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Inledning 

Inom det nordiska kultursamarbetet finns två bibliotek under Nordiska ministerrå-

det: Nordisk kulturkontakts bibliotek i Helsingfors och Nordens hus bibliotek i 

Reykjavik. Nordisk kulturkontakt och Nordens hus är två av de så kallade nordiska 

”husen och instituten” som totalt är fem, men de andra husen har inga bibliotek. De 

två biblioteken är en sorts specialbibliotek men riktar sig inte till forskare, utan 

främst till allmänheten. De ska främja intresse för nordisk kultur och litteratur, men 

ligger i Norden, till skillnad från andra ”kulturella ambassader” som ska främja in-

tresset för ett lands språk eller kultur i utlandet.  

Biblioteken är intressanta eftersom de ska representera Norden som region, vil-

ket innebär att institutionernas representationer av identitet säger något om hur de 

officiella nordiska samarbetsorganen vill presentera Norden och samarbetet för all-

mänheten. Många fasta institutioner inom det nordiska samarbetet har dessutom 

lagts ner, medan dessa finns kvar, som rester från ett annat skede i samarbetets ut-

veckling.  

Mitt intresse för de nordiska biblioteken har sin grund i ett intresse för nordiskt 

samarbete överlag, men jag har också en mer personlig relation till dessa bibliotek 

eftersom jag har arbetat på biblioteket i Nordens hus och praktiserat på Nordisk 

kulturkontakts bibliotek. Min relation till biblioteken bidrar med en förförståelse 

som kan ha fördelar och nackdelar för undersökningen, men min ambition har varit 

att ha ett kritiskt och öppet förhållningssätt till institutionerna.  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att utforska institutionernas och framförallt biblio-

tekens identitetsskapande aktiviteter och representationer av identitet. För att un-

dersöka detta har jag ställt upp fyra frågor, där de tre första motsvaras av mina del-

undersökningar, medan den fjärde besvaras i dialog med tidigare forskning. 

Hur framställer Nordens hus och Nordisk kulturkontakt sig själva och sin verksam-

het i kommunikation utåt?  

Hur bidrar Nordens hus och Nordisk kulturkontakts programverksamhets ämnen 

till institutionernas identitetsskapande? 

Hur beskriver bibliotekarierna verksamheten och dess syften? Vad uttrycker de för 

anledningar till att vara intresserade av att arbeta på just dessa bibliotek? Vad 

tycker de är syftet med nordiska bibliotek? 

Hur förhåller sig institutionernas identitetsskapande till en nutida samhällskontext? 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar jag de nordiska bibliotekens sammanhang som bakgrund 

till min undersökning. Först presenterar jag kort skandinavismen och nordismen, 

rörelser som blev upprinnelsen till det officiella nordiska samarbetet. Sedan ger jag 

en översikt av nordiskt samarbete med särskilt fokus på kultursamarbete, och till 

sist presenteras just Nordens hus och Nordisk kulturkontakt.  

Skandinavism och nordism 

Det omfattande nordiska samarbetet med öppna gränser och idealet att människor 

och kapital ska kunna röra sig fritt mellan länder har sin grund i romantiska pan-

nationella rörelser på 1800-talet (Lawler 1997, s. 570). På 1830-talet växte skand-

inavismen fram med visioner om en skandinavisk gemenskap grundad på likheter i 

kultur, språk och historisk utveckling, tillsammans med den geografiska närheten 

(Hemstad, Møller & Thorkildsen 2018, s. 10). Norden bestod på den tiden bara av 

Danmark och den svensk-norska unionen, eftersom Finland var en del av kejsardö-

met Ryssland och Island ännu tillhörde Danmark. Efter första världskriget hade 

Finland blivit en självständig nation och Island blev mer och mer självständigt, så 

Nordens nuvarande uppdelning i fem länder tog form och nordism blev en mer pas-

sande beteckning för samarbetsambitionerna. Språkligt och geografiskt var inte 

Norden en lika självklar enhet som Skandinavien, i och med Finlands majoritets-

språk som inte är släkt med de skandinaviska språken och Islands läge långt ute i 

Atlanten. 

Hemstad, Møller och Thorkildsen skiljer i Skandinavismen som visjon og 

påvirkningskraft på politisk och kulturell skandinavism. Kultur och politik överlap-

par i många fall varandra, men målet med den politiska skandinavismen var en 

skandinavisk union med ett gemensamt kungahus eller åtminstone förpliktande po-

litiskt samarbete (2018, s. 13). Tanken om kulturell samhörighet tog sig snarare 

uttryck i nätverk och föreningar (Hemstad, Møller & Thorkildsen 2018, s. 15). Vis-

ionen om en skandinavisk gemenskap hade starkt genomslag och kan sägas leva 

kvar i nya versioner än idag (Hemstad, Møller & Thorkildsen 2018, s. 19). 

Man kan tänka sig att nationalism skulle utesluta skandinavism och nordism, 

men dessa tankar kan också ses som en pan-nationalism i likhet med t.ex. pan-

germanismen och rörelsen som ledde till Italiens enande i en stat. Principen att en 

stat måste ha en viss storlek för att klara sig kan också ha stärkt den politiska skand-

inavismen, och säkerhetspolitiska frågor har påverkat det nordiska samarbetet (både 

enande och splittrande) under 1800- och 1900-talet (Hemstad, Møller & Thorkild-

sen 2018, s. 10–18). 
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Nordiskt kultursamarbete 

Antologin Norden i sicksack: Tre spårbyten inom nordiskt samarbete gavs ut år 

2000 och ger en tillbakablick på det nordiska samarbetet sedan 1945. Nils Andrén 

var Nordiska kulturkommissionens svenska avdelnings sekreterare under åren 

1946–1960 och beskriver i sitt kapitel det tidiga officiella nordiska samarbetet, och 

då särskilt kultursamarbetet. 

Det officiella nordiska samarbetet började på allvar efter andra världskriget och 

det första permanenta samarbetsorganet som bildades var Nordiska kulturkommiss-

ionen, år 1946. Nordiskt samarbete är mycket mer än bara det officiella samarbetet, 

och det kan vara svårt att dra en tydlig gräns mellan officiellt och inofficiellt sam-

arbete. Verksamhet som beslutas av gemensamma nordiska organ som Nordiska 

ministerrådet är klart officiellt, precis som beslut om gemensam verksamhet av de 

nordiska ländernas parlament eller regeringar. Även samarbeten på lokal nivå kan 

vara officiella utan tvekan, exempelvis gränskommunalt samarbete. Organisationer 

som inte är officiella men ändå är beroende av allmänna medel är en sorts mellan-

ting mellan officiellt och inofficiellt samarbete. Föreningarna Norden är just sådana 

organisationer. Inofficiellt samarbete innebär alltså allt nordiskt kultursamarbete 

som inte finansieras med allmänna medel (Andrén 2000, s. 47–48). De organisat-

ioner jag studerar är alltså delar av det officiella nordiska samarbetet. 

Sedan andra världskrigets slut har kultursamarbete varit en viktig del av det 

officiella nordiska samarbetet och Nordiska rådet har ända från starten haft ett kul-

turutskott (Kharkina 2013, s. 16; Andrén 2000, s. 63). 

Mycket som har skrivits om det nordiska samarbetets historia har en positiv syn 

på samarbetet. Ett helt annat perspektiv på samarbetets historia presenterades av 

Norden i sicksacks redaktörer Bengt Sundelius och Claes Wiklund 1979 i artikeln 

”The Nordic Community: The Ugly Duckling of Regional Cooperation”. Enligt de-

ras syn på saken har Norden varit en splittrad region under hundratals år och inte 

förrän de gamla rikena hade delats upp i fem länder lyckades man hålla ihop av 

rädsla för Europas stormakter. Istället för att ena regionen har målet blivit att und-

vika ännu mer splittring, resonerar Sundelius och Wiklund. Nordiska lösningar 

misslyckas ofta eftersom europeiska eller andra internationella samarbeten är mer 

attraktiva, med NORDEK som exempel (Sundelius & Wiklund 1979, s. 60–63). 

EEG presenteras som ett lyckat exempel på regionalt samarbete medan det nordiska 

samarbetet framställs som tungrott och med många misslyckade projekt (Sundelius 

& Wiklund 1979, s. 71).  

1972 lades Nordiska kulturkommissionen ner och Nordiska ministerrådet tog 

över ansvaret för många aktiviteter som speciella nordiska regeringsorgan, t.ex. 

kulturkommissionen, tidigare hade skött (Andrén 2000, s. 63). Ett avtal om kultu-

rellt samarbete och en kulturbudget trädde i kraft samma år och har varit grunden 

för den mest framgångsrika delen av det nordiska samarbetet enligt Nanna Stefanía 

Hermansson (2007, s. 39).  
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Stora förändringar i det nordiska samarbetet genomfördes på 1990-talet. Finan-

skrisen i början av 1990-talet ledde till krav på nedskärningar i budgeten för det 

nordiska samarbetet och många nordiska institutioner utvärderades med resultatet 

att 13 av dem lades ner. Idén var att satsa på projekt istället för fasta institutioner, 

med målet att öka effektiviteten. I mitten av 1990-talet introducerades också be-

greppet ”nordisk nytta” som betecknar fördelarna med nordiska lösningar istället 

för nationella och är ett koncept som fortfarande används (Hermansson 2007, s. 46).  

Nästa stora omstrukturering genomfördes 2005–2007. I redogörelsen ”Det nor-

diska kultursamarbetet i en ny tidsålder” från Nordiska rådets 58:e session 2006 

presenteras bland annat målet att det nordiska kultursamarbetet ska ge kultur från 

de nordiska länderna ökad genomslagskraft internationellt och att den nya struk-

turen för kultursamarbetet framöver kommer att baseras på tidsbundna program 

med politiska prioriteringar för 3 år i taget (Nordiska ministerrådet 2006). Omstruk-

tureringen ledde till att flera kulturinstitutioner lades ner1 och budgeten fördes över 

till Nordisk kulturkontakt som hanterade stödprogram för många olika kulturformer 

(Kharkina 2013, s. 119).  

En del av den nya satsningen på internationell uppmärksamhet var att Norden 

skulle marknadsföras med inspiration från privat sektor. Tankesmedjan Mandag 

Morgen producerade 2005 en opinionstext tillsammans med Nordiska ministerrådet 

om hur Norden skulle bli en ”global vinnarregion” och skapa ett starkt ”nordiskt 

brand” (Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet & Huset Mandag Morgen [NR, 

NMR & HMM] 2005, s. 9–12). I skriften sammanställs några gemensamma nor-

diska värden som enligt författarna medverkar till många grundläggande likheter 

mellan länderna. Värdena är jämlikhet, tillit, liten maktdistans, inkludering, flexi-

bilitet, respekt för naturen, protestantisk arbetsetik och estetik (NR, NMR & HMM 

2005, s. 10). Texten innehåller inga förslag på konkreta politiska åtgärder, utan fö-

reslår snarare ett nytt sätt att berätta om Norden – med Kharkinas ord en ny retorisk 

modell och vokabulär (2013, s. 116–117). 

Nordens hus och Nordisk kulturkontakt 

De nordiska husen och instituten lyder nu under Nordiska ministerrådet, men Nor-

dens hus i Reykjavik är äldre än ministerrådet och öppnade redan 1968 (Forss 2014, 

s. 12). Norðurlandahúsið på Färöarna öppnade 1983, Nordens institut på Åland 

1985, Nordens institut på Grönland 1987 och Nordens institut i Finland (Nifin) 

1997 (Hermansson 2007, s. 39). 2012 slogs Nifin ihop med Kulturkontakt Nord och 

organisationen kallades efter sammanslagningen Kulturkontakt Nord. ”Nya” Kul-

turkontakt Nord är både ett kulturhus i likhet med de andra husen och instituten, 

                                                 
1 Institutioner som lades ner var NOMUS (Nordiska musikkommittén), NordScen (Nordiskt center för scen-

konst), NORDBOK (Nordiska litteratur- och bibliotekskommittén) och NIFCA (Nordiska institutet för sam-

tidskonst). 
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och administratör för stödprogram för kultur (Forss 2014, s. 15). 2017 bytte Kul-

turkontakt Nord namn till Nordisk kulturkontakt (Nordisk kulturkontakt 2018, s. 9). 

De nordiska husen och instituten finansieras av Ministerrådet för kultur (MR-

K) som utgörs av de nordiska ländernas och självstyrande områdenas kulturmi-

nistrar. MR-K tar fram fleråriga strategier för det nordiska kultursamarbetet och det 

nu gällande strategidokumentet är ”Strategi för det nordiska kultursamarbetet 

2013–2020” (Nordiska ministerrådet 2017b). De fem teman som ska genomsyra det 

nordiska kultursamarbetet 2013–2020 enligt strategin (Nordiska ministerrådet 

2017b, s. 5) är: 

 Det hållbara Norden 

 Det kreativa Norden 

 Det interkulturella Norden 

 Det unga Norden 

 Det digitala Norden  

De nordiska husen och instituten är enligt strategin viktiga verktyg för att förverk-

liga prioriteringarna i dokumentet och strategin ska fungera som styrdokument för 

dem (Nordiska ministerrådet 2017b, s. 5; s. 11).  

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar mellan de nordiska länderna 

och 2018 var Sverige ordförandeland. I programmet för det svenska ordförande-

skapet är de prioriterade områdena ”ett inkluderande Norden”, ”ett hållbart och in-

novativt Norden” och ”ett tryggt och öppet Norden” (Nordiska ministerrådet 

2017a).  
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Tidigare forskning 

Här presenterar jag tidigare forskning som ger en kontext och grund för min under-

sökning att bygga på. Först går jag igenom litteratur om de nordiska husen och 

instituten och nordiskt kultursamarbete. Sedan tar jag upp litteratur om identitets-

skapande i relation till ”det nordiska” och identitetsskapande i relation till bibliotek 

och bibliotekarieyrket. Det ger en kontext till de nordiska institutionernas och 

bibliotekens identitetsskapande i egenskap av representanter för det officiella nor-

diska samarbetet men också som bibliotek och kulturinstitutioner. Till sist present-

eras New Public Management och hur dess principer påverkar bibliotek, för att 

kunna förstå institutionerna i sin nutida samhällskontext. 

Nordens hus och institut 

Just biblioteken i det nordiska kultursamarbetet är inte ett välbeforskat område. 

Konsulten Kim Forss har utvärderat de nordiska husen och instituten, det vill säga 

Nordens hus på Island, Nordens hus på Färöarna, Nordens institut på Grönland, 

Nordens institut på Åland och Kulturkontakt Nord i Finland (nu Nordisk kulturkon-

takt). Det skedde på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och syftet var att 

analysera institutionernas verksamheter och vilken roll institutionerna kan spela i 

kultursamarbetet. Forss utvärdering skedde hösten 2013 och rapporten gavs ut 

2014. I rapporten beskrivs de nordiska husen och instituten baserat på intervjuer 

och dokumentanalys, men rapporten är främst ett verktyg för verksamhetsutveckl-

ing, inte en vetenskaplig text. Nordiska hus och institut nämns också i diverse andra 

texter skrivna på uppdrag av Nordiska ministerrådet eller andra officiella nordiska 

organ, men här fokuserar jag på oberoende vetenskapliga texter.  

Stuart Burch (2010) skriver om ”inramningen” av Norden och tar upp Kultur-

kontakt Nord presenterar Norden på sin webbplats. Den dåvarande webbplatsen vi-

sade en karta med de nordiska husen och instituten utmärkta och inkluderade även 

de baltiska, vilket Burch beskriver som ett expanderat Norden-koncept (2010, s. 

575).  

Olika aspekter av Nordisk kulturkontakts verksamhet har beskrivits i stu-

dentuppsatser. Merja Aho (2012) tar upp stödprogramverksamhetens roll för finska 

författares internationella mobilitet i en masteruppsats, Camilla Petersen (2019) har 

i en masteruppsats undersökt projektet Låna en nordbo och Peik Nyman har beskri-

vit evenemanget Flerspråkig sagofest i uppsatsen Storytelling – A way of bringing 

people together (2017).  

Nordens hus bibliotek beskrivs helt kort i uppsatsen Islands bibliotekshistoria 

och bibliotekssystem idag av Maria Waldenbäck (1982). Förutom att beskriva 
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biblioteksrummet och utbudet skriver Waldenbäck att biblioteket är ett ”samtids-

bibliotek”, att det riktar sig till allmänheten och att Nordens hus är tänkt att stimu-

lera intresset för nordisk kultur och fungera som en länk mellan Island och resten 

av Norden (1982, s. 10). Marloes Robijn beskriver Nordens hus och biblioteket med 

särskilt fokus på barnlitteraturfestivalen Mýrin och Nordiska rådets barn- och ung-

domslitteraturpris i artikeln ”The Nordic House in Reykjavík, Iceland: A House 

with a Big Heart for Children and Literature” (2017). Nordens hus tas även upp i 

olika studentuppsatser. Exempelvis har Ilmur Dögg Gísladóttir (2010) skrivit en 

uppsats inom praktisk kulturförmedling som beskriver ett evenemang med stick-

ning som tema.  

