens syn på folkbibliotekets institutionella identitet?

För att besvara dessa frågor har jag genomfört semistrukturerade intervjuer med
bibliotekspersonal som arrangerat eller på andra sätt varit involverade i filosofiska
samtalsverksamheter  på  svenska  folkbibliotek.  Intervjuerna  har  därefter
analyserats utifrån ett nyinstitutionellt teoretiskt ramverk och även mot bakgrund
av  tidigare  forskning  om biblioteksrummets  demokratifrämjande  potential  och
folkbibliotekets identitet och uppdrag.

1.2 Disposition
I  kapitel  1  har  jag  efter  en  kortare  inledning presenterat  uppsatsens  syfte  och
forskningsfrågor.  I  kapitel  2 redogör jag för tidigare  studier  som på olika sätt
knyter  an till  uppsatsens syfte  och biblioteksvetenskapliga  forskningskontext.  I
avsnitt  2.1 behandlas idéer om programverksamhet  som del av folkbibliotekets
institutionella  identitet  liksom  strategier  för  att  beskriva  och  analysera
biblioteksprogram inom akademisk forskning. I avsnitt 2.2 följer en redogörelse
för  idéer  om  folkbildning  och  folkbildningens  betydelse  för  det  svenska
folkbiblioteket, detta först genom en historisk tillbakablick och därefter sett till
synen på folkbildning i en samtida folkbibliotekskontext. I avsnitt 2.3 behandlas
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forskning  och  teorier  om  folkbibliotekets  potential  som  demokratifrämjande
mötesplats.  I  bakgrundskapitlets  avslutande  avsnitt,  2.4,  introduceras  och
definieras filosofi för allmänheten för att därefter relateras till innehållet i kapitlets
tidigare avsnitt om bibliotekets folkbildande och demokratifrämjande uppdrag. I
kapitel 3 redogör jag för den semistrukturerade intervjun som metod och beskriver
därefter hur jag har samlat in, bearbetat och kodat mitt intervjumaterial. Kapitlet
avslutas med en diskussion angående de etiska överväganden som blivit relevanta
genom valet av intervjun som metod. I kapitel 4 introduceras den nyinstitutionella
teoribildning som jämte forskning och begrepp från bakgrundskapitlet tillämpas i
analysen  av  mitt  empiriska  material.  Kapitlet  avslutas  med en  redogörelse  för
tidigare  biblioteks-  och  informationsvetenskaplig  forskning  inom  vilken  man
använt  sig  av  ett  nyinstitutionellt  närmandesätt.  I  kapitel  5  genomför  jag  min
analys av det insamlade empiriska materialet, där jag i tur och ordning presenterar
och  analyserar  innehållet  i  mina  intervjuer  i  relation  till  uppsatsens  tre
forskningsfrågor. I kapitel  6 diskuteras slutligen implikationerna av mitt  val av
teori och metod sett till studiens syfte och resultat. I samband med detta ger jag
också förslag på tänkbara ingångar för vidare forskning. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning

Bakgrundskapitlet i denna uppsats fyller tre olika syften. Dels kommer jag i detta
kapitel att redogöra för den tidigare forskning som kan sägas utgöra uppsatsens
akademiska bakgrund och sammanhang. Kapitlet kan därtill förstås som en slags
analys i sin egen rätt,  där jag efter en genomgång visar på de tidigare nämnda
gemensamma beröringspunkterna mellan idéer om folkbibliotekets identitet och
uppdrag  och  de  olika  värden  och  funktioner  som  tillskrivits  filosofi  för
allmänheten.  Slutligen  kommer  även ett  flertal  av  de  resonemang,  teorier  och
begrepp  som  presenteras  i  kapitlets  olika  avsnitt  att  komplettera  den
nyinstitutionella teoribildningen i analysen av mitt empiriska material. 

2.1 Programverksamhet på folkbibliotek 
I avhandlingen Programs as ideas and practice (2021) ställer sig Mia Mathiasson
frågan  om  vad  som  historiskt  sett  fram  till  idag  har  karaktäriserat
programverksamheten  på  danska  folkbibliotek.  Mathiasson  definierar
folkbibliotekens  programverksamhet  som  ”publicly  announced  and  publicly
available  activities  and  events,  taking  place  within  or  in  relation  to  a  public
library” (Ibid., s. 1). I avhandlingen genomför Mathiasson en diakron studie av
biblioteksprogram som erbjudits på danska folkbibliotek mellan åren 1960-2020
(Ibid., s. 79). I studien beskrivs bland annat hur programverksamheten genomgått
en successiv institutionaliseringsprocess som medfört att denna typ av verksamhet
numera  anses  spela  en  viktig  roll  för  att  realisera  bibliotekets  kärnuppdrag.
Härmed blir  Mathiassons forskning relevant  för min egen studie,  som vilar  på
antagandet att programverksamheten – i detta fall i form av filosofiska samtal –
kan  utgöra  en  betydelsefull  del  av  folkbibliotekets  institutionella  identitet  och
identitetsskapande.  Avhandlingen  belyser  också  de  enskilda
programverksamheternas  inneboende  komplexitet  på  ett  sätt  som  även  detta
stämmer  väl  överens  med  hur  jag  själv  närmat  mig  den  filosofiska
samtalsverksamheten. 

2.1.1 Programverksamhetens institutionalisering
Sett till den samtida synen på programverksamhetens innehåll och funktioner kan
Mathiasson alltså konstatera att biblioteksprogrammen från 2009 och framåt i allt
större  utsträckning  betraktas  som  ett  självändamål  i  bemärkelsen  att
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programaktiviteterna  som  sådana  anses  bidra  till  att  realisera  och  forma
bibliotekets uppdrag och identitet. (Mathiasson 2021, s. 80, 86). Denna utveckling
kan  enligt  Mathiasson  också  förstås  som att  programverksamheten  på  danska
folkbibliotek genomgått och alltjämt genomgår en tilltagande institutionalisering.
Denna institutionaliseringsprocess manifesterar sig bland annat i att bibliotekens
program  idag  beskrivs  och  regleras  i  styrdokument  på  både  kommunal  och
nationell nivå (Ibid., s. 95). 

Utifrån denna förståelse menar jag att det även går att att tala om en pågående
institutionalisering  av  programverksamheten  vid  svenska  folkbibliotek.  Att
biblioteksprogrammen  numera  betraktas  som  en  naturlig  och  central  del  av
bibliotekets identitet och uppdrag framgår bland annat i att programverksamheten
behandlas ingående i förslaget till en ny svensk nationell biblioteksstrategi. Som
exempel  på  typiska  biblioteksarrangemang  nämns  i  detta  dokument
”författarbesök,  utställningar,  filmvisningar,  konserter  och  föreläsningar.”
(Fichtelius, Persson & Einarsson 2019, s. 11) Rapportens författare tillägger att
biblioteksarrangemang även kan utgöras  av kurser  eller  studiecirkelverksamhet
och  lyfter  fram  verksamheter  med  syfte  att  lära  ut  informationssökning  eller
digitala verktyg som särskilt betydelsefulla (Ibid., s. 11). I strategin välkomnas
även  samarbeten  med  externa  aktörer  som  författare,  konstnärer  och
studieförbund. Vidare uppges syftet  med programverksamheten vara att  ”väcka
nyfikenhet, skapa grund för samtal och lärande samt inspirera till användning av
bibliotekets utbud.” (Ibid., s.  11) I rapporten står även att programverksamheten
ska bidra till  att  ett  biblioteksbesök ska upplevas  som lustfyllt,  berikande och
främja en god livskvalitet (Ibid., s. 12).  Värt att uppmärksamma – och kanske den
största indikationen på institutionaliseringen av bibliotekets programverksamhet –
är också att författarna till strategin därtill uppmanar till tydliga avgränsningar för
bibliotekets egna programverksamhet genom att slå fast att  dessa verksamheter
alltid  bör  kunna  relateras  till  bibliotekets  kunskaps-  och  litteraturförmedlande
kärnuppdrag (Ibid., s. 12).

2.1.2 Programverksamhet vid svenska folkbibliotek
Den  faktiska  programverksamheten  på  svenska  folkbibliotek  har  bland  annat
studerats i en kandidatuppsats av Adam Welin med syfte att belysa bibliotekets
institutionella  identitet  sådan  den  kommer  till  uttryck  i  programverksamhetent
(Welin 2013). Welins uppsats ingår framförallt i denna forskningsöversikt därför
att den bland många andra aktiviteter även nämner filosofisk samtalsverksamhet.
För att realisera uppsatsens syfte har Welin genomfört en kartläggning av publika
aktiviteter och evenemang vid 41 olika folkbibliotek i Stockholmsregionen och
därefter analyserat och delat in dessa i övergripande teman utifrån aktiviteternas
respektive syften och innehåll.  Efter genomförd sammanställning skriver Welin
att programverksamheterna vid de undersökta folkbiblioteken lämpligen kan delas
in i de fem kategorierna:  hjälpcentral,  café,  lekplats,  scen och verkstad (Ibid., s.
13-21).
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I sin analys av verksamheterna i relation till  bibliotekets institutionella identitet
använder sig Welin bland annat av de tre biblioteksdiskurser som identifierats av
Åse Hedemark (2009) i avhandlingen Det föreställda biblioteket. Dessa diskurser
är  relevanta  även för  min egen uppsats  och  nedan följer  därför  en översiktlig
återgivning av de respektive diskursernas mest centrala innehåll. 

Inom  den  första,  bokliga  diskursen,  förknippas  folkbiblioteket  starkt  med  sitt
traditionella litteraturförmedlande och läsfrämjande uppdrag (Ibid., s. 149). Den
bokliga  diskursen  är  även  den  diskurs  som  i  störst  utsträckning  tolkar  och
motiverar bibliotekets verksamhet utifrån ett bildningsideal. Hedemark framhåller
emellertid att ”i huvudsak är strävandena inriktade på att bilda människor genom
att erbjuda dem rätt sorts skönlitteratur – inte någon annan information.” (Ibid., s.
151) Historiskt  sett  kan denna diskurs således också förknippas med viljan att
upprätta en normativ distinktion mellan olika typer av litteratur, där biblioteket
tillskrivs uppdraget att uppmuntra till läsning av verk av god kvalitet, implicit i
form av skönlitterära klassiker. Detta medan nöjesläsning av mindre  uppburen
och  uppbygglig  litteratur  inom  denna  diskurs  ofta  betraktats  med  varierande
grader av skepsis (Ibid., s. 150). 

Under 70-talet breddades enligt Hedemark synen på biblioteket och dess uppdrag
– en utveckling  hon beskriver  som uppkomsten av  allaktivitetsdiskursen.  Som
framgår av namnet på denna diskurs betraktades folkbiblioteket nu istället som ett
slags  allaktivitetshus,  med  rum  för  verksamheter  som  ”teater,  politiska
utställningar,  debatter  och  diskotek”  (Ibid.,  s.  151).  Återkommande  är
föreställningarna  om  biblioteket  som  en  öppen  och  dynamisk  plats  för
kulturförmedling  och  politisk  samhällsdebatt.  Något  som  därför  också  ofta
betonas är värdet av att aktivera och involvera biblioteksbesökarna och ge dessa
goda  möjligheter  att  själva  bidra  till  att  utforma  verksamheterna  i
biblioteksrummet.  Många  initiativ  tas  också  till  samarbeten  med  utomstående
föreningar för att på så sätt stärka bibliotekets roll och närvaro i lokalsamhället
(Ibid.,  s.  151).  Allaktivitetsdiskursens  vision  att  bedriva  ett  brett  och  aktivt
samhällsengagemang kommer också till  uttryck i ett stort fokus på uppsökande
biblioteksverksamhet (Ibid., s. 151). 

Under 80-talet äger ännu ett perspektivskifte rum, denna gång i riktning mot vad
Hedemark  benämner  som  en  informationsförmedlande  diskurs.  Inom  denna
diskurs betonas istället bibliotekets neutralitet och uppdrag att bistå medborgaren
med  kompetenser  och  verktyg  för  att  kunna  orientera  sig  i  det  framväxande
informationssamhället (Ibid., s. 151-152). Istället för allaktivitetsdiskursens starka
betoning av aktivt samhällsengagemang förmedlas här en vision av bibliotekarien
som  en  neutral  och  härmed  i  viss  mån  passiv  informationsförmedlare,  med
uppdrag att förse varje individ med den typ av information som efterfrågas. Inom
diskursen  riktas  ett  särskilt  stort  fokus  på  att  tillgodose  informationsbehov
kopplade  till  utbildning  och  det  så  kallade  livslånga  lärandet  (Ibid.,  s.  152).
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Kontrasterna mellan dessa tre diskurser kommer att belysas ytterligare i avsnitt
2.2 som behandlar olika perspektiv på bibliotekets folkbildande uppdrag. 

I sin analys av samtida biblioteksprogram tycker sig Welin framförallt kunna se
en påtaglig historisk kontinuitet i programverksamheten, som inte minst ger sig
till  känna  i  de  många  läsfrämjande  aktiviteterna  som  än  idag  dominerar
programverksamheten.  Härmed  upprätthåller  folkbiblioteken  enligt  Welin  den
bokliga  diskurs  som identifierats  av Åse Hedemark,  även om den traditionellt
hithörande ambitionen att göra en åtskillnad mellan sund och skadlig eller icke-
uppbygglig litteratur verkar ha försvunnit med tiden (Welin 2013, s. 26).  Welin
identifierar  också  flera  aktiviteter  som  kan  sägas  svara  mot  både
allaktivitetsdiskursen och den informationsförmedlande diskursens perspektiv på
folkbibliotekets funktioner och uppdrag (Ibid., s. 27).

Filosofisk  samtalsverksamhet  placeras  av  Welin  under  kategorin  café  och
verksamheten  sammanfattas  kortfattat  som en  ”öppen  diskussion  inom ämnen
som demokrati, personlig identitet och meningen med livet.” (Ibid., s. 16) Inom
café-kategorin placeras alla de verksamheter som består av informella möten för
socialt  samkväm  och  utbyten  av  åsikter  och  erfarenheter  biblioteksbesökare
emellan (Ibid., s. 16). Welin konstaterar att biblioteken ofta ordagrant använder
sig  av  ordet  ”café”  för  att  betona  sammankomsternas  informella  och  sociala
karaktär (Ibid., s. 16)  – en iakttagelse som i högsta grad även kan appliceras på
den  filosofiska  samtalsverksamheten,  som i  bibliotekens  programbeskrivningar
inte  sällan  går  under  benämningen ”Filosoficafé”.  Begreppet  ”filosoficafé   har
emellertid också en internationell anknytning för vilken jag redogör i stycke 2.4.4.
I en svensk kontext kan begreppet vidare ofta kopplas till den form av filosofisk
samtalsverksamhet  som tagits  fram och  arrangeras  av  organisationen  Svenska
Sällskapet för Filosofisk Praxis. 

2.1.3 Programverksamhetens komplexitet
Något som Welin påpekar i sin uppsats är att aspekter av flera olika teman ofta
kan  återfinnas  hos  en  och samma programpunkt  (Welin  2013,  s.  21-22).  Den
inneboende komplexiteten hos bibliotekens olika aktiviteter och program är, som
tidigare nämnts, även någonting som uppmärksammas av Mia Mathiasson. Enligt
Mathiasson är det mycket vanligt att ett och samma biblioteksprogram innehåller
många olika komponenter och fyller mer än en funktion. Som en konsekvens av
detta  riskerar  förståelsen  för  innehållet  och  värdet  av  en  studerad
programverksamhet att hämmas om vi väljer att tolka verksamheten endast som
en  aktivitet  med  syfte  att  främja  exempelvis  kulturförmedling,  utbildning,
informationsförmedling, socialt arbete eller rekreation (Mathiasson 2021, s. 99).
Mathiasson skriver: ”For example, a poetry café with an invited speaker and a
subsequent dinner could be categorised as either a literature program, a writer's
meeting, a café or a community dinner, while it would be all these things.” (Ibid.,
s. 84)
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För  att  hantera  denna  problematik  har  Mathiasson  tillsammans  med  Henrik
Jochumsen tagit  fram en alternativ  modell  för att  istället  kunna veckla ut  och
belysa den enskilda programverksamhetens komplexa sammansättning. Istället för
att knyta an programverksamheten till en viss kategori uppmanas forskaren genom
denna  modell  studera  enskilda  verksamheter  med  avseende  på  deras  format,
innehåll, respektive  roll och funktion (Mathiasson 2021, s. 73). Under kategorin
format  studeras  uppgifter  om  tid  och  plats  för  programverksamheten  liksom
verksamhetens arrangörer och tilltänkta deltagare.  Här studeras även graden av
tillgänglighet. Tillgänglighet förstås här delvis som eventuella begränsningar av
antalet  deltagare  men också de  förberedelser  och förkunskaper  som eventuellt
krävs för att anordna eller delta i denna aktivitet (Ibid., s. 76-77). Analysen sett till
verksamhetens  innehåll  fokuserar  istället  på  vilka  ämnen  som  (eventuellt)
avhandlas genom aktiviteten, liksom med hjälp av vilken media och/eller vilket
material  (Ibid.,  s.  76-77).  Slutligen  kan  programverksamheten  analyseras  med
avseende  på  dess  roll  och  funktion.  Här  studeras  idéer  om  syften  med
verksamheten och huruvida dessa syften finns i aktivitetens innehåll som sådant
eller  om  det  är  aktivitetens  ”sidoeffekter”  som  utgör  dess  egentliga  ändamål
(Ibid., s. 76-77). Exempelvis kan man tänka sig att ett av biblioteket arrangerat
stickcafé inte huvudsakligen motiveras utifrån betydelsen av att förmedla kunskap
om räta och aviga maskor, utan att  det snarare är i den sociala samvaron runt
denna aktivitet som man har identifierat ett värde. 

Även  om  jag  i  föreliggande  uppsats  inte  systematiskt  använder  mig  av
Mathiassons  och  Jochumsens  modell,  kan  det  som  Mathiasson  talar  om som
verksamhetens roll och funktion fångas upp av den första frågeställningen i min
uppsats. I anslutning till denna frågeställning är det även relevant att ta reda på
något om de filosofiska samtalens faktiska upplägg, varmed elementen format och
innehåll också aktualiseras i denna analys. Den andra och tredje frågeställningen
riktar istället fokus mot folkbibliotekets institutionella identitet genom en analys
som i större utsträckning kan knytas an till Lisa Olsson Dahlqvists forskning som
bland annat behandlas i avsnitt 3.5. 

2.2 Folkbibliotek och folkbildning – historiska, samtida och 
kritiska perspektiv
I detta avsnitt kommer jag att presentera olika idéer om folkbildning som präglat
det tidiga folkbibliotekets framväxt och därefter visa hur dessa idéer kommer till
uttryck i en samtida bibliotekskontext. Avsikten med denna genomgång är dels att
visa  på  folkbildningens  historiska  förankring  i  folkbibliotekets  institutionella
identitet, samt att senare kunna illustrera hur de  folkbildande verksamheter som
efterfrågas  i  samtida  diskussioner  om  folkbibliotekets  uppdrag  även
korresponderar med idéer och perspektiv som kommer till uttryck i resonemang
och teorier om värdet av filosofi för allmänheten. 
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2.2.1 Folkbildningens framväxt och uttryck i sekelskiftets Sverige
I Bernt Gustavssons (1991) avhandling  Bildningens väg – Tre bildningsideal  i
svensk  arbetarrörelse  från  1880-1930  härleder  författaren  den  svenska
folkbildningens  rötter  tillbaka  till  det  han  benämner  som  1880-talets
”upplysningsradikalism”. Den metafysiska spekulationen under romantiken skulle
under  denna  period  ge  vika  för  en  av  positivismen,  evolutionsläran  och
liberalismen färgad tro på människans och civilisationens progressiva utveckling
mot allt högre stadier av empiriskt vetande och välstånd (Ibid., s. 70-72). 

Inom den svenska arbetarrörelsen skulle denna tidsanda bland annat komma till
uttryck  i  hållningen  att  praktiska  kunskaper  i  natur-  och  samhällsvetenskap,
liksom en förtrogenhet med litteraturen, konsten och de existentiella livsfrågorna
även måste komma de bredare befolkningslagren till gagn – endast på detta sätt
kunde man fullt ut tillvarata mänsklighetens utvecklingspotential och realisera det
jämlika och blomstrande samhälle som lät sig anas i horisonten (Ibid., s. 72-73).
Utifrån  denna  bakgrundsbild  kartlägger  Gustavsson  i  sin  avhandling  hur  den
svenska  arbetarrörelsens  bildningssträvan  kom till  uttryck  i  tre  idéströmningar
med sinsemellan olika syn på bildningsverksamhetens innehåll och syfte. I denna
uppsats  kommer  jag  endast  att  uppehålla  mig  vid  två  av  dessa  bildningsideal
emedan det tredje, nyhumanistiska bildningsidealet i första hand kom till uttryck i
formella  institutioner  för  högre  utbildning,  i  synnerhet  vid  gymnasier  och
universitet.

Den  föreställning  om  bildningens  betydelse  för  samhällsutvecklingen  som
skisserades  ovan var  särskilt  påtaglig  inom det  bildningsideal  som Gustavsson
tillskriver benämningen medborgarbildningsidealet. Förespråkarna av denna syn
på bildning menade att hela den svenska arbetarklassen måste förena sig för att
systematiskt  och  målinriktat  kunna  forma  det  nya  samhälle  som växte  fram i
industrialiseringens fotspår (Ibid., s. 94-95). För att åstadkomma detta behövdes
utbredda  bildningsinsatser  för  tillgodogörandet  av  erforderliga  kunskaper  i
exempelvis ekonomi och samhällskunskap. Utöver sakkunskaper framhölls också
vikten av att hos arbetaren fostra en handlingskraftig personlighet och karaktär, så
att denne utifrån pliktmedvetenhet och efter bästa förmåga tog sitt ansvar för den
gemensamma saken (Ibid., s. 97). Utifrån dessa idéer skulle folkbildningen enligt
Gustavsson  komma  att  förstås  som  ett  nödvändigt  medel  för  att  driva
samhällsutvecklingen framåt i en för arbetarklassen önskvärd riktning. 

Genom detta instrumentella förhållningssätt skiljer sig medborgarbildningsidealet
från  det  självbildningsideal som  enligt  Gustavsson  också  utövade  ett  stort
inflytande  över  sin  samtid.  Denna  bildningssyn  var  till  stor  del  sprungen  ur
insikten om det existentiella  behovet  av identitetsskapande och reflektion  över
tillvaron i en tid av stora omvandlingar i form av urbanisering, industrialisering
och olika massrörelsers framväxt (Ibid., s. 152, 165). 

Självbildningens  främsta  studieform  var  studiecirkeln,  som  beskrevs  som  en
bildningsprocess  med  den  enskilde  individens  erfarenheter,  intressen  och
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förutsättningar som utgångspunkt (Gustavsson 1991, s. 125-126). Snarare än att
lägga  tonvikten  vid  förvärvandet  av  nyttiga  kunskaper  för  aktivt
samhällsdeltagande,  betraktades  bildningen  här  som ett  självändamål;  en  slags
existentiell nödvändighet för att kunna orientera sig som människa i en turbulent
samtid. Folkbildaren Oscar Olsson, som kommit att kallas för studiecirkelns fader,
lyfte fram den reflekterande, ”begrundande läsningen” av klassisk skönlitteratur
som främsta bildningsmetod. En sådan läsning kunde enligt Olsson ge upphov till
en  förhöjd  livskänsla  och minskad  själslig  desorientering  genom att  den  egna
livserfarenheten  lät  sig  genomlysas  av  den  stora  litteraturens  insikter  och
perspektiv.  I  denna  hållning  ingick  också  en  aversion  mot  läsningen  av  ytlig
”nöjeslitteratur” och andra tomma tidsfördriv som ansågs avskärma människan
från  det  meningsfulla  samröret  med  de  stora  livsfrågorna  (Ibid.,  s.  169).
Härigenom kan vi således konstatera en likhet mellan självbildningsidealet  och
folkbibliotekets bokliga diskurs. 

Filosofen  och  folkbildaren  Hans  Larsson  förespråkade  i  samma  anda  en
bildningsprocess där den enskilda individen uppmanades ta avstamp i sina egna
erfarenheter och  betrakta dessa i relation till en större, sammanhängande helhet.
Larsson vidhöll att ”Ju mer en människa söker det som rör henne, dess mer skall
hon finna att det ena hänger samman med det andra.” (Ibid., s. 132) Hans Larsson,
liksom den inom samma tradition verksamma folkbildaren Ellen Key, betonade
även vid återkommande tillfällen  betydelsen av bildning i  form av samtal  och
dialog.  Man  talade  om bildningen  som en  både  för  men  också  genom folket
organiserad ”självverksamhet” som krävde aktivt deltagande och inte bara läsning
eller  lyssnande  till  föreläsare;  något  som istället  ansågs  ha  en  passiviserande
inverkan  på  det  egna  tänkandet  (Ibid.,  s.  151-152).  Vidare  förhöll  sig  Hans
Larsson  mycket  skeptisk  till  medborgarbildningens  förställningar  om
folkbildningens  instrumentella  nytta.  En  sådan  syn  på  bildning  hotade  enligt
Larsson  att  krympa  individens  perceptionsförmåga,  sedan  de  ”yrkesutbildande
funktionerna  kom  att  stå  mot  [själv]bildningens  krav  på  sammanhang  och
överblick och kunskapens etiska dimensioner.” (Ibid., s. 141). Larssons motvilja
gentemot den instrumentella synen på bildning kommer också till uttryck i det av
Gustavsson återgivna uttalandet: ”Vår tid är hemsökt av nyttighetsmasken, som
gnager varje friskt blad som vill slå ut.” (Ibid. s. 141). 

2.2.2 Det tidiga folkbibliotekets folkbildningsideal
Bernt Gustavssons analys placerar de båda bildningsidealen som skisserats ovan
inom ramarna för arbetarrörelsens verksamhet, men Lisa Olsson Dahlqvist menar
i  sin  avhandling  Folkbildning  för  delaktighet  (2019) att  både
medborgarbildningsidealet  och  självbildningsidealet  kan  sägas  ha  präglat  den
svenska synen på folkbildningen i stort (Ibid., s. 33). 

En liknande hållning intas av biblioteksforskaren Mats Myrstener, som i texten
Biblioteksideologerna konstaterar  att  den  ideologiskt  konservativa
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folkbibliotekspionjären  Valfrid  Palmgren  i  högsta  grad  både  kan  och  bör
associeras  med  många  av  medborgarbildningens   värderingar  och  visioner
(Myrstener  2012,  s.  176).  Bland  annat genom  sina  lika  entusiastiska  som
detaljerade rapporter från studiebesök vid allmänna biblioteksinrättningar i USA,
skulle Palmgrens idéer komma att  prägla de svenska folkbibliotekens framväxt
under början av förra sekelskiftet. 