Anna Kharkina har skrivit en avhandling om det officiella nordiska kultursam-

arbetet som heter From Kinship to Global Brand: The Discourse on Culture in Nor-

dic Cooperation after World War II (2013) och behandlar instrumentaliseringen av 

kultur trots påståenden om armlängds avstånd. Enligt Kharkina har ”nordisk kultur” 

använts som politiskt instrument i tre viktiga förändringar i det officiella nordiska 

samarbetet. Den första förändringen var NORDEK-idén, de nya relationerna med 

baltstaterna på 1990-talet den andra förändringen och den tredje förändringen in-

träffade på 2000-talet när man började använda kultur för att marknadsföra regionen 

och inkludera vinstdrivande kreativa industrier i definitionen av nordisk kultur 

(Kharkina 2013, s. 163–164). Kharkina anser att bilden av Norden som visas upp 

av Nordiska rådet och ministerrådet efter den senaste förändringen är förenklad och 

kommersiellt färgad (2013, s. 139). Det nordiska visas upp som varumärke eller 

”brand” istället för en komplex identitet. Trots att jag ansluter mig till Kharkinas 

kritiska syn på det nordiska samarbetets diskurs diskuterar jag representationer av 

identitet snarare än produktionen av ett varumärke, eftersom jag undersöker speci-

fika institutioner som bara indirekt marknadsför Norden i världen, och har en hel-

hetssyn på identitetsskapande som även inkluderar de anställdas uppfattningar.  

Min undersökning bidrar alltså till forskningsläget med ett biblioteks- och in-

formationsvetenskapligt perspektiv på två av institutionerna inom det nordiska kul-

tursamarbetet. 

Bilden av Norden och det nordiska 

Norden som konstruktion bygger enligt Stråth och Sørensen på en gemensam histo-

ria, inte som en enhet utan en sorts gemensam bana eller utvecklingsmodell för 

nationerna (1997, s. 19). Nordens Sonderweg skulle då sedan mitten av 1900-talet 

vara ett socialdemokratiskt välfärdssamhälle till skillnad från ett kapitalistiskt, kon-

servativt och katolskt kontinentalt Europa (Stråth & Sørensen 1997, s. 20). Ole 

Wæver beskriver istället att den nordiska identiteten efter andra världskriget inne-

bar att ha det bättre än resten av Europa, inte nödvändigtvis vara bättre än Europa. 

De nordiska länderna påstod sig vara mer fredliga och visa större solidaritet, även 
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internationellt (Wæver 1992, s. 84–87). Traditionell nationalism och nordism har 

däremot blivit mindre framträdande sedan dess, även om nationalistiska drag finns 

i alla länder (Wæver 1992, s. 84). 1980-talets nyliberala trend förde också med sig 

ett minskat fokus på gemensam historia och mer vikt på entreprenörer och innovat-

ion (Stråth & Sørensen 1997, s. 22).  

Kristín Loftsdóttir och Lars Jensen framhåller likheten i de nordiska ländernas 

kulturhistoriska erfarenheter sedan andra världskriget och hur Norden är en perifer 

region i Europa men ändå har bidragit till produktionen av Europa som världscent-

rum och tjänat på detta (Loftsdóttir & Jensen 2012, s. 1). Nordisk exceptionalism, 

alltså Norden som undantag, är en del av den kollektiva nordiska identiteten (Law-

ler 1997, s. 567). Idén om Norden i periferin av europeisk kolonialism och nutidens 

globalisering är en betydelse av begreppet nordisk exceptionalism. Begreppet an-

vänds också om idén att den nordiska självförståelsen skiljer sig från den europeiska 

och kopplas ofta ihop med en internaliserad bild av nordbor som fredliga, rationella, 

lösningsorienterade i konflikter och som ”goda medborgare” i världen (Loftsdóttir 

& Jensen 2012, s. 2; Browning 2007, s. 27). Mathias Danbolt argumenterar för att 

det som tidigare var grunden för nordisk exceptionalism, som social välfärdspolitik 

och internationell solidaritet, inte står lika starkt längre och att exceptionalismen 

idag istället grundas på diskursen om det ”nya nordiska”2 som först kopplades till 

mat men nu även används om andra former av kultur (2016, s. 11).  

Många har en etniskt stereotyp bild av skandinaver som blonda, blåögda män-

niskor som utan problem förstår varandras språk och den här bilden av en etniskt, 

språkligt och kulturellt enhetlig nordisk region har inte bara påverkat hur Skandi-

navien ses av världen utanför utan även hur skandinaver ser på sig själva (Hilson 

2008, s. 148). De skandinaviska länderna har officiellt saknat språklig, etnisk och 

religiös mångfald och de minoriteter som har funnits, till exempel den samiska be-

folkningen, har tvingats till assimilering med rasbiologiska motiv. Sverige, Norge 

och Danmark har därför beskrivits som Europas mest etniskt homogena länder före 

1940. Den ökade invandringen till Sverige på 1980- och 1990-talen följdes av ras-

istiska reaktioner vilket bidrog till en identitetskris, eftersom skandinaverna såg sig 

själva som solidariska och rättvisa (Hilson 2008, s. 149). Som kontrast till det står 

den märkbara segregationen som inte är mindre i Norden än i andra länder i väst. 

Rasistiska grupper frodades också i Norden under 1990- och 2000-talen och Norden 

blev en samlingspunkt för vita separatister vilket förstärktes av regionens världsle-

dande vit makt-musikindustri (Lundström & Teitelbaum 2017, s. 154). En liknande 

kontrast mellan bilden man visar upp utåt och den faktiska verkligheten är den på-

stådda nordiska sammanhållningen vid sidan av gränskontrollerna som återinfördes 

mellan flera nordiska länder 2016 (Danbolt 2016, s. 12).  

                                                 
2 Kharkina (2013) presenterar Ny nordisk mat på s. 152–153. Se även http://nynordiskmad.org. 
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Biblioteksidentiteter 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om bibliotek och bibliotekarier med 

avseende på roll och identitet. Först tar jag upp bibliotek och diskurs, sedan biblio-

teket i stadsutvecklingen, särskilt som ikon och upplevelse, och till slut institution-

ella identiteter relaterade till bibliotek och bibliotekarieyrket.  

Diskurs om bibliotek  

Diskurser om folkbibliotek har undersökts bland annat av Åse Hedemark i avhand-

lingen Det föreställda folkbiblioteket (2009). Där urskiljer hon två huvudsakliga 

diskurser om bibliotek: en boklig och en informationsförmedlande diskurs. Den 

bokliga diskursen sätter den fysiska boken i centrum för bibliotekens verksamhet, 

och då särskilt skönlitteratur. Bibliotekariernas uppgift blir i denna diskurs att ar-

beta med litteraturförmedling och folkbildning (Hedemark 2009, s. 49–50). Den 

bokliga diskursen ställs mot den informationsförmedlande diskursen som började 

framträda på 1980-talet, där bibliotekens uppgift är just att förmedla information. 

Medieformatet är inte lika viktigt i den senare diskursen, men nya tekniska möjlig-

heter att förmedla information lyfts fram i diskursen (Hedemark 2009, s. 57). 

Dessa två diskurser representerar två olika sätt att se på biblioteks och biblio-

tekariers roll och även om Hedemarks undersökning ger ett historiskt perspektiv på 

biblioteksdiskurs menar hon också att antagonismen mellan de två diskurserna ännu 

på 2000-talet är stark (2009, s. 144). 

Hanna Carlsson menar att den mest framträdande bilden av folkbibliotekets roll 

och uppdrag idag är lik kulturhustanken som fanns på 1970-talet i och med att 

biblioteket som mötesplats i lokalsamhället och verksamhetens mångsidighet beto-

nas i diskursen. Kontexten för dessa roller är däremot helt annorlunda idag (Carls-

son 2013, s. 50). 

Biblioteket som ikon och upplevelsecentrum 

I modern stadsutveckling är det inte ovanligt att kultur används som ett strategiskt 

redskap och det hänger ihop med bibliotekens roll i samhället idag, som institut-

ioner och som byggnader. Biblioteken ska bli aktiva spelare i ekonomin istället för 

rekreationsinstitutioner. För biblioteken blir det här också ett konkret sätt att berät-

tiga sin existens, eftersom ekonomiska argument går hem hos politiker, enligt 

Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen i Biblioteket i byudviklingen 

(2011, s. 57). Sunniva Evjens studie (2015) av lokala kulturpolitikers syn på folk-

bibliotek pekar åt samma håll. Investeringar i kultur kopplades där mer och mer 

ihop med ekonomisk stadsutveckling och att förbättra en stads ”image” och biblio-

teken är en del av den typen av stadsutveckling. Detta passade in på alla tre städer 

i studien: Birmingham, Oslo och Aarhus (Evjen 2015, s. 34). Politikerna såg däre-

mot biblioteken i första hand som en utbildningsinstitution och spridare av kunskap, 
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inte en kulturinstitution, trots att biblioteken administrativt och politiskt sorteras 

som det (Evjen 2015, s. 32). 

Det är inte något nytt att kultur används instrumentellt i strategisk stadsutveckl-

ing – den tendensen har gått att urskilja sedan 1980-talet. Hvenegaard Rasmussen, 

Jochumsen och Skot-Hansen anser också att folkbibliotekets instrumentella funkt-

ion alltid har funnits med som en utgångspunkt för verksamheten. Oavsett om man 

lägger vikt på att biblioteket ska bidra till upplysning, social eller ekonomisk ut-

veckling är det en instrumentell logik. De betonar hur naturlig den här utvecklingen 

är för biblioteken: ”At se sig selv som en drivkraft falder helt i tråd med folkebib-

liotekets grundlæggende værdier, og det kan betragtes som en naturlig udvidelse af 

dets aktiviteter” (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s. 57).  

De ekonomiska effekterna av att använda kultur som ett instrument på det här 

sättet är svåra att mäta, men det är ännu svårare att mäta de effekter användningen 

har på ”mjuka värden” som platsens synlighet och identitet eller hur väl invånare 

och andra som vistas på platsen trivs (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-

Hansen 2011, s. 59). Biblioteket i byudviklingen tar istället upp olika aspekter av 

bibliotekets roll i stadsutvecklingen.  

Biblioteket kan fungera som ikon, för allmänheten eller vissa grupper och i lo-

kal, nationell eller internationell skala. I boken definieras en byggnad som ikonisk 

om den är annorlunda och unik, berömd, har symbolisk eller estetisk kvalitet och 

fungerar som ett led i stadsutvecklingen (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & 

Skot-Hansen 2011, s. 60–62). Bibliotekets arkitekt bidrar till denna ikonstatus och 

ett världskänt namn förstärker byggnadens ”brand” (Evans 2003, s. 429). En annan 

funktion som biblioteket kan ha är katalysator. Biblioteket kan vara katalysator till 

att skapa sammanhållning, sociala eller ekonomiska förbättringar eller stärka den 

lokala identiteten i staden eller stadsdelen (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & 

Skot-Hansen 2011, s. 73).  

Precis som vid försäljning av varor och tjänster har upplevelsen blivit en kon-

kurrensfaktor som biblioteken utnyttjar. Bibliotekens arbete med evenemang är en 

del av detta och evenemangen är en del av verksamheten som biblioteken satsar på 

mer och mer. Evenemang ses inte längre som något man gör vid sidan av kärnverk-

samheten, utan som en central del av bibliotekets verksamhet och ett sätt att arbeta 

strategiskt (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s. 163). 

Många av bokens exempel på evenemangsverksamhet fungerar som ett stöd för 

förmedling av bibliotekets bestånd eller stödjer lärande, så att arbeta med upplevel-

ser behöver inte stå i vägen för fokus på utlån och information (Hvenegaard 

Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s. 168–169). Upplevelsebiblioteket 

är inte bara biblioteket som scen för evenemang, utan biblioteket kan också fungera 

som en aktör på stadens scen, alltså röra sig utanför bibliotekets väggar, och inom 

bibliotekets väggar iscensätta något med hjälp av inredningen (Hvenegaard 

Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s. 169).  
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Institutionella identiteter 

Institutionell identitet är inte ett vanligt begrepp inom biblioteks- och informations-

vetenskaplig forskning, men Joacim Hansson har applicerat detta begrepp som an-

nars framförallt används inom organisationspsykologi på bibliotek och biblioteka-

rier i boken Libraries and Identity (2010, s. 1–3). En institutionell identitet ska 

skapa en enhetlig bild av organisationen och är viktig för marknadsföring. Identite-

ten förstärks genom att man skapar en organisationskultur hos de anställda. An-

ställda kan också känna social tillhörighet till organisationen eller till yrket, vilket 

också hänger ihop med identitetsskapandet. En stark social tillhörighet till yrket 

snarare än en viss organisation kan ses hos exempelvis poliser och läkare (Hansson 

2010, s. 2). Bibliotekarier kan också sägas ha en stark känsla av tillhörighet med 

sitt yrke, men Hansson menar att bibliotekarier också identifierar sig med sin biblio-

tekstyp, vilket kan leda till konflikter när olika bibliotekstyper samlas i ett kombi-

nerat bibliotek (2010, s. 3). 

Hansson fokuserar på folkbibliotekens identitet och utveckling och hur förhål-

landet mellan normer, värderingar och praktik skapar en identitet för bibliotek som 

institution i samhället, inte för enskilda bibliotek som organisationer. Folkbiblio-

teken i Sverige har ett mycket starkare band till arbetarrörelsen än till exempel folk-

biblioteken i USA och de tidiga folkbiblioteken kan sägas vara ett steg på väg mot 

byggandet av en välfärdsstat (2010, s. 3–8). Biblioteksutveckling i stort är relevant 

för biblioteken jag undersöker, men de är inte folkbibliotek och fungerar inte som 

samhällsinstitutioner på samma sätt som folkbiblioteken. Jag anser ändå att folk-

biblioteken är den mest jämförbara bibliotekstypen i och med att de nordiska biblio-

teken riktar sig till allmänheten och inkluderar både vuxna och barn. 

Likt Hedemarks uppdelning i en boklig och en informationsförmedlande dis-

kurs ställer Hansson upp två bibliotekarieidentiteter baserat på Lena Olssons studie 

i Det datoriserade biblioteket: maskindrömmar på 70-talet från 1995. Den ena är 

bibliotekarien, den andra dokumentalisten eller informationsspecialisten. Bibliote-

karieidentiteten hänger ihop med en traditionell yrkesroll, prioriterar böcker, social 

interaktion med användare och definieras av ”historia”. Dokumentalisten är istället 

inriktad på nya verktyg och ny teknologi, är mer intresserad av vetenskapliga artik-

lar än böcker, prioriterar problemlösning över social interaktion och hänger ihop 

med ”framtiden” (Hansson 2010, s. 25). Det här är två stereotyper och den riktigt 

traditionella bibliotekarierollen har utöver ett fokus på värdet av läsning också en 

syn på bibliotekarien som en ”moral custodian” som avgör vilken litteratur lånta-

garen behöver och som är bra för den (Hansson 2010, s. 28). 

Den moderna biblioteksidentiteten har vissa drag som har varit stabila för 

bibliotek över en längre tid, som att bibliotek inte ska vara vinstdrivande och att de 

ska vara till för alla (Hansson 2010, s. 90–91). De aspekter som har förändrats är 
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bibliotekariens roll, som har gått från att vara förmyndare till förmedlare, och bib-

liotekariens relation till användaren är mer serviceinriktad än den vägledare till den 

goda smaken som tidiga bibliotekarier var (Hansson 2010, s. 89–90).  

Johanna Rivano Eckerdal skriver om bibliotekarieidentiteten i ”Glädjen i att 

tvingas tänka nytt” (2016) som är en rapport från en forskningsstudie vid Lunds 

universitet. Enligt Rivano Eckerdal påverkas bibliotekarieidentiteten när folkbiblio-

tek utvecklas och till exempel blir mer som en sorts kulturhus, vilket kan innebära 

konflikter mellan olika uppfattningar om vad det ska innebära att vara bibliotekarie 

och vad folkbiblioteken ska syssla med (2016, s. 42). Det krävs en avvägning mel-

lan att förvalta bibliotekets uppgifter i en föränderlig omvärld och att hantera att 

yrket förändras under bibliotekariens karriär. Rivano Eckerdal beskriver att biblio-

tekarierna måste fundera på vem biblioteket är till för och vara beredda att utvecklas 

men samtidigt inte låna ut sig själva till uppgifter som egentligen är andras (2016, 

s. 47). Vissa bibliotekarier i hennes studie gör motstånd mot förändringar medan 

andra uttrycker just att det är något positivt att ”tvingas tänka nytt” vilket får stå för 

de dubbla känslorna där förändring är påfrestande men förnyelse nödvändig (Ri-

vano Eckerdal 2016, s. 46). 