Som  konstaterats  av  bland  andra  Joacim  Hansson  i  avhandlingen  Om
folkbildningens ideologiska identitet (1998) utformades de tidiga folkbibliotekens
verksamhet  till  stor  del  efter  konservativa  ideal  om  folkfostran  och  nationell
samhörighet  (jag  återkommer  till  Hanssons  forskning  i  avsnitt  3.5  i  denna
uppsats). År 1909 tilldelades Palmgren uppdraget att ta fram den första statliga
utredningen om det svenska folkbiblioteksväsendet och i denna och andra skrifter
framträder  tydligt  de  av  Hansson  identifierade  föreställningarna  om
folkbibliotekets  konservativt  orienterade  uppdrag  att  motverka  splittring  och
klasskampsretorik  för  att  istället  verka  för  nationell  sammanhållning  och lyfta
fram fosterlandskärleken som en enande kraft i det svenska samhället (Myrstener
2012, s. 174). Enligt Myrstener går det emellertid också att parallellt med dessa
argument hos Palmgren även se idéer om folkbiblioteket och folkbildningens stora
potential  att  utjämna  klasskillnader,  i  synnerhet  genom att  kunna  erbjuda  alla
medborgare fritt tillgänglig och kvalitetssäkrad fack- och skönlitteratur. Med detta
i  åtanke  deklarerade  Valfrid  Palmgren  bland  annat  att  biblioteksinstitutionen
kunde betraktas  som den mest  demokratiska  i  världen (Ibid.,  s.  177).  I  denna
hållning  kan  vi  alltså  se  tydliga  idémässiga  paralleller  till  arbetarrörelsens
medborgarbildningsideal. 

Myrstener  påpekar  även  att  Palmgren  i  likhet  med  medborgarbildningens
förespråkare  lade  stor  vikt  vid  bibliotekets  och  läsningens  betydelse  för
samhällsnyttan, men att hon vid upprepade tillfällen också betonade bildningens
betydelse för den enskilde individens personliga utveckling och själsliv (Ibid., s.
171).  Härmed  tycks  Palmgrens  idéer  delvis  också  kunna  relateras  till  ett
självbildningsideal. I min egen läsning av Palmgrens verk tycker jag mig liksom
Myrstener finna en kombinerad hållning, där individens självständiga strävan efter
både  kunskap  och  högre  mening  även  betraktas  som  en  förutsättning  för
samhällets demokratiska utveckling och nationens välstånd. Palmgren konstaterat
bland annat hur: ”Fosterlandets välfärd beror på dem, som styra det, medborgarna,
valmännen. Ju högre dessa stå i moraliskt, andligt och materiellt hänseende, desto
ljusare ter sig landets framtid.” (Palmgren 1909, s. 169) 

Beträffande den för folkbildningen så centrala  idén om värdet  av självständigt
lärande, står det klart att Palmgren lät sig inspireras av nybyggarandan i USA.
Hon konstaterar att: ”I Amerika anses individens hela uppfostran otänkbar, utan
att  han lär  sig  själfständigt begagna boken som ett  medel  till  ständigt  fortsatt
själfuppfostran,  själfutveckling.”  (Palmgren  1909,  s.  13)  Medan skolgången är
tidsbegränsad  kan  biblioteket  enligt  Palmgren  alltid  främja  individens
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kunskapssträvan och ”utöfva ett aktivt inflytande på människor under hela livet.”
(Palmgren i  Myrsterner  2012, s.  177) Med utgångspunkt  i  citatet  ovan skriver
Myrstener att detta förhållningssätt möjligen är inspirerat av den med Palmgren
samtida  filosofen  och  pedagogen  John  Dewey  och  dennes  radikala  idéer  om
lärandet som ett livslångt projekt (Myrsterner 2012, s.177). Som vi snart ska se
har dessa tankegångar hos Dewey även kommit att utöva ett stort inflytande på
olika teorier och resonemang om förtjänsterna med filosofi för allmänheten.

Självbildningsidealets  närvaro  i  den  svenska  biblioteksinstitutionen  framträder
även i delar av den forskning som genomförts inom ramarna för Dan Anderssons
(2009) avhandling Folkbibliotek, makt och disciplinering – En genealogisk studie
av  folkbiblioteksområdet  under  den  organiserade  moderniteten.  I  denna
avhandling  studeras  den  moderna  folkbiblioteksinstitutionens  framväxt  och
utveckling  mellan  åren  1910-1990.  Detta  med  syfte  att  identifiera  de   olika
makttekniker  i  form av expertstyrning och övervakning som tillämpades  inom
biblioteksinstitutionen för att fostra och forma människor i en för den styrande
samhällsklassen önskvärd riktning. I likhet med Joacim Hanssons avhandling som
nämndes ovan utgör således även Dan Anderssons forskning en kritisk studie av
idéerna om folkbibliotekets identitet  och samhällsuppdrag med syfte att  påvisa
biblioteksinstitutionens  olika  strategier  för  maktutövning  i  enlighet  med  den
rådande maktens intressen. 

I detta avsnitt lägger jag emellertid mindre vikt vid Anderssons kritiska analys –
som i sin tur kritiserats för att den alltför ensidigt fokuserar på maktutövning och
därmed bortser från folkbibliotekets emancipatoriska och demokratiska inverkan
på  samhället  (Rydbeck  2010)  –  för  att  istället  uppmärksamma  avhandlingens
genomgång av empiriskt material som korresponderar med självbildningens idéer.

I  Andersson  avhandling  ingår  en  kartläggning  av  olika  resonemang  i  statliga
utredningar, handböcker, tidskrifter och enskilda debattinlagor beträffande vilken
slags litteratur som ansågs vara lämplig att inkludera i folkbibliotekets bestånd.
Mellan åren 1910-1920 efterfrågades enligt Andersson ofta den skönlitteratur som
försåg  läsaren  med  kunskap  om  historien  och  samhället,  men  också  om  den
mänskliga tillvaron som sådan. Andersson skriver:   ”Exempelvis  betonades att
skönlitteraturen  skulle  visa  på  olika  existentiella,  samhälleliga  och  historiska
sanningar, handla om tillvaron och ge kunskap om t.ex. det nuvarande samhället
eller den äkta kärleken m.m.” (Andersson 2009, s. 114) 

I  det  senare  materialet  från  1980-  och  1990-talet  fanns  enligt  Andersson  inte
längre  några  explicita  uttalanden  om  skönlitteraturens  kunskapsförmedlande
funktion,  men  även  detta  material  kunde  alltjämt  innehålla  uttalanden  om att
”seriös skönlitteratur bör läsas för att vinna insikter om kulturen, människan och
historien.” Andersson konstaterar därför att ”uppfattningen att seriös skönlitteratur
ska ge insikter och kunskap om samhället,  människan och tillvaron levde alltså
kvar. Det förefaller som kunskapsanspråken från tidigare fortfarande gällde även
om de formuleras annorlunda.” (Andersson 2009, s. 114) 
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Anderssons  analys  pekar  härmed  mot  att  självbildningens  idéer  om  den
begrundande  läsningens  betydelse  för  människan  också  i  stor  utsträckning
präglade den tidiga folkbiblioteksinstitutionen, samt att dessa förställningar även i
viss utsträckning har följt med in på 90-talet. 

2.2.3 Folkbildning och livslångt lärande i en samtida bibliotekskontext
I  sin  avhandling  menar  Lisa  Olsson  Dahlqvist  att  den  nära  relationen  mellan
folkbildning och folkbibliotek inte bara hör historien till utan också kan betraktas
som  en  samtida  realitet.  Detta  åtminstone  sett  till  bibliotekets  institutionella
identitet  och  till  dess  faktiska  verksamheter,  i  form  av  kulturförmedling,
informellt  lärande  och  socialt  arbete,  som  samtliga  kan  sägas  ingå  i  ett
folkbildande uppdrag (Olsson Dahlqvist 2019, s. 45).  

Vidare menar  Lisa  Olsson  Dahlqvist  att  folkbildningsrörelsens  och
folkbibliotekets  tudelade  förhållningssätt  till  bildning  –  med  antingen
välfungerande samhällsmedborgare,  eller  självbildningens personliga utveckling
som ändamål – även detta lever kvar än idag. I sin avhandling hänvisar Olsson
Dahlqvist till forskning av bland andra Johanna Rivano Eckerdal, som visat att att
den förstnämnda synen på folkbildning för främjandet av samhällsnyttan därtill
antingen  kan  förstås  som  en  för  individen  frivillig  möjlighet  till  ett  stärkt
medborgarskap och ökat samhällsinflytande, eller som ett krav, där den enskilde
individen anses ha en skyldighet att fortbilda sig för att därmed anpassa sig efter
samhällets behov och efterfrågan på arbetsmarknaden (Ibid., s. 35, 51). 

Denna syn på lärande,  som betonar  nödvändigheten av individuell  fortbildning
och  anpassningsförmåga,  har  även  uppmärksammats  och  problematiserats   av
Andreas  Fejes  i  dennes  bidrag  till  Kungliga  bibliotekets  antologi  Den  femte
statsmakten  –  Bibliotekens  roll  för  demokrati,  utbildning,  tillgänglighet  och
digitalisering (2017). I denna text analyserar Fejes betydelsen och implikationerna
av begreppet ”livslångt lärande” i relation till bibliotekets folkbildande uppdrag.
Innan man började tala om livslångt lärande kunde enligt Fejes ett liknande men
samtidigt annorlunda förhållningssätt  till  kunskapsinhämtning hittas i det under
70-talet  myntade  begreppet  ”återkommande  utbildning”  (Ibid., s.  294-295).
Liksom  idén  om det  livslånga  lärandet  avsågs  även  med  detta  begrepp  olika
former  av  kunskapsinhämtning  utanför  de  formella  utbildningsinstitutionerna.
Begreppet  återkommande  utbildning  förknippades  emellertid  också  starkt  med
idéer om lärande för personlig utveckling och social jämlikhet,  där ”människor
skulle 'forma sig själva' istället för att 'formas'.” (Ibid., s. 295) Fejes knyter an
detta  synsätt  till  ett  humanistiskt  bildningsideal,  inom  vilket  individens
självständiga  förkovran  och  personliga  utveckling  också  betraktades  som
någonting  gynnsamt  för  samhällsutvecklingen  i  stort  (Ibid.,  s.  294).  Denna
föreställning  är  således  nära  besläktad  med  tankegodset  hos  de  tidiga
folkbildningsrörelserna,  liksom  med  de  idéer  som  under  förra  sekelskiftet
präglade framväxten av svenska folkbibliotek. 
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Under 1980-talet skulle enligt Fejes synen på det icke-formella lärandet komma
att  genomgå  en  förändring.  Istället  för  att  tala  om  återkommande  utbildning
introducerades  nu begreppet  ”livslångt  lärande”,  som snarare än att  förknippas
med  medborgerliga  och  demokratiska  värden  skulle  associeras  med
marknadsmässig  kompetensutveckling  för  att  stärka  produktivitet  och
konkurrenskraft (Fejes 2017, s. 294). Under parollen om det livslånga lärandet
skulle människor enligt Fejes nu förmås att genomgå de nödvändiga och ibland
djupgående förändringsprocesser som krävdes för att vara fortsatt attraktiva på en
arbetsmarknad  som  ställde  allt  högre  krav  på  uppdaterade  kunskaper  och
anpassningsbarhet (Ibid., s. 294).  Här kan vi erinra oss den nära sammanlänkade
förändringen  i  synen  på  bibliotekets  institutionella  identitet  som  kommer  till
uttryck  i  Åsa  Hedemarks  informationsförmedlande  diskurs.  I  sin  avhandling
placerar  även  Hedemark  den  informationsförmedlande  biblioteksdiskursen  i
relation  till  den  utveckling  i  form av en  ökad orientering  mot  utbildning  och
livslångt lärande som beskrivs av Fejes. Liksom Fejes konstaterar Hedemark att:
”Denna  [informationsförmedlande]  diskurs  sätter  bibliotekens  verksamhet  i
samband med i första hand ett formellt lärande och inte det fria bildningsarbete
som  folkbildning  brukar  beskrivas  som,  och  som  betonas  i  den  bokliga
diskursen.” (Hedemark 2009, s. 153) 

Efter denna genomgripande förändring i synen på lärandets och folkbildningens
syfte har Fejes sedan 00-talet och framåt noterat ytterligare ett perspektivskifte. I
detta har den humanistiska ansatsen att främja demokratiska värderingar, social
sammanhållning och ett aktivt medborgarskap i viss mån återvänt till diskursen
om livslångt lärande och kan nu sägas figurera parallellt med 80- och 90-talets
marknadsorienterade diskurs (Fejes 2017, s. 296-297). 

Denna dubbla förståelse av icke-formellt lärande kan enligt Fejes även identifieras
i  synen på bibliotekets  uppdrag. I  analyser  av olika skrivelser  om bibliotekets
lärandeuppdrag  påvisar  Fejes  två  kategorier  av  ålägganden;  å  ena  sidan  ska
biblioteket verka för att bidra till ett ökat intresse för utbildning och bildning hos
den enskilde individen, i ämnen som intresserar denne och som därtill tänks kunna
bidra  till  ett  aktivt  medborgarskap.  Å  andra  sidan  tillskrivs  biblioteket  även
uppdraget  att  bidra  med  resurser  och  kompetens  för  att  stötta  det  offentligt
finansierade lärandet inom bland annat den kommunala vuxenutbildningen (Ibid.,
s.  293).  Under  senare  år  har  Fejes  vidare  kunnat  se  en  tendens  där
samhällsutvecklingens  inverkan  på  dessa  dubbla  roller  medfört  att  det
förstnämnda humanistiska och demokratiska uppdraget successivt nedprioriterats
emedan ett allt större fokus lagts på främjandet av den kompetensutveckling som
bäst kunnat svara mot samhällets och arbetsmarknadens behov. 

För att illustrera detta riktar Fejes fokus mot den samsyn som råder inom både
statlig förvaltning och bibliotekssektorn gällande vikten av att utbilda medborgare
i  användandet  av  digitala  verktyg.  Besittningen  av  digital  kompetens  har  idag
kommit  att  förstås  som  en  förutsättning  både  för  individens  gångbarhet  på
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arbetsmarknaden, liksom för ett aktivt deltagande i samhällslivet i stort. I likhet
med bland andra Lisa Olsson Dahlqvist konstaterar Fejes att tillgodogörandet av
digitala  färdigheter  även  kommit  att  betraktas  som  en  allt  viktigare  del  av
folkbibliotekets folkbildande uppdrag (Fejes 2017, s. 307-308). Mot bakgrund av
samtidens  digitala  folkbildningsarbete  påpekar  Fejes  att  det  även  under
digitaliseringens inledande fas, under 70- och 80-talen, bedrevs ett motsvarande
folkbildningsarbete, men att detta arbete också innefattade kritiska perspektiv på
digitaliseringen  som  sådan,  där  man  diskuterade  den  pågående  utvecklingens
potentiellt negativa samhällsinverkan. Några motsvarande initiativ ser Fejes inte i
dagens folkbildningsarbete (Ibid., s. 309). 

För  att  problematisera  bristen  på  kritiska  perspektiv  inom  den  samtida
folkbildningen hänvisar Fejes till bibliotekslagens andra paragraf, där biblioteken
bland annat ges i uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling
och främja intresset för bildning. För att helt leva upp till  detta uppdrag borde
folkbiblioteken enligt Fejes inte begränsa sig till ett folkbildningsarbete orienterat
mot  vuxenutbildningens  och  det  livslånga  lärandets  förväntningar  och  behov.
Istället  efterlyser Fejes ett  breddat perspektiv,  återigen berikat  av humanistiska
bildningsideal med rum för både samhällskritik och idéer om bildningen som ett
egenvärde (Ibid., s. 312). 

I essän Att vara där folket är – om folkbibliotekens relation till folkbildningen i en
problematisk samtid   (2012) reflekterar även Joacim Hansson över det moderna
folkbibliotekens  folkbildande  identitet.  Hansson  konstaterar  inledningsvis  att
folkbiblioteket utstrålar en självsäkerhet i sin institutionella identitet närhelst det
tillåts  verka  i  ett  folkbildande  och  demokratifrämjande  syfte.  Samtidigt  ser
Hansson  en  samhällsutveckling  där  det  demokratiska  samtalet  på  senare  år
stagnerat och detta utan några större initiativ från bibliotekets sida till att blåsa liv
i  denna  tystnade  samhällsdebatt  (Ibid.,  s.  87-88).  Istället  präglas
biblioteksinstitutionen enligt Hansson av den ”passiva serviceanda” som utgör ett
utmärkande karaktärsdrag hos den informationsförmedlande biblioteksdiskursen
där  kunskapsförmedlingen  frikopplats  från  sitt  sociala  sammanhang  och
folkbildande uppdrag (Ibid. s., 92). 

Mot bakgrund av denna dystra lägesbild efterlyser Hansson liksom Fejes på nytt
den  samhällsengagerade  inställningen  och  ambitionerna  som  under  70-talet
präglade bibliotekens verksamhet. Han skriver: 

Bibliotekarien har i dessa sammanhang inte bara kommit att representera ’kunskap’ i någon
blek neutral betydelse, utan en levande, aktiv och identitetsskapande person som kan hjälpa
till att utmana tankemönster och vara ett bollplank när de samtal om hennes eller hans närvaro
aktiverat  de processer  av identitet  och samhörighet  som aktiv kulturutövning och politisk
identitet  skapar.  Det  är  en  interaktivitet  som  går  diametralt  på  tvärs  mot  den  passiva
serviceanda som sedan början av 1980-talet kommit att segla upp som ett professionellt ideal
inom stora delar av bibliotekariekåren.  

Hansson 2012, s. 95
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Både hos Fejes och Hansson hittar således vi ett kritiskt förhållningssätt till den
abstrakta,  neutrala  och  instrumentella  synen  på  bildning  och  litteratur-  och
kunskapsförmedling  som  kan  härledas  till  80-talets  informationsförmedlande
diskurs.  Istället  vill  de i folkbiblioteket se ett  aktivt  socialt  engagemang, och i
Fejes  fall  också en humanistisk idé om bildningens egenvärde.  Som föredöme
lyfter båda forskare fram den allaktivitetsdiskurs som präglade folkbiblioteket på
70-talet.  Jag  vill  emellertid  påstå  att  många  av  dessa  idéer  om  bildning  för
personlig  utveckling,  främjandet  av  kritiska  diskussioner  och  ett  aktivt
samhällsengagemang  även  kan  återfinnas  i  de  tidiga  folkbildningsrörelsernas
medborgar-  och  självbildningsideal,  och  härmed  i  viss  mån  också  i  den
institutionella identitet som präglade det tidiga folkbiblioteket. 

Slutligen bör även nämnas att kritiken av det instrumentella marknadstänkandets
inflytande över bibliotekssektorn ingalunda ska förstås som ett svenskt fenomen. I
likhet med Hansson och Fejes ovan anser biblioteksforskaren John E. Buschman
att  det  allmänna  biblioteket  har  sitt  existensberättigande  i  det  demokratiska
uppdraget att möjliggöra det kollektiva och jämlika utbyte av kunskap, idéer och
argument  som  utgör  själva  motorn  i  den  demokratiska  processen  (Buschman
2003, s. 170). I boken Dismantling the Public Sphere varnar även Buschman för
att detta  uppdrag  riskerar  att  urholkas  av  den  ”new  public  philosophy”  inom
vilken  även  offentlig  verksamhet  bör  tolkas  och  regleras  utifrån  en
företagsekonomisk logik inriktad på målstyrning, effektiviseringar och konkurrens
med kommersiella aktörer  (Ibid., s. 169-170). 

Detta  resonemang vilar  i  sin tur på filosofen och sociologen Jürgen Habermas
teorier om en generell modern utveckling, där den sfär av tillvaron – av Habermas
kallad livsvärlden –  som präglas av en kommunikativ rationalitet orienterad mot
ömsesidiga  utbyten  för  att  lösa  problem  och  skapa  visioner  formulerade  i
samförstånd, successivt koloniseras av systemvärldens instrumentella rationalitet
med fokus på effektiv styrning mot på förhand givna målsättningar (Habermas
1996).

Habermas idéer om behovet av att skapa och upprätthålla forum som möjliggör
livsvärldens  öppna  demokratiska  idéutbyten  och  samtalsprocesser  har  även
influerat  den  forskning  om biblioteket  som en demokratifrämjande  mötesplats
som behandlas i det avsnitt som följer härnäst.

2.3 Folkbiblioteket som demokratifrämjande mötesplats 
I  detta  avsnitt  kommer  alltså  idéerna  om folkbibliotekets  demokratifrämjande
potential att belysas ytterligare, men denna gång med utgångspunkt i den samtida
forskningen  om  biblioteket  som  mötesplats.  Idén  om  biblioteket  som  en
mötesplats med potential att stärka tilliten och den sociala sammanhållningen i ett
samhälle –  och därmed skapa förutsättningar för demokratisk dialog – har särskilt
kommit  att  utvecklas  och  undersökas  inom  ramarna  för  det  norska
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forskningsprojektet PLACE. Mellan 2007-2011 genomfördes inom detta projekt
en rad olika studier för att belysa folkbibliotekets förutsättningar att fungera som
en öppen och heterogen mötesplats i en samtid alltmer präglad av digitalisering
och  mångkultur.  Värt  att  nämna  är  även  det  nyligen  avslutade,  relaterade
forskningsprojektet ALMPUB, som studerar digitaliseringens inverkan på bland
andra biblioteksinstitutionens förutsättningar att främja det man med hänvisning
till Habermas teori om kommunikativt handlande benämner som en ”öppen och
upplyst  diskurs”  (Uppsala  universitet  u.å.).  Projektets  fokus  på  digitalisering
medför att det blir mindre relevant för ansatsen i föreliggande uppsats men det
illustrerar  alltjämt  aktualiteten  hos  frågor  och  forskning  om
biblioteksinstitutionens betydelse för det demokratiska samtalet. 

I  många  av  de  studier  som  behandlar  social  sammanhållning  i  en  heterogen
kontext operationaliseras detta som förekomsten av socialt kapital. Så även inom
projektet PLACE, där man i enlighet med Robert Putnams definition skriver att
socialt kapital genereras i sociala nätverk och mellanmänskliga möten och utgörs
av upplevd ömsesidighet och tillit gentemot den andre. Här talar man särskilt om
tillit i form av s.k. generell tillit – gentemot okända och på olika sätt annorlunda
människor än en själv – som den centrala och mest värdefulla komponenten av
socialt kapital.  En sådan tillit anses bidra till minskade sociala och ekonomiska
transaktionskostnader och en stärkt samhällsgemenskap av ömsesidig förståelse
och delade normer som främjar det demokratiska samtalet (Vårheim 2009, s. 373-
374, Vårheim, Steinmo & Ide 2008, s. 878). 

Folkbiblioteket,  som  regelbundet  besöks  av  människor  från  mycket  skiftande
social,  kulturell,  etnisk  och  ekonomisk  bakgrund,  har  identifierats  som  en
potentiellt  särskilt  fruktbar  plats  för  att  generera  socialt  kapital  inom  ett
lokalsamhälle.  Mot  bakgrund  av  detta  genomfördes  inom  projektet  PLACE
omfattande enkät-  och fältstudier  av norska biblioteksbesökares  aktiviteter  och
rörelsemönster. Detta med syfte att kartlägga om och i sådana fall på vilket sätt
folkbiblioteket  kunde  sägas  fungera  som  mötesplats  med  potential  att  främja
social  sammanhållning  och  generera  socialt  kapital.  I  undersökningarna
tillämpade  man  den  av  Ragnar  Audunson  tidigare  konstruerade  distinktionen,
mellan  den  så  kallade  högintensiva  respektive  lågintensiva  mötesplatsen
(Audunson 2005). 

På den högintensiva mötesplatsen ägnar sig människor åt sina primära intressen
och livsprojekt tillsammans med likasinnade. Sådana aktiviteter kan till exempel
bestå av arbete studier, träning, eller partipolitiska engagemang. Detta medan den
lågintensiva mötesplatsen istället utgör ett forum där människor ställs inför andra
företeelser  och  idéer  än  de  bekanta,  liksom  inför  människor  med  andra
värderingar  och  livsprojekt  (Audunson  2005,  s.  436-437).  Centralt  hos  den
lågintensiva mötesplatsen är således att vi där kommer i kontakt med människor
som vi inte hade haft anledning att interagera med i andra sammanhang. På den
lågintensiva mötesplatsen synliggörs människor därmed inför varandra trots att de
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tillhör olika sociala, etniska, generations- och värderingsmässiga grupper (Ibid., s.
436-437). Dessa  möten  menar  Audunson  i  sin  tur  är  vad  som  skapar  det
grundläggande kitt av förståelse, tolerans och identifikation som behövs som ett
minimum  i  ett  välfungerande  demokratiskt  samhälle  (Ibid.,  s.  436).  Den
lågintensiva mötesplatsen utgör med andra ord en plats med potential att generera
socialt  kapital.  Inspirationen  till  denna  distinktion  är  delvis  hämtad  från  Ray
Oldenburgs idé om den tredje platsen, som till skillnad från den första platsen,
hemmet, och den andra platsen, arbetet, utgör en informell samlingsplats – inte
sällan  en  pub  eller  ett  café  –  där  olika  människor  kan  mötas  för  samtal  och
samkväm bortom yrkesroller och klasstillhörighet (Oldenburg 1999).

I Svanhild Aabø, Ragnar Audunson & Andreas Vårheims artikel inom ramarna
för  PLACE  görs  också  en  distinktion  mellan  vad  man  benämner  som
”intensiteten”  respektive  ”temperaturen”  hos  olika  mötesplatser.  Som  vi  har
kunnat  se  definieras  den  hög-  respektive  lågintensiva  mötesplatsen  utifrån
förekomsten av exponering inför det annorlunda. Detta medan temperaturen hos
dessa möten istället förstås som graden av friktion och konflikt olika positioner
emellan. Högintensiva möten äger rum mellan likasinnade och tenderar därför i
regel – och kanske lite kontraintuitivt sett till ordets association – att hålla relativt
låg temperatur.  För att den lågintensiva mötesplatsen ska generera tolerans och
förståelse inför den andres identitet och position, och inte tvärtom ge upphov till
en  antagonistisk  inställning  och  förstärkt  främlingskap,  är  det  enligt  forskarna
viktigt  att  även  dessa  möten  kan  hålla  en  låg  temperatur  där  eventuella
motsättningar  hanteras sakligt och lugnt (Aabø, Audunson & Vårheim 2010 s.
17).