Hanna Carlsson har intervjuat personal på Stadsbiblioteket i Malmö som arbe-

tar med vad de kallar ”digitalt innehåll och dialog”. Trots att denna grupp arbetar 

med uppgifter som är relativt nya inom folkbibliotekens sfär, som produktion av 

video för marknadsföring, kallar de sina uppgifter för en ny typ av förmedling, vil-

ket legitimerar uppgifterna som en del av folkbiblioteket (Carlsson 2013, s. 140). 

Personalen framträder inte som enskilda personer i den digitala kommunikationen, 

utan det är biblioteket självt som är avsändaren. För att ändå upprätthålla ett per-

sonligt tilltal använder man en fiktiv karaktär, ”den bussiga bibblan” (Carlsson 

2013, s. 98–99). Det personliga tilltalet ska uppmuntra en lojalitet med Stadsbiblio-

teket och i längden förhindra sjunkande besökssiffror. Stadsbibliotekets varumärke 

eller ”brand” presenteras också med utgångspunkten att användaren vill ha ett brett 

utbud att välja från och vill fylla sin vardag med olika upplevelser (Carlsson 2013, 

s. 126). 

New Public Management och folkbiblioteken 

New Public Management (NPM) innebär i grunden att offentlig förvaltning ska fun-

gera mer som vinstdrivande företag på en marknad, genom att även offentligt fi-

nansierade verksamheter ska utsättas för konkurrens, mindre statlig styrning av eko-

nomin och målstyrning istället för regelstyrning. Dessa principer påverkar både 

statliga och kommunala verksamheter och påverkar därmed även folkbiblioteken 

(Frenander 2012, s. 21). Flera trender som redan har tagits upp hänger ihop med 

denna utveckling, bland annat det upplevelsecentrerade biblioteket och bibliotekens 
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satsningar på marknadsföring. För att förstå de nordiska institutionerna i sin nutida 

samhällskontext är NPM centralt.  

Enligt Joacim Hansson har NPM3 utmanat bibliotekens tidigare identitet även 

om den kom senare till Sverige än till USA och började diskuteras här först på 1990-

talet inom biblioteksvärlden, i form av effektivisering och en ny syn på låntagare 

som kunder (2010, s. 37). Bibliotekariernas starka yrkesidentitet har bidragit till att 

nya idéer som inte passar ihop med identiteten stöter på motstånd, enligt Hansson 

(2010, s. 83). Debatten inom biblioteksvärlden stannar däremot ofta där och märks 

inte av i någon större utsträckning i det praktiska biblioteksarbetet. Användarna 

verkar också ha en traditionell bild av vad biblioteken ska erbjuda och är nöjda med 

traditionell biblioteksservice (Hansson 2010, s. 79–81). 

Nanna Kann-Christensen använder begreppet institutionella logiker för att visa 

hur en logik som hänger ihop med NPM skiljer sig från bibliotekariekårens logik 

(2009, s. 18). Bibliotekarieprofessionen har sina egna åsikter om vad som är viktigt 

på biblioteken och det handlar generellt sett inte om effektivare administration utan 

om det praktiska biblioteksarbetet. Därför kan bibliotekariernas och ledningens syn 

på vad som är goda resultat skilja sig åt (Kann-Christensen 2009, s. 19–20). Båda 

grupperna vill förbättra servicen, men de menar inte samma sak med begreppet ser-

vice. Ledarna vill effektivisera utnyttjandet av bibliotekets resurser och, för att göra 

det möjligt, arbeta för ett homogent och enhetligt bibliotek. Bibliotekarierna har 

förståelse för tanken om ett enhetligt bibliotek men vänder sig emot flexibiliteten 

eftersom de värderar erfarenhet och professionalism inom de olika delarna av 

biblioteket högre. De gör skillnad på en barnbibliotekarie och en musikbiblioteka-

rie. Det bibliotekarierna värderar högst är bra service och bra förmedling till den 

specifika målgrupp de arbetar med (Kann-Christensen 2009, s. 24–25).  

Som exempel på ett NPM-synsätt inom biblioteksforskning argumenterar de 

biblioteks- och informationsvetenskapliga forskarna Christie Koontz och Lorri 

Mon i boken Marketing and Social Media: A Guide for Libraries, Archives, and 

Museums (2014) för att ABM-verksamheter ska lära av detaljhandeln där exper-

terna på marknadsföring finns. Marknadsföringskoncept som ideella verksamheter 

kan använda på ett lyckat sätt är enligt författarna exempelvis kundservice, att er-

bjuda tjänster och produkter som kunderna vill ha och att välja passande kanaler för 

att kommunicera med sina kundgrupper (Koontz & Mon 2014, s. 1–2). Koontz och 

Mon argumenterar för ett kundcentrerat perspektiv där man ska konkurrera om kun-

der och använda sig av olika sorters marknadsföring. Att just kalla användare för 

kunder är också något de förespråkar, eftersom kunder signalerar att de gör ett val 

av en produkt på en marknad och som ”nöjd kund” påverkar andra potentiella kun-

der (2014, s. 2–3).  

                                                 
3 Hansson använder begreppet New public philosophy.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt för min undersökning av Nordisk kulturkontakts och 

Nordens hus presentationer av sig själva har jag valt kritisk diskursanalys och an-

vänder framförallt Norman Faircloughs teorier och metodik. Som komplement till 

denna grund använder jag Theo van Leeuwens teori om legitimeringstyper.  

I föregående avsnitt om tidigare forskning har jag presenterat ytterligare rele-

vanta begrepp som institutionell identitet och New Public Management, samt idéer 

om biblioteket som ikon och upplevelse, armlängds avstånd i det nordiska kultur-

samarbetet och konstruktionen av Norden som region. Allt detta ligger också till 

grund för min förståelse av de nordiska biblioteken jag har undersökt. Efter en kort 

presentation av min syn på organisationers identitetsskapande fokuserar jag i detta 

avsnitt på teoretiska aspekter av mina metoder.  

Organisationers identitetsskapande 

Jag ansluter mig till synen på organisationers identitet som beskrivs i artikeln 

”(Re)presenting ‘sustainable organizations’” av Helen Tregidga, Markus Milne och 

Kate Kearins (2014). Med utgångspunkt i Laclau och Mouffes förståelse av grupper 

och kollektiva identiteter ser Tregidga, Milne och Kearins organisationers identite-

ter som instabila och skapade genom diskurs. Representationer spelar en viktig roll 

för organisationens identitet och innebär att någon uttalar sig som representant för 

gruppen eller uttalar sig om gruppen. Gruppen eller organisationen blir till genom 

att bli behandlad av individer som en enhet i kommunikation och finns alltså inte 

enligt detta synsätt förrän någon talar om eller till den (Tregidga, Milne & Kearins 

2014, s. 480; se även Brown & Humphreys 2006). Medan Tregidga, Milne och 

Kearins undersöker hur positionen som ”hållbar organisation” fylls med mening av 

olika organisationer har min undersökning organisationen istället för identiteten 

som fast punkt och undersöker hur identiteter skapas genom uttalanden om organi-

sationen och för organisationens räkning. 

Diskursanalys 

Ruth Wodak har sammanfattat den kritiska diskursanalysens historia och beskriver 

en liten grupp forskare som en sorts startskott för den kritiska diskursanalysen 

(CDA) som forskningsfält. Wodak var själv med i denna grupp som möttes 1991 

och genom att diskutera olika teorier och metoder för diskursanalys definierade de 

CDA. Fairclough och van Leeuwen var också med i gruppen som grundade CDA 
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(Wodak 2004, s. 185). Det kritiska i kritisk diskursanalys är liksom i annan kritisk 

teori att forskningen inte bara syftar till att beskriva och förklara hur något förhåller 

sig, utan även att genomskåda diskursen och uttolka ideologier. Man ser också makt 

som något som är relevant för de flesta texter, och menar att konkurrerande diskur-

ser och ideologier lämnar spår i texterna (Wodak 2004, s. 187).  

Eftersom min diskursanalys syftar till att analysera institutionernas identitets-

skapande och dess ideologiska grund valde jag en kritisk diskursanalys. Just Fair-

cloughs teori valdes eftersom jag delar hans syn på diskursers och sociala struk-

turers ömsesidiga påverkan på varandra och fann den mer lingvistiska analysen an-

vändbar.  

Van Leeuwens forskning har framförallt bidragit till den multimodala diskurs-

analysen (Wodak 2004, s. 190). I min undersökning är det däremot specifikt van 

Leeuwens legitimeringstyper som har använts, som ett extra verktyg på textnivå 

medan det större sammanhanget och den teoretiska grunden istället bygger på Fair-

cloughs idéer.  

Jag har valt att dela upp diskursanalysen i teori och metod trots att gränsen 

däremellan inte är självklar. I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramarna och 

tillhörande begrepp, medan tillämpningen presenteras i metodavsnittet.  

Faircloughs diskursanalys 

Norman Fairclough ser på språk som en social praktik, inte en individuell aktivitet, 

och vill med sina teorier kombinera en lingvistisk diskursanalys med analys av so-

ciala och politiska förhållanden. Fairclough anser att diskurs formas av sociala 

strukturer på flera nivåer, som klass och sociala relationer på samhällelig nivå, av 

relationer som är specifika för särskilda institutioner och av sådant som normer och 

konventioner. Diskurs formar normer, konventioner, relationer, identiteter och in-

stitutioner och därmed samhället. Fairclough anser att diskurs både representerar 

världen och konstruerar mening i världen, men att förhållandet mellan diskurs och 

sociala strukturer måste ses som dialektiskt för att inte överdriva betydelsen av det 

ena eller det andra (Fairclough 1992, s. 62–64).  

Figur 1. Faircloughs modell av diskursanalysens tre dimensioner. 

(Fairclough 1992, s. 73) 
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Fairclough ställer upp en modell med tre nivåer som åskådliggör hans syn på dis-

kursens kontext och vad som undersöks med hans metoder. Innerst finns text, som 

är en del av diskursiv praktik, som i sin tur är en del av social praktik (1992, s. 62). 

Med text menar Fairclough inte enbart språk i skriftlig form, utan även muntlig. 

Texten är en lingvistisk manifestation av den diskursiva praktiken, och diskursiv 

praktik är en specifik form av social praktik (1992, s. 71). 

Vad gäller den sociala praktiken är ideologi och hegemoni viktiga begrepp hos 

Fairclough. Han bygger på marxism och mer specifikt Althusser och Gramsci, men 

har anpassat teorin och utvecklat egna definitioner (1992, s. 86). Enligt Fairclough 

konstrueras sociala relationer och identiteter genom ideologier och ideologierna är 

integrerade i diskursiva praktikers olika dimensioner. Ideologierna bidrar till att 

producera och reproducera maktordningar, men också till att förändra dem. Dessa 

effekter är starkast när ideologierna upplevs naturliga och självklara, men detta in-

nebär inte att ideologierna är statiska. Flera olika diskursiva praktiker kan finnas 

inom samma institution (1992, s. 87–88). Hegemoni är styre över ekonomiska, po-

litiska, kulturella och ideologiska domäner i samhället, som en ekonomisk klass kan 

ta med hjälp av social status. En dominerande klass makt i samhället är dock aldrig 

fullständig och är till sin natur tillfällig, menar Fairclough (1992, s. 92).  

Kritisk diskursanalys kan kritiseras för att se ideologi bakom varje hörn, men 

Fairclough menar inte att alla diskurser är lika ideologiska. Reklam är mer ideolo-

giskt färgad än texter om fysik, till exempel. Däremot finns ideologier enligt Fair-

clough i alla samhällen där maktordningar baserade på klass, kön och andra sociala 

kategorier finns, och inte förrän människor lämnar sådana relationer bakom sig 

kommer de att kunna lämna ideologierna bakom sig (1992, s. 91).  

Van Leeuwens legitimeringstyper 

För undersökningen av hur de nordiska institutionerna legitimerar sin verksamhet, 

alltså svarar på ett tänkt ”varför?” har jag valt att använda den nederländske ling-

visten Theo van Leeuwens analysmodell med fyra huvudtyper av legitimering (van 

Leeuwen 2007; 2008, s. 105–123). Huvudtyperna i van Leeuwens system är autho-

rization, moral evaluation, rationalization och mythopoesis, som på svenska över-

satts till auktoritetslegitimering, moralisk legitimering, rationalisering och myto-

poesis4. Auktoritetslegitimering kan grundas på olika typer av auktoritet, som sed-

vana, institutionell legitimering eller rekommendation. Sedvana innebär att man an-

vänder konformitet eller tradition som förklaring, det vill säga hänvisningar till hur 

alla andra gör, respektive hur det alltid har varit, hur man brukar göra.  

                                                 
4 De svenska översättningarna av van Leeuwens termer är hämtade från avhandlingen Legitimerade föräldra-

skap 1870–2010 av Gustav Westberg (2016). 
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Moralisk legitimering baseras på moraliska värderingar, och uttrycks antingen 

i evalueringar som att något är ”nyttigt”, ”normalt” och så vidare, i abstraktion som 

att ”vårda sina relationer” istället för det mer konkreta ”träffa sina vänner” eller i 

jämförelse där till exempel ett barn som ska börja skolan jämförs med en vuxen 

som är nervös inför att börja på ett nytt jobb. Den tredje huvudtypen är rational-

isering, där instrumentell rationalisering innebär att något legitimeras med hänvis-

ning till mål, medel eller effekt och teoretisk rationalisering innebär att förklaringen 

framställs som sanning eller sunt förnuft. Mytopoesis är den fjärde legitimeringsty-

pen och är en narrativ typ av legitimering, alltså att en historia med lyckligt slut 

eller ett avskräckande exempel används för att legitimera varför något ska gå till på 

ett visst sätt.  

Av van Leeuwens begrepp har jag inte tagit med alla förgreningar i olika underty-

per, eftersom jag använder dem på ett relativt litet textmaterial och jag inte har be-

dömt att det tillför analysen något att exempelvis dela upp fallen av instrumentell 

rationalisering i ytterligare undertyper. I figur 2 visas den förenklade modell jag har 

utgått från i min undersökning.  

Figur 2. En förenklad version av van Leeuwens modell för legitimeringar. 

(Van Leeuwen 2007; 2008, s. 105-123) 
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Metod och material 

Min undersökning har tre delar: en diskursanalys och legitimeringsanalys av in-

stitutionernas texter om sig själva, en analys av ämnen som tas upp i programverk-

samheten och intervjuer med bibliotekarier på båda institutionerna. Analysen av 

presentationstexterna syftar till att ge ett svar på min första fråga om hur institut-

ionerna framställer sig själva och sin verksamhet i kommunikation utåt. Min analys 

av vilka ämnen som tas upp i programverksamheten utifrån evenemangsbeskriv-

ningar besvarar frågan hur programverksamhetens ämnen bidrar till bilden av in-

stitutionen. Intervjudelen syftar till att besvara hur bibliotekarierna ser på verksam-

heten och dess syften samt hur de beskriver sitt intresse för att jobba på de nordiska 

biblioteken.  

Jag har även gjort en förstudie på Nordisk kulturkontakts bibliotek under min 

praktik i oktober–november 2018 som var en del av Masterprogrammet i ABM. Jag 

deltog då i verksamheten och gjorde halvstrukturerade intervjuer med personalen. 

Efter förstudien formulerade jag syfte och frågeställningar för min huvudsakliga 

undersökning och valde flera olika metoder för att undersöka olika aspekter av in-

stitutionernas representationer av sin identitet. 

Jämförelser mellan de två institutionerna görs framförallt i analysen av presen-

tationstexterna, medan de andra delarna av undersökningen i första hand ger en bild 

av institutionerna som en helhet.  

Diskursanalys av presentationstexter 

Jag har analyserat texter som handlar om institutionerna där de själva även är av-

sändare. Den första sidan man kommer till på institutionernas webbplatser innehål-

ler lite respektive ingen text som presenterar institutionerna, utan fokuserar på eve-

nemang och nyheter. Därför har jag valt sidorna om institutionen och om biblioteket 

för respektive institution. Dessa sidor är: 

”Om oss”, Nordisk kulturkontakt, på svenska 

”Bibliotek”, Nordisk kulturkontakt, på svenska 

”Um húsið” (”Om huset”), Nordens hus, på isländska 

”Bókasafn” (”Bibliotek”), Nordens hus, på isländska 

”Om huset”, Nordens hus, på skandinaviska 

”Biblioteket”, Nordens hus, på skandinaviska 
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Nordens hus är både en byggnad och en institution, medan Nordisk kulturkontakt 

är en institution som delar lokal med andra organisationer och dessutom finns på 

två ställen. I och med detta är fokus på själva huset större i Nordens hus presentat-

ionstext som också heter ”Om huset”. Denna text är däremot den text som bäst 

motsvarar Nordisk kulturkontakts text ”Om oss”. Nordens hus webbplats innehåller 

ingen annan sida som presenterar institutionen.  

Nordisk kulturkontakts webb finns på svenska, finska och engelska. Svenska är 

det förvalda språket. Jag har valt att bara undersöka texter på svenska eftersom det 

är både inhemskt och avsett för en vidare nordisk publik, samt på grund av bristande 

kunskaper i finska.  

Nordens hus webb finns på isländska, skandinaviska och engelska, men is-

ländska är det förvalda språket. Jag har undersökt isländska och skandinaviska tex-

ter för att kunna jämföra med de svenska texterna som har en dubbel roll som både 

skandinaviskt och inhemskt i Finland. Skandinaviska är institutionernas arbetsspråk 

och av den anledningen har jag prioriterat dessa texter. ”Skandinaviska” är benäm-

ningen som används av Nordens hus, men innebär oftast danska. Eftersom texterna 

inte enbart är på danska håller jag mig ändå till benämningen ”skandinaviska”. Var-

ken danska eller norska är, till skillnad från svenska, mitt modersmål, vilket kan ha 

påverkat diskursanalysens kvalitet. Däremot har jag inte upplevt att det har varit ett 

för stort hinder för att ändå välja denna metod. 

Det finns vissa skillnader i de skandinaviska och isländska versionerna av Nor-

dens hus texter. Vissa delar motsvarar varandra medan andra finns med i den ena 

versionen men inte i den andra. Jag har analyserat legitimeringstyper i båda vers-

ionerna, men för den mer omfattande diskursanalysen med Faircloughs verktyg har 

jag fokuserat på den skandinaviska versionen och bara tagit med de delar av den 

isländska texten som saknar motsvarighet i den skandinaviska texten.  

Jag använder främst Norman Faircloughs diskursanalytiska verktyg för att ana-

lysera texterna. Alla de diskursanalytiska verktygen passar inte för min undersök-

ning, eftersom Fairclough även analyserar texttyper som skiljer sig mycket från 

mina, som annonser och nyheter, och talat språk, inklusive samtal. Faircloughs 

verktyg för diskursanalys varierar också i hans olika texter, så istället för att se ana-

lysmetoderna som en odelbar helhet har jag valt att använda de delar som var an-

vändbara för min undersökning och mitt material.  

Faircloughs mer övergripande syn på diskursanalysens tre nivåer eller stadier 

innebär att man för det första beskriver texten med hjälp av språkliga analysverktyg, 

för det andra förklarar den diskursiva praktiken och för det tredje ser till större sam-

manhang och sociala praktiker (Fairclough 2001, s. 21–22). Det första steget i Fair-

cloughs diskursanalys, beskrivningen, är i sin tur indelad i tre typer: vokabulär, 

grammatik och textstruktur (Fairclough 2001, s. 92–93). Jag beskriver närmare ne-

dan vilka aspekter jag har undersökt och hur de olika verktygen ska förstås. 
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Jag har följt Faircloughs modell med början i de konkreta uttrycken i texten för 

att sedan analysera större sammanhang, även om han inte erbjuder några specifika 

verktyg för den tredje nivån. Analysen av den samhälleliga kontexten är till skillnad 

från de tidigare stegen inte en analys av texter eller kommunikation och därför 

måste forskaren använda sig av metoder från andra vetenskapliga fält i detta steg. 

Eftersom jag inte har haft möjlighet att göra en sådan större undersökning av de 

samhällsförändringar och ideologier som kan hänga ihop med diskurserna jag ana-

lyserar, kommer jag att sätta mina resultat i en större kontext med hjälp av tidigare 

forskning i diskussionskapitlet. 

 

Beskrivning 

Beskrivningen är det mest språknära stadiet i Faircloughs diskursanalys. Här un-

dersöks för det första vokabulär, alltså texten på ordnivå, för det andra grammatiska 

aspekter, och för det tredje textstruktur, vilket är sådant som turtagning och ord-

ningsföljd. Jag har använt Faircloughs modell som den presenteras i Language and 

power (2001, s. 92–93) med justeringar för att passa min undersökning och mitt 

material.  

För att analysera vokabulär har jag undersökt vilka specifika ord som används 

i texten, om de har en positiv eller negativ klang, om de är eufemismer och om de 

associeras till en viss ideologi. För att ta ett exempel skulle användningen av ordet 

”arbetsköpare” istället för det mer vedertagna ”arbetsgivare” signalera att en text 

befinner sig till vänster, politiskt sett. Jag har också tittat på metaforer och från 

vilket sammanhang metaforen hämtas, beskriver man till exempel att någon för ”en 

kamp mot cancern” innebär det att man använder en krigsmetafor för att beskriva 

ett sjukdomsförlopp och metaforen visar hur man ser på företeelsen eller vad man 

vill att läsaren ska associera till. Formella och informella drag i språket har också 

undersökts, samt vilka måttstockar som används. Faircloughs begrepp för det se-

nare är ”classification schemes” och det handlar om vilken skala som används för 

att bedöma något (2001, s. 92). Skriver exempelvis ett museum att man är Sveriges 

Figur 3. Diskursens tre element och analysens korresponderande stadier enligt Fair-
cloughs diskursanalys. 

(Fairclough 2001, s. 91) 
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mest besökta museum visar det att besökarantal är en måttstock som avsändaren 

anser vara relevant att bedöma museer utifrån.  

På den grammatiska nivån har jag undersökt sådant som aktiva och passiva 

former (”börjar” är en aktiv form medan ”påbörjas” är passivt) och semantiska rol-

ler, det vill säga vem eller vad som utför en handling och vem eller vad som utsätts 

för den eller påverkas av den, och så vidare. Statiska och dynamiska verb har också 

ingått i den här nivån. Ett statiskt verb betecknar en relation eller egenskap (”har”, 

”är”, ”heter”) till skillnad från ett dynamiskt verb som betecknar en handling eller 

ett skeende (”skriver”, ”öppnar”). Modalitet indikerar talarens inställning till utta-

landet, exempelvis hur säker man är på sin sak (”kanske”, ”skulle kunna”) eller om 

man utgår ifrån att lyssnaren håller med om det man uttrycker (”ju”). Även nomi-

naliseringar har ingått i denna analys, alltså att en handling eller ett skeende besk-

rivs i substantivform istället för verbform. Det döljer i regel aktören bakom – ”vi 

börjar bygga” blir ”byggandet påbörjas”. Även positiva och negativa formuleringar 

finns på den här nivån, liksom vilka pronomen som används. Jag har också under-

sökt hur satser sam- eller underordnas. Samordnade satser är av samma slag och 

kan samordnas med ord som ”och” eller ”men”, medan underordning skapar en 

bisats som är beroende av huvudsatsen med hjälp av konjunktioner som ”eftersom” 

eller ”när”.  

Den högsta nivån är textstrukturen. Turtagning och andra samtalsaspekter är 

inte relevanta för mitt material, så jag har fokuserat på vilka ämnen som tas upp i 

texterna och i vilken ordning de presenteras. 

Tolkning 

Tolkningen innefattar analyser av kontexten, diskurser och om det finns skillnader 

eller förändringar i dessa (Fairclough 2001, s. 134–135). Kontexten kan undersökas 

genom att analysera olika aspekter av situationen – vad ämnet och syftet är, vilka 

deltagare som finns, hur relationen mellan dem ser ut och textens roll (Fairclough 

2001, s. 123–124). Tolkningssteget hänger ihop med den diskursiva praktiken, och 

knyter alltså ihop den faktiska texten med sociokulturella praktiker. Fairclough för-

klarar att den diskursiva praktik som används beror på vilken sociokulturell praktik 

diskursen är en del av och hur den förhåller sig till hegemonier, medan den diskur-

siva praktiken påverkar textproduktionen och färgar textens konkreta uttryck, men 

också hur texten tolkas av mottagaren (Fairclough 1995, s. 97).  

Enligt Fairclough bör analys av text inom kritisk diskursanalys inte isoleras 

från sin institutionella kontext, vilket innebär att analysen av diskursiv praktik in-

kluderar textproduktion och -konsumtion. Själva textanalysen får däremot inte 

komma i skymundan av analyser av mottagandet, eftersom tolkningar av text inte 

bara grundas på mottagarnas förutsättningar utan även på textens egenskaper (Fair-

clough 1995, s. 9). Produktion kan vara en komplex process, till exempel kommer 

innehållet i en tidningsartikel ofta från andra texter och den som skriver artikeln 
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arbetar om en skriftlig rapport i en annan genre, en intervju eller liknande till en 

text som fungerar som tidningsartikel (Fairclough 1992, s. 78). Intertextualitet är 

en del av denna process och innefattar alltså inte bara citat, utan alla hänvisningar 

till vad någon har sagt eller skrivit, och omarbetningar av tidigare texter (Fairclough 

1992, s. 105–107). Textens konsumtion varierar också mycket. Man tar till sig olika 

texter med olika stort fokus och uppmärksamhet på detaljer, använder texter i olika 

syften och textkonsumtionen kan vara individuell eller kollektiv (Fairclough 1992, 

s. 79).  

Jag har inte möjlighet att granska alla dessa processer, exempelvis undersöker 

jag inte hur läsare tolkar texterna i mitt material eller stegen i texternas tillblivande. 

Jag fokuserar på att tolka kontexten genom ämne och syfte, deltagare och relationer, 

samt vilka diskurser som används. 

Legitimeringstyper 

För att komplettera Faircloughs verktyg har jag använt Theo van Leeuwens modell 

med fyra legitimeringstyper (2007; 2008, s. 105–123). Närmare förklaring av vilka 

begrepp jag har använt, vad de innebär och hur de förhåller sig till varandra finns i 

teoriavsnittet. Jag har applicerat denna typ av analys på alla sex presentationstexter 

som har beskrivits i metodavsnittet om diskursanalys.  

Evenemangsbeskrivningar 

För att undersöka vilka ämnen som behandlas i institutionernas programverksamhet 

har jag utgått från de evenemang som har marknadsförts på webbkalendarierna. 

Undersökningen visar alltså hur evenemangen presenteras men inte hur de faktiskt 

genomförs. Trots att det som undersöks är text snarare än själva programverksam-

heten svarar undersökningen ändå på hur institutionerna producerar en identitet.  

Nordens hus och Nordisk kulturkontakts respektive webbplatser visar plane-

rade och tidigare evenemang. På grund av det stora antalet evenemang har jag be-

gränsat undersökningen till ett år och till en kategori av evenemang. Jag har samlat 

in evenemangstexter från kalenderåret 2018 eftersom jag är intresserad av institut-

ionerna i nutid och vill få med ett helt år. Programverksamheten varierar naturligtvis 

inte bara med olika säsonger och högtider under året, utan även mellan olika år, 

men det har tyvärr inte varit tidsmässigt möjligt att undersöka en flerårsperiod.  

Både Nordisk kulturkontakt och Nordens hus sorterar in evenemangen i kate-

gorier i sina webbkalendarier. NKK kallar denna klassifikation ”typ av evenemang” 

och dessa är: formgivning, andra evenemang, språkcafé, bildkonst, föreläsningar 

och seminarier, teater, film, litteratur, barn & unga och musik. Jag har valt den 

skandinaviska versionen av Nordens hus sida för denna undersökning, och där är 

kategorierna: for børn, konferencer og møder, litteraturbegivenheder, koncerter, 
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udstillinger, film, livestream, teater, Norden i fokus, festivaler och udefrakommende 

begivenheder.  

Kategorin jag har valt är ”föreläsningar och seminarier” för NKK och ”konfe-

rencer og møder” för NH. Kategorierna innehåller både presentationer av någon 

sorts expert och diskussioner om ett särskilt tema. De innehåller inte exakt samma 

typ av evenemang men jag har bedömt att de är tillräckligt lika för att säga något 

om vilka ämnen som tas upp i planerade och marknadsförda presentationer och dis-

kussioner på institutionerna. Jag har valt just denna typ av evenemang för att göra 

ämneskategoriseringen mindre subjektiv. Konstutställningar, konserter och lik-

nande kan också behandla specifika ämnen och säga något om institutionens iden-

titetsrepresentationer, men det beskrivs inte lika tydligt i presentationen av dessa 

evenemang.  

För kategorin ”föreläsningar och seminarier” respektive ”konferencer og 

møder” har jag alltså gått igenom alla evenemangstexter från år 2018. Det resulte-

rade i 25 evenemangstexter från NKK respektive 76 från NH. Jag har inte separerat 

evenemang för vuxna och barn, utan behandlat dem som likvärdiga. Varje evene-

mang i kalendern har räknats som ett evenemang, även om det är en del av ett större 

evenemang, är ett återkommande evenemang eller en del av en serie evenemang. 

Anledningen till det är att jag undersöker hur evenemangen presenteras i text och 

marknadsförs, och de får mer utrymme på webbplatsen om de är separata evene-

mang i kalendern.  

Ämnena har valts induktivt utifrån hur evenemanget beskrivs i texten. Centrala 

teman för en diskussion eller presentation räknar jag som ämnen, så ”musik” är inte 

ett ämne när programpunkten innehåller framförande av musik, utan bara om musik 

som ämne diskuteras eller presenteras.  

Denna ämneskategorisering syftar inte till en kvantitativ jämförelse mellan in-

stitutionerna eller till att kunna konstatera att en viss andel av en institutions pro-

gramverksamhet behandlar ett visst ämne. Meningen är att se vilka ämnen som ofta 

återkommer och hur de bidrar till konstruktionen av en identitet, för att ställa detta 

i relation till undersökningens övriga delar och idéer om vad som är nordiskt. 

För att ge en fylligare bild av evenemangsverksamheten har jag dessutom in-

tervjuat Nordisk kulturkontakts seniorrådgivare i evenemangsteamet, Hedvig Wes-

terlund-Kapnas. Denna intervju kompletterar undersökningen av evenemangens 

ämnen och är inte en del av bibliotekarieintervjuerna som beskrivs i avsnittet nedan.  

Intervjuer 

Jag har intervjuat fyra bibliotekarier som arbetar på biblioteken på Nordens hus och 

Nordisk kulturkontakt. På Nordisk kulturkontakt arbetar två bibliotekarier heltid 

och jag har därför intervjuat båda. Nordens hus har tre anställda bibliotekarier och 
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en biblioteksassistent som alla jobbar 75 procent eller mer. Där valde jag att inter-

vjua bibliotekschefen och valde en ytterligare bibliotekarie att intervjua efter ett tips 

från bibliotekschefen om vilken av de andra bibliotekarierna som kunde tänkas ha 

tid för en intervju.  

Intervjuerna har varit halvstrukturerade, vilket innebär att frågorna inte har haft 

precis samma form och ordning i varje intervju (David & Sutton 2016, s. 113). Jag 

har valt denna typ av intervju för att kunna anpassa intervjun efter intervjusubjektets 

svar och ställa följdfrågor, samt för att kunna lägga till frågor till bibliotekarierna 

som intervjuats senare baserat på tidigare intervjuer och resultat från undersökning-

ens andra delar. Målet med detta har varit att få fylligare svar. Detta gör att det inte 

går att jämföra intervjuerna rakt av, fråga för fråga. Det har jag inte sett som ett 

problem eftersom jag är mer intresserad av bibliotekarierna som grupp än att ställa 

deras svar mot varandra.  

Frågorna har haft olika grad av standardisering. Jag har inlett intervjun med 

mer slutna frågor för att få information om intervjupersonens situation, men sedan 

gått över till frågor som ger öppna svar för att få intervjupersonerna att berätta mer 

fritt (David & Sutton 2016, s. 113). 

Intervjuerna är inte heller helt jämförbara med varandra eftersom jag redan kän-

ner bibliotekarierna på Nordisk kulturkontakt där jag har haft praktik. Det ser jag 

däremot inte som ett stort problem för undersökningen eftersom syftet inte är att 

jämföra hur det är att jobba på det ena biblioteket jämfört med det andra, utan att få 

olika exempel på hur bibliotekarier på dessa arbetsplatser resonerar kring verksam-

heten. Deras beskrivningar kompletterar den officiella, skriftliga presentationen av 

biblioteken och institutionerna med en personlig bild av dem, exempel på hur syftet 

med nordiska bibliotek kan beskrivas och vilka anledningar personer i olika situat-

ioner och på olika platser anger för att vara intresserade av att arbeta där.  

Jag har frågat bibliotekarierna hur länge de har arbetat på biblioteket och om 

de har arbetat inom nordiskt samarbete tidigare för att få grundläggande bakgrunds-

information. Sedan har jag bett dem sammanfatta bibliotekets verksamhet, för att 

få deras bild av vad verksamheten går ut på. Jag frågade dem om vilka arbetsupp-

gifter de tycker är roligast respektive viktigast, för att få dem att beskriva sina egna 

arbetsuppgifter snarare än bibliotekets verksamhet mer övergripande. Svaren visar 

vilka uppgifter de värderar högt av olika anledningar, och vad som är ”viktigt” ger 

utrymme för tolkning. Jag frågade även hur de blev intresserade av att jobba på just 

deras arbetsplats, alltså vad som lockade dem personligen till biblioteken i det nor-

diska samarbetet som arbetsplats. Jag bad också om deras syn på poängen med att 

ett nordiskt bibliotek ska finnas i Helsingfors respektive Reykjavik. På så sätt fick 

informanterna chans att berätta om sin syn på meningen med institutionen, inte bara 

för dem själva personligen, utan i det omgivande samhället.  