Efter  genomförd  analys  av  det  samlade  empiriska  materialet  skriver  Svanhild
Aabø och Ragnar Auduson i en annan artikel att de undersökta biblioteken i första
hand kunde betraktas som högintensiva mötesplatser, dit individer begav sig för
studier eller arbete eller för att träffa människor från en befintlig umgängeskrets.
Biblioteket kunde emellertid också sägas utgöra – eller stundtals omvandlas till –
en lågintensiv mötesplats när någon av besökarna till exempel tog en paus i sina
studier för att bläddra i en dagstidning eller gå en runda i bibliotekslokalen (Aabø
&  Auduson  2012,  s.  146).  Men  även  om  för  varandra  obekanta  människor
vistades tillsammans och stundtals interagerade i biblioteksrummet observerades
interaktionen mellan dessa oftast vara begränsad. Genom att koncentrera sig på
sina egna förehavanden kunde besökarna enligt Aabø och Auduson sägas väva ett
slags  privat  nät  omkring sig  själva  och därmed  signalera  en  önskan att  få  bli
lämnade  ifred.  Folkbiblioteket  beskrivs  därför  slutligen  av  forskarna  som  en
”allmän plats för privat bruk.” (Ibid., s. 143)

Denna typ av mer eller mindre interaktionslös exponering inför andra och från en
själv annorlunda människor förefaller enligt Andreas Vårheim, Sven Steinmo och
Eisaku  Ide  inte  vara  tillräcklig  för  att  tillit  mellan  främlingar  ska  uppstå,
åtminstone  inte  i  någon  signifikant  utsträckning.  I  sitt  resonemang  hänvisar
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forskarna  till  socialpsykologen  Thomas  F.  Pettigrews  fyra  kriterier  för  att
ömsesidig tillit ska uppstå i mötet med den andre. Enligt denne behöver mötet äga
rum i en situation där (1) alla deltagare tillskrivs jämlik status; (2) där det finns ett
gemensamt  syfte  eller  mål;  (3)  där  samarbete  krävs  inom  gruppen;  (4)  där
formerna för mötet upprätthålls av en auktoritet, en fastslagen bestämmelse eller
av social konvention (Vårheim, Steinmo & Ide 2008, s. 879). Dessa kriterier anses
av forskarna inte vara uppfyllda genom informella möten på folkbiblioteket, vilka
enligt dessa inte kan sägas skilja sig nämnvärt från möten som äger rum mellan
främlingar  på  en  buss  eller  i  ett  shoppingcenter  (Ibid.,  s.  888).  Trots  detta
konstaterar  forskarna  att  folkbiblioteket  alltjämt  utgör  en  institution  med goda
möjligheter  att  stärka  den  generella  tilliten  i  samhället  (Ibid.,  s.  880).  För  att
kunna närma sig Pettigrews kriterier måste en mötesplats till att börja med vara en
offentlig institution som är öppen och tilltalande för alla medlemmar i samhället.
Få institutioner utöver folkbiblioteket kan sägas leva upp till dessa grundläggande
förutsättningar  och  häri  finner  man  således  en  potential.  Även  i  Aabø  och
Audusons artikel  dras liknande slutsatser och man konstaterar  även att  oddsen
förefaller  vara  högre  att  socialt  kapital  i  form  av  generell  tillit  kan  alstras  i
samband med programverksamhet som seniorkurser, datorkurser eller läsecirklar
eftersom dessa typer  av arrangemang kräver  en högre grad av interaktion  och
samarbete deltagarna emellan (Aabø & Auduson 2012, s. 148) . Huruvida så är
fallet återstår enligt författarna att undersöka, ett åtagande jag delvis kommer att
närma mig inom ramarna för denna uppsats.

2.4 Filosofi för allmänheten
I  detta  avsnitt  kommer  jag  att  introducera  filosofi  för  allmänheten  utifrån
fenomenets  historiska  rötter  och  samtida  definitioner  och  uttryck.  Därefter
kommer jag att mer ingående behandla olika resonemang och tankegångar som
förts fram beträffande olika de förtjänsterna hos denna typ av verksamhet. I denna
genomgång kommer jag att belysa fyra olika värden i form av (1) filosofi för att
främja  kritiskt  tänkande,  (2)  det  filosofiska  samtalet  som demokratifrämjande
möte, (3) filosofiska samtal för lärande samt (4) filosofi för att möta existentiella
behov. Dessa funktioner eller värden kommer därefter att diskuteras i relation till
de perspektiv på folkbibliotek och folkbildning samt biblioteket som mötesplats
som presenterats  i  avsnitten  ovan,  detta  med syfte  att  belysa de gemensamma
beröringspunkterna dessa emellan.

2.4.1 Idéhistoriska perspektiv på det filosofiska samtalets betydelse
Att bedriva filosofisk verksamhet utanför de formella utbildningsinstitutionerna är
någonting som kan härledas tillbaka till den västerländska filosofins födelse under
antikens dagar. På ”agoran” i Aten initierade den frågvise Sokrates samtal med
fattig som rik i förvissningen om att alla människor har sanna kunskaper nedlagda
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inom sig – vilka sedan kan "födas fram", genom att förnuftet ställs inför de rätta
frågorna  och  därefter  tillåts  resonera  sig  fram  till  sanningen  (Platon  1996).
Filosofen  Aristoteles  menade  i  sin  tur  att  ett  för  människan  meningsfullt  liv
karaktäriserades av filosofisk kontemplation över tillvarons fundamentala frågor. I
Den  nikomachiska  etiken  (2012)  argumenterar  Aristoteles  för  att  den  största
meningen eller  lyckan infinner  sig  för den som ges möjlighet  att  uppfylla  sitt
inneboende  syfte.  Det  drag  som  i  störst  utsträckning  utmärker  människan  i
relation till djuren är enligt Aristoteles hennes förmåga att bruka sitt förnuft. Ur
detta följer att det rationella, filosofiska tänkandet är den aktivitet framför andra
som människan kan ägna sig åt för att komma i samklang med sitt innersta väsen
och erfara den djupa tillfredsställelse som detta medför (Ibid., s. 299-302). 

Även  långt  senare  under  1700-talet  utgjorde  frågan  om  det  filosofiska  (i
bemärkelsen  rationella)  tänkandets  betydelse  för  den  enskilde  individen  ett
högaktuellt ämne som bland annat avhandlades av Immanuel Kant. I essän Svar
på frågan: 'Vad är upplysning?' (1992) definierar Kant begreppet upplysning som
”människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet.” (Ibid., s. 27). Kant
hävdar här att samtidens människor måste ges friheten att avstå den bekvämlighet
det innebär att förlita sig på vanor, regler och auktoriteter för att istället öva sig i
förmågan att bruka sitt eget rationella tänkande. Endast genom att ”våga veta” kan
människan förverkliga  sig själv och därmed också bidra till  den gemensamma
civilisationsprocessen som en autonom, reflekterande och ansvarstagande individ
med det egna förnuftet som ledstjärna (Ibid.,  s.  27-31). Dessa tankegångar hos
Kant har föga förvånande kommit att utgöra en betydelsefull inspirationskälla och
referenspunkt  i  studiet  av  folkbildningsrörelsens  medborgarbildningsideal
(Burman 2011).

En förhållandevis modern filosofisk teoribildning som i stor utsträckning betonar
dialogens  betydelse  för  både  individ  och  samhälle  är  den  amerikanska
pragmatismen. Enligt pragmatisterna kan kunskap inte betraktas som tillgång till
eviga  sanningar  utan det  vi  idag  tar  för  sant  bör  istället  förstås  som särskilda
förhållningssätt till världen som fungerar bättre än andra alternativ. Snarare än att
organisera samhället efter givna, abstrakta ideal behöver en vital demokrati därför
präglas  av  ett  ständigt  pågående  experimentellt  utforskande  av  nya  idéer  och
perspektiv för att på så sätt kunna identifiera de samhällslösningar som på bästa
sätt kan möta samtidens behov. Samhället bör därför verka för att en pluralism av
idéer och perspektiv får synas och mötas, och ju fler människor som kan bidra till
det demokratiska samtalet desto större blir också processens legitimitet (Lindgren
& Palmås 2006, s. 231-237). Pragmatisternas tänkande står med andra ord i nära
samklang med Jürgen Habermas idéer om hur det demokratiska samtalet behöver
utformas i  enlighet  med livsvärldens kommunikativa logik.  Den pragmatistiske
filosofen Richard Rorty menar i sin tur att det förhållandevis svåruppnåeliga ideal
av deliberativa samtal följt av konsensus och överenskommelser inte behöver vara
det enda gynnsamma utfallet av dialoger av detta slag. Rorty menar sig istället
kunna se ett  egenvärde i  sökandet  och formulerandet  av gemensamma sätt  att

24



förstå och beskriva världen på. Detta är en kollektiv ansats som enligt Rorty bara i
sig kan bidra till att skapa tolerans och samhörighet mellan människor. Utifrån
detta perspektiv kan dialogen som sådan därmed betraktas som ett självändamål
(Pamerleau 2014, s. 163). 

I  dessa  översiktliga  nedslag  i  idéhistorien  finner  vi  olika  förhållningssätt  till
filosofiskt tänkande, där detta tänkande bland annat betraktas som ett medel för att
nå  kunskap,  utveckla  rationella  förmågor  eller  i  form  av  deliberation  skapa
konsensus  i  gemensamma  samhällsfrågor.  Utöver  dessa  instrumentella
förhållningssätt  finner  vi  också  perspektiv  som  lyfter  fram  filosofin  och  den
filosofiska dialogen som en verksamhet med intrinsikalt värde som berikar den
enskilde individens liv med mening och som på samhällsnivå anses kunna bidra
till ökad samhörighet och tolerans.  Som vi snart ska se gör sig dessa perspektiv
även gällande i de samtida diskussionerna om filosofi för allmänheten och värdet
av denna verksamhet.

2.4.2 Definition av filosofi för allmänheten
I januari 2014 publicerade tidskriften  Essays in Philosophy  ett temanummer om
”Public  Philosophy”,  här översatt  till  “filosofi  för  allmänheten”  eller  ”publik
filosofi”. I tidskriften behandlas denna företeelse av en rad akademiska filosofer,
varav  somliga  med egen erfarenhet  av  att  moderera  filosofiska  samtal  utanför
akademin. I artikelbidragen diskuteras filosofi för allmänheten – och  huruvida
verksamheten alls bör betraktas som en form av filosofi – sett till verksamhetens
definierande  egenskaper,  filosofiska  rötter  och  förtjänster  för  samhälle  och
individ.

I tidskriftens inledning konstaterar redaktören Jack Russel Weinstein att det idag
saknas etablerade kriterier för vad som karaktäriserar filosofisk verksamhet riktad
mot allmänheten.  Detta  både sett  till  verksamhetens  olika former  och till  dess
syften  och  mål  (Weinstein  2014  (a),  s.  2).  Weinstein  definierar  filosofi  för
allmänheten som ”doing philosophy with general  audiences in a non-academic
setting” (Ibid., s. 1). Detta i ett sammanhang där filosofi i sin tur mycket brett
betraktas  som  ”the  study  of  the  fundamental  assumptions  of  any  discipline”
(Weinstein 2014 (b), s. 37). Weinstein medger att denna vida definition sannolikt
skulle te sig kontroversiell i den skolade fackfilosofens ögon, men att den alltjämt
fångar  verksamhetens  kärna  och  inte  minst  tydligt  belyser  de  gemensamma
beröringspunkter  som  finns  mellan  filosofiska  aktiviteter  inom  och  utanför
akademin (Ibid., s. 38). 

Med  utgångspunkt  i  ovanstående  definition  skriver  Weinstein  att  filosofi  för
allmänheten  är en verksamhet  som uppmanar  människor  att  reflektera  över  de
grundläggande föreställningar som ligger bakom och styr deras dagliga göranden
och erfarenheter, liksom över fundamentala antaganden och principer hos frågor
och företeelser av kontroversiell karaktär. Filosofiska närmandesätt används alltså
här  för  att  belysa  dolda  aspekter  och  axiom  eller  visa  på  komplexiteten  hos
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antaganden  som  tidigare  tagits  för  självklara  (Weinstein  2014  (b),  s.  38).
Weinstein  konstaterar  även  att  den  publika  filosofin  i  mångt  och  mycket  kan
betraktas som en återgång till den sokratiska traditionen av att bedriva filosofi på
torget, där den på sätt och vis alltid hört hemma och kommer alla människor till
del (Ibid., s. 36).

År 2007 lanserade även UNESCO en omfattande rapport med titeln Philosophy –
A School of Freedom. Syftet med rapporten uppges vara att studera tillståndet och
förutsättningarna för filosofiundervisningen i världen, både som en del av grund-
och högskoleutbildning men också i form av filosofiska verksamheter utanför de
formella  utbildningsinstitutionerna  (UNESCO  2007,  s.  ix).  Att  ta  del  av
UNESCO:s perspektiv på filosofin och dess förtjänster ter sig särskilt relevant för
denna  uppsats  i  biblioteks-  och  informationsvetenskap  med  tanke  på  att
organisationens  folkbiblioteksmanifest  utgör  ett  ofta  åberopat  internationellt
styrdokument av stor betydelse för synen på de svenska folkbibliotekens identitet
och demokratifrämjande uppdrag (Olsson Dahlqvist 2019, s. 12, 15-17). 

I  rapportens  inledande  avsnitt  lyfter  organisationens  dåvarande  generaldirektör
Koïshiru Matsuura fram filosofins betydelse för UNESCO:s internationella arbete
för ett ”öppet, inkluderande och pluralistiskt kunskapsorienterat samhälle” [Min
översättning] (UNESCO 2007, s. ix). Rapporten tar avstamp i de principer som
kommer till  uttryck i 1995 års  Paris Declaration for Philosophy. I denna skrift
konstateras  att  utbildning  i  filosofi  bidrar  till  fred  och  etiskt  ansvarstagande
genom att stärka människors förmåga till självständigt tänkande och därmed också
de  kognitiva  förutsättningarna  att  värja  sig  mot  propaganda,  fanatism  och
intolerans. Man framhåller även att filosofiskt tänkande bör läras ut av personer
med  någon form av  utbildning  i  ämnet  och  därtill  bedrivas  utan  ekonomiska,
teknologiska,  religiösa,  politiska  eller  ideologiska  motiv.  I  deklarationen
artikuleras  även målsättningen att  filosofiska verksamheter  ska bibehållas  eller
expandera där de redan finns och introduceras där de saknas (Ibid., s. xiii).

Även  i  UNESCO:s  rapport  konstateras  att  filosofisk  verksamhet  riktad  mot
allmänheten  är  ett  brett  och  mångfacetterat  fenomen  som  svårligen  låter  sig
definieras annat än i övergripande ordalag. Ett ständigt återkommande drag för
dessa verksamheter uppges emellertid vara förekomsten av dialog. Till  skillnad
från den akademiska filosofins ofta ensamma tänkare och envägskommunikation i
form  av  föreläsningar  och  tryckt  litteratur,  präglas  offentliga  filosofiska
sammankomster istället av ömsesidiga möten och idéutbyten människor emellan.
Ett  annat  återkommande  inslag  är  enligt  rapportförfattarna  tendensen att  ställa
frågor framför att tillhandahålla svar. Deltagarna uppmanas dels att fråga sig fram
för  att  förstå  den  andres  argument,  och  snarare  än  att  likt  en  debatt  ha  som
målsättning att  få gehör för den egna ståndpunkten ägnar  sig deltagarna åt  ett
gemensamt undrande och utforskande för att tillsammans nå fram till en djupare
förståelse  för  ämnet  som  avhandlas  (UNESCO  2007,  s.  174).  Istället  för  att
hänvisa till etablerade positioner och auktoriteter i den filosofiska undersökningen
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uppmanas deltagarna vidare enligt  rapporten att  i  första  hand tänka själva och
artikulera  sina egna ståndpunkter  och perspektiv.  Det  finns  med andra  ord ett
egenvärdet i detta självständiga tänkande som kan sägas övertrumfa värdet av att
”tänka rätt”  (Ibid.,  s.  174).  En ytterligare  återkommande,  och relaterad,  aspekt
som lyfts  fram är  det  subjektiva  närmandesättet,  där  utrymme även  bereds  åt
känslor och erfarenheter att ta plats och forma samtalet. Mot bakgrund av detta
konstaterar rapporten att det i denna form av filosofisk aktivitet finns påtagliga
skillnader i förhållande till den akademiska filosofin (Ibid., s. 174).

2.4.3 Kritiska röster 
I  sitt  artikelbidrag  till  Essays  in  Philosophy menar  Matt  Chick  och  Matthew
LaVine likt Weinstein och författarna till UNESCO:s rapport att de som bedriver
filosofi  i  publika  sammanhang  oftast  lyfter  fram  själva  mötet  med  andra
människor, i meningsfulla samtal om tillvarons fundamentala frågor, som det mest
centrala för verksamheten. Så länge dessa möten äger rum tycks det alltså vara
mindre  väsentligt  ifall  de  resulterar  i  någon  ny  och  värdefull  kunskap  om
frågeställningarna  som  avhandlats  (Chick  &  LaVine  2014,  s.  145).   Som  en
konsekvens av detta kan vi enligt Chick och LaVine – återigen med medhåll från
Weinstein och UNESCO –  se en påtaglig kontrast mellan den publika filosofins
tendens  att  betrakta  alla  yttringar  som värdefulla  och  verka  för  att  synliggöra
pluralismen hos deltagarnas idéer och perspektiv, och den akademiska filosofins
krav  på  hållbar  och  relevant  argumentation  med  syfte  att  tillhandahålla
tillfredsställande lösningar på komplexa filosofiska frågor (Ibid., s. 148). 

I tidskriften uttalar sig emellertid även filosofer som med hänvisning till denna
diskrepans vidhåller att filosofi för allmänheten överhuvudtaget inte bör betraktas
som en verksamhet där man bedriver filosofi i ordets rätta bemärkelse. Deltagarna
i  dessa  sammankomster  –  oftast  kostnadsfria  och  öppna  för  alla  som  önskar
närvara  –  kan  till  exempel  enligt  Jeremy  Barris  knappast  anses  besitta  den
grundläggande disposition,  logiska  stringens och förkunskap som krävs  för  att
åstadkomma filosofiska insikter av skolmässigt värde. Därtill konstaterar Barris
att filosofisk forskning bedrivs genom att temporärt överge det vardagliga sättet
att  betrakta  världen och tillvaron på,  för att  istället  systematiskt  kartlägga  och
ifrågasätta  den  levda  erfarenhetens  mest  grundläggande  antaganden  och
föreställningar  (Barris  2014, s. 6). Denna form av ifrågasättande förutsätter  ett
avsteg från intuitiva upplevelser och etablerade försanthållanden på ett sätt som är
både emotionellt och intellektuellt påfrestande, vilket därmed kräver år av studier
innan  det  kan  utföras  på  ett  fruktbart  sätt  (Ibid.,  s.  6).  I  motsats  till  denna
krävande, kontraintuitiva praktik menar Barris att deltagare i sammankomster för
publik  filosofi  tvärtom ofta  tenderar  att  anföra  sina  subjektiva  intuitioner  och
upplevelser som belägg för en viss position. En verksamhet som inte bara tillåter
utan uppmuntrar till  sådant bör enligt Barris inte betraktas som filosofi (Barris
2014, s. 8-9).  Detta medan Weinsteins bredare definition av filosofi som studiet
av  fundamentala  antaganden  i  någon  form  kan  visa  på  den  omisskännligt
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filosofiska karaktären hos den publika filosofin, oaktat verksamhetens bidrag till
det filosofiska forskningsfältet. 

2.4.4 Filosofiska samtalsverksamheter i praktiken
I  UNESCO:s rapport  identifieras  sju ofta  förekommande former av filosofiska
praktiker  tillgängliga  för  allmänheten:  Filosofisk  rådgivning,  filosofi  på
arbetsplatsen, filosofisk populärlitteratur, filosofi i socialt komplicerade kontexter,
filosofi med barn utanför skolan, filosofiska workshops samt filosoficafé. De två
sistnämnda aktiviteterna kan i störst utsträckning relateras till beskrivningarna av
de filosofiska samtalsverksamheterna på svenska folkbibliotek, så jag kommer i
det följande enbart att uppehålla mig vid dessa. 

Det första filosoficaféet inrättades enligt rapporten år 1992 i Paris. Detta som en
oväntad konsekvens av att filosofen Marc Sautet i ett radioprogram uppgivit att
han hade för vana att på söndagsmorgnarna sammanstråla med vänner på Café des
Phares för att tillsammans diskutera filosofi. Söndagen därpå skulle Sautet till sin
förvåning finna att ett flertal för honom okända människor slutit upp på caféet för
att även dessa delta i diskussionerna. Satuet fann sig således nödgad att tillföra
viss struktur och organisation till sitt söndagsnöje och lade härmed grunden till en
rörelse som snart  skulle  få spridning bortom caféet,  Paris  och sedermera även
utanför Frankrikes gränser (UNESCO 2007, s. 161-162). Som tidigare nämnts går
även  många  av  de  filosofiska  samtalsverksamheter  som  erbjuds  på  svenska
folkbibliotek  idag  under  benämningen  ”filosofiskt  café´”.  Vidare  kan  dessa
verksamheter  ofta knytas till  Svenska Svenska Sällskapet för Filosofisk  Praxis,
som jag kortfattat kommer att behandla längre fram i detta avsnitt. 

Den så kallade filosofiska workshopen är inget officiellt vedertaget koncept men
uppges ha fler  år  på nacken än 1992 års  filosoficafé.  Det  finns betydelsefulla
likheter  verksamheterna  emellan  och  sammankomster  som  möjligen  bör
klassificeras  som workshops  går  ibland  istället  under  benämningen  filosofiskt
café.  Till  skillnad  från  det  renodlat  samtalsbetonade  filosoficaféet  brukar  den
filosofiska workshopen inledas med ett kortare anförande av en filosofiskt skolad
samtalsledare som sedan öppnar upp för samtal under förhållandevis kontrollerade
former (Ibid., s. 163-164). Med jämna mellanrum kan samtalsledaren även bryta
in  i  samtalet  för  att  presentera  ett  visst  perspektiv,  tillföra  information  eller
korrigera  ett  missförstånd  (Ibid.,  s.  164).  Graden  av  styrning  beror  på
samtalsledarens  preferenser  och  sammankomstens  syfte  och  kan  därför  kan
variera  stort  mellan  verksamheter  av  detta  slag.  I  den  filosofiska  workshopen
förekommer  ibland  även  samtal  baserade  på  en  utvald  text,  en  film  eller  en
paneldiskussion bland kunniga inom ett särskilt ämne (UNESCO 2007, s. 165).
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2.4.5 Behovet av institutionalisering
I  UNESCO:s  rapport  konstateras  att  den  brokiga  floran  av  icke-akademiska
filosofiska verksamheter i allt väsentligt spirat  upp utanför samhällets etablerade
institutioner. Detta har medfört att verksamheterna präglats av stor kreativitet och
med enkelhet kunnat anpassas efter lokala förhållanden (Ibid. s. 180). Icke desto
mindre uttrycks i rapporten ett behov av att för att säkra den publika filosofins
fortlevnad  också  införliva  verksamheterna  i  institutioner  lämpliga  för  detta
ändamål.  Härmed  skulle  den  publika  filosofin  kunna  göras  tillgänglig  för  ett
bredare  segment  av  befolkningen  och  därmed  kunna  utöva  en  större  positiv
inverkan på samhället i stort. Det är därför enligt rapportens författare viktigt att
företrädare  för  samhällets  olika  institutioner  ges  möjlighet  att  bilda  sig  en
uppfattning  om  den  filosofiska  verksamhetens  innehåll,  värden  och
samhällsrelevans  (Ibid.,  s.  180-181).  Man  skriver:  ”Those  in  charge  can  then
decide, on a basis of true understanding, how worthwhile or relevant the activity
is, and whether it should be promoted - if so, how far and where.” (Ibid., s. 180)
Föreliggande  uppsats,  med  ansatsen  att  belysa  de  filosofiska  samtalens  roll  i
relation  till  biblioteksinstitutionen,  kan  betraktas  som ett  (låt  vara  oavsiktligt)
bidrag även till detta arbete.

2.4.6 Sagt om den publika filosofins förtjänster
I temanumret av  Essays in Philosophy, UNESCO:s rapport och annan forskning
om  filosofi  för  allmänheten  har  jag  identifierat  fyra,  delvis  överlappande,
föreställningar om den publika filosofins olika värden och förtjänster, både för
den enskilde individen och för samhället  i  stort.  Jag kommer att  redogöra för
dessa nedan och samtidigt belysa de paralleller som finns mellan dessa idéer och
de  olika  resonemangen  om  bibliotekets  folkbildande  uppdrag  och
demokratifrämjande potential som behandlats i föregående avsnitt. 

2.4.6.1 Filosofi för att främja kritiskt tänkande
Redan i UNESCO-rapportens inledning lyfter man fram det filosofiska tänkandets
betydelse för etiskt ansvarstagande genom främjandet av kritisk reflektion. I en
passage med ett tydligt eko av Kants tankar om upplysning knyter man an det
filosofiska tänkandet till människors moraliska ansvar att ”progressively freeing
themselves from all forms of tutelage [..].” (UNESCO 2007, s. xvii) Genom att
lära sig att bemästra självständigt filosofiskt tänkande framhålls att individer i och
med detta också utvecklar sin förmåga att motverka fördomar och frigöra sig från
orättfärdiga auktoriteter (Ibid., s. xvii). 

En  liknande  tankegång  förs  fram  av  Chick  och  LeVine,  som  skriver  att  en
fungerande demokrati bygger på att medborgare organiserar sig och utbyter idéer,
erfarenheter  och  åsikter  för  att  formulera  lösningar  på  identifierade
samhällsproblem.  Därför  borde  det  inte  vara  kontroversiellt  att  hävda  att
demokratin  också  gynnas  av  att  dess  medborgare  är  kapabla  till  att  skilja
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välgrundade argument från missvisande propaganda (Chick & LaVine 2014, s.
147).  Här  anses  det  filosofiska  samtalet  kunna  fungera  som  en  inspirerande
förebild, där deltagarna uppmuntras att ställa kritiska frågor och utvärdera svar på
ett sätt som i bästa fall också fostrar ett kritiskt förhållningssätt. Chick och LaVine
betonar  i  synnerhet  värdet  av  att  människor  ges  förmåga  att  identifiera
cirkelresonemang och logiska felslut, och när de ställs inför statistisk bevisföring
kunna skilja mellan korrelation och kausalitet (Ibid., s. 148). 

Mindre övertygad om den publika filosofins  samhällsnytta  i  detta  avseende är
Weinstein.  Sett  till  det  kritiska  tänkandets  faktiska  inverkan  på  människors
agerande påpekar han att det i realiteten är ytterst sällan som individer ändrar sina
uppfattningar  i  ljuset  av ett  bättre  argument.  Politiska ställningstaganden utgör
sällan resultatet av rationella överväganden utan grundar sig i regel på emotionellt
förankrade bevekelsegrunder som vana, tilltro till auktoriteter eller upplevelser av
grupptillhörighet (Weinstein 2014 (b), s. 43). Mot detta skulle Chick och LaVine
sannolikt  invända  att  det  även  kan  vara  filosofins  uppgift  att  främja  själva
dispositionen  att  efterfråga  goda  argument  som  underlag  för  sina  beslut.  De
skriver: ”Philosophers across specializations have a role to play in instilling the
value of good arguments” (Chick & LaVine 2014, s. 148). Det handlar med andra
ord inte bara om att lära ut kritiskt tänkande som sådant utan också att visa på de
många fördelarna med ett kritiskt förhållningssätt. I UNESCO:s rapport framhålls
även att filosofiskt tänkande främjar de kritiska kognitiva kapaciteter som gör det
möjligt  för  människor  att  hantera  utmaningarna  med  spridningen  av
desinformation i det digitala samhället (UNESCO 2007, s. 180). 