I de senare intervjuerna har jag lagt till ytterligare frågor för att få med biblio-

tekariernas syn på programverksamheten och resonera kring litteraturens ämnen i 
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relation till anskaffning. Jag har även gett intervjupersonerna chansen att lägga till 

något de själva vill berätta om i slutet av intervjun.  

Jag har alltså inte följt ett strikt frågeschema, men varit klar över vilka aspekter 

jag vill ta upp i intervjun. Under samtalets gång har jag ställt följdfrågor och frågat 

vidare om informanten har nämnt något som har verkat särskilt intressant.  

Jag har gjort alla intervjuer över telefon och spelat in samtalen direkt i telefo-

nen. Tack vare detta har jag kunnat fokusera på att lyssna och att jag har kunnat se 

mina frågor samtidigt, utan att behöva tänka på vilka signaler jag ger med min blick, 

mitt ansiktsuttryck eller annat kroppsspråk. För intervjupersonerna blir det också 

som ett vanligt telefonsamtal, utan att de märker av någon inspelningsutrustning 

som kan göra dem mindre avslappnade. Det handlar inte om att dölja att samtalet 

spelas in, eftersom de har vetat om detta på förhand och frivilligt deltagit i en inter-

vju som de har blivit informerade om ska användas till min uppsats. Jag har snarare 

försökt undvika att inspelningstekniken blir ett störande inslag. Videosamtal istället 

för vanliga telefonsamtal hade kunnat ge mer information om informanternas 

kroppsspråk, men kanske även fått intervjupersonerna att känna sig observerade 

och mindre avslappnade. Intervju på plats hade varit optimalt eftersom tekniken 

inte stör på samma sätt och samtalet blir mer naturligt, men eftersom intervjuperso-

nerna befann sig i olika länder var det inte möjligt att genomföra. 

Som intervjuare har jag försökt att ställa frågorna neutralt men spontana följd-

frågor och klargörande frågor har naturligtvis inte kunnat vara lika välplanerade 

som mina förberedda frågor. Dessutom inser jag att intervjupersonernas bild av mig 

kan påverka deras svar. Båda intervjusubjekten på NKK har lärt känna mig under 

min praktikperiod på biblioteket där, medan jag inte har lärt känna bibliotekarierna 

på NH som jag intervjuade. De känner däremot till att jag tidigare har arbetat på 

Nordens hus bibliotek.  

För att få en överblick över intervjuerna har jag transkriberat dem, men valt en 

relativt grov transkriptionsnivå. Eftersom jag är intresserad av innehållet i uttalan-

dena har det varit viktigast att göra intervjuerna läsliga, inte att dokumentera alla 

samtalsaspekter i text. Jag har vid behov kunnat gå tillbaka till inspelningarna men 

fokus för analysen ligger inte på relationen mellan mig som intervjuare och inter-

vjusubjektet, så jag har inte ansett det vara nödvändigt att beskriva turtagning, över-

lappningar, pauser och liknande i transkriptionen.  

När jag citerar mina intervjupersoner har jag översatt de uttalanden som har 

gjorts på andra språk till svenska för att undvika att avslöja deras identitet. Anony-

miseringen har gjorts eftersom dessa intervjuer delvis handlade om bibliotekarier-

nas personliga uppfattningar och erfarenheter, till skillnad från evenemangsrådgi-

varen som intervjuades helt och hållet i sin yrkesroll. Jag har även gjort mindre 

språkliga justeringar som anpassar talspråket till skriftspråk för att underlätta för-

ståelsen av citaten. Bibliotekarierna som citeras kallas B1 (Bibliotekarie 1), B2 och 
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så vidare för att anonymisera dem och jag har av samma anledning valt att inte 

koppla ihop uttalandena med bibliotekariernas arbetsplats och land.  

Metoder för analys av intervjuer 

Jag har valt att analysera intervjuerna med en fenomenografisk metod, eftersom jag 

är intresserad av olika personers uppfattningar och variationen i deras svar. Det är 

bibliotekariernas uppfattningar av institutionerna som är intressanta snarare än de-

ras exakta formuleringar och ordval.  

Ett fenomenografiskt synsätt innebär att man utgår från att individer uppfattar 

världen på skilda sätt och att det alltså finns en variation i hur de förstår och erfar 

företeelser. Det är dessa uppfattningar som intresserar en fenomenografisk forskare. 

En och samma företeelse uppfattas alltså på en rad olika sätt, och detta spektrum av 

uppfattningar kallas utfallsrum (Dahlgren & Johansson 2015, s. 162–163).  

Fenomenografin utvecklades på 1970-talet av pedagogen Ference Marton och 

hans kollegor vid Göteborgs universitet och handlar som sagt om uppfattningars 

variation, vilket kan visa sig både i vad någon väljer att prata om och hur personen 

pratar om det (Larsson & Holmström 2007, s. 56). Marton beskriver själv fenome-

nografin som ett komplement till andra typer av forskning. Den fenomenografiska 

forskningen syftar till att beskriva, analysera och förstå erfarenheter (Marton 1981, 

s. 180). Han anser att fenomen generellt upplevs eller åtminstone konceptualiseras 

på ett relativt begränsat antal sätt och att det därför finns en nivå mellan det allmän-

mänskliga och det helt individuella där det finns olika sätt att tänka och uppleva, 

samt att den nivån är intressant att undersöka (Marton 1981, s. 181).  

Om forskaren lyckas undersöka de här kategorierna av hur personer upplever 

något finns det två sätt att se på resultatet. Resultatet kan sägas vara å ena sidan 

kategorierna i sig själva – vilka typer av uppfattningar finns det? Å andra sidan kan 

man utröna ett kvantitativt resultat, alltså hur många individer som sällar sig till de 

olika typerna eller kategorierna (Marton 1981, s. 195). Jag intresserar mig främst 

för den första typen av resultat i min undersökning, även om jag ser en avvikande 

uppfattning som ett intressant resultat. Att försöka kvantifiera resultaten mer än så 

är fruktlöst i en undersökning av så få personers uppfattningar.  

Efter att ha genomfört intervjuerna, transkriberat dem och läst igenom dem 

hade jag en tydlig bild av vilka synsätt som fanns bland intervjupersonerna och 

vilka teman som återkom i materialet. Jag har inspirerats av steg-för-steg-beskriv-

ningarna av fenomenografiska metoder som presenteras av Dahlgren & Johansson 

(2015) och Larsson & Holmström (2007) men jag har inte följt någon sådan be-

skrivning till punkt och pricka. Jag började istället med att koka ner intervjuperso-

nernas löpande tal till konkreta påståenden, likt den meningskoncentrering som be-

skrivs av Kvale och Brinkmann (2009, s. 221–223). Enligt deras beskrivning inne-

bär meningskoncentrering att man ”drar samman intervjupersonens yttranden till 

kortare formuleringar”, vilket är vad jag har gjort (Kvale & Brinkmann 2009, s. 
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221). Detta steg i analysen använde jag för att lättare kunna kategorisera uppfatt-

ningarna. Jag kunde också lättare se om någon uppfattning som uttrycktes i sam-

band med ett ämne eller en fråga också sa något om ett annat ämne i intervjun som 

helhet.  

När jag hade kategoriserat de koncentrerade påståendena jämförde jag dem 

med varandra och gick tillbaka till mina transkriptioner för att läsa hur uppfatt-

ningar jag hade placerat i samma kategori hade uttryckts av intervjupersonerna. I 

detta skede framträdde mönster i uppfattningarna tydligare. 
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Analys 

I detta kapitel presenteras resultat och analyser från mina undersökningar av pre-

sentationstexterna av Nordens hus och Nordisk kulturkontakt, undersökningen av 

institutionernas evenemangsbeskrivningar och intervjuer med bibliotekarier som 

arbetar på institutionerna.  

Analysen av presentationstexterna visar hur institutionerna framställer sig 

själva i sin utåtriktade kommunikation, analysen av evenemangsbeskrivningarna 

visar hur programverksamhetens ämnen bidrar till att skapa institutionens identitet 

och analysen av intervjuerna med bibliotekarierna visar deras uppfattningar om 

verksamheten, anledningar att välja dessa arbetsplatser och syftet med de nordiska 

biblioteken. Undersökningen inkluderar alltså både uttalanden där någon represen-

terar organisationen (det vill säga att organisationen framstår som avsändare) och 

uttalanden om organisationen av individer. Tillsammans belyser dessa analyser 

olika aspekter av bibliotekens representationer av identitet och identitetsskapande 

aktiviteter, vilket är undersökningens syfte. För varje delundersökning finns en 

sammanfattande diskussion och en mer djupgående diskussion finns i nästa kapitel. 

Alla översättningar av citat ur mitt material som förekommer i detta kapitel är 

mina egna. För att undvika att störa läsningen anger jag inte formella referenser till 

mitt källmaterial löpande i texten, när det är uppenbart vilken källa som åsyftas. 

Presentationstexter 

Här presenterar jag mina analyser av Nordens hus och Nordisk kulturkontakts re-

spektive texter om dels institutionen som helhet, dels biblioteket. Först beskrivs 

diskursens textnivå som har undersökts med hjälp av beskrivning på ordnivå, sats-

nivå och textens struktur som helhet. Sedan redogör jag för den diskursiva praktiken 

som hänger ihop med tolkningsstadiet i analysen. Som jag har förklarat i metodka-

pitlet behandlas det högsta stadiet, som rör sociala praktiker, i diskussionskapitlet. 

Till sist redogör jag för analysen av legitimeringar.  

Diskursanalys på textnivå 

Diskursanalysen på textnivå består av beskrivningar av texternas vokabulär, gram-

matik och struktur. Här presenteras dessa aspekter av texterna, uppdelat efter text.  

Nordisk kulturkontakt 

I texten om Nordisk kulturkontakt används styrka som måttstock för mycket som 

inte har med egentlig fysisk styrka att göra. Nordiska intressen ska förstärkas av det 

nordiska samarbetet, konst och kultur kan stärka bildning och diskussion och man 
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ska gynna ett starkare Norden. Klassifikationen som används för biblioteket och 

kulturcentret är att de är unika, de enda med nordisk inriktning i landet. Kulturpro-

jekten och evenemangen mäts istället i antal. NKK väljer att skriva om det ”offici-

ella nordiska samarbetet” istället för bara Nordiska ministerrådet och använder där-

med de positivt laddade orden ”officiell” och ”samarbete”. Sammanslagningen av 

Nifin och Kulturkontakt Nord beskrivs som att de ”gick samman” vilket låter fri-

villigt och autonomt. Metaforen ”kultur i kärnan av det nordiska samarbetet” fram-

ställer det nordiska samarbetet som något naturligt och organiskt. Denna bild för-

stärks av ordvalet att Nordisk kulturkontakt ”föddes” istället för ”grundades” eller 

liknande. 

Nordisk kulturkontakt själva framställs som mycket aktiva i texten och admi-

nistrerar, driver, ordnar, förstärker, främjar med mera. Det officiella nordiska sam-

arbetet framställs mer passivt. Det ”sker” och ”arbetet görs”. I texten används både 

”vi” och ”Nordisk kulturkontakt” om institutionen. 

Nordisk kulturkontakts bibliotek 

Verben som används med NKK eller biblioteket som aktör i texten om Nordisk 

kulturkontakts bibliotek signalerar inte lika mycket framåtanda som i texten om 

NKK. Man ”upprätthåller”, ”ordnar” och ”erbjuder” snarare än ”driver” eller ”för-

stärker”. Tilltalet är välkomnande och inbjudande och kulturcentret beskrivs som 

ett vardagsrum. Själva ordet ”välkommen” används flera gånger och ”slå dig ner” 

passar också in i det artiga tilltalet. Genom att beskriva det som ”lättillgängligt” och 

”för alla” framställs det även som en inkluderande plats. Metaforen ”i hjärtat av 

Helsingfors” är ytterligare en hänvisning till det organiska och naturliga.  

I denna text används du-tilltal, till skillnad från texten om NKK. Textens ”du”, 

det vill säga läsaren och den tänkta användaren, är återkommande agent i texten och 

det beskrivs framförallt vad denna person kan göra. Personalen är inte närvarande i 

texten utan det är själva institutionen, biblioteket och ungdomsavdelningen som 

agerar. ”Vi” används även här men hänvisar inte till biblioteket utan till Nordisk 

kulturkontakt som helhet. Många uttryck för tillägg finns i texten, som ”också”, 

”även”, ”förutom … även …”, vilket tillsammans med textens fokus på utbud ger 

intryck av att biblioteket har mycket att erbjuda.  

Nordens hus 

Texten om Nordens hus handlar framförallt om Alvar Aalto och om Nordens hus 

som byggnad. Aaltos status betonas genom att han beskrivs som världsberömd, med 

att han hade en ”lang og omfattende karriere”, med mera. Kopplingar mellan arki-

tekturen och naturen återkommer i texten och byggnaden beskrivs målande, biblio-

teksrummet ”åbner sig overraskende” och ”ovenlyset strømmer generøst ned fra 

loftet”. Med sådana ordval framstår huset nästan som en levande varelse. Nordens 

hus framhåller också tradition och historia med formuleringar som hur huset ”fra 
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begyndelsen” har fungerat och ”lamper og andet inventar er stadig i produktion”. 

På så sätt framhålls inte bara historia utan även kontinuitet. Biblioteket tas kort upp 

i denna text och beskrivs först som rum, alltså även här är perspektivet arkitekto-

niskt. Sedan presenteras utbudet som klassificeras i antal titlar och i medietyper.  

Personerna som fungerar som agenter i texten är Alvar Aalto och direktören 

Mikkel Harder, medan den tänkta besökaren som rör sig genom huset betecknas 

”man” eller undviks. 

Den isländska texten har efter ett liknande inledande stycke som den skandina-

viska texten en kort sammanfattning av husets olika delar eller verksamheter, det 

vill säga bibliotek, restaurang, utställningsutrymmen med mera. Den text som följer 

på inledningen utan ny rubrik i den skandinaviska texten är i stort en översättning 

av den isländska textens avsnitt ”Saga hússins” (”Husets historia”). Före detta 

stycke i den isländska texten kommer däremot ett avsnitt om Alvar Aalto, som i den 

skandinaviska texten presenteras kortare och efter beskrivningen av husets arkitek-

tur. Det sista avsnittet i den skandinaviska texten handlar om Mikkel Harder (direk-

tör för Nordens hus 2015–2018) som kommer från Danmark, men detta avsnitt sak-

nas i den isländska texten.  

Nordens hus bibliotek 

Liksom NKK:s bibliotek får man i texten om Nordens hus bibliotek redan i första 

stycket veta att biblioteket är till för alla. Tidigt i texten berättas även om biblio-

tekets historia, i linje med stilen i texten om NH. Biblioteket presenteras som unikt 

genom formuleringen att bibliotekets ”særkende er at her udelukkende findes litte-

ratur af nordiske forfattere” och att det har ”[e]t af landets største samlinger af nor-

diske film”. Tilltalet varierar genom texten och fastän reglerna inleds med du-tilltal 

i den första meningen, ”Du skal være 18 år for at få lånerkort til biblioteket”, saknar 

resten av uppräkningen du-tilltal och andra agenter än Nordens hus bibliotek. Me-

taforen ”husets hjerte” används om biblioteket och framställer därmed NH som en 

kropp där biblioteket är ett livsviktigt organ.  

Likt texten om NKK:s bibliotek framträder ingen personal i texten, men biblio-

teket självt finns som agent. Även här ”kan” användaren göra olika saker, även om 

tilltalet inte är konsekvent. ”Enkeltindivider [...] kan benytte bibliotket [sic]”, ”du 

kan gå in på Nordens Hus’ e-boksida” och ” [m]an kan låna en bok per vecka”. Det 

är alltså användarens handlingsutrymme som betonas även i denna text.  

En väsentlig del av texten om biblioteket handlar om e-böcker. Trots att tjäns-

tens utveckling beskrivs finns ingen aktör, utan ”utlån [...] började” och ”planer [...] 

finns” på att utöka utbudet.  

Barnbiblioteket beskrivs kort med att det finns olika typer av litteratur och ak-

tiviteter, utan händelser eller agent. Däremot kan skolor och andra grupper ”bestille 

besøg og rundvisning”, vilket ansluter till en försäljningsdiskurs.  
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I den isländska texten är bibliotekets öppettider placerade högst upp på sidan, 

men kommer först senare i den skandinaviska texten. Bibliotekets regler är en del 

av inledningen på skandinaviska men får ett eget avsnitt längre ned i texten på is-

ländska. I övrigt motsvarar textens delar varandra förutom att delarna om artotek 

och e-böcker kommer i omvänd ordning. 

Analys av diskursiv praktik 

Nordens hus och Nordisk kulturkontakts presentationstexter har de respektive or-

ganisationerna som avsändare, även om de i förlängningen också representerar Nor-

diska ministerrådet och det officiella nordiska samarbetet i stort. Jag har inte någon 

djupare insyn i produktions- eller konsumtionsprocesserna av dessa texter, men 

man får anta att texterna i första hand riktar sig till personer som är intresserade av 

att besöka institutionerna eller använda deras tjänster på något sätt. Man kan också 

anta att de ska skapa en bild av institutionerna som även Nordiska ministerrådet är 

nöjda med som moderorganisation. 

Nordisk kulturkontakt 

Presentationstexten av NKK är beskrivande och redogör för institutionens verksam-

het, det nordiska samarbetet och institutionens historia. Diskursen liknar presentat-

ioner av myndigheter, stiftelser och liknande. Den är alltså inte säljande utan redo-

gör för institutionens plats i ett större organisationssammanhang och institutionens 

syfte. Texten länkar vidare till kontaktuppgifter till NKK och avslutar med att länka 

till en text om det nordiska samarbetet på Norden.org. Det tas inte för givet att 

textens läsare känner till det officiella nordiska samarbetet eller ser kultur och konst 

som en naturlig del av de nordiska ländernas samarbete. Däremot förklaras det inte 

vidare i texten varför Norden ska marknadsföras i världen eller varför det är viktigt 

att nordisk kultur finns i Finland.  

Nordisk kulturkontakts bibliotek 

Presentationen av NKK:s bibliotek knyter an till helt andra diskurser genom att ha 

en vänskaplig ton, vara inbjudande och personifiera institutionen och läsaren. På så 

sätt närmar den sig en samtalsdiskurs eller inbjudan. Även om tilltalet är personligt 

framträder inga personer förutom läsaren. Det är biblioteket eller institutionen som 

fungerar som avsändare. De många hänvisningarna till olika typer av material som 

finns till utlåning gör däremot att texten också blir mer säljande. Utgångspunkten 

är att textens mottagare vill få tillgång till bibliotekets medier, i första hand skön-

litteratur, och/eller biblioteksrummet för arbete eller avkoppling. Texten hänvisar 

inte till institutionen som helhet eller ett större organisatoriskt sammanhang, utan 

placerar bara biblioteket i kulturcentret som i sin tur ligger i Helsingfors. Texten 

avslutas med en länk till ett dokument med bibliotekets låneregler och kontaktupp-

gifter.  
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Nordens hus 

Nordens hus presenteras i första hand som byggnad och i andra hand som institution 

i presentationstexten. Diskursen hör närmast hemma i en turistbroschyr. En stor del 

av texten handlar om husets fysiska egenskaper och besökarens upplevelse av arki-

tekturen. Bibliotekets utbud nämns helt kort, men snarare som en fortsättning på 

beskrivningen av hur imponerande det är än på ett säljande sätt. Presentationen an-

vänder Alvar Aaltos auktoritet som välkänd nordisk arkitekt för att ge tyngd åt be-

skrivningen av huset. Denna typ av beskrivning av institutionen skiljer sig alltså 

mycket från beskrivningen av Nordisk kulturkontakt. Det är inte bara den skandi-

naviska versionen som presenterar NH på detta sätt, utan även den isländska texten 

om institutionen fokuserar på byggnaden på ett marknadsförande sätt. Skillnaden 

kan förklaras med att NKK inte finns i en separat byggnad som NH gör och inte 

heller har anknytningen till en plats som kommer av att institutionen har funnits i 

samma lokaler under lång tid. NH har till skillnad från NKK funnits på samma plats 

sedan grundandet och behållit samma namn genom tiderna. Institutionerna har 

alltså olika förutsättningar att fungera som symboler eller ikoner i sina städer och 

ses som turistmål för inhemska och utländska besökare.  

Nordens hus bibliotek 

Även på NH har bibliotekets presentationstext en helt annan ton än presentationen 

av institutionen som helhet. Här finns praktisk information om bibliotekets utbud, 

vem som kan använda biblioteket och villkor för lån. Tilltalet är inte lika vänskap-

ligt som på NKK:s bibliotekssida och man vacklar mellan ett personligt tilltal och 

beskrivningar där låntagaren omtalas i tredje person. Texten inleds i liknande turist-

inriktad stil som presentationen av NH, men blandar sedan diskurser som lista över 

regler, steg-för-steg-instruktion, historisk redogörelse för artotekets tillkomst och 

säljande diskurs när barnbiblioteket presenteras. Denna splittrade stil tyder på en 

mindre tydlig identitet än den Nordens hus har som helhet. Biblioteket verkar 

hamna i kläm genom att å ena sidan vara en del av det ikoniska Nordens hus och å 

andra sidan ha förväntningar på sig som bibliotek att vara tillgängligt och erbjuda 

praktisk information om hur läsaren kan använda biblioteket.  

Legitimering 

Jag har undersökt vilken typ av legitimeringar som används i presentationstexter 

om Nordisk kulturkontakt och Nordens hus, där de själva är avsändare.  

Nordisk kulturkontakts text ”Om oss” inleds med en kort presentation av vad 

Nordisk kulturkontakt är, var det ligger, den nordiska kontexten och verksamhetens 

delar. Sedan förklaras det officiella nordiska samarbetet. I följande stycke legitime-

rar NKK kultur som en del av nordiskt samarbete med hjälp av flera olika legitime-

ringstyper. De hänvisar till tradition, alltså en sorts auktoritetslegitimering, genom 

att berätta att kultur alltid har varit en del av det officiella nordiska samarbetet. Hit 
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kan även påpekandet om att nordisk kulturverksamhet har funnits på Sveaborg ”re-

dan från 1970-talet” räknas.  

Moralisk legitimering genom evaluering används också, genom att berätta att 

konst och kultur är en del av ett ”gott liv”. Andra moraliska legitimeringar är mindre 

uppenbara. Som van Leeuwen påpekar kan adjektiv kommunicera konkreta egen-

skaper och samtidigt innebära en positiv värdering (2008, s. 110). Jag vill argumen-

tera för att detta gäller för egenskapen ”unik” i de nordiska institutionernas fall. I 

NKK:s beskrivning av sig själva framhåller de att de har ”landets enda nordiskt 

inriktade bibliotek” och i texten om biblioteket beskrivs mötesplatsen som ett ”unikt 

nordiskt vardagsrum”. Även Nordens hus använder denna typ av beskrivningar. På 

isländska berättas på sidan om huset att man har ”markað sér sérstöðu í íslensku 

menningarlífi” (”skapat sig en särställning i isländskt kulturliv”) med ett ”einstakt 

bókasafn, sem lánar út bókmenntir eingöngu á norrænum tungumálum” (”unikt 

bibliotek, som endast lånar ut böcker på nordiska språk”). Även bibliotekets egen 

sida beskriver att bibliotekets ”särdrag” (”særkende”/”sérstaða”) är att allt bestånd 

är på något av de nordiska språken.  

NKK använder även instrumentell rationalisering genom att förklara att det 

nordiska samarbetet ”syftar till att förstärka nordiska och regionala intressen och 

värderingar samt att gynna ett starkare Norden i världen” och att konst och kultur 

stärker ”bildning och diskussion mellan människor” och främjar ”skapande och kri-

tiskt tänkande”. Samma typ av legitimering används för att legitimera just NKK:s 

verksamhet genom att beskriva deras uppgift med positivt laddade ord. NKK ska 

”förstärka och främja nordiskt kultursamarbete” och ”ge synlighet till intressant och 

aktuell nordisk kultur”. Konst och kultur är enligt texten en ”integrerad del av ett 

fungerande samhälle” vilket jag ser som en teoretisk legitimering tillsammans med 

påståendet att de uppräknade egenskaperna hos kultur är ”förutsättningar för ett 

hållbart och demokratiskt samhälle”.  

Texten som beskriver Nordisk kulturkontakt innehåller flest legitimeringar av 

de texter jag har undersökt. Flera olika legitimeringstyper används för att förklara 

inte bara poängen med Nordisk kulturkontakt utan kultur i det nordiska samarbetet 

överlag.  

Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis visar mina analyser av presentationstexterna att Nordisk kul-

turkontakt framställer sig själva som aktiva och värderar effekterna av sin verksam-

het i styrka och mängd. Institutionens plats i det nordiska samarbetet får utrymme i 

texten och det nordiska samarbetet legitimeras men beskrivs i mer passiva ordalag. 

Kultur överlag legitimeras på flera olika sätt liksom kultur som en del av det nor-

diska samarbetet. Nordiskt samarbete framställs som ett verktyg för att bilda män-
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niskor, få dem att tänka kritiskt och främja diskussion. Nordisk kulturkontakt syss-

lar alltså inte endast med kultur för kulturens egen skull utan fungerar som ett in-

strument för att marknadsföra Norden och påverka samhället.  

Av de fyra huvudtyperna av legitimering använder de nordiska institutionerna 

tre – alla utom mytopoesis. Det innebär att olika typer av argument för verksam-

heten kombineras. Mytopoesis hänger ihop med andra texttyper än de övriga legi-

timeringstyperna, eftersom det inte är en typ av legitimering som passar in i en 

argumenterande text. För att legitimera något genom en berättelse om ett lyckat 

händelseförlopp måste själva texten vara berättande. 

Texten om Nordisk kulturkontakt är myndighetsliknande. NKK:s bibliotek har 

istället ett personligt tilltal och är välkomnande och inkluderande. Utbudet fram-

ställs som brett. Nordens hus framställer sig själva i första hand som en arkitekto-

niskt vacker byggnad. Texten liknar en turistbroschyr och använder Alvar Aaltos 

auktoritet som tyngd. Inte bara den skandinaviska texten är upplagd på detta sätt, 

utan även den isländska texten fokuserar på byggnaden och Aalto. Det tyder på att 

sättet att beskriva byggnaden inte bara riktar sig till utländska turister utan att man 

också vill att inhemska besökare ska se byggnaden som en ikon.  

NH:s bibliotek blandar flera olika diskurser och berättar förutom om utbudet 

även om historia, e-boksutlåning och ger större plats åt sina låneregler. Att texten 

är splittrad på detta sätt kan tyda på en pågående förändring eller att bibliotekets 

roll är otydlig. Avsnittet om e-böcker, det enda digitala materialet biblioteket lånar 

ut, sticker ut genom att vara på svenska i en i övrigt dansk text, som inklistrad i 

efterhand. NKK:s bibliotekssida presenterar inga digitala medier för utlån över hu-

vud taget.  

Det finns alltså varken en gemensam diskurs i presentationerna inom institut-

ionerna eller för bibliotekens presentationer över institutionsgränserna. Biblio-

tekens texter har det gemensamt att de erbjuder mer praktisk information för en 

tänkt besökare än vad de allmänna presentationerna gör. Biblioteken framhåller 

kultur snarare än utbildning när de beskriver vad besökare kan göra och låna hos 

dem. Bristen på enhetlighet i institutionernas presentationstexter går stick i stäv mot 

idéer om ”branding”, där ett enhetligt och lättsmält budskap ska förmedlas. Institut-

ionerna marknadsförs i texterna, men inte på samma sätt eller som delar av den 

större enheten ”Nordens hus och institut”.  

Alla de fyra texterna framställer i någon mån institutionerna eller biblioteken 

som unika. Att det är positivt och viktigt att framhålla att man är unik verkar alltså 

vara något genomgående för dessa institutioner, vilket kan kopplas till tanken om 

nordisk exceptionalism. NH och NKK bidrar till bilden av att det är nordiskt att 

vara och vilja vara unik.  
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Evenemang 

Evenemangsanalysen innefattade evenemang från år 2018 i kategorin ”föreläs-

ningar och seminarier” respektive ”konferencer og møder” på Nordisk kulturkon-

takt och Nordens hus, som de presenteras i evenemangsbeskrivningarna i webbka-

lendarierna. I detta avsnitt presenterar jag först vilka ämnen som är vanligast i in-

stitutionernas evenemang, sedan presenterar jag evenemangen med de vanligaste 

ämnena mer detaljerat och ger exempel på vilken typ av evenemang det rör sig om.  

De evenemang som uppfyllde kriterierna var 25 till antalet på NKK och 76 på 

NH. Det hänger ihop med att Nordens hus helt enkelt har en mer omfattande pro-

gramverksamhet, men kan också ha påverkats av hur evenemangen har kategorise-

rats av institutionerna. Antalet ämnesord jag har identifierat i institutionernas pro-

gramverksamhet totalt har påverkats av den här skevheten. Antalet ämnesord totalt 

är 40 för NKK och 80 för NH.  

Återkommande ämnen i NKK:s programverksamhet var framförallt litteratur, 

miljö och hållbar utveckling och jämställdhet. Andra ämnen som förekom mer än 

en gång var demokrati, film, konst, politik, språk och teater. Utöver de nordiska 

länderna fanns regioner och självstyrande områden i Norden med, t.ex. Sápmi, 

Åland och Färöarna. Även andra europeiska länder fanns med, men utanför Europa 

endast USA. 

Ämnena som var vanligast förekommande på NH var miljö och hållbar utveckl-

ing, litteratur och politik. Det är alltså ämnen som också är bland de vanligare på 

NKK. Andra återkommande ämnen är konstformer och kreativa näringar: film, de-

sign, musik, mat och konst. Angränsande ämnen till politik återkommer också: nor-

diskt samarbete, internationellt samarbete, demokrati, jämställdhet, utrikespolitik 

och försvarspolitik. Utbildning och historia återkommer också som ämnen, samt 

naturvetenskap, teknologi och hav. 

Även bland Nordens hus evenemang var nordiska länder de vanligast förekom-

mande, men USA var här ett av de vanligast förekommande länderna. Flera ut-

omnordiska europeiska länder fanns med, och sammanslutningarna EU och NATO 

återkom flera gånger vardera. Länderna utanför Europa var, med USA som undan-

tag, länder i Asien.  

Ämnena ”politik” och ”demokrati” grundas på begrepp som kan tolkas olika 

och har i vissa fall överlappat varandra. Valet av ämnesord har dels påverkats av 

vilka ord som har använts i beskrivningen av ett evenemang, exempelvis ”Desin-

formation, medier og demokrati", dels av om evenemanget handlar om konkreta 

politiska frågor eller om rättigheter, gruppers möjligheter att delta i samhället på 

lika villkor och liknande.  
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Tabell 1. De vanligaste ämnesorden som inte är länder eller internationella allianser, när alla äm-
nesord för programverksamheten under 2018 i de valda kategorierna från Nordens hus och Nordisk 
kulturkontakt slås samman. Antal förekomster inom parentes.  

De vanligaste ämnesorden för Nordens hus och Nordisk kultur-

kontakt sammanlagt 

miljö och hållbar utveckling (23) jämställdhet (6) 

litteratur (17) musik (6) 

politik (10) självständighet (6) 

film (9) internationellt samarbete (5) 

design (7) konst (5) 

naturvetenskap (7) mat (5) 

nordiskt samarbete (7) teknologi (5) 

demokrati (6)  

Evenemang om miljö och hållbar utveckling 

Evenemangen som handlar om miljö och hållbar utveckling spänner över många 

olika aspekter av miljöfrågor och tar bland annat upp mat, arkitektur, färdmedel och 

mode. Kopplingen till Norden är i många fall uttalad. I beskrivningen av Nordisk 

kulturkontakts evenemang ”Världen i byn: Generation 2030” skrivs det ut på föl-

jande sätt: ”Välkomna att lyssna på de ungas syn på Nordens roll i främjandet av 

hållbar utveckling!” (min kursivering). Det kan också handla direkt om nordiska 

projekt, som på ”Folkemødet Lýsa 2018 – Hofi Akureyri” som medarrangerades av 

Nordens hus där statsminister Katrín Jakobsdóttir presenterade de nominerade till 

Nordiska rådets miljöpris. I andra fall presenteras miljöfrågorna ur en viss befolk-

nings synvinkel, som evenemanget ”Världen i byn: Globaliseringen utmanar lokala 

livsstilar” på NKK där globala förändringar presenteras ur samers och färöingars 

synvinkel eller ”Slow Food: Samisk Julemad” på NH där trenden slow food relate-

ras till traditionell samisk mat. I flera fall är den nordiska vinkeln att en person från 

ett annat nordiskt land eller som är expert på ett annat nordiskt land deltar.  