Det svenska folkbibliotekets  uppdrag att  främja kritiskt tänkande påtalas  bland
annat i förslaget till nationell biblioteksstrategi. I denna rapport uppges  det vara
bibliotekariernas  uppgift  att  lära  biblioteksanvändaren att  ”värdera och kritiska
granska data och informationsinnehåll.” (Fichtelius, Persson & Enarson 2019, s.
5)  Under  avsnittet  om  bibliotekens  uppdrag  för  lärande  deklareras  vidare:
”Utbildningsbiblioteken  och  folkbiblioteken  stödjer  aktivt  utveckling  av
människors medie- och informationskunnighet (MIK), som är helt avgörande för
förmågan  att  kritiskt  söka,  granska  och  värdera  information,  texter  och  andra
medier.” (Ibid., s. 18). En förmåga som i sin tur uppges vara helt avgörande för
individens delaktighet i samhället (Ibid., s. 5). I sin avhandling argumenterar Lisa
Olsson Dahlqvist för att detta förhållningssätt också kan förstås som en modern
tillämpning av medborgarbildningens idéer om värdet av medborgare med god
kulturell förståelse och samhällskompetens (Olsson Dahlqvist 2019, s. 56). 

När man inom bibliotekssektorn betonar betydelsen av att främja kritiskt tänkande
tycks man alltså ha en bundsförvant i utövarna och förespråkarna av filosofisk
samtalsverksamhet.  Värt  att  anmärka  är  också  att  det  här  även  går  att  finna
paralleller till de tidigare nämnda diskussionerna om det kritiska tänkandet (eller i
detta fall informationskunnigheten) som något individen behöver tillgodogöra sig
för  att  leva  upp till  samhällets  krav.  En ytterligare  invändning som Weinstein
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presenterar i sin text har nämligen att göra med själva föreställningen om värdet
av  den  rationella  samhällsmedborgaren  som  sådan.  Weinstein  påpekar  att
utgångspunkten att samhället behöver skärpa medborgarnas förmåga till  kritiskt
tänkande  kan  anses  strida  mot  den  liberala  synen  på  individen  som  legitim
deltagare  i  samhället  och  den  demokratiska  processen  enbart  i  kraft  av  sina
okränkbara rättigheter. Om idén om värdet av kritiskt tänkande denna dras till sin
spets kan det enligt Weinstein rent av resultera i den problematiska slutsatsen att
vissa  människor  bör  utestängas  från  demokratiskt  inflytande  om  de  inte  kan
rättfärdiga sina preferenser genom rationella argument (Weinstein 2014 (b), s. 38-
40). Även om resonemangen delvis uppehåller sig vid olika idéer om den kritiska
förmågans  innehåll  och  syften,  finns  enigt  min  mening  betydelsefulla
beröringspunkter att ta fasta på här för den som önskar fördjupa sig i den generella
problematiken kring diskussionerna om fostrandet av kritiska förhållningssätt och
informationskunnighet. 

2.4.6.2 Det filosofiska samtalet som demokratifrämjande möte
Weinsteins  kritiska  inställning  till  synen  på  den  publika  filosofins  påstådda
samhällsnytta skulle möjligen kunna mildras av perspektiv från den filosofiska
pragmatismen. William Pamerleau skriver i sin artikel att värdet av den publika
filosofin  framträder  som tydligast  om den  betraktas  i  ljuset  av  John  Deweys
pragmatistiska filosofi med sitt stora fokus på samtalets betydelse. Han skriver:
”The  Deweyan  tradition,  in  short,  sees  conversation  as  a  way  to  achieve  the
community upon which a legitimate democracy can operate.” (Pamerleau 2014, s.
162) Även om man enligt Pamerleau knappast kan påstå att deltagarna i allmänna
filosofiska sammankomster i regel har pragmatismens relativistiska kunskapssyn
som  utgångspunkt  för  sina  resonemang,  är  dessa  verksamheter  alltjämt
organiserade för att främja en samtalskultur i enlighet med pragmatismens ideal,
där  alla  idéer  välkomnas  och  tas  i  beaktande  oavsett  avsändare  och
kunskapsteoretiska  fundament  (Ibid.,  s.  166).  Med  utgångspunkt  i  denna
teoribildning  är  syftet  med  de  filosofiska  samtalen  således  inte  att  fostra
medborgare i kritiskt tänkande, utan istället betonas egenvärdet av att upprätta en
dialog  samhällets  invånare  emellan.  Här  skulle  Pamerlau  och  pragmatisterna
sannolikt få medhåll av Joacim Hansson som i sin essä också talar om behovet av
att blåsa nytt liv i det demokratiska samtalet. 

I de filosofiska samtalen drar man vidare enligt Pamerleau nytta av deltagarnas
olika  bakgrund  och  erfarenheter  och  deltagarna  antas  kunna  utmana  och
komplettera varandras perspektiv i kraft av att man närmar sig frågeställningen
från olika håll  (Ibid.,  s.  159).  Med anledning av detta  påtalar  Pamerleau  även
vikten av att samtalsledaren låter samtalet ha sin gång och inte bryter in mer än
nödvändigt,  även om detta  innebär  att  fruktbara spår överges innan deltagarna
kommit fram till en filosofiskt givande insikt. Det överordnade värdet är dialogen
som  sådan  och  deltagarnas  lika  inflytande  över  samtalets  vändningar.
Samtalsledaren  får  därför  inte  framstå  som  en  auktoritet  med  privilegierad
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kunskap  om  svaren  på  frågorna  som  diskuteras  utan  endast  verka  för  att
upprätthålla strukturen och det filosofiska närmandesättet och säkerställa att alla
som  vill  också  får  komma  till  tals  (Pamerleau  2014,  s.  159).  Pamerleau
konstaterar också att samtalen, kanske som en konsekvens av detta, sällan mynnar
ut i någon definitiv lösning på den frågeställning som avhandlats, istället lämnar
deltagarna  förhoppningsvis  sammankomsten  med  ett  breddat  och  fördjupat
perspektiv och en känsla av samhörighet och förståelse inför varandra (Ibid., s.
167). I ljuset av detta menar Pamerleau också att vi kan tala om två perspektiv –
eller ambitionsnivåer – för den filosofiska dialogen, där aktiviteten dels betraktas
som en traditionell deliberativ process med konsensus som målsättning, och dels
som en metod för främjande av förståelse och tolerans inför olikheter,  där den
åsiktsmässiga samsynen blir  mindre relevant i  sammanhanget.  Pamerleau anser
sig i likhet med Richard Rorty vara benägen att tillskriva den publika filosofin ett
värde även om den bara lyckas leva upp till  den senare,  lägre ambitionsnivån
(Ibid., s. 169). 

Beträffande  de  filosofiska  samtalens  faktiska  bidrag  till  den  demokratiska
utvecklingen är Pamerleau emellertid skeptisk till att dessa initiativ utövar någon
märkbar inverkan idag. Detta helt enkelt för att verksamheterna bedrivs i sådan
blygsam omfattning idag (Ibid., s. 167). Han konstaterar även att de individer som
hade  varit  i  störst  behov  av  att  kultivera  sin  förståelse  inför  främmande
människor, idéer och tankesätt troligtvis inte är samma människor som söker sig
till  de filosofiska samtalen  och därmed frivilligt  exponerar  sig  för  det  som är
avvikande  (Ibid.,  s.  168).  Samtidigt  identifieras  hos  samtalen  en  tydlig
demokratisk  potential  och  Pamerleau  konstaterar  att  ”Within  these  groups,  it's
clear  that  there  is  an  intellectual  community  that  could  be  the  model  for  a
meaningsful  democracy.  This  is  never  truer  than  when  the  discussion  turns
political and there are opposing views on the table.” (Ibid., s. 167-168). Pamerleau
konstaterar här att samtalen i regel uppmuntrar till förståelse och acceptans även
när  kontroversiella  ämnen  avhandlas,  en  sällsynt  och  värdefull  egenskap  som
sannolikt  hade  bidragit  positivt  till  det  rådande,  allt  mer  polariserade
samhällsklimatet (Ibid., s. 168). Även i UNESCO:s rapport lyfter man fram den
publika filosofin som ett sätt att få till stånd freds- och demokratifrämjande möten
och dialoger människor emellan. I dessa sammanhang uppmuntras deltagarna att
betrakta den andre med nyfikenhet och inte se avvikande ståndpunkter som hot
eller hinder i vägen för den egna positionens inflytande (UNESCO 2007, s. 180).

Dessa resonemang och aspirationer  rimmar med andra ord mycket väl med de
tidigare  behandlade  idéerna  om  den  demokratifrämjande  potentialen  i  det
mellanmänskliga  mötet  som  lyfts  fram  av  biblioteksforskarna  inom  projektet
PLACE.  Ett  centralt  syfte  med  den  filosofiska  samtalsverksamheten  är  enligt
resonemangen  ovan att  i  det  gemensamma utforskandet  av  en  filosofisk  fråga
uppmuntra till  nyfikenhet och förståelse inför de andra deltagarnas erfarenheter
och perspektiv. Detta tycks gå helt i linje med det närmandesätt till den andre som
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man vill åstadkomma i det lågintensiva mötet, vilket i sin tur anses utgöra nyckeln
till genererandet av mellanmänsklig tillit i form av socialt kapital. 

I  förhållande  till  de  av  Thomas  F.  Pettigrew  formulerade  kriterierna  för
tillitsskapande  blir  även  ramverket  för  den  filosofiska  samtalen  relevant  att
uppmärksamma  eftersom  Pettigrews  kriterier  på  många  sätt  verkar  kunna
realiseras i upplägget och organiseringen av dessa samtal, åtminstone sådana de
beskrivits ovan. I det filosofiska samtalet innehar alla deltagare samma status och
rätt att dela med sig av sina tankar och perspektiv oaktat vilken förkunskap man
besitter.  Som vi har kunnat se framhålls  ofta att  man inte värderar deltagarnas
bidrag till samtalet utifrån idéer om korrekta eller felaktiga resonemang utan alla
tankar  och  erfarenheter  välkomnas  och  värderas  lika  högt  (detta  ibland  till
professionella filosofers förtret).  Med samtalet finns också ett gemensamt syfte
som mycket generellt kan sägas bestå av att nå en fördjupad förståelse för den
fråga eller det ämne som avhandlas. Här bygger deltagarna vidare på varandras
tankar på ett sätt som också kräver lyhördhet och samarbete deltagare emellan.
Slutligen regleras formerna för samtalet efter mer eller mindre detaljerade regler
och procedurer  och för att  säkerställa  att  samtalet  bibehåller  sin  undersökande
karaktär och inte övergår i debatt finns en samtalsledare med denna uppgift. Med
andra ord tycks det – åtminstone utifrån detta mycket översiktliga perspektiv –
finnas  många  komponenter  hos  den  filosofiska  dialogen  som  svarar  mot
Pettigrews kriterier bestående av jämlik deltagarstatus, ett gemensamt syfte eller
mål,  ett  krav på samarbete och mötesformer som upprätthålls  av bestämmelser
eller av en auktoritet. 

En  synpunkt  som bör  tilläggas  här  är  att  ytterligare  ett  kriterium  för  att  den
filosofiska  samtalsverksamheten  verkligen  ska  generera  överbryggande  socialt
kapital är att samtalsverksamheten i tillräckligt stor utsträckning kan sägas utgöra
en lågintensiv mötesplats. Inom samtalet måste olika livsåskådningar, perspektiv
och erfarenheter kunna mötas, vilket förutsätter att samtalsdeltagarna består av en
heterogen sammansättning människor från olika ålders- och samhällsgrupper som
annars hade saknat skäl att interagera med varandra. 

2.4.6.3 Filosofiska samtal för lärande
Enligt UNESCO:s rapport är det vanligt att människor söker sig till den publika
filosofin  på  grund  av  en  längtan  efter  bildning.  Inte  sällan  uppger  människor
enligt rapporten att de känner sig intellektuellt understimulerade som pensionärer
eller  i  ett  monotont  yrkesliv  och  därför  önskar  fördjupa  sina  kunskaper  och
förmågor genom att ägna sig åt filosofi.  Sammankomsterna bevistas också ofta
enligt rapporten av individer som saknar formell utbildning men som istället valt
att studera på egen hand (UNESCO 2007, s. 155).

Även Pamerleau tar i sin artikel fasta på den publika filosofin som en form av
lärande  och  konstaterar  att  samtidigt  som  de  filosofiska  dialogerna  fördjupar
relationerna mellan samtalets  deltagare,  så bidrar de också till  att fördjupa den
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enskilde  individens  kunskaper  och  perspektiv  (Pamerleau  2014,  s.  162).
Pamerleaus syn på den publika filosofin som en källa till lärande bör emellertid
inte  i  första  hand  förstås  som tillgodogörandet  av  sakkunskaper  om berömda
tänkare  eller  ens  klassiska  filosofiska  problem  på  det  sätt  som  framhålls  i
UNESCOS rapport.  Istället  bör  man  se  Pamerleaus  förståelse  av  lärande  som
tillgodogörandet av fördjupade tankemönster och vidgade perspektiv. Att placera
händelser och upplevelser i den egna tillvaron i relation till de stora frågorna, kan
enligt Pamerleau förmå människor att utveckla det egna tänkandet även utanför de
formella  utbildningsinstitutionerna (Ibid.,  s.  169).  Detta  resonemang kan enligt
Pamerleau sättas i relation till John Deweys syn på lärande som ”the enterprise of
supplying the conditions which insure growth, or adequacy of life, irrespective of
age.” (Ibid., s. 170) Detta sätter Dewey vidare i direkt relation till en verksamhet
han benämner som ”genuine conversation”, vilket av Pamerleau likställs med den
lärandeprocess  som  äger  rum  under  ett  filosofiskt  samtal.  Pamerleau  citerar
Dewey, som säger: 

[I]n genuine conversation the ideas of one are corrected and changed by what others say;
what is confirmed is not his previous notions, which may have been narrow and ill-formed,
but his capacity to judge wisely. What he gains is an expansion of experience; he learns; even
if previous ideas are in the main confirmed, yet in the degree in which there is genuine mutual
give and take they are seen in a new light, deepened and extended in meaning, and there is the
enjoyment of enlargement of experience, of growth, of capacity.

 Ibid., s. 162

Här framträder med andra ord en annan syn på det livslånga lärandet; inte som ett
instrumentellt projekt för successiv anpassning till en föränderlig arbetsmarknad
utan  som  en  aktivitet  av  intrinsikal  betydelse  för  individen,  som  härigenom
”växer” och fördjupar sin livsvärld på ett sätt som fyller tillvaron med ny mening
och  nya  perspektiv  (Ibid.,  s.  170).  Vi  kan  här  även  uppfatta  ett  eko  av  den
aristoteliska  synen  på  filosofin  som  människans  största  källa  till
självförverkligande och lycka.

Att studera och diskutera filosofiska frågor och begrepp tycks därför mycket väl
kunna  betraktas  som  en  form av  icke-instrumentell  bildning  av  den  typ  som
Andreas  Fejes  efterlyser  i  sitt  bidrag  till  Kungliga  bibliotekets  rapport.  Till
skillnad  från  den  instrumentella  synen  på  lärande  som  enligt  Fejes  allt  mer
kommit  att  dominera  samtidens  folkbildningsverksamhet,  har  det  filosofiska
samtalet den individuella bildningen och självutvecklingen som sitt primära syfte.
Härmed går även att skönja tydliga paralleller till självbildningsidealets idéer om
betydelsen av lärandet som egenvärde. Som tidigare nämnts finns det också ett
starkt idémässigt samband mellan John Deweys idéer om lärande som en livslång
process och Valfrid Palmgrens tidiga vision om folkbiblioteket som den plats på
vilken detta lärande skulle kunna realiseras för att komma alla samhällets invånare
till del. 
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Allt detta samtidigt som den filosofiska samtalsverksamheten också beskrivs som
ett  forum  inom  vilket  deltagarna  kan  mötas  och  tillsammans  utforska  och
diskutera frågor av relevans för hela samhället. Härmed kan den publika filosofin
också  fylla  den  kollektiva,  demokratifrämjande  funktion  som  även  denna
efterfrågas av Fejes, och som här lyfts fram av Pamerleau (och genom denne John
Dewey och andra företrädare för den pragmatistiska skolan). Mot bakgrund av
detta blir verksamheten relevant också utifrån ett medborgarbildningsideal med
potential att svara mot det behov av revitaliserad demokratisk debatt som ingår i
Joacim Hanssons idéer om vad som bör ingår i bibliotekets folkbildande uppdrag. 

2.4.6.4 Filosofi för att möta existentiella behov
Snarare  än  (eller  utöver)  viljan  att  tillgodogöra  sig  ny  kunskap  eller  nya
färdigheter, söker sig enligt UNESCO:s rapport många människor till den publika
filosofin för att fylla ett existentiellt behov. Om detta skriver man: 

When it is a matter of existential quest, philosophicalactivity generally responds to a need to
understand  oneself,  to  understand  the  world  better,  to  think  about  the  finite  nature  of
existence, to come to terms with an imperfect world, even to begin to contemplate death. 

UNESCO 2007, s. 156

I  rapporten  skriver  man  att  de  senaste  decenniernas  genomgripande
samhällsförändringar sannolikt givit upphov till ett ökat behov hos människor av
att begrunda denna typ av existentiella frågor. Den postmoderna bristen på stora,
samlande  berättelser  och  ifrågasättandet  av  traditionella  levnadssätt  har  enligt
rapporten medfört att både frågor om den individuella tillvarons mening och olika
idéer  om  vad  som  utgör  ett  gott  och  rättvist  samhälle  tillskrivits  allt  större
relevans.   Likaså  har  snabba  och  djupgående  socioekonomiska  förändringar
skapat  ett  större  behov av att  förankra  sina perspektiv  i  någonting  som känns
beständigt.  Därtill  menar man att  ett  allt  större fokus på individen och dennes
personliga utveckling även detta uppmanar till introspektion och reflektion över
den egna identiteten på ett sätt som tidigare inte varit fallet (Ibid., s. 154).

Enligt Weinstein är den existentiella tillfredsställensen det värde som med största
säkerhet kan realiseras genom den publika filosofin. Weinstein skriver att filosofi
för  allmänheten  kan  skapa  grundförutsättningar  och  inspirera  till  filosofiska
reflektioner över den levda erfarenheten på ett sätt som i sig självt är meningsfullt
och berikar tillvaron (Weinstein 2014 (b), s. 51). Pamerleau menar i sin tur att
denna  aktivitet  också  kan  ses  gå  hand  i  hand  med  samhällsnyttan  eftersom
meningssökande när detta sker som en kollektiv process också bidrar till social
sammanhållning.  Han  skriver:  ”Att  bottom,  this  means  we  must  establish
associations  in  which  persons  form  common  values  and  meaning.  Such
associations keep societies operating as communities while they give individuals a
sense of purpose.” (Pamerleau 2014, s. 161)

I ovanstående resonemang finner vi tydliga paralleller till folkbildningsrörelsens
självbildningsideal.   För  att  bättre  förstå  både  sig  själv  och  sin  omvärld  ges
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individen genom den publika filosofin en möjlighet att placera sina föreställningar
och  erfarenheter  i  relation  till  de  filosofiska  frågorna.  Härmed  kan  den  egna
tillvaron förstås utifrån ett större, allmänmänskligt perspektiv på samma sätt som
Oscar Olsson menade att självbildningen kunde berika och belysa livsvärlden hos
den  som  läste  och  begrundade  skönlitteraturens  klassiska  verk.  Värt  att
uppmärksamma  är  också  att  både  självbildningen  under  sekelskiftet  och  det
filosofiska  samtalets  sådant  det  presenteras  här  motiveras  utifrån  pågående
samhällsomvandlingar  som  på  olika  sätt  aktualiserar  behovet  av  existentiella
perspektiv.  Medan  dessa  frågor  under  sekelskiftet  väcktes  av  ett  framväxande
industrisamhälle  med  urbanisering  och  massrörelser  i  sitt  släptåg  kan  vi  idag
kanske  tala  om  en  slags  motsatt  process  av  globalisering,  minskad  lokal
förankring – bland annat som en konsekvens av den tilltagande digitaliseringen –
samt en utveckling där den individuella snarare än den kollektiva identiteten allt
mer placeras i fokus. 

2.4.7 Filosofiska samtal i en svensk kontext 
I Sverige bedrivs flertalet filosofiska samtalsverksamheter (inte minst på svenska
folkbibliotek) i samarbete med samtalsledare från föreningen Svenska Sällskapet
för  Filosofisk  Praxis. Föreningens  ändamål  uppges  vara  att  ”i  Sverige  sprida
kunskap om och främja användandet  av filosofi  i  samhället,  i  yrkeslivet  och i
vardagen.”  (Svenska  Sällskapet  för  Filosofisk  Praxis  u.å.  (a))  På  sällskapets
hemsida skriver man att filosofiska samtal som filosofisk praxis utgår från synen
på  den  filosofiska  dialogen  som  en  aktivitet  genom  vilken  deltagaren  med
utgångspunkt i filosofiska frågor får hjälp att identifiera och utmana sina egna och
andras tankebanor och därmed öka sin förståelse både för sig själv och för sin
omvärld (Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis u.å. (b)). På hemsidan hänvisas
även till  bland annat  till  UNESCO:s rapport  som ett  litteraturtips  för den som
önskar fördjupa sig i filosofisk praxis (Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis
u.å. (c)). Härmed kan föreningen antas ha en syn på filosofi och filosofiska samtal
som korresponderar med många av de idéer och perspektiv som beskrivits ovan.

Om  filosofisk  samtalsverksamhet  i  en  svensk  kontext  skriver  också
samtalsledaren,  diakonen och socionomen Lars Sundberg i  skriften  Livsviktiga
möten  –  Filosofiska  samtal  på  bibliotek   (2017).  Titeln  till  trots  reflekterar
Sundberg här inte ingående över relationen mellan de filosofiska samtalen och
folkbiblioteket.  Om  stadsbiblioteket  som  lämpligt  forum  för  filosofisk
samtalsverksamhet skriver Sundberg helt kort: ”Många har goda relationer till sitt
stadsbibliotek. Därtill en neutral plats, ett slags offentligt vardagsrum.” (Ibid., s.
9).  Denna skrift kan istället i första hand betraktas som en slags handbok, som i
detalj  beskriver  hur  ett  filosofiskt  samtal  kan  förberedas,  utformas  och
genomföras.  Sundberg  reflekterar  därtill  över  syftet  med  filosofiska
samtalsverksamheter i liknande tankebanor, om samtalets existentiella värden och
möjligheten till möten och vidgade perspektiv, som presenterats ovan (Sundberg
2007, s. 45). 
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Efter  tecknandet  av denna omfattande bakgrundsbild har det nu blivit  dags att
introducera  det  nyinstitutionella  teoretiska  ramverk  som  tillsammans  med  de
perspektiv, teorier, och begrepp som introducerats i föreliggande kapitel kommer
att tillämpas i analysen av uppsatsens empiriska material. 
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3. Nyinstitutionell teori

I uppsatsens analys kommer jag alltså även att använda mig av perspektiv och
begrepp  hämtade  från  nyinstitutionell  teori,  som  hjälper  oss  att  förstå
institutioners  och  organisationers  agerande  i  relation  till  den  större  sociala,
kulturella  och  historiska  kontexten.  Institutionsbegreppet  har  kommit  att
definieras  på  en  rad  olika  sätt  genom  åren  och  inte  sällan  skiftar
begreppsinnebörden  fortfarande olika  forskningsdiscipliner  emellan.  Utifrån  ett
nyinstitutionellt  perspektiv  kan  begreppet  institution  förstås  mycket  brett  som
organiserade och etablerade procedurer för handlande som därtill äger ett sådant
inflytande  att  de  reglerar  föreställningar  och  handlingsmönster  i  samhället
(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 15). 

3.1 Institutionens tre pelare
I denna uppsats kommer jag även att utgå från sociologen W. Richard Scotts syn
på institutionsbegreppet (Scott 2014). Scotts definition är sammansatt av tre inom
samhällsvetenskapen  återkommande  perspektiv  på  institutionen  som  (1)  ett
regulativt system, (2) ett  normativt  system och (3) ett så kallat  kultur-kognitivt
system. Scott för samman dessa tre och benämner dem istället som institutionens
regulativa, normativa och kultur-kognitiva pelare. 

Den  regulativa  pelaren anger  att  institutionen  genom  lagar,  regler  och  andra
föreskrifter  begränsar och reglerar olika rörelsemönster för handlande (Ibid.,  s.
59-63).  Inom  biblioteksinstitutionen  regleras  verksamheten  på  detta  vis  av
bibliotekslagen på nationell nivå och på lokal nivå kommer dessa bestämmelser
även till uttryck i biblioteksplaner och andra kommunala styrdokument. Scott talar
här även om en inom institutionen instrumentell logik, där handlingar motiveras
av de regler och förordningar som beordrar och upprätthåller dessa (Ibid., s. 60).  

Till detta kommer en normativ pelare inom vilken institutionen nu betraktas som
ett system av värden och normer. Värden definieras av Scott som idéer om vad
som är önskvärt tillsammans med framtagandet av standarder eller ideal gentemot
vilka de befintliga ordningarna och aktiviteterna kan jämföras och skattas. Detta
medan  normer  i  sin  tur  klargör  vilka  tillvägagångssätt  som  är  legitima  och
önskvärda i arbetet för att realisera valda värden. Dessa värden och normer både
föreskrivs och internaliseras  inom institutionen,  något som bidrar till  att  skapa
stabilitet (Ibid., s. 64-66). Institutionsforskare som betonar den normativa pelaren
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framhåller  ofta  idén  om  normativ  lämplighet  -  ”appropriateness”-  som  den
förklarande och primära drivkraften för individers handlingar inom en institution
Scott 2014, s. 65). 

Den tredje komponenten utgörs av den kultur-kognitiva pelaren. Fokus ligger här
på människans förståelse av sin egen verklighet,  en förståelse som enligt detta
synsätt är resultatet av en social och kulturell process. Världen kommer till oss
som  symboliska  representationer  konstruerade  av  och  inom  en  gemensam
kulturell  kontext  och  den  gemensamma  kulturen  fungerar  därför  som  ett
övergripande ramverk som tillhandahåller  färdiga  mallar  för målsättningar  och
handlingsmönster som institutioner implementerat  i sina verksamheter (Ibid.,  s.
67-69).  Handlingar  behöver  därför  inte  nödvändigtvis  i  första  hand  motiveras
utifrån medvetna instrumentella eller normativa ståndpunkter utan regler efterföljs
och nya praktiker upprättas därför att de är förankrade i en kulturell kontext som
implicit reglerar aktörernas roller och handlingsmönster (Ibid., s. 69).

3.2 Legitimitetsbegreppet
Kombinationen av institutionens  tre  analytiska  element  medför  enligt  Scott  att
institutionen  blir  förhållandevis  motståndskraftig  mot  förändring  och  kan
förmedlas  vidare  och  reproduceras  över  långa  tidsrymder.  Detta  förutsätter
emellertid också att institutionen är elastisk och modifierar sin identitet i takt med
samtidens  skiftande normer och förståelse  av verkligheten  (Scott  2014,  s.  57).
Institutionsforskare  menar  att  det  endast  är  på detta  sätt  som institutioner  och
enskilda organisationer inom dessa kan generera den stabilitet och förutsägbarhet
som  ofta  krävs  för  långsiktig  överlevnad.  Snarare  än  att  agera  rationellt  och
vinstmaximerande  har  man  därför  identifierat  att  organisationer  tenderar  att
anamma en slags institutionell ”lämplighetslogik” för att förbli begripliga och inte
minst legitima inom den samtida kulturella kontexten (Scott 1991, s. 169). 

Denna  logik  kan  också  förstås  i  ljuset  av  den  nyinstitutionella  synen  på
legitimitetsbegreppet.  Legitimitet  definieras  av   M.  C.  Suchman  som  ”a
generalized perception of assumptions that the actions of an entity are desirable,
proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values,
beliefs,  and definitions”  (Suchman 1995.,  s.  574). Snarare  än att  leva  upp till
formella kriterier handlar det alltså för att uppfattas som legitim om att åtnjuta
social  acceptans  av  utomstående  aktörer  i  samhället,  i  synnerhet  aktörer  med
socialt inflytande. Snarare än att leva upp till formella kriterier handlar det alltså
för att uppfattas som legitim om att åtnjuta social acceptans utifrån idéer, värden
och föreställningar  om verkligheten som finns hos allmänheten och därför kan
sägas prägla samhället i stort. 
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3.3 Institutionell identitet
Ett  sista  centralt  begrepp för  analysen  är institutionell  identitet.  I  Lisa  Olsson
Dahlqvists avhandling förstås den institutionella identiteten i enlighet med Kjell
Arne Røviks definition som medvetenheten om hur man inom en viss organisation
betraktar  sig  själv  utifrån  uppfattningen  om  omgivningens  syn  på  den  egna
organisationen  (Olsson Dahlqvist  2019,  s.  80).  Härmed blir  identiteten  varken
statisk,  essentiell  eller  den individuella  organisationens ”ensak”,  utan denna är
tvärtom alltid föränderlig, relationell och avhängig utomstående aktörers idéer och
perspektiv. 

Vidare  fastslår  Olsson  Dahlqvist  att  hon  betraktar  identitetsskapandet  som
någonting  performativt  som  både  manifesteras  men  också  blir  till  genom
verksamheter,  handlingar  och  relationer  till  andra  aktörer  (Ibid.,  s.  80).  I  sin
avhandling beskriver Lisa Olsson Dahlqvist också hur institutionella identiteter
utformas eller förhandlas fram genom en slags dynamisk växelverkan mellan (1)
lagar  och  andra  styrdokument,  (2)  samhällets  behov  och  förväntningar,  (3)
enskilda biblioteksarbetares intressen och ageranden, samt (4) den identitet som
förankrats,  reproducerats  och  modifierats  genom  historien  inom  bibliotekets
organisationsfält (Ibid., s. 195-199). 

I föreliggande uppsats kommer jag att utgå från teorin om institutionens tre pelare
för  att  analysera  hur  de  filosofiska  samtalen  motiveras  inom  ramarna  för
bibliotekets  verksamhet.  I  analysen  tillämpas  begreppen  legitimitet  och
institutionell identitet för att ytterligare belysa hur respondenterna beskriver, och
förhåller  sig  till  de  filosofiska  samtalen  i  relation  till  historiska  och  samtida
föreställningar  om folkbibliotekets  identitet  och  uppdrag.  Med  utgångspunkt  i
idéerna om institutionens elasticitet och det institutionella identitetsskapandet som
någonting  performativt  studeras  också hur  samtalsverksamheten  kan utgöra  ett
sätt på vilket biblioteksinstitutionen kan reproducera och förnya sin institutionella
identitet. 

3.4 Nyinstitutionell teori inom tidigare biblioteksforskning
En studie som tillämpat ett nyinstitutionellt  närmandesätt  är Katarina Michniks
avhandling  Samhällets  allt-il-allo?  -  Om  folkbibliotekens  sociala  legitimitet
(2018). Avhandlingens syfte uppges vara att undersöka hur folkbiblioteken i sina
verksamheter kan skapa förutsättningar för social legitimitet, detta med särskilt –
men inte uteslutande – fokus på framväxten av ett allt mer digitaliserat samhälle
(Michnik 2018, s.16).  Michnik konstaterar  att  folkbibliotek historiskt sett  varit
mycket lyhörda inför samhällsutvecklingen och ständigt anpassat och utvecklat
sin  verksamhet  för  att  på  så  sätt  kunna  svara  mot  samhällets  behov  och
förväntningar  och därmed uppfattas  som aktörer  med legitimitet  (Ibid.,  s.  39).
Med  utgångspunkt  i  den  nyinstitutionella  förståelsen  av  legitimitetsbegreppet
undersöker Michnik bland annat hur folkbiblioteken motiverar icke-traditionella
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aktiviteter  och  bestånd  inom  den  egna  verksamheten.  I  avhandlingen  betonas
särskilt  vikten av att förankra eventuella  nya verksamheter  till  folkbibliotekens
kulturellt befästa identitet för att även på lång sikt kunna bibehålla sin legitimitet.
Michnik konstaterar att:

Frånvaron av förankring i folkbiblioteken kan också medföra att de erbjudna verksamheterna
inte ligger  i  linje  med folkbibliotekens uppdrag.  I  ett  längre  perspektiv kan detta  utmana
folkbibliotekens sociala legitimitet då icke-hållbara organisationer sannolikt inte kan förhålla
sig  till  rådande  normer  och  riskerar  därmed  att  uppfattas  som  varken  trovärdiga  eller
lämpliga. 

Michnik 2018, s. 5

Bibliotek  som introducerar  icke-traditionella  aktiviteter  eller  bestånd  men  inte
förmår att hantera dessa på ett välfungerande sätt riskerar alltså enligt Michnik att
måla upp en osammanhängande bild av biblioteksverksamheten som på sikt kan
underminera bibliotekets sociala legitimitet. 

Huruvida  filosofiska  samtal  utifrån  Michniks  perspektiv  bör  betraktas  som en
icke-traditionell verksamhet eller inte ter sig en aning oklart. I avhandlingen har
Michnik utgått från Kungliga bibliotekets lista över biblioteksaktiviteter och valt
att  benämna alla  aktiviteter  som inte  ingår i  denna lista  som icke traditionella
aktiviteter eller bestånd. Filosofiska samtal som sådana finns inte med på denna
lista – och kan därmed klassas som ett icke-traditionellt bestånd enligt Michniks
definition  –  men  skulle  även  kunna  ingå  under  rubriken  ”debatt  eller
föreningsarrangemang” (Ibid., s. 83) i den mån samtalen arrangeras av en extern
part.

Oaktat  detta  är  Michniks  avhandling  alltjämt  av  betydelse  för  min  egen
undersökning  eftersom  Michnik  i  sin  forskning  använder  sig  av  ett
nyinstitutionellt teoretiskt ramverk för att studera programverksamhet vid svenska
folkbibliotek.  I  avhandlingen  betonas  i  synnerhet  det  intresse  som
biblioteksinstitutionen har av att på olika sätt påvisa hur nya verksamheter kan
passa in i etablerade föreställningar om bibliotekets identitet och uppdrag. Detta
perspektiv belyser i sin tur relevansen hos föreliggande uppsats syfte, att ta reda
på  hur  man  från  bibliotekets  sida  ser  på  de  filosofiska  samtalens  roll  inom
biblioteksverksamheten.  Som  konstaterades  i  uppsatsens  inledning  blir  detta
särskilt  relevant  sett  till  den  pågående  trenden  mot  en  ökad  översyn  av
programverksamheten vid svenska folkbibliotek. Denna utveckling kan på många
sätt förstås utifrån resonemangen om institutionell  legitimitet  som presenteras i
Michniks avhandling. 

I  avhandlingen  Om  folkbibliotekens  ideologiska  identitet  (1998)  har  Joacim
Hansson  genomfört  en  ideologikritisk  studie  av  folkbibliotekets  framväxt  i
relation  till  det  omgivande  samhället  under  tidigt  1900-tal.  I  avhandlingen
tillämpar  Hansson även ett  nyinstitutionellt  perspektiv.  Inledningsvis  definierar
Hansson  en  ideologi  som  en  ”uppsättning  försanthållanden,  normer  och
värderingar som ligger till grund för en praktik eller en handling” (Hansson 1998,
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s. 37). Inom en institution manifesteras den ideologiska komponenten dels i en
kontrollerande roll, där institutionen kan verka för att upprätthålla det system av
värden som utgör fundamentet för en rådande samhällsorganisation, och dels som
en  legitimerande  kraft  som på  olika  sätt  rättfärdigar  den  rådande  arbets-  och
maktdelningen i samhället. Om den styrande makten däremot uttrycker en önskan
att omvandla den rådande samhällsstrukturen till en annan kan den legitimerande
rollen istället övergå i att ta fram önskvärda visioner och lösningar för en sådan
förändringsprocess (Hansson 1998, s. 36). 

Under  det  tidiga  1900-talet  utgjorde  den  snabbt  växande  arbetarklassen  och
borgerliga  medelklassen  två  starka  krafter  i  samhället,  vars  strävan  mot  ökad
demokratisering  satte  sina  spår  i  de  institutioner  som nu växte  fram.  Härmed
borde enligt Hansson också det tidiga folkbiblioteket ha präglats av liberal och
socialdemokratisk ideologi (Ibid., s. 130). I sin analys av skriftliga källor finner
Hansson  emellertid  att  det  tidiga  folkbiblioteket  snarare  än  att  beskrivas  i
progressiva  ordalag   –  och  som  tidigare  nämnts  i  bakgrundsavsnittet  om
folkbildning  –   istället  kan  identifieras  med  en  konservativ  hållning.  Den
ideologiska identiteten kommer enligt Hansson huvudsakligen till uttryck genom
en socialt  kontrollerande funktion, där biblioteket åtar sig en folkfostrande och
politiskt stabiliserande roll hos vilken värden som ”neutralitet” och ”samhörighet”
görs till ledord (Ibid., s. 130-131). 

Samtidigt  ska  den  identifierade  diskursen  enligt  Hansson  inte  förstås  som ett
uttryck  för  en  önskan  att  bevara  den  gamla  ordningen  utan  värnandet  av
neutraliteten,  liksom  danandet  av  dugliga  samhällsmedborgare  måste  också
betraktas som en verksamhet i demokratins tjänst. Det tidiga folkbiblioteket kan
därmed  snarast  betraktas  som  en  institution  med  syfte  att  realisera  den
makthavande borgerlighetens intressen av en samhällsomvandling under kontroll,
där rådande maktförhållanden också kan föras vidare in den  nya, demokratiska
samhällsordningen (Ibid., s. 131-132). Istället för att ur detta dra slutsatsen att det
tidiga  folkbiblioteket  bör  betraktas  som en  ideologiskt  konservativ  institution,
frågar sig Hansson i ljuset av det som framgått huruvida det överhuvudtaget är
lämpligt att tillskriva folkbiblioteket en inneboende ideologisk  identitet.  Enligt
Hansson vore det istället rimligare att se på folkbiblioteket som en institution med
uppgift  att  förmedla  och legitimera  de  strukturer  och  värderingar  som gynnar
samhällets styrande elit, oavsett vilken denna må vara (Ibid., s. 142). Istället för
att försöka forma samhället i enlighet med en självständigt identifierad ideologisk
hållning,  menar  Hansson  att  folkbiblioteket  kan  betraktas  som  en  slags
”ideologisk amöba som smidigt anpassar sig till den rådande makten.” (Ibid., s.
143) 

I boken Libraries and identity: The role of institutional self-imageand identity in
the  emergence  of  new  types  of  libraries  (2010),  genomför  Hansson  en
motsvarande  institutionell  analys  av  folkbibliotekets  samtida  utveckling.  Här
konstateras bland annat – och i linje med Fejes resonemang i bakgrundskapitlet –
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att  biblioteksinstitutionens lyhördhet inför samhällets krav bland annat resulterat i
en förändrat förhållningssätt  i  synen på lärande.  På samma sätt  som det tidiga
folkbiblioteket  i  linje  med den borgerliga samhällselitens  intressen åtog sig att
motverka ideologiska skillnader och fostra bildade och kapabla medborgare, kan
vi enligt Hansson, liksom enligt Fejes och Hedemark i avsnittet om folkbildning,
istället skönja ett alltmer instrumentellt förhållningssätt till lärande på biblioteken
idag (Hansson 2010, s. 42). För att svara mot den marknadsliberala ideologins
intressen  betonar  biblioteken  enligt  Hansson  allt  mer  främjandet  av
kompetensutveckling och färdigheter med arbetsmarknadsanknytning framför det
lärande som motiveras av individens nyfikenhet och personliga intressen (Ibid., s.
44-45).  Som konstateras  i  stycke  2.2.3  kan  detta  förstås  som en  utveckling  i
enlighet  med  den  informationsförmedlande  diskursens  syn  på  folkbibliotekets
identitet och uppdrag. Samma utveckling skulle enligt Hanssons analys i sin tur
kunna tolkas som ett symptom på biblioteksinstitutionens karaktäristiska vilja att
anpassa sin verksamhet efter det rådande ideologiska klimatet. 

I  denna uppsats   har  jag  refererat  till  Hanssons  avhandling  när  jag  behandlat
folkbibliotekets  relation  till  folkbildning,  och  jag  inspireras  även av  Hanssons
tillämpning av nyinstitutionell teori. Med utgångspunkt i Hanssons analys där den
svenska biblioteksinstitutionen beskrivs som en ”ideologisk amöba” borde detta
faktum  bidra  till  att  ytterligare  stärka  många  av  de  legitimitetssökande
mekanismer  som  den  nyinstitutionella  teoribildningen  tillskriver  institutioner
överlag. 

För  att  på  bästa  sätt  kunna  fånga  upp,  kategorisera  och  diskutera
biblioteksinstitutionens ideologiska lyhördhet, som enligt Hansson nu yttrar sig i
den  informationsförmedlande  diskursen,  föreföll  tillämpningen  av  W.  Richard
Scotts  tre  institutionella  pelare  vara  ett  användbart  analysinstrument.  Utifrån
denna  utgångspunkt  går  det  att  studera  hur  och  i  vilken  mån  bibliotekets
företrädare exempelvis via den regulativa pelaren appellerar till den lagstiftande
makten för att motivera och legitimera den filosofiska samtalsverksamheten. Även
utifrån  den  normativa  och  kulturkognitiva  pelarna  går  det  att  identifiera
förhållningssätt  som kan betraktas  som ideologiskt  hörsamma på det  sätt  som
Hansson  beskrivit  ovan.  En  analys  utifrån  Scotts  teoretiska  ramverk  skulle
emellertid också kunna fånga upp och tydliggöra andra drivkrafter och källor till
legitimitetsskapande än de som Hansson tillskriver  biblioteksinstitutionen i  sin
forskning. 

I den många gånger tidigare nämnda avhandlingen Folkbildning för delaktighet –
en  studie  om  bibliotekets  demokratiska  uppdrag  i  en  digital  samtid  (2019)
anlägger Lisa Olsson Dahlqvist ett nyinstitutionellt perspektiv för att undersöka
hur biblioteksverksamhet med syfte att främja digitala färdigheter kan förstås och
problematiseras i ljuset av teorier om delaktighet. I avhandlingen tolkas denna typ
av  verksamhet  som  en  samtida  form  av  folkbildningsarbete  och  genom  tre
fältstudier kartlägger Olsson Dahlqvist hur detta arbete både utförs i praktiken och
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hur det framställs och motiveras genom intervjuer och analyser av styrdokument.
Relevant för denna uppsats är i synnerhet avhandlingens tredje forskningsfråga,
som går ut på att identifiera och förstå relationerna mellan verksamheterna som
studeras  och  folkbibliotekets  institutionella  identitet.  Vid  sidan  av  ett
praktikteoretiskt ramverk tillämpar Olsson Dahlqvist nyinstitutionell teoribildning
för att analysera de olika institutionella identiteter som uppstår, omvandlas eller
reproduceras  när  olika  bibliotekspraktiker  interagerar  med utomstående aktörer
och med varandra. Dessa praktiker studeras också utifrån det sätt på vilket de kan
knytas  an till  institutionella  logiker  som i  sin tur  vuxit  fram i  relation  till  det
omgivande samhällets förväntningar, normer och värderingar. Härmed tar Olsson
Dahlqvist  i  första  hand  fasta  på  den  av  Scott  identifierade  relationen  mellan
institutioner  och  de  normativa  värden  som  dikterar  önskvärt  och  lämpligt
agerande inom dessa (Ibid., s. 79-80). Bland avhandlingens slutsatser konstateras
att de undersökta bibliotekens arbete med digital delaktighet på olika sätt bidrar
till  att  skapa och utforma bibliotekens institutionella  identitet.  Genom de olika
verksamheterna  sågs  biblioteken  uttrycka  och  förhandla  fram  ett  flertal  olika
identiteter,  medan andra identiteter  genom särskilda handlingar  och samverkan
med  utomstående  aktörer  istället  mattades  av.  I  avhandlingen  talar  Olsson
Dahlqvist  bland  annat  om  en  återkommande  kulturförmedlaridentitet,
utbildningsidentitet,  folkbildningsidentitet  och  social  identitet,  som  alla
framträdde i olika skepnader i relation till sin specifika kontext (Ibid., s. 218-220).

Liksom  Joacim  Hanssons  forskning  som  behandlades  ovan  har  även  denna
avhandling av Lisa Olsson Dahlquist bidragit med flera relevanta perspektiv och
uppslag  till  föreliggande  uppsats,  i  synnerhet  till  uppsatsens  avsnitt  om
bibliotekets folkbildande identitet och uppdrag. Även i den kommande analysen
av mitt empiriska material har jag till  stor del inspirerats av Olsson Dahlqvists
användning av nyinstitutionell teori. På samma sätt som Olsson Dahlqvist studerar
utformningen av bibliotekets  institutionella  identitet  i  relation till  verksamheter
för  att  främja  digital  delaktighet,  undersöker  jag  i  denna  uppsats  hur  den
filosofiska  samtalsverksamheten  kan  förstås  som  en  del  av  folkbibliotekets
institutionella identitet. Parallellerna till min egen undersökning blir som tydligast
i analysen som besvarar uppsatsens tredje frågeställning,  där jag diskuterar hur
den  filosofiska  samtalsverksamheten  skapar  möjligheter  för  biblioteket  att
utveckla sin institutionella identitet  genom nya tolkningar och uttryck.  Härmed
blir  den  nyinstitutionella  teoribildningen  om  institutionell  identitet  och
identitetsskapande som någonting performativt och dynamiskt som implementeras
av Olsson Dahlqvist även ett relevant analysinstrument för min egen studie av den
filosofiska samtalsverksamheten. 
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4. Metod

I  detta  kapitel  redogör  jag  för  mitt  metodologiska  tillvägagångssätt  där  jag
inledningsvis  beskriver  hur  uppsatsens  empiriska  material  tagits  fram  genom
kvalitativa,  semistrukturerade telefonintervjuer  med bibliotekspersonal.  Därefter
följer  en beskrivning av hur  materialet  sedan bearbetats  och kodats  i  syfte  att
besvara  uppsatsens  forskningsfrågor.  Avsnittet  avslutas  med  en  diskussion
gällande de forskningsetiska överväganden som aktualiserats i samband med valet
av denna metod. 

4.1 Den kvalitativa intervjun 
I den kvalitativa forskningsintervjun eftersträvas enligt  Steinar Kvale och Sven
Brinkmann (2019) kunskap om både sakförhållanden och mening. Ur intervjun
går det att utvinna både tydligt artikulerade ståndpunkter och tankegångar liksom
outtalade förhållningssätt som ger sig tillkänna mellan raderna av det som sägs
(Ibid.,  s.  47).  Den kvalitativa forskningen har vidare som mål att  fånga in det
komplexa  och  nyanserade,  och  genom  lyhörda  tolkningar  och  precisa
beskrivningar uppnås den forskningsmässiga kvalitet som inom den kvantitativa
forskningen motsvaras av matematisk exakthet (Ibid., s. 47). Den kunskap som
utvinns genom den kvalitativa intervjun bör vidare enligt samma författare inte
betraktas  som  en  latent  information  vilken  materialiseras  i  takt  med  att
intervjufrågor besvaras, istället är det fråga om ny kunskap som produceras i det
sociala  samspelet  mellan  forskare  och respondent  (Ibid.,  s.  85).  Det  är  därför
viktigt  att  den  som  utför  intervjun  besitter  både  omdöme  och  relevanta
ämneskunskaper  för  att  kunna  ställa  frågor  med  ett  perspektiv  och  djup  som
inbjuder till reflekterande och fruktbara utbyten med respondenten (Ibid., s. 85). 

Det  empiriska underlaget  för min studie utgörs av muntliga redogörelser  vilka
samlats in genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare på bibliotek som
själva engagerat sig i, eller på annat sätt haft god insyn i bibliotekets filosofiska
samtalsverksamhet.  Intervjuguiden utgörs  av ett  antal  frågor  uppdelade  i  olika
tematiska segment (se uppsatsens Bilaga 1). Dessa frågor har ibland ställts i olika
ordning  och på  olika  sätt  för  att  skapa  en  flytande  dialog  med  respondenten.
Under intervjuerna har jag även ofta ställt individuella och sonderande följdfrågor
för att få respondenten att utveckla eller förtydliga särskilt relevanta synpunkter
och resonemang. 
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Intervjuerna som genomförts i denna studie har haft den undersökande ansatsen
att nå kunskap om respondentens resonemang och förhållningssätt i egenskap av
bibliotekarie,  och  därmed  som  en  agent  vars  handlingar  och  tänkande  både
påverkas av och bidrar till att konstruera biblioteket som institution. Härmed kan
den  valda  intervjuformen  delvis  betraktas  som  vad  Kvale  och  Brinkmann
klassificerar  som  en  begreppsintervju, vars  syfte  är  att  få  kunskap  om
respondentens tolkning av innebörden hos ett  visst  begrepp. Detta görs genom
frågor  som ringar  in  intervjupersonernas  antaganden  om vad  som är  ”typiskt,
normalt  eller  lämpligt”  sett  till  dennes  idéer  om  begreppet  i  fråga  (Kvale  &
Brinkmann 2019, s. 192). Under begreppsintervjun uppmanas respondenten ofta
att  varva  abstrakta  resonemang  med  belysande  konkretiseringar  (Ibid.  s.194).
Snarare  än  att  studera  ett  specifikt  begrepp har  en  av ambitionerna  för  denna
undersökning  varit  att,  med  den  filosofiska  samtalsverksamheten  som
reflektionsyta,  generera kunskap om bibliotekariers uppfattning om innehållet  i
bibliotekets institutionella identitet. 

4.2 Urval och genomförande
För att hitta respondenter till min studie har jag sökt på Internet efter folkbibliotek
som  via  sina  hemsidor,  i  Facebook-grupper  eller  i  kommunala
evenemangskalendrar  annonserat  att  de  arrangerar  ”filosofiska  samtal”
”filosofiskt  samtalscafé”,  ”existentiellt  samtalscafé”  ”existentiell  salong”,
”filosofisk salong” eller andra snarlika benämningar. Jag har noterat att begreppen
”existentiell” och ”filosofisk” ofta används synonymt i beskrivningarna av dessa
verksamheter varmed jag slutit mig till att samtal som beskrivs som existentiella
respektive  filosofiska  verkar  kunna  likställas  med  varandra.  Efter  genomförda
intervjuer har detta antagande också kunnat bekräftas. 

I urvalsprocessen har jag även strävat efter att kunna undersöka så diversifierade
samtalsverksamheter som möjligt, i synnerhet sett till det upplägg biblioteket har
valt för sin filosofiska samtalsverksamhet. Eftersom jag vill kunna säga någonting
generellt  om hur verksamma inom bibliotekssektorn  förhåller  sig till  filosofisk
samtalsverksamhet har det varit viktigt att det åtminstone är troligt att resultatet
inte har att göra med att jag tillfrågat vissa personer istället för andra (Eriksson-
Zetterquist  &  Ahrne,  2015,  s.  40).  Under  mina  efterforskningar  har  jag  som
tidigare  nämnts noterat  att  det  är  vanligt  att  bibliotek  som erbjuder  filosofiska
samtal gör detta i samarbete med organisationen Svenska Sällskapet för Filosofisk
Praxis.  På  andra  bibliotek  har  man  istället  samarbetat  med  andra,  fristående
aktörer och på vissa bibliotek har det varit bibliotekarierna själva som arrangerat
verksameten och agerat samtalsledare under samtalen. För att hitta olika synsätt
och/eller  gemensamma  nämnare  i  bibliotekariers  syn  på  filosofiska  samtal  i
förhållande till den egna biblioteksverksamheten har jag därför valt att intervjua
medarbetare på bibliotek med sinsemellan olika upplägg och arrangörer för den
filosofiska samtalsverksamheten. På så sätt har jag exempelvis kunnat undvika ett
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utfall  där det snarare än bibliotekens förhållningssätt varit idéerna hos  Svenska
Sällskapet för Filosofisk Praxis som uppges ligga till grund för argumentationen
för  filosofiska samtal  på folkbibliotek.  Ett  sådant  resultat  skulle  riskera att  bli
missvisande  när  det  är  bibliotekssektorns  perspektiv  och  resonemang  som
intresserar mig. 

När  filosofiska  samtal  arrangeras  på  flera  av  biblioteken  inom  ett
bibliotekssamarbete kan man vidare tänka sig att dessa bibliotek också utvecklat
ett  gemensamt  förhållningssätt  till  samtalsverksamheten.  Kanske är  det  en och
samma  person  som  leder  de  filosofiska  samtalen,  eller  så  har  initiativet  till
samtalen kommit till  på inrådan av ett  bibliotek där man redan bedriver sådan
verksamhet.  Detta behöver naturligtvis  inte  vara ett  problem för studiens syfte
men för att kunna fånga in så många perspektiv och erfarenheter som möjligt, har
jag även i den mån det varit möjligt även att förlägga mina intervjuer på bibliotek
med viss geografisk spridning runtom i landet. 

Sett till de individuella respondenterna har mitt urval gjort gällande att dessa varit
involverade  i  respektive  biblioteks  filosofiska  samtalsverksamhet  i  sådan
utsträckning att de haft insyn i de praktiska upplägget för samtalen och kunnat
bilda sig en uppfattning om samtalens deltagare och deras respons. De flesta av
respondenterna  har  uppgett  att  de  själva  deltagit  i  de  filosofiska  samtalen  vid
åtminstone ett tillfälle och inte sällan vid varje sammankomst. Viktigast av allt har
emellertid  varit  att  samtliga  respondenter  haft  möjlighet  att  bilda  sig  en
uppfattning om de filosofiska samtalen i relation till den egna föreställningen om
bibliotekets identitet och uppdrag. 