I vissa fall presenteras ingen nordisk koppling i beskrivningen av ett evene-

mang. Exempel på detta är Nordens hus evenemang ”Et hav af plastik – doku-

mentarvisning og diskussion” och ”Juleworkshop: gjenbruks julepynt!”, alltså en 

filmvisning med efterföljande diskussion och en pysselstund riktat till familjer med 

barn. Nordisk kulturkontakts miljöevenemang med svagast nordisk koppling i be-

skrivningen av evenemanget är ”Stoppi kestämättömille kulutusjuhlille”, ett evene-

mang på ”Black Friday”-dagen där konsumtionshetsen kritiseras och motrörelsen 

”En köpfri dag” presenteras. Evenemangsbeskrivningen avslutas däremot med in-

formation om att Nordiska ministerrådet prioriterar hållbar konsumtion och pro-

duktion och vill genomföra Agenda 2030 i de nordiska länderna.  
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Litteraturevenemang 

Evenemangen med ämnet litteratur är till exempel besök av författare, som ”For-

fatteraften med Vigdis Hjorth” på Nordens hus och ”Nordisk litteratur på Helsing-

fors bokmässa”. Där bjöds författarna och illustratörerna som nominerats till Nor-

diska rådets litteraturpris in till Helsingfors bokmässa och mingel på Nordisk kul-

turkontakt. Just besöken av de nominerade var en av årets mest omfattande litterära 

händelser på NKK, medan barnlitteraturfestivalen Mýrin (”Myren”) var ett av Nor-

dens hus största litterära evenemang. Festivalen innehöll aktiviteter och upplevelser 

för barn men också föreläsningar och diskussioner riktade till vuxna som är intres-

serade av barnlitteratur. 

Andra typer av litteraturevenemang som förekommer på NKK och NH är före-

drag av experter på litteratur, exempelvis ”Creative writing: ‘Litterær nonfiktion’” 

på NH där själva genren i titeln diskuteras och evenemangen ”Samisk litteratur i 

dag” och ”Kurdisk litteratur i Norden i dag” på NKK. Situationen för litteratur på 

de samiska språken presenteras av en forskare och översättare medan den kurdisk-

språkiga litteraturen i Norden presenteras av författaren till en rapport i ämnet i det 

andra evenemanget. Bland litteraturevenemangen finns också presentationer av 

fackböcker där författarna berättar om ett ämne baserat på böcker de har skrivit. 

Exempel på detta är ”Bogpræsentation: ‘Jakobína fra Snæfellsnes. En nordisk kvin-

desaga’” på Nordens hus och ”Sibiriska erfarenheter” på Nordisk kulturkontakt. 

Det finns också litterära inslag i evenemang som inte har huvudtemat litteratur, till 

exempel högläsning av en författare på firandet av Nordens dag på NH.  

Evenemang om politik 

Flera av evenemangen som tar upp politiska frågor handlar om säkerhetspolitik. 

Evenemangen ”Small States and the New Security Environment (SSANSE)” och 

”Iceland’s External Affairs: Which world actors have and will provide Iceland with 

shelter?” på NH är exempel på det och tar bland annat upp Islands relation till 

NATO och EU. Nordiskt samarbete är också ett vanligt ämne om visar sig bland 

annat i att man låter politiker diskutera framtiden för nordisk välfärd och ökat sam-

arbete på Nordens hus evenemang ”Viden som virker i praksis – fremtiden i nordisk 

velferd og forslag til økt samarbeid” och att Islands statsminister presenterar rege-

ringens visioner för det nordiska samarbetet på ”Konference: 50 års nordisk kultur-

politik i Island i praksis”. Bland NKK:s evenemang finns ”Nordiskt samarbete på 

SuomiAreena” där man diskuterar ett förslag som ska tas upp på Nordiska rådets 

session och handlar om möjligheten för isländska och finska att få status som offi-

ciella samarbetsspråk.  

Val i andra nordiska länder tas upp i NH:s evenemang ”Valg i Grønland” och 

”Folkemødet Lýsa 2018 – Hofi Akureyri”. Inför valet på Grönland hålls en diskuss-

ion med några experter och det svenska riksdagsvalet diskuteras som en del av Lýsa. 
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På Island diskuteras även en lokal politisk fråga. Det är evenemanget ”Nýtt þjóðar-

sjúkrahús á betri stað eða viðbygging við Hringbraut?” som tar upp frågan om ett 

nytt sjukhus i Reykjavik och innefattar en paneldiskussion med lokalpolitiska par-

tier. 

Intervju med evenemangspersonal 

För att få en bättre bild av resonemangen bakom evenemangsverksamheten har jag 

intervjuat Hedvig Westerlund-Kapnas som är Nordisk kulturkontakts seniorrådgi-

vare i evenemangsteamet.  

Westerlund-Kapnas berättar att tanken med evenemangen från början var att 

främja de nordiska språken i Finland, medan dagens evenemangsverksamhet inte 

har språk som fokus i lika hög grad. Detta hänger ihop med det mer politiska upp-

drag som organisationen har fått i och med strategin för det nordiska kultursamar-

betets teman hållbarhet, mångkultur, barn och unga, kreativitet och digitalisering. 

Orsaken till att Nordisk kulturkontakt ordnar evenemang är därför numera till 

största del att lyfta fram de nordiska prioriteringarna, enligt Westerlund-Kapnas. 

NKK har också valt att fokusera på samtiden, det vill säga att lyfta fram sådant som 

är producerat de senaste två åren. Det framhåller Westerlund-Kapnas som ett val 

som har varit möjligt tack vare att institutionen har en tryggad ekonomi och därför 

inte är beroende av inträdesbiljetter, vilket alltså leder till att man inte behöver ar-

beta tillbakablickande med säkra kort. 

Westerlund-Kapnas ger uttryck för idén om det alltmer upplevelsebaserade 

biblioteket och säger att ”om man vill få in folk på bibliotek så ska man erbjuda 

komplement till de skrivna böckerna”. Bibliotek är inte som de har varit förr, och 

Nordisk kulturkontakt ska hänga med i den utvecklingen. Hon beskriver däremot 

evenemangen som punktsatsningar medan biblioteket är en kontinuerlig verksam-

het, och att det behöver finnas en balans mellan de två. De bör fungera i en sorts 

symbios där besökare av evenemangen även ska upptäcka biblioteket.  

Nordisk kulturkontakt hyr mycket sällan ut sina lokaler, berättar Westerlund-

Kapnas, men lånar ut lokaler åt projekt inom konst och kultur som har en nordisk 

profil eller projekt som behandlar de temaområden som institutionen ska lyfta fram 

enligt strategin eller ministerrådets ordförandelands program. Det räcker däremot 

inte om projektet inte har någon nordisk vinkel. Om ett projekt behandlar dessa 

teman men saknar nordisk koppling kan NKK i vissa fall hjälpa till att hitta en så-

dan. Det kan till exempel handla om att bjuda in personer från andra nordiska länder 

som arbetar med något liknande. Kopplingen behöver inte vara till flera länder i 

Norden, utan om det finns en anknytning till något annat nordiskt land än Finland 

så räcker det. Resonemanget är att man ska bredda uppfattningen om Norden i Fin-

land och påminna om att nordisk kultur är viktig och att det är en tillgång att känna 

till den, berättar Westerlund-Kapnas. Kvalitet är också något som är självklart att 

ta hänsyn till. NKK samarbetar gärna med andra och lånar ut lokaler till projekt 
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som kan komplettera det de tycker saknas i sitt eget program. Många av institution-

ens egna evenemang behandlar litteratur, eftersom det är det de är bäst på, deras 

kärnkompetens, säger Westerlund-Kapnas. Biblioteket och bibliotekarierna är en 

stor tillgång och lokalerna lämpar sig för den typen av evenemang.  

De fem områden som i strategin kallas teman kallar Westerlund-Kapnas för 

värderingar, eftersom det inte bara handlar om frågor som ska lyftas, utan även 

ställningstaganden i dessa frågor. NKK är absolut ingen värdemässigt neutral orga-

nisation, påpekar hon, men de representerar ingen politisk riktning eller parti. Ef-

tersom institutionen representerar alla de nordiska regeringarna kan de inte ta ställ-

ning på det sättet, utan följer samarbetsministrarnas generella riktlinjer. Riktlinjerna 

innebär värdemässiga ställningstaganden som i många fall är ”mycket mera tole-

ranta än de nationella”, med Westerlund-Kapnas ord. 

Sammanfattande diskussion 

Analysen av institutionernas evenemang visar att litteratur, miljö och hållbar ut-

veckling och politiska frågor var bland de vanligaste ämnena för föreläsningar och 

diskussioner på båda institutionerna. Demokrati och jämställdhet var också åter-

kommande, liksom olika konstformer och kreativa industrier. Andra ämnen som 

återkom var nordiskt och internationellt samarbete, länders självständighet och för-

svarspolitik. Även språk, utbildningsfrågor, historia, teknologi och naturvetenskap-

liga ämnen var återkommande. Flera av de vanligaste ämnena är politiskt priorite-

rade frågor som finns med i kultursamarbetets strategi (Nordiska ministerrådet 

2017b). Det tydligaste exemplet på detta är institutionernas fokus på miljö och håll-

bar utveckling, något som inte har en självklar koppling till konst och kultur. Att 

vara miljömedveten ses som något nordiskt och dessa frågor prioriteras tydligt i den 

politiska styrningen. Värt att påpeka är ändå att alla de vanligaste ämnena inte ver-

kar vara direkt hämtade från strategidokumentet eller vara direkt knutna till någon 

form av kultur. 

Den nordiska vinkeln på evenemangen kan innebära att man ser Norden som 

en helhet eller att ett visst land är i fokus. I vissa fall finns en koppling till det offi-

ciella nordiska samarbetet, i andra fall är det helt enkelt en person från ett annat 

nordiskt land som bidrar med en annan synvinkel eller kunskap.  

Representanten för Nordisk kulturkontakts evenemangsverksamhet lägger vikt 

på att evenemangen ska lyfta fram de prioriterade temana i ”Strategi för det nor-

diska kultursamarbetet 2013-2020” och program för ordförandeskapet i ministerrå-

det. Dessa teman innebär också värdemässiga ställningstaganden. Evenemangen 

ska också locka nya användare till biblioteket och bibliotek i allmänhet behöver nu 

för tiden arbeta upplevelsebaserat. NKK:s kärnkompetens inom evenemang är, en-

ligt Westerlund-Kapnas, litteratur. Man satsar på samtida kultur eftersom man har 

ekonomisk möjlighet att göra det och kompletterar utbudet på andra bibliotek som 

rider mer på sådant som redan är erkänt. 
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Westerlund-Kapnas påtalar också att ställningstagandena i kultursamarbetets 

strategi ofta är mer toleranta än de nationella genom att ta ställning för mångkultur. 

Den traditionella bilden av Norden som en befolkningsmässigt homogen region där 

minoriteter och invandrare osynliggörs motarbetas alltså av strategin.  

Nordens hus och Nordisk kulturkontakt erbjuder genom många av sina evene-

mang en arena för debatt och diskussion, vilket kan sägas vara en demokratifräm-

jande insats, särskilt i de fall där diskussionen handlar om samhällsfrågor. Tradit-

ionella biblioteksevenemang som fokuserar på läsning av och samtal om litteratur 

finns också med bland institutionernas evenemang, liksom andra sorters kultureve-

nemang. Till skillnad från folkbibliotek arbetar man däremot inte mot utanförskap 

i samhället med hjälp av verksamheter som läxhjälp, IT-handledning eller hjälp 

med att söka jobb.  

Intervjuer 

Här presenteras uppfattningar som uttryckts i intervjuer med bibliotekarierna på 

Nordens hus och Nordisk kulturkontakt. Som nämnt är bibliotekarierna anonymi-

serade och på grund av att de är så få på varje arbetsplats skriver jag inte heller ut 

vilket land de arbetar i. Jag har numrerat bibliotekarierna och benämner dem B1 

(Bibliotekarie 1), B2, och så vidare. Staden biblioteket ligger i kallas ”stad” (alltså 

Reykjavik respektive Helsingfors), ”språk 1” är landets majoritetsspråk (isländska 

respektive finska) och ”språk 2” är det skandinaviska språk som landets skolor 

främst undervisar i (danska respektive svenska). Av samma anledning har jag över-

satt alla citat till svenska när den intervjuade har talat ett annat språk under inter-

vjun.  

Vad gör biblioteket? 

När bibliotekarierna berättar om vad biblioteket de jobbar på gör är det vanligast 

att de tar upp utlån och material. De kopplar ofta dessa aspekter till att de arbetar 

med just litteratur på nordiska språk. B4 beskriver det genom att berätta att det finns 

en efterfrågan: ”Och så kommer de hit för att… många vill låna nordisk litteratur 

och då passar det att de kommer hit till oss.” B3 kopplar det istället till bibliotekets 

roll i samhället: ”... bibliotekets roll är den att vi ska ha nordisk litteratur i [stad].” 

B2 ger en mer praktisk beskrivning: ”Vi lånar ut böcker och vi har sju språk här, vi 

har inte böcker på [språk 1].” Andra återkommande teman är att man ger service 

till användare och ordnar evenemang. Det finns en bredd i svaren och andra funkt-

ioner som framkommer är att man jobbar med barn och unga, förmedlar kultur och 

erbjuder ett rum för läsning och studier. Endast en bibliotekarie nämner en intern 

funktion, katalogisering. Utfallsrummet är alltså stort i den här frågan, även om 

utlån av nordisk litteratur verkar vara centralt bland uppfattningarna.  
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Biblioteket omtalas som ett vanligt bibliotek av en av bibliotekarierna, medan 

en annan berättar om att biblioteket skiljer sig från de allmänna biblioteken genom 

att man har färre användare och att man bara har ny litteratur.  

Uppskattade arbetsuppgifter 

Två av bibliotekarierna berättar om förmedling av nordisk kultur, litteratur och nor-

diska språk när de berättar om vilka arbetsuppgifter de ser som viktiga eller roliga. 

Särskilt B3 har stort fokus på den här aspekten. Det handlar alltså delvis om ett 

intresse för Norden som ska förmedlas: ”För mig tycker jag att det viktigaste är att 

förmedla den nordiska kulturen i biblioteket. Hur man gör det, det är det som är kul 

att arbeta med.” Att uppmuntra kunskaper i skandinaviska språk är en annan aspekt 

som jag ser som en del av samma tema: ”Att få dem att förstå och inse att det är 

jätteviktigt att de läser den här [språk 2], att då blir Norden mycket större för dem 

också.” De två andra bibliotekarierna nämner alltså inte det nordiska när de pratar 

om arbetsuppgifter som de uppskattar.  

Flera bibliotekarier nämner att de uppskattar att arbeta med projekt, lära sig 

något nytt och utveckla arbetssätten, att det känns viktigt att nå ut till fler användare, 

att de uppskattar sina kollegor och att de tycker om att arbeta med barn. Några bib-

liotekarier tar upp administrativa uppgifter som inköp, budget och katalogisering.  

Det finns en bredd i uppfattningarna kring det här ämnet och det är inte själv-

klart att nordisk kultur eller litteratur nämns när bibliotekarierna berättar om vilka 

arbetsuppgifter de uppskattar.  

Hur uppstod intresset för jobbet och arbetsplatsen? 

Jag frågade bibliotekarierna om hur de blev intresserade av att jobba på de nordiska 

biblioteken. Två av dem tog självmant upp någon sorts intresse för Norden, medan 

de andra två berättade om andra aspekter som gjorde att de blev intresserade av 

jobbet. När jag följde upp deras svar med att fråga om det nordiska temat berättade 

B1 att hen uppskattar att arbeta på ett specialbibliotek, medan B2 berättade att hen 

älskar Norden och gärna reser till andra nordiska länder.  

När bibliotekarierna berättar om sitt intresse för Norden i relation till sitt in-

tresse för arbetet berättar de om det på några olika sätt. B3 hänvisar till sin univer-

sitetsutbildning: ”Jag har alltid tyckt om Norden och jag läste nordiska språk och 

nordisk litteratur.” För B1 hängde intresset snarare ihop med en vilja att arbeta till-

sammans med personer från andra nordiska länder: ”Jag tänkte att det skulle vara 

lite mer nordiskt arbetsgäng. Det skulle vara intressant att uppleva den gemen-

skapen med andra nordbor.” Intresset kan också öka av att arbeta på en nordisk 

arbetsplats och B4 uttrycker att hen inte var så ”medveten” om Norden innan, men 

”efter att man har börjat arbeta så, så har man fått en större fascination av Norden 

som en plats och som nordisk medborgare”.  
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Andra anledningar som bibliotekarierna angav var att man ville ha nya arbets-

uppgifter, ville jobba mer med barn och unga, tyckte om huset och atmosfären och 

var intresserad av att jobba i ett annat land.  

Bibliotekarierna anger alltså varierande anledningar till intresset för arbetsplat-

sen och intresse för Norden är inte självklart att nämna. Detta kan å ena sidan bero 

på att det är andra aspekter av arbetet som har lockat dem att ansöka. Flera av an-

ledningarna de nämner finns också på andra arbetsplatser och inom andra tjänster – 

exempelvis möjligheten att arbeta med barn och unga. Å andra sidan kan intresset 

för nordisk litteratur, språk eller annan kultur tas för givet av bibliotekarierna på de 

nordiska biblioteken. De arbetar trots allt på en institution där alla delar av verk-

samheten berör Norden och inte bara bibliotekarierna förutsätts vara intresserade 

av nordisk kultur.  