Sju  av  mina  nio  respondenter  har  varit  utbildade  bibliotekarier.  Jag  har  även
genomfört  två  intervjuer  med  personer  utan  bibliotekarieutbildning  men  som
arbetat  inom eller  i mycket nära anknytning till  biblioteket.  Efter dessa samtal
gjorde jag bedömningen att resonemangen hos dessa respondenter inte skiljde sig
nämnvärt från mina intervjuer med utbildade bibliotekarier och mot bakgrund av
detta  såg  jag  inga  problem med  att  även inkludera  dessa  två  intervjuer  i  mitt
empiriska underlag. 

För att  kunna identifiera återkommande mönster i respondenternas resonemang
har det även varit viktigt att det empiriska underlaget blivit tillräckligt stort. Efter
att ha genomfört nio intervjuer kunde jag konstatera att jag uppnått en mättnad,
det vill säga en upprepning av svarsmönster från mina intervjusubjekt (Eriksson-
Zetterquist  &  Ahrne  2015,  s.  42),  varmed  några  fler  intervjuer  inte  ansågs
nödvändiga. 

Den geografiska spridningen av respondenter och bibliotek möjliggjordes genom
valet  av  telefonintervjun  som  intervjumetod.  Jag  tror  att  den  omfattande
omställningen till distansarbete som blivit nödvändig i och med Corona-pandemin
har medfört att fler personer nu blivit vana vid att delta i längre möten och samtal
på  distans,  något  som  i  sådana  fall  skapat  bättre  förutsättningar  för  denna
intervjuform. 
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Mina intervjuer för denna uppsats har varit omkring 25-35 minuter långa, med
undantag  för  två  kortare  intervjuer  som  huvudsakligen  uppehöll  sig  vid
intervjuguidens senare del eftersom respondenterna ansåg sig ha otillräcklig insyn
i den filosofiska samtalsverksamhetens praktiska upplägg. 

Valet  att  genomföra  telefonintervjuer  istället  för  att  använda  mig  av  digitala
videosamtal  har  delvis  baserat  sig  på  att  jag  velat  skapa  så  likartade
intervjusituationer och förutsättningar för mina respondenter som möjligt, och då
några av respondenterna endast hade möjlighet att höras av via telefon föreföll det
lämpligast att genomföra samtliga intervjuer via detta medium. Vidare har Moira
Cachia  och  Lynne  Millward  (2011) argumenterat  för  att  telefonintervjun,  där
intervjuare och respondent inte möts ansikte mot ansikte även kan medföra vissa
fördelar,  och detta  i  synnerhet  när  informationen  som ska  inhämtas  utgörs  av
redogörelser  för  ståndpunkter  och  resonemang  snarare  än  återgivningar  av
känslomässiga  upplevelser.  När  vi  inte  har  möjlighet  att  uttrycka  oss  genom
minspel  och  gester  visar  forskning  enligt  Cachia  och  Millward  att  vi  istället
tenderar att ägna större omsorg åt att formulera oss så tydligt som möjligt för att
härmed kompensera för bortfallet av andra uttryckssätt (Ibid., s. 272-273). Under
arbetet med transkriberingen har jag endast under enstaka tillfällen behövt förhålla
mig till talspråksrelaterade stakningar, ”hmm:anden” etcetera, och möjligen kan
detta bero på att intervjumetoden haft den inverkan som uppmärksammats i denna
forskning. 

4.3 Bearbetning och kodning
I min bearbetning av det insamlade materialet har jag till att börja med gjort mig
förtrogen  med  intervjuernas  samlade  innehåll.  Detta  först  genom
transkriberingsprocessen  och  därefter  genom  ett  flertal  genomläsningar  av
intervjuerna i skriftlig form (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 223). I detta första
skede har jag kunnat bilda mig en övergripande uppfattning om respondenternas
förhållningssätt  till  den filosofiska samtalsverksamheten och jag har därtill  haft
möjlighet att identifiera paralleller och återkommande tendenser i mitt material. 

Efter detta har jag identifierat  de sammanhängande stycken som av Kvale och
Brinkmann beskrivs som ”naturliga meningsenheter” (Kvale & Brinkmann 2019,
s. 247) i mitt material. Med utgångspunkt i undersökningens forskningsfrågor och
mitt  teoretiska  ramverk  har  jag  därefter  bland  dessa  stycken  kunnat  urskilja
kategorier – till exempel formuleringar som ger uttryck för en föreställning om de
filosofiska samtalen som mötesplats – och sedan organiserat om mitt material så
att  jag  under  dessa funna kategorier  samlat  alla  de specifika  resonemang som
beskriver det sätt på vilket man resonerar över samtalen i relation till respektive
kategori.  För  att  besvara undersökningens  andra  forskningsfråga har  jag kodat
samma  material  men  denna  gång  utifrån  det  sätt  på  vilket  respondenterna
resonerat  kring  samtalen  som  en  del  av  bibliotekets  identitet.  Här  har  jag
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huvudsakligen kategoriserat  mitt  material  utifrån formuleringar om ifall  och på
vilket  sätt  den  filosofiska  samtalsverksamheten  motiverats  med hänvisning  till
exempelvis  samhällets  behov eller  skrivelser  i  olika  styrdokument.  Målet  med
detta arbete har varit  att  genomföra en uttömmande sortering av det empiriska
materialets  innehåll  på  ett  sätt  som varit  meningsfullt  utifrån  undersökningens
forskningsfrågor, kontext och teoretiska perspektiv. 

I en text om analyser av kvalitativt material framhåller Jens Rennstam och David
Wästerfors betydelsen av att låta den kvalitativa analysen präglas och styras av
empirin snarare än att ihärdigt försöka anpassa det empiriska underlaget efter valt
teoretiskt  ramverk.  Detta  riskerar  enligt  författarna  att  förvränga bilden  av det
material – och därmed den del av verkligheten – som forskningen åtagit sig att
belysa (Rennstam & Wästerfors  2015,  s.  224).  Rennstam och Wästerfors  talar
därför om vikten av att gå i dialog med sin empiri, där lyhört ”lyssnande” varvas
med teoretiskt informerade ”repliker” för att på så sätt, dels kunna selektera, men
också  återge  materialet  i  en  förhållandevis  oförvanskad  form  (Ibid.,  s.  228).
Snarare  än  att  exempelvis  försöka  tolka  ett  resonemang  om  den  filosofiska
samtalsverksamheten  utifrån  de  olika  värden  som  tillskrivits  filosofisk
samtalsverksamhet, har ambitionen därför hela tiden varit att i analysen lyfta fram
respondenternas utsagor och låta det teoretiska ramverket fungera som ett verktyg
för att synliggöra, strukturera och kontextualisera dessa resonemang. Härmed har
det  också  varit  nödvändigt  att  infoga  en  diskussion  om  valet  av  teoretiska
perspektiv och deras inverkan på framställningen av det empiriska materialet och
därmed på studiens slutsatser i stort. 

Jag har genomgående strävat efter att på ett så tydligt sätt som möjligt redogöra
för  mina  tolkningar  av  empirin  så  att  det  blir  möjligt  för  utomstående  att  ta
ställning  till  rimligheten  hos  slutsatserna  som dras.  Genom att  knyta  an  mina
tolkningar och resultat till tidigare forskning och etablerade teorier och begrepp
hoppas jag kunna uppnå en tillräcklig grad av den generaliserbarhet som inom
kvalitativ  forskning  alltid  omsorgsfullt  måste  skrivas  fram.  Under
genomläsningarna av intervjumaterialet har jag även tagit fasta på en rad kärnfulla
formuleringar  vilka  i  analysen  återges  som citat.  Härigenom hoppas  jag  ännu
tydligare  kunna  illustrera  vissa  centrala  resonemang  och  bidra  till  ökad
transparens hos min undersökning. I utskrivningen av dessa citat har jag ibland
redigerat den ursprungliga ordföljden något men i detta även varit noga med att
inte förändra innebörden av det som sagts. 

4.4 Forskningsetiska överväganden
I  mina  etiska  överväganden har  jag  förhållit  mig  till  Vetenskapsrådets  rapport
Forskningsetiska  principer  inom  humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning
(2002), vars direktiv ofta kommit att användas som ett styrdokument för etiska
riktlinjer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. En av de mest
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centrala  aspekterna  inom forskningsetik  är  de  frågor  som rör  behandlingen av
individer  som på olika sätt  medverkar till  akademisk forskning. I  detta fall  de
respondenter som låtit sig intervjuas och därmed delat med sig av de perspektiv
och tankegångar som utgör undersökningens empiriska material. 

För att värna respondenternas rättigheter har jag under hela forskningsprocessen
tagit  hänsyn  till  de  fyra  forskningsetiska  huvudkrav  som  tagits  fram  av
Vetenskapsrådet och presenteras i ovan nämnda rapport. 

Informationskravet gör gällande att ”Forskaren skall informera de av forskningen
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Ibid., s. 7). Inbegripet i detta
krav  är  också skyldigheten  att  informera  om att  allt  deltagande i  den aktuella
studien är  frivilligt  och att  det tydligt  ska framgå att  uppgifter  som lämnas ut
endast kommer att användas i akademiskt syfte (Ibid., s. 7). För att uppfylla detta
krav har jag informerat respondenterna om undersökningens syfte och rätten att
avbryta sin medverkan både i min initiala intervjuförfrågan via mail och därefter i
samband med det aktuella intervjutillfället. 

Samtyckeskravet innebär  skyldigheten  att  också  leva  upp  till  de  principer  om
frivillighet som ska informeras om i enlighet med informationskravet. Enligt detta
krav  slås  alltså  fast  att  den  som  deltar  i  en  undersökning  har  rätt  att  själv
bestämma över sin medverkan och även rätten att avbryta sitt deltagande om den
så önskar (Ibid., s. 9). 

På samma sätt innebär  nyttjandekravet  en faktisk skyldighet att endast använda
deltagarnas uppgifter i forskningssyfte (Ibid., s. 14). 

Slutligen slår konfidentialitetskravet fast att ”Uppgifter om alla i en undersökning
ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Ibid., s. 12) 

För att förhindra otillåten spridning av de enstaka personuppgifter som delges i
intervjuerna  har  jag  förvarat  mina  ljudfiler  oåtkomliga  för  utomstående  i  en
lösenordsskyddad dator.  Jag  kommer  även att  radera  mina  ljudinspelningar  så
snart uppsatsen examinerats. I mitt transkriberade material har all information om
personuppgifter  utelämnats.  Av hänsyn till  respondenternas anonymitet  har  jag
därtill  valt  att  i  uppsatsen  inte  delge  någon  specifik  information  om  deras
arbetslivserfarenhet  eller  särskilda  befattningar  vid  respektive  bibliotek.  Inte
heller har jag inkluderat någon information om vilka bibliotek som studerats eller
vilka städer som biblioteken befinner sig i. Trots att man enligt min mening kan
tala  om filosofiska  samtal  på  folkbibliotek  som ett  utbrett  fenomen,  är  dessa
verksamheter  fortfarande  så  pass  få  till  antalet  att  detaljerade  geografiska
angivelser eller alltför ingående detaljer  om verksamheternas utformning skulle
göra det förhållandevis enkelt att ta reda på vilka verksamheter som studerats och
härigenom också kunna sluta sig till respondenternas identitet. 

Efter denna metodologiska genomgång kommer jag nu att övergå till analysen av
mitt empiriska material för att besvara uppsatsens forskningsfrågor. 
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5. Analys

I detta kapitel analyserar jag respondenternas beskrivningar, tankar och perspektiv
beträffande filosofiska samtal som en del av folkbibliotekets verksamhet. Detta
med syfte att ta fram kunskap om verksamhetens värden och funktioner i relation
till  idéer  om   folkbibliotekets  syften,  uppdrag  och  institutionella  identitet.  I
analysen tillämpas teorier, begrepp och perspektiv som presenterats i uppsatsens
bakgrundskapitel  tillsammans  med  den  nyinstitutionella  teoribildning  som
behandlats i kapitel 3. Analysen är sammansatt av de tre avsnitten 5.1 Sagt om det
filosofiska  samtalets  värden  och  funktioner,  5.2  Motiv  som  anges  för  den
filosofiska  samtalsverksamheten samt  5.3  Filosofiska  samtal  som  uttryck  för
bibliotekets  identitet,  genom  vilka  jag  besvarar  uppsatsens  tre  respektive
forskningsfrågor. 

Uppsatsens empiriska material utgörs av följande nio intervjuer: 

Intervju med respondent 1, genomförd 2021-01-06

Intervju med respondent 2, genomförd 2021-02-15

Intervju med respondent 3, genomförd 2021-02-18

Intervju med respondent 4, genomförd 2021-02-19

Intervju med respondent 5, genomförd 2021-02-19

Intervju med respondent 6, genomförd 2021-02-22

Intervju med respondent 7, genomförd 2021-02-22

Intervju med respondent 8, genomförd 2021-03-03

Intervju med respondent 9, genomförd 2021-03-11

5.1 Sagt om det filosofiska samtalets värden och funktioner 
I detta avsnitt kommer jag att analysera innehållet i mina intervjuer med avsikt att
besvara uppsatsens första frågeställning:  Vilka värden och funktioner tillskriver
bibliotekspersonalen den filosofiska samtalsverksamheten? Korresponderar dessa
med  de  gemensamma värden  som  framhålls  inom  litteraturen  om  filosofi  för
allmänheten och i diskussionerna om folkbibliotekets uppdrag? 

Denna  frågeställning  besvaras  i  första  hand  genom  att  beskrivningar  och
tankegångar  hos  mina  respondenter  presenteras  och  analyseras  i  relation  till
innehållet i uppsatsens bakgrundskapitel.
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5.1.1 De filosofiska samtalens upplägg
För att min empiriska undersökning på ett meningsfullt sätt ska kunna relateras till
texterna  om  filosofi  för  allmänheten  som  presenterades  i  uppsatsens
bakgrundskapitel  behöver  jag  till  att  börja  med  kunna  slå  fast  huruvida  den
filosofiska samtalsverksamheten vid svenska folkbibliotek kan likställas med de
former av filosofi för allmänheten som behandlas i dessa avsnitt. För att ta reda på
detta ombads respondenterna inledningsvis under intervjun att beskriva upplägget
för  den  filosofiska  samtalsverksamheten,  samt  att  dela  med  sig  av  eventuella
reflektioner kring syftet med detta upplägg.

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer kan jag till att börja med konstatera att
samtalsverksamheterna som beskrivs delar så många gemensamma drag att de alla
kan  betraktas  som samma typ  av  verksamhet.  I  merparten  av  mina  intervjuer
delger respondenterna att samtalet brukar inledas med en kortare presentation, där
samtalsledaren introducerar ett ämne eller en filosofisk fråga som sedan diskuteras
gemensamt  i  gruppen  under  en  till  två  timmars  tid.  I  en  intervju  berättar
respondenten  att  material  inför  samtalen  även  ibland  brukar  skickas  ut  till
intresserade deltagare på förhand, ofta i form av kortare texter, radioprogram eller
podcastavsnitt  (Respondent  8).  En  annan  typ  av  upplägg  uppges  vara  att
deltagarna  själva  efter  en  kort  ämnespresentation  från  samtalsledaren  får
formulera egna förslag på frågeställningar,  där man bland dessa röstar fram en
vinnande fråga (Respondent 9). Utöver dessa förhållandevis marginella skillnader
beskrivs  aktiviteten  genomgående  av  respondenterna  som öppna  och  kravlösa
samtal av filosofisk karaktär, där det är frivilligt att dela med sig av erfarenheter,
tankar  och  perspektiv.  Ofta  understryks  att  avsikten  med  samtalen  inte  är  att
komma fram till något ”rätt svar” utan istället talar man om målsättningen som att
tillsammans genom samtalet kunna bredda och fördjupa sina perspektiv sett till
den fråga som behandlas (Respondent 2, 3, 6, 7 & 8). 

De  respondenter  som  reflekterar  över  samtalsledarens  roll  menar  att  dennes
främsta uppgifter består av att fördela ordet så att alla som vill får möjlighet att
komma  till  tals,  samt  att  tillföra  klarhet  och  struktur  till  samtalet  så  att  alla
deltagare kan följa med under samtalets gång (Respondent 1, 3 & 9). Utöver detta
framhålls  även att samtalsledaren ska verka för att  förhindra att  diskussionerna
som förs blir polemiska eller politiska till sin karaktär (Respondent 2 & 3). Med
den terminologi som introducerades av Aabø, Audunson och Vårheim kan detta
förstås  som en vilja  att  säkerställa  att  sammankomsterna  ska  bibehålla  en  låg
temperatur även när de ger upphov till möten mellan människor av kontrasterande
ståndpunkter och perspektiv (Aabø, Audunson & Vårheim 2010 s. 17). 

En respondent beskriver samtalsledarens roll såhär: 

[Samtalsledarens] roll är egentligen lite passiv, så att han ser till att alla får tala till punkt och
att det inte uppstår någon konflikt och kanske framförallt –  och egentligen det viktigaste och
svåraste – att  man håller  sig till  ämnet.  Det är  kanske lite paradoxalt  när  man pratar  om
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filosofi, för filosofi kan ju egentligen inbegripa vad som helst, men rent krasst handlar det om
att man inte vill att diskussionen ska politiseras. 

Respondent 3

Under intervjuerna betonar vissa respondenter betydelsen av att kunna hålla de
filosofiska samtalen kostnadsfria och man berättar ofta att det inte behövs någon
föranmälan för att delta (Respondent 2, 5 & 6). I samtliga intervjuer framgår att
man varken har några explicita eller implicita krav på förkunskaper hos deltagarna
utan att samtalen ska hållas på en kunskapsnivå som är tillgänglig för alla.  Med
utgångspunkt i Mathiassons och Jochumsens modell  (Mathiasson 2021, s.  73)
kan  man  därför  säga  att  den  filosofiska  samtalsverksamheten  präglas  av  stor
tillgänglighet, både sett till det faktum att evenemangen är öppna och kostnadsfria
men också därför att det understryks att man som deltagare inte förväntas vara
bevandrad i akademisk filosofi. Tre respondenter tar med avseende på detta upp
att  enstaka  deltagare  uttryckt  viss  besvikelse  över  att  samtalen  inte  varit  mer
renodlat  akademiska  till  sin  karaktär  och  ställt  högre  krav  på  deltagarnas
argumentationsförmåga  och kunskaper  i  filosofi  (Respondent  3,  5  & 6),  dessa
synpunkter speglar alltså väl de kritiska invändningar mot filosofi för allmänheten
som återgavs tidigare i uppsatsen. 

Sammanfattningsvis  har de filosofiska samtalsverksamheter  som arrangerats  av
respondenterna  i  denna  studie  ett  flertal  tydliga,  gemensamma  drag  med  den
filosofi  för  allmänheten  som beskrevs  i  avsnitt  2.4  Samtalen  delar  enligt  min
mening så många likheter att de kan anses fullt jämförbara, åtminstone sådana de
beskrivits  i mitt  intervjumaterial.  Härmed finns det goda skäl att  tro att  de för
bibliotekssektorn  relevanta  värden  och  funktioner  som  tillskrivits  filosofi  för
allmänheten också kan identifieras i de filosofiska samtalsverksamheter som äger
rum på svenska folkbibliotek. Huruvida detta också görs kommer jag att diskutera
nedan i enlighet med den kategorisering av den publika filosofins förtjänster som
presenterades i avsnitt 2.4.6. 

5.1.2 Sagt om filosofiska samtal för att främja kritiskt tänkande
Enligt  min läsning och tolkning av det samlade intervjumaterialet  är  det ingen
respondent som reflekterar över de filosofiska samtalen som en verksamhet med
potential  att  främja kritiskt tänkande på det sätt  som framhållits  av Chick och
LaVine  och  i  UNESCO:s  rapport.  En  respondent  beskriver  samtalen  som  en
möjlighet för deltagarna att få ”provtänka lite” (Respondent 2), vilket möjligen
skulle  kunna förstås  som en idé om att  deltagarna  genom samtalen  bereds  en
möjlighet  att  resonera  mer  systematiskt  på  ett  sätt  som  kan  relateras  till  ett
analytiskt  eller  kritiskt  närmandesätt.  En  tänkbar  förklaring  till  frånvaron  av
resonemang kopplade till kritiskt tänkande är den tidigare nämnda stora vikt som
man från bibliotekens sida lagt vid att de filosofiska samtalen ska utgöra öppna
och inbjudande sammankomster där man inte värderar argumenten som framförs i
termer av ”rätt och fel”, utan välkomnar alla uttalanden som likvärdiga bidrag till
att fördjupat perspektiv. Att jämsides med denna öppna hållning också aktivt och
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systematiskt  uppmärksamma  logiska  felslut  eller  efterfråga  källkritiska
resonemang  ter  sig  kanske  därför  som en alltför  svår  balansakt.  Det  är  också
tänkbart att jag i intervjuer med samtalsledarna för verksamheten skulle få ta del
av resonemang där man uppmärksammade denna funktion hos samtalen.  Detta
vore  emellertid  av  mindre  relevans  för  ansatsen  i  denna  uppsats  att  belysa
folkbibliotekets förhållningssätt till den filosofiska samtalsverksamheten. 

5.1.3 Sagt om filosofiska samtal som demokratifrämjande möten
Något  som  däremot  betonas  av  samtliga  respondenter  är  värdet  av  det
mellanmänskliga möte som man menar uppstår inom ramarna för det filosofiska
samtalet.  Ett  flertal  respondenter  talar  avseende  detta  uttryckligen  om  de
filosofiska  samtalen  som  en  verksamhet  med  demokratifrämjande  potential
(Respondent 1, 2, 4, 5, 6 & 7). I synnerhet anses samtalen kunna bidra till  att
skapa  förståelse  för  den  andre  genom att  erbjuda  en  ingång  till  dennes  olika
tankemönster och perspektiv (Respondent 1, 4, 5 & 6). 

En respondent säger apropå detta: 

Jag tänker att i ett demokratiskt samhälle så behöver vi veta mer om varandra och vad våra
medmänniskor tänker och tycker och att det här samtalet – och det behöver ju inte betyda att
alla tycker lika – men att det här samtalet på något sätt är grunden i en demokrati. Jag bara
tänker  på  det  som hänt  i  USA under  det  senaste  dygnet  [här  hänvisar  respondenten  till
stormningen av den amerikanska kongressbyggnaden den 6/1 2021], som ju är en följd av att
mänskligheten delar upp sig i olika block beroende på vad man tycker,  och så möts man
aldrig utan man lever i två helt skilda världar. Och även om de här filosofiska samtalen bara
handlar om att en handfull personer möts så tror jag att alla typer av samtal, även om det är en
begränsad samling, är nyttiga för demokratin. Vi kan mötas och utbyta tankar och tycker vi
inte lika så kanske vi ändå kan förstå varandra och lära av varandra. 

Respondent 1

I  dessa  tankegångar  finner  vi  påtagliga  likheter  med filosofen  Richard  Rortys
resonemang om att det finns ett demokratiskt egenvärde i möten och dialoger där
människor   uppmuntras  att  lyssna  till  och  försöka  förstå  och  lära  av  sina
meningsmotståndares  perspektiv  (Pamerleau  2014,  s.  163).  Med  avseende  på
samtalsverksamhetens utformning lyfter mina respondenter också fram det aktiva
deltagandet som en central och demokratiskt betydelsefull komponent i samtalens
upplägg. Respondent 6 konstaterar: 

[M]ed tanke på det här med demokratifrågor och att få igång diskussion och så, [vill vi] inte
bara ha evenemang där en publik kommer och sitter och lyssnar på föreläsare,  utan också
bjuda in till ett samtal där våra deltagare eller våra besökare får vara med och diskutera själva.

Respondent 6

En  annan  respondent  beskriver  det  filosofiska  samtalet  som  ett  forum  där
deltagarna  kan  ”dela  demokratisk  kunskap”  (Respondent  2),  med vilket  hon
menar uppmärksammandet av rätten för alla människor att komma till tals, liksom
den aktiva strävan att uppmuntra alla deltagare med något att säga att också bidra
med detta till samtalet. Även dessa resonemang vittnar om en syn på demokratin
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som också finns hos det pragmatistiska tänkandets  deliberativa demokratiideal.
Liksom företrädare för denna idéströmning ofta gjort konstaterar alltså även de
biblioteksmedarbetare som intervjuats här att de ’demokratiska dygderna’ ovan är
sådana som kan belysas och bejakas genom filosofisk dialog. 

Det sätt på vilket respondenterna talar om den filosofiska samtalsverksamheten
som ett  forum för  demokratifrämjande  möten  kan  även  relateras  till  projektet
PLACE och Thomas F.  Pettigrews inom projektet  uppmärksammade forskning
om  vilka  kriterier  som  behöver  uppfyllas  för  att  en  interaktion  mellan  en
heterogen sammansättning människor ska resultera i ökad tillit dessa människor
emellan. Enligt Pettigrew behöver ett sådant möte präglas av jämlikt deltagande i
ett samarbete mot gemensamma mål under översyn av en erkänd auktoritet, eller i
enlighet med tydliga föreskrifter. På samma sätt som dessa element enligt  min
mening  tycktes  kunna återfinnas  i  beskrivningarna  av  filosofi  för  allmänheten
menar  jag  att  även  respondenternas  beskrivningar  av  filosofiska
samtalsverksamheter  vid svenska folkbibliotek indikerar att  Pettigrews kriterier
skulle  kunna  uppfyllas  även  här.  Som  vi  kunnat  se  beskrivs  de  filosofiska
samtalen  genomgående som öppna möten  mellan  jämlika  deltagare,  vilka  med
hjälp av varandras olika erfarenheter och resonemang ges möjlighet att bredda och
fördjupa sina perspektiv. Och detta under ledning av en samtalsledare med uppgift
att stävja konflikter och upprätthålla samtalets syfte och struktur. 

En  grundförutsättning  för  att  dessa  bibliotekssamtal  verkligen  ska  generera
generell tillit är emellertid, som tidigare nämnts, att de faktiskt också äger rum
bland en heterogen sammansättning av individer som annars hade saknat skäl att
mötas och interagera på detta vis. Med detta i åtanke bad jag även respondenterna
att,  om möjligt,  delge sin uppfattning om vilka typer av deltagare som brukar
närvara vid sammankomsterna. På denna fråga svarar något överraskande nästan
alla respondenter (alla utom en) att de filosofiska samtalen ofta lockar till sig både
enskilda besökare och bredare målgrupper som annars inte haft för vana att delta i
bibliotekets  programverksamhet.  Nedan följer  exempel  på  uttalanden  från  fem
respondenter angående detta. 

Respondent 2 säger: 

[D]et här har lockat fler män. Det är ofta som aktiviteter på biblioteket lockar väldigt mycket
kvinnor, men just de här aktiviteterna har lockat mycket män. Och även män som inte brukar
komma till biblioteket.

Respondent 2

I kontrast till detta säger Respondent 7: 

Kanske att det de gånger jag har varit med att det har varit [unga] tjejer som har varit den
större delen. Kanske lutar det lite mer åt tjejer som varit med. Men det har också varit en hel
del medelålders karlar. Det är en ganska blandad grupp, det jag har sett. Och det verkar ju ha
varit spännande.

Respondent 7
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Respondent 3 säger i sin tur: 

[D]et måste jag säga att jag själv blev ganska förvånad för att… Lite fördomsfullt kan jag väl
ändå säga att… Man tänker ju att det kommer mycket äldre… Men det stämmer inte alls.
Någonstans. Utan vi har ingen aning om vem som dyker upp på de här mötena och det är
väldigt flytande faktiskt.

Respondent 3

Respondent  4 berättar  följande  om samtalsverksamheten,  som under  pandemin
tillfälligt har lagts på is: 

[D]et var alltid ganska många som kom. Och det kom olika åldrar också, det är lite intressant.
Det kom unga människor och mycket gamla människor också, så det var väldigt blandat. Jag
märkte det att det är liksom inte åldersrelaterat att prata filosofiska dilemman utan det kan vi
göra i olika åldrar tillsammans.

Respondent 4

Slutligen berättar Respondent 9:

På ett bibliotek som det här, som är en del av lokalsamhället, då är det ju mycket stammisar
och personer som återkommer och på biblioteksprogram generellt är det ju oftast en övervikt
av äldre personer och också en övervikt av kvinnor… Och även att det är mest personer med
svensk  bakgrund.  Men  på  filosoficaféerna,  där  vet  jag  att  jag  har  tänkt  att  det  är  andra
personer som kommer också, än de vanliga. Det har varit en blandning av åldrar också, det
har  varit  personer  som  har  varit  från  tonåringar  upp  till  äldre  och  däremellan  också.
Trettioåringar, fyrtioåringar, femtio- sextio- sjuttioåringar…

Respondent 9

Mot  bakgrund  av  dessa  uttalanden  menar  jag  att  de  filosofiska
samtalsverksamheterna  beskrivs  som  verksamheter  med  potential  att  utgöra
heterogena och därigenom lågintensiva mötesplatser, där människor av olika kön
och  från  olika  åldersgrupper  kan  mötas,  och  i  dessa  möten  också  aktivt
uppmuntras  att  utbyta  erfarenheter,  tankar  och  perspektiv.  Huruvida
verksamheterna  fungerar  som  lågintensiva  mötesplatser  även  i  realiteten  är
emellertid ingenting som kan besvaras utifrån det empiriska material som tagits
fram och analyserats under arbetet med denna uppsats. 

5.1.4 Sagt om filosofiska samtal som forum för lärande
I  alla  intervjuer  framgår  att  den  filosofiska  samtalsverksamheten  inte  enbart
värderas i egenskap av sin potential som mötesplats, utan att även innehållet i de
filosofiska  frågor  som diskuteras  är  något  som anses  bidra  till  verksamhetens
värde. En respondent konstaterade uttryckligen att: ”[F]ör mig är den här typen av
samtal  definitivt  en  del  av  bibliotekets  verksamhet;  både  att  få  människor  att
mötas  överhuvudtaget  men speciellt  att  mötas  kring den här typen av frågor.”
(Respondent  1)  I  denna  bland  respondenterna  utbredda  hållning  kan  vi  se  ett
exempel på hur en och samma programverksamhet kan tillskrivas olika värden
och funktioner på det sätt som Mia Mathiasson också poängterar i sin avhandling
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(Mathiasson 2021, s 84). I respondenternas svar går det enligt min mening inte
heller att skönja någon enhällighet i form av att ett specifikt värde genomgående
lyfts  fram  som  särskilt  betydelsefullt  utan  istället  har  samtliga  respondenter
kunnat identifiera ett flertal olika förtjänster hos samtalen och vad man valt att
betona har sedan varierat respondenterna emellan. 

I samtliga intervjuer framträder olika perspektiv på de filosofiska samtalen som en
källa till lärande. Till exempel konstaterar en respondent:

[B]iblioteket är ju viktigt också ur den aspekten att det är en av få platser, eller den enda
platsen dit alla är välkomna idag utan någon kostnad. Och då att kunna bjuda in till att delta i
en  diskussion  om  någonting  som  man  annars  kanske  inte  pratar  så  mycket  om  utanför
universitetsvärlden och ge den möjligheten till människor från alla klasser. Det är värdefullt
verkligen och någonting som vi vill uppmuntra till. 

Respondent 9

I citatet ovan framträder en historiskt djupt förankrad, redan av Valfrid Palmgren
framförd vision, om folkbiblioteket som en demokratisk institution som erbjuder
alla invånare tillgång till kunskap som tidigare varit förbehållen en privilegierad
samhällsklass. Resonemanget knyter också an till John Deweys idéer om lärandet
som  en  ständigt  pågående  inhämtning  av  nya  insikter  och  perspektiv  som
expanderar individens livsvärld (Pamerleau 2014, s. 162, 169) och där biblioteket
nu liksom då har i uppdrag att ge alla människor möjlighet att kunna genomföra
denna bildningsresa. Jag kommer att återvända till detta i nästkommande avsnitt
där bland andra tankegångarna ovan analyseras i relation till den nyinstitutionella
teoribildningens legitimitetsbegrepp.

I  relation  till  tidiga  bildnings-  och  folkbildningsideal  är  det  också  värt  att
uppmärksamma hur väl synen på det filosofiska samtalet hos vissa respondenter
korresponderar med folkbildarna Hans Larssons och Oscar Olssons resonemang
om bildningen som en slags erfarenhetsmässig förädlingsprocess, där individen
med utgångspunkt i den personliga erfarenheten tillgodogör sig kunskap som låter
henne förstå  dessa erfarenheter  utifrån  ett  bredare,  allmänmänskligt  perspektiv
(Gustavsson 1991, s. 132, 169). Såhär säger till exempel respondent 9 apropå de
olika typer av frågor som brukar avhandlats under samtalen: 

[J]ag brukar  tycka att  det  bästa är  [när  frågan  som diskuteras]  handlar  om något  som är
aktuellt men att det samtidigt knyter an till en filosofisk tradition. Så att det är en sådan där
klassisk, stor fråga men att den är ställd i en kontext som passar oss. […] Som jag har upplevt
det så har folk varit väldigt upprymda efteråt för att de har känt att deras tankar och deras
erfarenheter lyfts till en annan nivå. Och så har jag känt själv också, när jag har deltagit i de
där samtalen. 

Respondent 9

Även i relation till de filosofiska samtalen som en källa till lärande aktualiseras
det av respondenterna identifierade värdet av deltagarnas delaktighet. Angående
detta säger respondent 6: 
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Jag tycker det är just det här att man ofta bjuder in och tänker att ”Vi ska ha föreläsningar om
informationsspridning och fri åsiktsbildning och filosofi”, och allt vad det heter, och många
gånger så bjuder man ju in till att bara sitta och lyssna på någon annan som pratar om det men
ibland så behövs att man själv får delta i samtalet för att både intresset ska väckas och för att
man ska kunna ta till sig informationen på bästa sätt. Så jag tycker absolut att det är viktigt att
både ha föreläsningar och olika evenemang där publiken också får delta, i en demokrati. 

Respondent 6

Idéerna om delaktigheten som en betydelsefull komponent är något som knyter an
synen på den filosofiska samtalsverksamheten till idéerna om folkbildning som en
”självverksamhet”  (Gustavsson  1991,  s.  151-152),  där  individens  aktiva
deltagande anses kunna väcka ett större intresse och medföra ett tillägnande av
kunskap  och  färdigheter  som  uteblir  i  en  lärandemiljö  där  kunskapen
kommuniceras ensidigt genom en föreläsning eller i en lärobok. 

I  en bibliotekskontext  kan verksamheter  som uppmuntrar  till  aktivt  deltagande
också  knytas  an  till  70-talets  allaktivitetsdiskurs  och  härigenom även  till  den
samtida kritiken av dagens biblioteksinstitution, som kommit att beskrivas som en
passiv informationsförmedlare med bristande samhällsengagemang. 

I texterna om samtida folkbildning som behandlas i stycke 2.2.3 efterlyser både
Joacim Hansson och Andreas Fejes därtill ett biblioteksrum med plats för lärande
eller  folkbildning  vars  syfte  är  att  belysa  och  diskutera  samhällsutvecklingen
utifrån kritiska perspektiv (Fejes 2017, Hansson 2012). Detta är en funktion som
två respondenter uttryckligen tillskriver den filosofiska samtalsverksamheten. En
respondent konstaterar att ”Filosofi känns ju överhuvudtaget som ett bra verktyg
där, i den fria åsiktsbildningen. Att användas för att ifrågasätta vårt samhälle och
betrakta vårt samhälle ur nya perspektiv.” (Respondent 6) I nästkommande avsnitt
kommer  jag  att  analysera  dessa  tankegångar  utifrån  den  nyinstitutionella
teoribildningens regulativa pelare som beskriver hur institutioners agerande kan
bestämmas och legitimeras genom lagar och andra styrdokument. 

Värt att återge i förhållande till Andreas Fejes resonemang om bristen på kritiska
förhållningssätt  till  samhällsutvecklingen  i  allmänhet,  och  till  den  pågående
digitaliseringen  i  synnerhet  (Fejes  2017,  s.  309),  är  följande  redogörelse  från
Respondent 9:  

En annan gång var [frågeställningen]: ’Vad gör den moderna tekniken med oss?’ Och det som
har varit bra när [ämnet] är knutet till samtiden och att det är ett speciellt ämne, är att det
kommer deltagare till filosoficaféet som inte primärt är intresserade av filosofi, utan de är
intresserade av ett speciellt ämne. Så när vi hade  [frågan] ’Vad gör tekniken med oss?’, då
kom det  en  före-detta  lärare  i  elektronik  som var  … *skratt*  Han  var  besviken  på  den
tekniska utvecklingen för nu hade hans kunskaper blivit  obsoleta.  Och sedan kom det en
annan person som jobbade med informationsteknologi på en arbetsplats,  som själv var så
himla trött på informationsteknologi… Och någon annan som avskydde teknik… Och då blir
det ju väldigt intressanta filosofiska samtal, när man lyfter de olika deltagarnas vardagliga
ingång till en filosofisk nivå.

Respondent 9
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Härmed beskriver respondenten det filosofiska samtalet som en verksamhet där
man bjuder in till  en typ av samhällskritiskt tänkande vilket i detta fall nästan
ordagrant  korresponderar  med  den  kritiska  syn  på  digitalisering  som  Fejes
efterlyser i sin text.  

En annan respondent reflekterar även över de specifika fördelarna som kan finnas
med  att  diskutera  ibland  kontroversiella  samhällsfrågor  inom  ramarna  för  ett
filosofiskt samtal.  Just  denna inramning är nämligen enligt  respondenten något
som kan ge bättre förutsättningar för att diskussionerna ska kunna hållas på en
nivå som minskar risken för konflikt. Han säger:

Det kan lätt bli dålig stämning om man skulle bjuda in, på samma sätt som vi gjorde då till ett
”politiskt café” istället för filosofiskt café, med olika politiska åsikter och så. Då hade det nog
säkerligen lett till att folk hade blivit lite sura på varandra. Men filosofi, där talar man om
samma frågor men på ett mer allmänmänskligt sätt. […] Det tror jag är en fördel; att kunna
diskutera svåra frågor men på ett enkelt sätt, eller på ett icke-stötande sätt just för att det inte
är  knytet  till  någonting ”just  nu”,  alltså någon [parti-]  politisk fråga  eller  så.  […] [M]an
angriper det på ett sätt som kanske får folk att sänka garden. 

Respondent 3

Sammantaget talar alltså respondenterna om det filosofiska samtalet som en källa
till  lärande  genom  reflektioner  och  argument  som  rimmar  väl  med  tidiga
folkbildningsideal  och  idéer  om  biblioteksinstitutionens  uppdrag  att  utjämna
kunskapsklyftor i samhället. I samtalen lyfts också värden som kan härledas till
samtida  idéer  om folkbildningens  uppdrag  att  främja  socialt  engagemang  och
bedriva  samhällskritik.  Dessa  idéer  kan  i  sin  tur  knytas  an  till  70-talets
allaktivitetsdiskurs och även härledas längre bakåt i  tiden,  till  det tidiga 1900-
talets medborgarbildningsideal. 

5.1.5 Sagt om filosofiska samtal som ett existentiellt behov
Något som också framhålls av i stort sett alla respondenter är att de filosofiska
samtalen erbjuder en både uppskattad och efterfrågad möjlighet att diskutera vad
man benämner som meningsfulla frågor av existentiell  karaktär. En respondent
säger:

Jag tänker… Att jag märker att den här typen av samtal och aktiviteter ger mening. Jag har
fått uppfattningen att folk verkligen längtar efter att det ska vara lite allvar och lite djup i
konversationer. Att det inte bara är flams och trams och stoj hela tiden. Och det får ju finnas
också så klart men… Jag uppfattar det som att folk känner en mening med att dela sådana här
djupa tankar och verkligen få utrymme att verkligen säga vad de menar och att tänka… Och
att  folk faktiskt  lyssnar  på detta.  Och sen tror jag att  det  skapar  mening både att  samlas
tillsammans en grupp, att man känner gemenskap och att det kanske är någonting som folk
längtar till, och att få dela med sig och ta emot tankar och perspektiv. Det ger mening, tänker
jag. 

Respondent 2
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Apropå deltagarnas respons säger en annan respondent:

Det var någon låntagare som sa att hon inte visste att hon hade saknat det. Men nu när hon går
på de här så, det var det… Hon hade saknat något och kunde inte sätta fingret på vad det var
hon saknade och när hon gick på de [filosofiska samtalen] så kände hon att det var detta som
hon ville. [...] Så det har varit väldigt positiv respons.

Respondent 7

Några av respondenterna resonerar också över detta behov av djupare samtal som
en konsekvens av olika samhällsförändringar, särskilt i form av digitaliseringen
som anses  ha  resulterat  i  både  åsiktsmässig  polarisering  och  en  allmänt  ökad
distans  människor emellan  (Respondent  1).  Något  som också  framhålls  är  att
samtalen fungerar som ett sätt att möta ett behov av att få utforska och diskutera
frågor  om identitet  och  tillhörighet  som man också  upplever  hade  ökat  under
senare  tid  (Respondent  7). Dessa  tankegångar  speglar  därmed resonemangen i
UNESCO:s rapport om att efterfrågan på filosofiska samtal har ökat i vad man
beskriver  som  ett  postmodernt  och  tilltagande  individualiserat  samhälle
(UNESCO 2007, s. 154). 

I den tidiga folkbildningsrörelsens självbildningsideal, liksom i Andreas Fejes text
om  samtida  folkbildning  argumenteras  för  att  bildningen  inte  ska  tillskrivas
instrumentella syften utan istället bör kunna betraktas som ett självändamål (Fejes
2017, s. 294-296, 312). Detta är även något som en av mina respondenter ger
uttryck för när han i relation till de filosofiska samtalen talar om folkbiblioteket
som en plats där individen har möjlighet att ägna sig åt verksamheter som svarar
mot icke-instrumentella och, som respondenten uttrycker det, andliga behov:

Biblioteket är ju lite speciellt. Det är ju lite konstigt kanske, på så sätt att man är en av de få
arenorna där man planlöst kan dyka upp och prata om någonting utan någon direkt anledning.
Eller det är ju klart att det har en anledning för personen i fråga men det har ingen ekonomisk
eller byråkratisk funktion på så sätt. Du behöver inte fylla i några papper och lämna in till
någon myndighet eller något sådant utan det handlar om någonting mer… Vågar jag säga
andligt, helt enkelt. Och det tycker jag faktiskt är väldigt viktigt.

Respondent 3

I  resonemangen  som  återgivits  ovan  finner  vi  enligt  min  mening  ett  flertal
tankemässiga  paralleller  till  det självbildningsideal  inom vilket  man framhåller
betydelsen av bildning som ett egenvärde för den enskilde individens existentiella
självförståelse  och  personliga  utveckling.  Med  paralleller  till  Oscar  Olssons
”begrundande läsning” (Gustavsson 1991, s. 169) beskriver respondenterna hur
det filosofiska samtalet som sådant verkar ge deltagarna en känsla av existentiell
tillfredsställelse eller ”mening” på ett sätt som man menar annars inte erbjuds i
samhället idag. 

5.1.6 Övriga förtjänster som lyfts fram
Samtliga filosofiska samtalsverksamheter som beskrivits här bedrivs i samarbete
med  externa  aktörer,  antingen  i  form  av  engagerade  privatpersoner  eller

60



exempelvis  samtalsledare  från  Sällskapet  för  Filosofisk  Praxis.  Denna  typ  av
samarbeten lyfter vissa respondenter fram som någonting eftersträvansvärt i sig
(Respondent 7 & 8). Likaså talar respondenterna om de filosofiska samtalen som
ett  sätt  att  arbeta  mot  målsättningen  att  kunna  erbjuda  åtminstone  någon
programpunkt i sitt biblioteksprogram som faller varje kommuninvånare i smaken
(Respondent  2,  4  &  7).  Både  dessa  värden  kan  knytas  an  till
allaktivitetsdiskursens  bejakande  av  samarbeten  och  mångsidighet,  och  flera
respondenter framhåller att dessa funktioner även svarar mot skrivelser i lokala
biblioteksplaner och andra styrdokument, något som ska behandlas ytterligare i
nästa avsnitt. 

5.2 Hur motiveras den filosofiska samtalsverksamheten?
I  detta  avsnitt  besvaras  uppsatsens  andra  frågeställning:  Hur  ser
bibliotekspersonalen  på  de  filosofiska  samtalen  som  en  del  av  bibliotekets
verksamhet? I  anslutning  till  denna  frågeställning  kommer  jag  utöver
hänvisningar till bakgrundskapitlets innehåll att använda mig av nyinstitutionella
teorier och begrepp i analysen av respondenternas beskrivningar och resonemang.
Genom detta närmandesätt  hoppas jag även kunna beskriva hur den filosofiska
samtalsverksamheten  kan  förstås  som en  del  av  folkbibliotekets  institutionella
identitet. 

Min analys tar avstamp i det faktum att samtliga respondenter, antingen genom
utarbetade argument eller med hänvisning till en slags intuitiv känsla, ger uttryck
för uppfattningen att de filosofiska samtalen kan betraktas som ett naturlig inslag i
bibliotekets verksamhet. Detta är en hållning som jag menar kan beskrivas och
förklaras med hjälp av den nyinstitutionella teoribildningens närmandesätt och jag
kommer därför att analysera respondenternas resonemang om samtalens plats på
biblioteket med särskild utgångspunkt i de tre institutionella pelare som beskrivits
av W. Richard Scott (se avsnitt 3.1 i uppsatsens teorikapitel).

5.2.1 Resonemang utifrån den regulativa pelaren 
Enligt  den  regulativa  pelarens  instrumentella  logik  regleras  och  motiveras
institutionens verksamhet av de regler och förordningar som upprättats inom och
gentemot institutionen i fråga. I mina intervjuer framförs ett flertal resonemang
om de filosofiska samtalens plats i biblioteksverksamheten som kan tolkas utifrån
detta närmandesätt. Som tidigare nämnts hänvisar respondenterna bland annat till
den filosofiska samtalsverksamheten som ett svar på skrivelser i folkbibliotekens
respektive  biblioteksplaner  och  andra  lokala  styrdokument  som  anger  att
biblioteket aktivt ska söka samarbeten med utomstående aktörer och utveckla en
bred  programverksamhet  för  att  härmed  kunna  tilltala  alla  målgrupper  i
kommunen. Flera respondenter menar även att de filosofiska samtalen fungerar
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som  ett  sätt  att  leva  upp  till  Bibliotekslagens  andra  paragraf,  som  ålägger
biblioteket  att  verka  för  främjandet  av  både  bildning  och  en  demokratisk
samhällsutveckling (SFS 2013:801, 2 § ). En respondent säger: 

[A]tt få diskutera meningsfulla frågor är ju en form av bildning. Man vidgar sina perspektiv,
man ger förutsättningar för alla människor att kunna ta till sig det de själva vill för att själva
bilda  sig  en  uppfattning.  Det  är  ju  vårt  grunduppdrag.  Jag  tycker  att  det  känns  väldigt
meningsfullt  och  att  det  främjar  fullständigt  bibliotekets  syfte.  Andra  paragrafen  i
bibliotekslagen! 

Respondent 8

En annan respondent konstaterar i sin tur att: ”[M]an kan åtminstone tolka våra
värdegrunder och bibliotekslagar till att få in det här demokratiska samtalet. Det
tycker jag. Och där är ledordet kanske fri åsiktsbildning egentligen.” (Respondent
6)  I anslutning till denna typ av resonemang noterar jag emellertid hos de flesta
respondenter en tendens att (liksom i exemplet ovan) inte omedelbart argumentera
för den filosofiska samtalsverksamhetens plats på biblioteket genom hänvisningar
till  formuleringar  i  olika  styrdokument.  När  respondenterna  under  intervjun
uttryckligen tillfrågas om de ser på den filosofiska samtalsverksamheten som ett
sätt  att  leva upp till  artikulerade målsättningar  och uppdrag kan de flesta göra
sådana  kopplingar  men  ofta  indikeras  också  att  samtalen  inte  i  första  hand
arrangeras  utifrån  dessa  motiv.  Som  tydligast  framgår  denna  hållning  i  min
intervju med Respondent 1, som säger: 

Nej, vi har inte kopplat [de filosofiska samtalen] till några styrdokument men det skulle ju
vara enkelt att göra det om man skulle vilja. Hade det varit vår egen verksamhet så hade vi
tänkt mer i de termerna, men nu är det mer en spontan känsla av att självklart ska vi ge plats
för detta här hos oss… 

Respondent 1

Även  om  den  regulativa  pelarens  instrumentella  logik  kan  användas  (och
bevisligen används) för att motivera de filosofiska samtalens plats på biblioteket
verkar detta perspektiv alltså inte ge tillgång till hela bilden. 

5.2.2 Resonemang utifrån den normativa pelaren
Utifrån  den  normativa  pelaren  bedrivs  och  legitimeras  aktiviteter  inom
institutionen  därför  att  de  anses  korrespondera  med  de  olika  värden  som
institutionen identifierat som normativt lämpliga att representera och verka för.
Vid  upprepade  tillfällen  (exempelvis  i  citatet  ovan  från  Respondent  1)  ger
respondenterna uttryck för uppfattningen att folkbiblioteket  ska vara en plats för
främjandet av sådant som mellanmänskliga möten, givande samtal och lärande,
där de filosofiska samtalen beskrivs som ett lyckat sätt att åstadkomma detta. Som
tidigare nämnts menar flera respondenter att mötesplatser som ger utrymme för
meningsfulla  samtal  är  någonting  som  saknas  i  samhället  överlag  och  att
biblioteket därför bör utgöra ett forum för att tillhandahålla detta. En respondent
ger uttryck för en återkommande uppfattning när hon säger att:

62



Alltså till en början var det ju en ren slump när man ringde mig och frågade om jag ville hålla
i den här delen. Men sen kände jag mer och mer att biblioteket ska vara en plats där man kan
ha sådana här diskussioner. Så att det är lite det som har drivit det vidare att vi vill fortsätta,
plus att det hittills har varit uppskattat och så. Men mitt hjärta klappar lite för att en vanlig
person ska kunna komma in och sätta sig och ha en diskussion, så. Jag känner att vi bidrar, att
folk tycker att man bidrar till någonting…

Respondent 5

Ett annat värde som identifieras i resonemangen om det filosofiska samtalets olika
förtjänster  är,  som  vi  även  tidigare  kunnat  se,  främjandet  av  demokratin.
Respondent 1 säger apropå detta: 

[L]änge har vi tagit demokratin för självklar, det har mer bara varit fina ord att vi ska värna
demokratin men nu börjar det bli mer så att det faktiskt är något vi måste göra på riktigt. Det
är ingenting som sköter sig själv utan det krävs krafter för att värna demokratin. Och här kan
biblioteken säkert vara en viktig del.

Respondent 1

Att  respondenterna  lyfter  fram  värdet  av  den  filosofiska  samtalen  som  en
demokratifrämjande verksamhet bör enligt min menig inte endast tolkas som en
konsekvens av skrivelser i bibliotekslagen i enlighet med den regulativa pelarens
instrumentella logik. Istället  menar jag att beskrivningen och legitimeringen av
den  filosofiska  samtalsverksamheten  i  egenskap  av  att  vara  en
demokratifrämjandet verksamhet även – och kanske i ännu större utsträckning –
kan  förklaras  utifrån  en  normativ  syn  på  biblioteksinstitutionens  identitet  och
uppdrag.  Ett  argument  för  denna  tolkning  är  att  många  respondenter  i  sina
beskrivningar  av  samtalens  demokratiska  potential  ger  uttryck  för  en  syn  på
demokrati och demokratifrämjande som överskrider det lagstadgade uppdraget att
verka  för  kunskapsförmedling  och fri  åsiktsbildning.  Jag  kommer  att  utveckla
detta resonemang i nästkommande avsnitt. 

5.2.3 Resonemang utifrån den kulturkognitiva pelaren
I  analyser  av  institutionens  kulturkognitiva  pelare  riktas  fokus  mot  hur
verksamheter  både  förstås  och  implicit  regleras  utifrån  samhällets  eller  den
gemensamma  kulturens  förväntningar  och  föreställningar  om  institutionens
identitet  och  uppdrag.  Exempel  på  dessa  förhållningssätt  till  de  filosofiska
samtalens  plats  på  biblioteket  är  naturligtvis  svårare  att  identifiera  i  form av
explicita  uttalanden  i  mitt  intervjumaterial.  Jag  menar  dock  att  vissa
föreställningar  som kan  tolkas  utifrån  den  kulturkognitiva  pelarens  perspektiv
också  går  att  skönja  i  respondenternas  olika  redogörelser  och  resonemang
angående de filosofiska samtalen som en del av biblioteksverksamheten. 

Ett  sätt  att  belysa  synen  på  den  filosofiska  samtalsverksamheten  utifrån  den
kulturkognitiva  pelaren,  som  också  aktualiserar  den  institutionella
lämplighetslogikens fokus på utomstående aktörers förväntningar och perspektiv,
är  att  uppmärksamma  det  sätt  på  vilket  respondenterna  resonerar  över
allmänhetens  respons  på  verksamheten.  Samtliga  respondenter  berättar  att
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initiativet  att  arrangera  filosofisk  samtalsverksamhet  har  möts  av  nästintill
genomgående  god  respons  (med  enstaka,  tidigare  nämnda,  invändningar  från
deltagare som efterfrågat samtal på en högre akademisk nivå). Samtalen beskrivs
av  respondenterna  som  ett  både  uppskattat  och  efterlängtat  inslag  i
programverksamheten som därtill  kunnat locka nya målgrupper  till  biblioteket.
Flertalet respondenter framhåller även att detta är en verksamhet som arrangerats i
samarbete  med  utomstående  aktörer  som  själva  kontaktat  biblioteket  med  ett
erbjudande att hålla i filosofiska samtal givet att man från bibliotekets sida kan
bistå med marknadsföring och lokal. Hos respondenterna finns med andra ord en
utbredd uppfattning om att  de filosofiska samtalen är en verksamhet som både
uppskattas  och aktivt  uppmuntras  av den utomstående allmänheten;  något  som
utifrån  den kulturkognitiva  pelarens  perspektiv  kan  förstås  som att  man  i  det
omgivande  samhället  därmed  verkar  betrakta  folkbiblioteket  som  en  lämplig
institution för denna typ av verksamhet.

Det sätt på vilket samtliga respondenter menar att de filosofiska samtalen utgör ett
naturligt  inslag  i  bibliotekets  verksamhet  kan  även  i  sig  tolkas  som  att
verksamheten  anses  kompatibel  med  etablerade  föreställningar  om
folkbibliotekets identitet  och uppdrag. Denna hållning bör vidare inte betraktas
som  unik  för  mina  respondenter  utan  i  besvarandet  av  uppsatsens  första
frågeställning  har  jag  tvärtom  visat  hur  respondenternas  sätt  att  beskriva  och
legitimera den filosofiska samtalsverksamheten på ett flertal punkter kan knytas
an till en historiskt förankrad folkbiblioteksidentitet, liksom till samtida idéer om
vad som borde utgöra folkbibliotekets uppdrag. 

Till exempel beskrivs i stycke 5.1.4 hur en av respondenterna reflekterar över de
filosofiska samtalen som ett sätt att överbrygga kunskapsmässiga klyftor genom
att  introducera  deltagarna  för  idéer  och  perspektiv  som  i  huvudsak  endast
behandlas i en akademisk miljö. Även den hållning som Respondent 5 ger uttryck
för i citatet på sida 63, om att biblioteket ska vara en plats dit vem som helst kan
komma för att delta diskussioner av detta slag, kan tolkas som en inställning i
samma anda. Som jag tidigare nämnt går dessa beskrivningar av den filosofiska
samtalsverksamheten  hand  i  hand  med  folkbibliotekets  historiskt  förankrade
identitet som en folkbildande institution med uppdrag att förmedla kunskap och
möjliggöra  bildningsresor  för  alla.  Det  sätt  på  vilket  respondenterna  talar  om
samtalen som en källa till lärande visar även att biblioteket i detta avseende inte
agerar i enlighet med den ideologiska lyhördhet som enligt Joacim Hansson har
medfört ett ökat fokus på den informationsförmedlande diskursens instrumentella
förhållningssätt  till  lärande.  Istället  åberopas den folkbildande identitet  som på
olika  sätt  kan  knytas  till  bildnings-  och  allaktivitetsdiskursens  idéer  om
folkbibliotekets  identitet  och uppdrag.  Enligt  bland andra  Joacim Hansson bör
biblioteket  göra mer för att  bejaka just  denna identitet  och han konstaterar  att
biblioteksinstitutionen  utstrålar  självsäkerhet  närhelst  den  ges  möjlighet  att
bedriva och utveckla sitt folkbildande uppdrag (Hansson 2012, s. 87). 
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Utifrån  ett  nyinstitutionellt  perspektiv  kan  det  sätt  på  vilket  respondenterna
beskriver  och  motiverar  den  filosofiska  samtalsverksamheten  därmed  också
förstås med utgångspunkt i legitimitetsbegreppet. En institution kan sägas åtnjuta
legitimitet  när  dess  verksamheter  anses  korrespondera  med  etablerade
föreställningar om vad som lämpligen borde utgöra institutionens roll i samhället
(Suchman 1995., s. 574). Genom att knyta an de filosofiska samtalen till  både
folkbildning  och demokratifrämjande  funktioner  placerar  respondenterna  enligt
detta synsätt därmed verksamheten i en kontext som genererar legitimitet; dels för
verksamheten som sådan men även för folkbiblioteket som institution, som med
hänvisning till  denna verksamhet  i  sin  tur  kan visa på  att  biblioteket  verkar  i
enlighet  med  samhällets  förväntningar  och  föreställningar  om  den  egna
institutionens identitet och uppdrag. 

För att återknyta till inledningen för detta avsnitt verkar respondenternas syn på
den  filosofiska  samtalsverksamhetens  plats  på  folkbiblioteket  både  förstås  och
motiveras utifrån den nyinstitutionella teoribildningens samtliga tre pelare, vilket i
sin tur skulle kunna förklara det faktum att samtalen genomgående anses utgöra
ett naturligt inslag i bibliotekets verksamhet.

5.3 Filosofiska samtal som uttryck för bibliotekets identitet 
I detta avsnitt avser jag att besvara uppsatsens tredje forskningsfråga: Vad säger
de motiv som anges för de filosofiska samtalen om bibliotekspersonalens tolkning
av folkbibliotekets institutionella identitet?  Denna tredje forskningsfråga är mer
teoretisk  till  sin  karaktär  och  för  att  besvara  frågan  återges  här  ett  flertal
perspektiv  och tankegångar  som redan presenterats  i  analysens  två  föregående
avsnitt för att denna gång tolkas utifrån teorier om institutionell identitet.

I  sin  avhandling  beskriver  Lisa  Olsson Dahlqvist  hur  institutionella  identiteter
utformas  i  dynamiken  mellan  lagar  och  andra  styrdokument;  samhällets
förväntningar och behov; enskilda aktörers intressen och ageranden; samt i den
historiskt förankrade identitet  som successivt rotat sig och vuxit  fram inom ett
organisationsfält (Olsson Dahlqvist 2019, s. 195-199). I analysen har vi kunnat se
hur det sätt på vilket de filosofiska samtalen introducerats och tolkats som en del
av bibliotekets verksamhet också kan förstås i enlighet med denna dynamik. 

I samma avhandling framhåller Olsson Dahlqvist även att praktiska verksamheter
kan  sägas  ha  en  formativ  inverkan  på  de  institutioner  inom vilka  de  bedrivs.
Genom  olika  praktiker  kan  institutionen  både  reproducera  och  förändra  sina
normer  och  föreställningar,  identiteter  och  uttryck,  för  att  på  detta  sätt  bättre
anpassa sig efter samhällets skiftande förväntningar och behov (Ibid., s. 67-69).
Detta  kan  också  förstås  i  termer  av  det  som W. Richard  Scott  beskriver  som
institutionens behov av att vara elastisk och modifiera sin identitet i takt med tiden
(Scott 2014, s. 57). 
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Utifrån  dessa  perspektiv  kan  även  den  filosofiska  samtalsverksamheten  antas
utgöra  en  praktik  genom  vilken  folkbibliotekets  institutionella  identitet  kan
manifesteras  och  återskapas,  men  också  ta  sig  nya  uttryck.  I  styckena  nedan
kommer jag att lyfta fram och diskutera två avseenden där detta tycks vara fallet.

5.3.1 Samtalsverksamhetens betydelse för folkbiblioteket som 
demokratifrämjande institution
Genom de filosofiska samtalen kan biblioteket bland annat hitta nya sätt att både
tolka och realisera sin demokratiska identitet.  I min analys av intervjumaterialet
har  jag  funnit  fyra  (delvis  överlappande)  sätt  att  tala  om  den  filosofiska
samtalsverksamheten som en demokratifrämjande programverksamhet. 

Till att börja med talar respondenterna om samtalen som ett lämpligt sätt att bidra
till fri åsiktsbildning i enlighet med bibliotekslagens andra paragraf. Flera av mina
respondenter ger uttryck för att också kontroversiella idéer (med  undantag för
exempelvis rasistiska tankegångar) kan lyftas fram och diskuteras under samtalen
(Respondent 4, 5, 6 & 8). I sin avhandling uppmärksammar Lisa Olsson Dahlqvist
den utmaning för folkbiblioteket som består av att kombinera uppdraget att utifrån
en neutral position verka för den fria åsiktsbildningen och samtidigt alltid agera i
det  demokratiska  samhällets  intressen.  Hon  skriver:  ”Bibliotekets  neutrala
hållning i relation till demokratiuppdraget väcker en rad frågor då demokrati i sig
inte är något neutralt,  utan normativt.” (Olsson Dahlqvist 2019, s. 225) Kanske
kan  den  filosofiska  samtalsverksamheten,  åtminstone  sådan  den  beskrivs  av
respondenterna,  därför  betraktas  som  ett  sätt  att  hantera  denna  svårighet?  I
enlighet  med en  deliberativ  demokratisyn  betraktas  pluralismen av  åsikter  och
perspektiv hos deltagarna i detta sammanhang som en tillgång i det gemensamma
utforskandet av det tema eller den fråga som diskuteras. Härmed kan vi alltså se
ett  exempel på en aktivitet  där den fria åsiktsbildningen utgör ett  naturligt  och
välkommet  inslag  i  en  verksamhet  präglad  av  demokratiska  värden  och
tillvägagångssätt.

En annan, relaterad funktion som tillskrivs den filosofiska samtalsverksamhetens
själva utformning är det som en av respondenterna refererar till som spridandet av
”demokratisk kunskap”, som exempelvis betonar alla deltagares rätt att delta och
bli lyssnade på. 

Utöver  dessa  två  egenskaper  har  vi  även  kunnat  se  hur  den  filosofiska
samtalsverksamheten  beskrivs  som  ett  forum  som  kan  främja  tolerans  och
samhörighet  mellan  människor  genom att  bidra  till  ökad  förståelse  för  andras
tankar  och perspektiv.  Härmed kan den filosofiska  samtalsverksamheten  alltså
relateras  till  idéer  om  biblioteksrummet  som  en  lågintensiv  mötesplats  med
potentialen att stärka demokratin genom att alstra socialt kapital. 

Respondenterna refererar även till  den filosofiska samtalsverksamheten som en
folkbildande  verksamhet,  inom  vilken  både  medborgarbildningsidealet  och
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självbildningsidealet  kommer  till  uttryck.  Verksamheten  beskrivs  här  som  ett
forum  för  diskussioner  och  samhällsdebatt,  där  etiska  dilemman  och
samhällsfrågor  utforskas  genom   idéer  som  relateras  till  deltagarnas  olika
erfarenheter  och  perspektiv.  Att  diskutera  politiskt  laddade  ämnen  genom  ett
filosofiskt närmandesätt anses därtill kunna skapa en distans till dessa frågor som
minskar  risken  för  konflikt.  Genom  (bland  annat)  den  filosofiska
samtalsverksamheten  har  biblioteket  därmed  kunnat  transcendera  den  passiva
rollen som informationsförmedlare och utformat biblioteksrummet till ett levande
forum för möten, dialoger och idéutbyten på ett sätt som kan anses gå i linje med
ett samtida medborgarbildningsideal. Denna verksamhet kan också förstås som ett
uttryck för den under 70-talet framsprungna allaktivitetsdiskursen som på många
sätt fortfarande verkar prägla respondenternas syn på det samtida folkbibliotekets
identitet och uppdrag. 

Sammanfattningsvis  kan  vi  konstatera  att  respondenternas  tankar  om  de
filosofiska samtalens olika demokratiska värden och funktioner ger uttryck för en
bred tolkning av biblioteket som en demokratifrämjande institution, som härmed
sträcker sig bortom det lagstadgade uppdraget att verka för kunskapsspridning och
fri åsiktsbildning. 

5.3.2 Samtalsverksamhetens betydelse för folkbiblioteket som en 
institution för självbildning 
Utöver hänvisningarna till de filosofiska samtalens demokratiska funktioner och
förtjänster menar ett flertal respondenter att samtalen är viktiga därför att de ger
deltagarna en känsla av mening. Om de filosofiska samtalens demokratifrämjande
egenskaper  går  att  knytas  till  ett  medborgarbildningsideal  menar  jag därför att
denna existentiella,  meningsskapande aspekt av samtalen på många sätt går att
relatera  till  folkbildningsrörelsens  självbildningsideal.  Detta bland annat  utifrån
det sätt  på vilket respondenterna överlag talar om samtalen som en gemensam
aktivitet, där den enskildes erfarenheter betraktas utifrån ett filosofiskt perspektiv
som placerar dem i relation till någonting allmänmänskligt. Anmärkningsvärt är
också hur behovet  av att  diskutera dessa typer  av frågor,  nu såväl  som under
folkbildningsrörelsens uppkomst omkring sekelskiftet, anses vara en konsekvens
av  djupgående  samhällsförändringar  som tillskrivit  ny  aktualitet  åt  frågor  om
identitet, tillhörighet och mening. 

Flera respondenter uppger att många deltagare i anslutning till verksamheten har
uttryckt en saknad efter denna typ av djupare samtal, där de existentiella frågorna
tas  på  allvar  och  görs  till  en  gemensam  angelägenhet.  I  anslutning  till  detta
beskrivs biblioteksrummet av respondenterna som en naturlig plats för denna typ
av samtal, som man också menar saknas i det resterande samhället. Argumenten
för att förlägga samtalsverksamheten till  det öppna biblioteksrummet kan också
betraktas  som  ett  uttryck  för  folkbibliotekets  djupt  rotade,  emancipatoriska
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folkbildningsuppdrag  att  förse  alla  människor  i  samhället  med möjligheter  till
bildning. 

I den mån den filosofiska samtalsverksamheten betraktas som som uttryck för ett
självbildningsideal går det även att argumentera för att element av den bokliga
diskursen här ger sig tillkänna – detta trots att aktiviteten åtminstone inte i första
hand  kan  förstås  som  en  litteraturförmedlande  eller  läsfrämjande  verksamhet
(även om respondent 4 påtalar att samtalen kan anknytas till bibliotekets bestånd
av filosofisk facklitteratur (Respondent 4)). Som jag nämner i återgivningen av
Åse Hedemarks forskning på sida 10 betonas inom den bokliga diskursen ofta
förtjänsterna  hos  viss  litteratur  framför  annan med hänvisning till  litteraturens
kvalité  och  idémässiga  innehåll.  Sett  till  detta  förhållningssätt  kan  även  det
filosofiska  samtalet  anses  ställa  deltagarna  inför  samma  typ  av  idéer  och
perspektiv,  som tillmäts  ett  särskilt  värde därför att  de anses ge människan en
känsla  av  mening  i  form av  en  fördjupad  förståelse  för  sig  själv  och  för  sin
omvärld. 

I avsnittet om folkbildning beskrev jag hur man i samtida forskning om det tidiga
folkbibliotekets  syn  på  den klassiska  skönlitteraturens  värde  ofta  tolkar  denna
hållning som en strävan att forma och fostra människor till bildade och beskedliga
medborgare för att härigenom stabilisera samhällsutvecklingen  till gagn för den
rådande maktens konservativa intressen (se även Hansson 1995, s. 95-102, 110-
111).  Utifrån  dessa  kritiska  perspektiv  ligger  det  nära  tillhands  att  ensidigt
associera  självbildningens  idéer  om  skönlitteraturens  klassiker  som  källor  till
värdefull existentiell kunskap med både föråldrade och problematiska försök att
styra och inkräkta på individens tolkningsföreträde till sin egen identitet och rätten
att identifiera och formulera sina egna intressen och visioner om vad som utgör en
meningsfull tillvaro. 

Av respondenternas berättelser att döma verkar emellertid många människor idag
ha ett  reellt  behov av  att  få  utforska denna typ  av fundamentala,  existentiella
frågor tillsammans med andra. Kanske kan det därför vara så att denna sida av
bibliotekets  folkbildande  identitet  har  hittat  en  för  sin  samtid  mindre
kontroversiell  hemvist  i  den  filosofiska  samtalsverksamheten?  I  denna kontext
introduceras idéer och perspektiv av existentiell karaktär, inte genom att välja ut –
och välja bort – viss litteratur, utan samma idéer och frågor som kan sägas tala till
människan på en fundamental, existentiell nivå utforskas istället i ett deltagarstyrt
samtal utifrån de enskilda deltagarnas kunskaper, erfarenheter och behov. Genom
denna process av mellanmänskliga möten runt en fråga eller en idé alstras sedan
det värde som respondenterna refererar till som mening. 

Respondenternas syn på biblioteket som ett naturligt forum för existentiella samtal
kan alltså enligt detta synsätt härledas tillbaka till de självbildningsideal som på
många  sätt  präglade  den  tidiga  biblioteksinstitutionens  framväxt.  Genom  den
filosofiska  samtalsverksamheten  har  dessa  ideal  tagit  sig  nya  uttryck  som
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framstår som legitima för sin samtid och anses kunna svara mot ett i samhället
utbrett behov av  meningsfulla samtal.

Att de filosofiska samtalen av denna anledning beskrivs som någonting värdefullt
i sig kan slutligen även ses som ett uttryck för en nästintill tidlös hållning, som
åtminstone  sträcker  sig  tillbaka  till  den  antika  synen  på  den  filosofiska
kontemplationen som människans främsta källa till lycka och mening. 
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6. Diskussion 

Syftet  med  denna  uppsats  har  varit  att  ta  fram  kunskap  om  den  filosofiska
samtalsverksamhetens  funktioner  och  värden  i  relation  till  idéer  om
folkbibliotekets  syften,  uppdrag  och  institutionella  identitet.  Genom  valet  av
forskningsfrågor har undersökningen som genomförts emellertid avgränsats till en
kartläggning  och  analys  av  olika  funktioner  och  värden  som  tillskrivs den
filosofiska samtalsverksamheten av bibliotekens personal. Med tanke på att denna
verksamhet inte studerats tidigare i relation till en bibliotekskontext föreföll det
lämpligt att i denna, första sådana undersökning, ta fram en övergripande bild av
synen  på  filosofiska  samtal  som  en  verksamhet  inom  ramarna  för
biblioteksinstitutionen. En ytterligare bidragande faktor till detta närmandesätt har
varit  att  denna  undersökning  har  kunnat  genomföras  med  ett  metodologiskt
tillvägagångssätt  som inte  påverkats  av inställda  programverksamheter  eller  de
generella besöksrestriktioner som införts på svenska folkbibliotek till följd av den
i skrivande stund pågående coronapandemin. Framtida forskning för att ytterligare
realisera  uppsatsens  syfte  hade  kunnat  vara  att  studera  filosofiska
samtalsverksamheter  på  plats  för  att  härigenom  exempelvis  undersöka  de
filosofiska samtalens faktiska funktion som heterogen och lågintensiv mötesplats.
Denna  forskning  hade  förslagsvis  kunnat  genomföras  med  hjälp  av
deltagarobservationer  och/eller  intervjustudier  med  fokus  på  deltagarnas
upplevelser av samtalsverksamheten som metod. 

I början av uppsatsarbetet hade jag för avsikt att analysera respondenternas idéer
om den filosofiska samtalsverksamheten med utgångspunkt i modellen med fyra
biblioteksrum  som  utformats  av  Henrik  Jochumsen,  Casper  Hvengaard
Rasmussen och Dorte Skot-Hansen (2012). För att biblioteket ska förbli relevant i
en  samtid  präglad  av  globalisering,  digitalisering  och  försvagad  social
sammanhållning  bör  biblioteksrummet  enligt  dessa  forskare  utformas  med
målsättningen  att  kunna  möjliggöra  upplevelser,  delaktighet,  individuell
”empowerment”  och  innovation  (Ibid.,  s.  589-590).  Dessa  värden  placeras
därefter  i  relation  till  de  fyra  biblioteksrummen:  inspirationsrummet,
läranderummet,  mötesrummet  och  det  performativa  rummet  inom  vilka  det
moderna biblioteket på olika sätt kan realisera de olika värden som presenterades
ovan (Ibid., s. 590-594). En analys av den filosofiska samtalsverksamhetens plats
på  biblioteket  med utgångspunkt  i  4-rumsmodellen  hade sannolikt  även denna
uppehållit  sig  vid  synen  på  samtalen  som  möten  för  utbyten  av  idéer  och
perspektiv  och  den  hade  förmodligen  på  ett  bättre  sätt  kunnat  fånga  upp
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respondenternas tankar om den filosofiska samtalsverksamheten som ett sätt att
locka nya besökare och målgrupper till biblioteket.

Ett par månader in i uppsatsarbetet beslutade jag emellertid att frångå Jochumsen,
Hvengaard  Rasmussen  och  Skot-Hansens  modell  till  förmån  för  nuvarande
upplägg,  där  uppsatsens  struktur  och  analys  istället  har  konstruerats  runt  de
gemensamma  beröringspunkter  som  identifierats  mellan  forskning  och
beskrivningar av filosofi för allmänheten och idéer om folkbibliotekets identitet
och  uppdrag.  Härmed  har  uppsatsen  resulterat  i  en  genomlysning  av  den
filosofiska samtalsverksamheten från vad som i vissa avseenden kan sägas vara en
motsatt  riktning,  där  verksamheten  snarare  än  att  knytas  till  idéer  om
biblioteksinstitutionens  behov  av  förnyelse  istället  har  analyserats  genom  att
relateras  till  väl  etablerade  och  historiskt  förankrade  föreställningar  om
bibliotekets institutionella identitet.

Detta  tillvägagångssätt  menar  jag  har  varit  att  föredra  av  åtminstone  två
anledningar.  För  det  första  tycktes  detta  perspektiv  bättre  kunna  spegla
respondenternas  förhållningssätt  till  den  filosofiska  samtalsverksamheten.
Samtalen  beskrevs  förvisso  som  ett  sätt  att  tillgodose  samtidens  behov  av
demokratifrämjande  och  meningsskapande  möten  men  verksamheten  ansågs
samtidigt  på  intet  sätt  vara  främmande  i  relation  till  respondenternas
föreställningar  om  bibliotekets  traditionella  verksamheter  och  uppdrag.  Detta
förhållningssätt korresponderar vidare med slutsatser som Adam Welin drar i sin
uppsats, där han konstaterar att programverksamheten vid svenska folkbibliotek
överlag signalerar en identitetsmässig kontinuitet som även enligt Welin kan anses
stå i kontrast till idéerna om behovet av institutionell förnyelse för ökad relevans
och konkurrenskraft som kommer till uttryck i Jochumsen, Hvengaard Rasmussen
och Skot-Hansens modell (Welin 2013, s. 26-27).

Genom att knyta an synen på den filosofiska samtalsverksamheten till texter och
forskning  om  filosofiska  samtal  har  jag  därtill  kunnat  belysa  de  många
beröringspunkterna mellan biblioteks- och informationsvetenskap och forskningen
som studerar filosofi för allmänheten. Inom dessa fält finns ett gemensamt fokus
på frågor om informellt lärande och demokratifrämjande verksamhet, inte sällan
utifrån en deliberativ demokratisyn, som talar för att respektive fält skulle berikas
av att ta del av varandras studier och perspektiv – åtminstone med avseende på
dessa frågor. Fortsatt forskning utifrån de idéer och perspektiv som presenterats i
denna uppsats hade därför kunnat vara att lyfta fram dessa paralleller ytterligare
och kanske visa på möjligheter till givande korsbefruktningar olika teoribildningar
emellan. 

Avslutningsvis följer en reflektion över filosofisk samtalsverksamhet i relation till
kritiskt tänkande. I analysen av mitt intervjumaterial framgick att respondenterna
inte  kunde  sägas  ge  uttryck  för  en  syn  på  de  filosofiska  samtalen  som  en
verksamhet för att att främja kritiskt tänkande. Filosofiska dialogers inverkan på
kritiskt tänkande är idag ett relativt välstuderat fenomen men i de flesta fall har
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man här  studerat och diskuterat filosofiska samtal som en pedagogisk metod för
att  stärka det kritiska tänkandet  hos barn och unga (se exempelvis  Topping &
Trickey 2007, García-Moriyón, Rebollo, & Colom 2005, Lipman 2003). 

Det faktum att de filosofiska samtalen i denna forskning betraktas som en form av
pedagogik kan vara något som i sig talar för att filosofisk samtalsverksamhet med
målsättningen att främja kritiskt tänkande lämpar sig bättre i sammanhang som
riktar sig till en yngre målgrupp.  Att från bibliotekets sida lära ut färdigheter i
kritiskt  tänkande  till  vuxna  personer  skulle  i  värsta  fall  kunna  ses  som  ett
paternalistiskt  övertramp,  som  kanske  till  och  med  vore  svårförenligt  med
uppdraget att främja den fria åsiktsbildningen och bedriva informationsförmedling
utifrån en neutral position – en kritik som förvisso kan nyanseras i ljuset av den
omfattande, nätbaserade spridningen av falska nyheter och annan desinformation
som alltmer kommit att framstå som ett reellt och allvarligt samhällsproblem. 

Efter  en  snabb  sökning  på  Internet  efter  bibliotek  som  arrangerar  filosofiska
samtal med barn och unga har jag åtminstone kunnat konstatera att vissa av dessa
samtal uttryckligen beskrivs som övningar i kritiskt tänkande  (Dieselverkstaden
u.å., Noll27 2019). Att studera filosofisk samtalsverksamhet sådan den beskrivs
och  bedrivs  inom ramarna  för  folkbibliotekens  barn-  och  ungdomsverksamhet
skulle  därför  sannolikt  kunna  belysa  hur  samtalen  förstås  och  tillämpas  inom
biblioteksinstitutionen även i detta syfte. 
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7. Källförteckning

Intervjuer

Intervju med respondent 1, 2021-01-06
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Intervju med respondent 5, 2021-02-19
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Intervju med respondent 9, 2021-03-11
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide

Frågor om samtalens upplägg och deltagare

När började ni att arrangera filosofiska samtal på biblioteket?

Finns det någon anledning till att ni tog det initiativet just då?

Kan du berätta lite allmänt om den filosofiska samtalsverksamheten? (ställ 

följdfrågor om upplägg/vem eller vilka som leder samtalen/vilka typer av ämnen 

som diskuteras/försöker man komma fram till ett svar på de filosofiska frågorna?)

Går det att säga något generellt om deltagarna på samtalen, sett till exempelvis 

ålder eller kön?

Vilken respons har ni fått av deltagarna?

Samtalen som en del av biblioteksverksamheten

Vad har fått dig i egenskap av bibliotekarie att vilja arrangera denna typ av 

samtal?

Utifrån din egen idé om biblioteket - skulle du säga att filosofiska samtal känns 

som ett naturligt eller ett udda inslag i en biblioteksverksamhet?

Har det alltid varit så? 

Har ni i personalen eller du själv reflekterat över bibliotekets roll i att möjliggöra 

samtal om just

den här typen av frågor?

Skulle du säga att samtalen är i linje med din idé om bibliotekets identitet?
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Har ni haft något uttalat mål med samtalsverksamheten, att den till exempel svarar

mot skrivelser om bibliotekets uppdrag i bibliotekslagen eller andra 

styrdokument?

Om det inte hade funnits en extern aktör som höll I samtalsverksamheten, hade ni

då övervägt att hålla i en liknande verksamhet själva? Eller aktivt sett er om efter

någon som kunde ta över verksamheten? 

Är det någonting som du skulle vilja tillägga till det vi har pratat om hittills? 
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