Meningen med ett nordiskt bibliotek 

När bibliotekarierna berättar om meningen med det nordiska biblioteket urskiljer 

sig några tydliga kategorier i deras uppfattningar. De berättar om utbudet av nor-

diska böcker som inte finns på andra bibliotek, att man främjar intresse för Norden, 

om sina användargrupper och om att man samlar litteratur som annars hade varit 

utspridd.  

Att samla nordisk litteratur på ett nordiskt bibliotek ställs av flera bibliotekarier 

mot idén att allmänna bibliotek ska tillhandahålla nordiska böcker. B3 säger: ”Det 

kan ju finnas något udda exemplar i stadsbibliotek men det är väldigt svårt att få tag 

i nordisk litteratur om inte man har ett bibliotek” och B2 jämför med ett annat 

bibliotek hen har arbetat på: ”Det var inte praktiskt att ha kanske några, bara kanske 

tio eller tjugo böcker på [språk 2] där, och så har nästa bibliotek tio eller tjugo. Det 

är bättre att ha alla på ett ställe.” Hen nämner också att en fördel med det är möjlig-

heten för det nordiska biblioteket att låna ut böcker till andra delar av landet, alltså 

fungera som depå. Uppfattningen att det nordiska biblioteket har litteratur som an-

nars inte går att få tag på hänger alltså ihop med en positiv inställning till att samla 

nordisk litteratur på ett ställe. Alla bibliotekarier nämner tillgången till nordisk lit-

teratur och två av dem nämner idén att allt ska finnas på en plats. De talar inte om 

att samla material på en och samma plats som en sorts effektivisering, utan som en 

praktisk fördel.  

Uppfattningen att det nordiska biblioteket bidrar till att främja intresse för Nor-

den återkommer i intervjuerna. Det kan handla om konkreta och praktiska saker 

som språkkunskaper och information inför en flytt: ”Jag kan bra tänka mig att om 

någon till exempel funderar på att flytta utomlands så skulle de kanske komma hit 

också och titta och hitta fakta om något specifikt land.” Andra pratar om intresset 

på en mer abstrakt nivå. B3 beskriver att biblioteket blir ett sätt att ”hämta Norden 

närmare” och värdesätter närvaron av det nordiska, ”att visa att det finns [...]. Vad 

det finns i Norden, vad det nordiska är.” 
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Bibliotekarierna berättar också om biblioteket i relation till olika användargrup-

per. Det handlar om att barn ska få komma i kontakt med biblioteket, att biblioteket 

ger service till nordiska utbytesstudenter som befinner sig i landet och personer som 

har bott i något annat nordiskt land en period och vill upprätthålla kontakten dit. B1 

inleder också samtalet om meningen med biblioteket med att framhäva att det är 

öppet för alla. Här kan man alltså säga att uppfattningarna om de nordiska biblio-

tekens roll överlappar med folkbibliotekens roll som en samhällsinstitution ”för 

alla” och som ser till att små barn kommer i kontakt med litteratur. Detta tyder också 

på att bibliotekarierna ser bibliotekets värde i relation till olika användargrupper. 

Bra service innebär att göra något för en viss målgrupp, inte att erbjuda alla samma 

service eller utföra verksamheten effektivt.  

Andra ämnen som tas upp av bibliotekarierna är att de ordnar intressanta eve-

nemang och erbjuder tillgång till flera andra konstformer utöver litteraturen.  

Urval av litteratur 

De nordiska biblioteken har litteratur på nordiska språk utom landets huvudspråk, 

vilket är en tydlig princip för urvalet av litteratur. Jag har frågat bibliotekarierna om 

vilka andra principer som styr urvalet. Båda biblioteken får en hel del litteratur utan 

kostnad, vilket alla bibliotekarierna betonar. Alla nämner också att förslag från an-

vändare påverkar urvalet.  

Bibliotekarierna berättar att de väljer litteratur som är populär och aktuell. Det 

handlar om att hänga med, eller som B2 uttrycker det: ”Man försöker att ‘go with 

the flow’, som man säger. Med vad som är populärt idag.” B3 beskriver hur hen gör 

för att ha koll på aktuell litteratur: ”Väldigt mycket följer jag med. I sociala medier, 

tidskrifter, tidningar… givetvis kataloger också och väljer därifrån. Och sådant som 

väcker uppmärksamhet, egentligen.” Hen beskriver däremot att det är lätt att se 

vilka böcker som är nya och säljs, men att det krävs kontakter för att se vilka som 

blir utlånade i sitt ”hemland”. Även B4 pratar om utlån: ”Vi försöker att hitta en 

balans mellan det som är populärt och intressant och se på utlåningsstatistik, vad 

som blir utlånat och sådär. Det präglar mycket av våra inköp.” Det handlar både om 

att ta in litteratur som man tror kommer att lånas ut och att gallra litteratur med dålig 

utlåningsstatistik. Att låta efterfrågan från låntagare styra inköp och gallring är 

ingen kontroversiell hållning på bibliotek idag, men det är en sorts kundcentrerat 

förhållningssätt som främst kan förknippas med NPM. Ingen av bibliotekarierna 

problematiserar detta förhållningssätt eller tar upp någon negativ aspekt av detta.  

Enskilda bibliotekariers påverkan framhävs inte särskilt mycket, men B3 lyfter 

att hen får tips av andra bibliotekarier och har ett nätverk av bibliotekarier i Norden 

som hen kan vända sig till. B2 berättar att hen själv är intresserad av handarbete och 

stickning, och att de har börjat med en stickklubb och försöker köpa in böcker som 

hänger ihop med den. I någon mån verkar alltså urvalet hänga ihop med personalens 

intressen. Bibliotekarien som expert på urval av litteratur är dock sammantaget en 
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mindre förekommande idé när bibliotekarierna berättar om urval än idén om kund-

inflytande. Bibliotekarier i andra länder verkar ändå kunna fungera som auktoriteter 

i urvalsfrågor för åtminstone en av bibliotekarierna.  

Viss litteratur passar bättre in på det nordiska biblioteket än annan, enligt bib-

liotekarierna. Böcker som handlar om helt andra länder kan väljas bort även om 

författaren är nordisk och litteratur som är alltför smal väljs också bort, enligt B3. 

B2 berättar att de på hens bibliotek försöker välja ämnen som passar in, och att de 

därför har gott om böcker om till exempel design, arkitektur och konst, men även 

biografier. Samma bibliotekarie nämner också att de försöker köpa in fler böcker 

om vegansk matlagning, men kopplar det samtidigt till att de är populära för till-

fället. När B3 nämner ämnen biblioteket har mycket litteratur om är det språk, geo-

grafi, litteratur och historia. Det finns alltså ingen konsensus om vilka ämnen fack-

litteraturen på ett nordiskt bibliotek bör handla om, men idéer om att vissa ämnen 

passar bättre än andra förekommer.  

En intressant kontrast är att en bibliotekarie på det ena biblioteket berättar att 

de har fokus på nyare litteratur, medan en bibliotekarie på det andra biblioteket 

istället säger att de försöker hitta en balans mellan klassisk litteratur och ny, populär 

litteratur.  

Evenemang 

När jag frågar om evenemangen och hur de skiljer sig från andra biblioteks evene-

mang framhåller alla bibliotekarierna de stora likheterna med allmänna biblioteks 

evenemang. När den här delen av verksamheten kommer på tal säger B2 till och 

med: ”Det är det som är grejen, att vi, precis som [annat bibliotek], vi är egentligen 

ett vanligt bibliotek, ett allmänt.” Bibliotekarierna är alltså överens om att de nor-

diska biblioteken ordnar samma typer av evenemang som allmänna bibliotek och 

att den främsta skillnaden är ett nordiskt tema eller anknytningen till nordiska språk.  

B3 tar upp budgeten som en skillnad från andra bibliotek. Eftersom biblioteket 

är en del av en större organisation har man möjlighet att ordna fler och mer påkos-

tade evenemang, men det nordiska temat gör också att evenemangen blir dyrare 

eftersom man till exempel bjuder in författare från andra nordiska länder.  

Flera bibliotekarier nämner också att bibliotek i allmänhet går igenom en för-

ändring och ordnar fler evenemang nu än förr. Biblioteken blir mer och mer som 

kulturcentrum.  

I den här frågan är utfallsrummet litet. Bibliotekarierna är alltså eniga om eve-

nemangens natur på de nordiska biblioteken och om den generella utvecklingen mot 

fler evenemang på bibliotek i allmänhet.  
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Modernisering och digitalisering 

En av bibliotekarierna tar upp ett tema som de andra inte berättar om och som jag 

inte heller har frågat om specifikt. Hen vill gärna prata om modernisering och digi-

talisering av biblioteket. Förmedlingen i biblioteksrummet ska inte bara vara fysisk, 

utan även digital, och teknologi ska få ta plats i biblioteksrummet. Teknologin ska 

användas till förmedling, inte bara för lek, ”men det kan också vara lärande genom 

lek så länge vi förmedlar nordisk kultur, nordisk litterär kultur, på ett eller annat 

sätt”. Den här bibliotekarien ansluter sig alltså tydligt till den informationsförmed-

lande diskursen med sitt fokus på nya tekniska möjligheter till förmedling. Hen be-

tonar också att det handlar om förmedling och knyter de nya tekniska lösningarna 

till litteratur och annan kultur. Att prata om förändringarna på detta sätt legitimerar 

dem som ett nytt sätt att utföra uppdraget man redan har, istället för nya typer av 

verksamhet. Begreppet förmedling placerar aktiviteterna inom en biblioteksdiskurs.  

Bibliotekariens vision handlar också om ett användarorienterat synsätt, där be-

sökarnas upplevelse är viktig och att biblioteket ska upplevas vara användbart. Bib-

liotekarien vill inte helt vända upp och ner på bibliotekets nuvarande form, utan 

böckerna ska fortsätta ha en central plats i det fysiska rummet och biblioteksrum-

mets skönhet ska bevaras. Moderniseringen innebär också att biblioteksservice inte 

bara ska innebära kontakt med en bibliotekarie och att virtuella besök ska vara lika 

viktiga som fysiska. Hen sätter därmed effektivitet och användbarhet före den so-

ciala interaktionen. Bibliotekarien har alltså visioner för bibliotekets utveckling och 

säger till exempel: ”Så jag ser gärna att vi liksom… Vi bör utveckla vad ett biblio-

teksbesök kan vara.” 

Sammanfattande diskussion 

Intervjuerna visar att bibliotekarierna sammanfattar bibliotekets verksamhet i första 

hand med att man lånar ut litteratur på nordiska språk. Andra återkommande upp-

fattningar är att man ger service till användare och anordnar evenemang. Flera bib-

liotekarier berättar att de uppskattar att arbeta med förmedling av nordisk kultur och 

litteratur. Projektarbete och utveckling av egna kunskaper och arbetssätt nämns 

också av flera, samt att de vill nå ut till fler användare, att de uppskattar sina kolle-

gor och att de tycker om att arbeta med barn. Några av bibliotekarierna berättar om 

sitt intresse för Norden när de beskriver varför de sökte sig till jobbet, men inte alla. 

De presenterar även andra anledningar som intresse för att arbeta med barn och 

unga eller att man ville byta arbetsuppgifter.  

Bibliotekariernas uppfattningar om meningen med att det finns ett nordiskt 

bibliotek i deras stad berör utbudet som inte finns på andra bibliotek, att man främ-

jar intresse för Norden och ger service till vissa användargrupper samt att litteratur 

som annars hade varit utspridd finns samlad. Att främja intresse för och medvetande 

om Norden och andra nordiska länder bidrar i förlängningen till upprätthållandet av 

Norden som region och någon sorts nordisk identitet. Bibliotekens främjande av 



 50 

gemenskap riktar sig inte till det lokala samhället i detta fall, utan gemenskapen 

man vill skapa eller upprätthålla går över nationsgränserna. Bibliotekariernas upp-

fattningar om vad det innebär att främja intresse för Norden är också i vissa fall 

väldigt konkreta och praktiska, till exempel att underlätta en flytt mellan nordiska 

länder genom att tillhandahålla information om landet någon vill flytta till. Formu-

leringar om att man vill visa vad Norden är ligger däremot närmare tanken att Nor-

den som koncept ska marknadsföras. De teman från ”Strategi för det nordiska kul-

tursamarbetet 2013-2020” (Nordiska ministerrådet 2017b) som ska lyftas av sam-

arbetets kulturinstitutioner nämns inte heller av bibliotekarierna som något centralt 

för bibliotekets verksamhet.  

Vad gäller urval berättar bibliotekarierna att det är litteratur som är aktuell och 

populär som väljs ut och att man tar hänsyn till inköpsförslag från låntagare. Det är 

alltså snarare en tanke om kundservice som råder än en syn på bibliotekarien som 

expert på ”god” litteratur. Ämnen som bibliotekarierna nämner som passande för 

litteraturen på biblioteken är design, arkitektur, konst, biografier, språk, geografi, 

litteratur och historia. Bibliotekarierna är eniga om hur litteratur väljs ut, men ut-

fallsrummet är större när de nämner ämnen som passar särskilt bra på de nordiska 

biblioteken. Vilka ämnen facklitteraturen ska ta upp för att platsa på ett nordiskt 

bibliotek och därigenom representera ”det nordiska” är alltså inte självklart. Däre-

mot visar intervjuerna att det ändå finns ämnen som bibliotekarierna tycker passar 

bättre än andra på de nordiska biblioteken – det är inte bara önskemål från använ-

dare som styr.  

Evenemangen är av samma typ som andra bibliotek brukar ha, enligt bibliote-

karierna. Skillnaden är det nordiska temat eller anknytningen till nordiska språk. 

Variationen i svar är liten i den här frågan. Något ingen av dem tar upp är det faktum 

att folkbibliotek ofta arbetar med utsatta grupper i samhället och erbjuder exempel-

vis läxhjälp och kurser eller handledning i grundläggande digitala färdigheter. De 

nordiska biblioteken fokuserar på litteratur och annan kultur snarare än att vara den 

typen av stöttande samhällsinstitution. Den här märkbara skillnaden nämns över 

huvud taget inte, kanske för att den är så självklar för bibliotekarierna.  

En bibliotekarie berättar på eget initiativ mycket om sina tankar om moderni-

sering och digitalisering av biblioteket, både själva lokalerna och bibliotekets ser-

vice som helhet. Förmedlingen ska utvecklas, bland annat genom ny teknik. Sådana 

frågor tas inte upp av de andra bibliotekarierna men var inte heller något jag ledde 

in samtalet på. Beskrivningen av denna omfattande digitalisering som förmedling 

legitimerar förändringen som passande på ett bibliotek. Den innebär däremot en syn 

på biblioteket som informationsförmedlare i mycket högre grad än idag. Den nuva-

rande bilden av de nordiska biblioteken är att de är relativt traditionella och bokliga, 

särskilt biblioteket på Nordisk kulturkontakt. Om detta innebär en konflikt inom 

institutionen eller biblioteket är svårt att avgöra med hjälp av mina intervjuer, men 
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om förändringar av den här typen genomförs innebär det inte bara en förändring av 

bibliotekets tjänster och lokaler, utan även en skiftning i synen på dess roll.  

Genomgående i intervjuerna finns en uppdelning där två av bibliotekarierna 

generellt fokuserar mer på praktiska uppgifter i sina svar medan de andra två snarare 

fokuserar på syfte och visioner. 
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Avslutande diskussion 

Syftet med min undersökning har varit att utforska Nordens hus och Nordisk kul-

turkontakts samt deras biblioteks identitetsskapande aktiviteter och representat-

ioner av identitet. Mina frågor var: 

Hur framställer institutionerna sig själva och sin verksamhet i kommunikation utåt?  

Hur bidrar programverksamhetens ämnen till bilden av institutionen? 

Hur beskriver bibliotekarierna verksamheten och dess syften? Vad uttrycker de för 

anledningar till att vara intresserade av att arbeta på just dessa bibliotek? Vad 

tycker de är syftet med nordiska bibliotek? 

Hur förhåller sig institutionernas identitetsskapande till en nutida samhällskontext? 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag resultaten av undersökningens olika delar 

och vad de säger om institutionernas och bibliotekens representationer av institut-

ionens identitet och det nordiska. Först sammanfattar jag analysen av de olika del-

undersökningarna. För att ge en bild av resultatens innebörd som helhet och besvara 

min fjärde fråga diskuterar jag dem sedan ur några olika infallsvinklar istället för 

uppdelat efter metod. Jag börjar med vilka ämnen som tas upp i programverksam-

heten och väljs till bibliotekens bestånd och relaterar dem till den politiska styr-

ningen av institutionerna. Sedan följer en jämförelse med folkbibliotek och olika 

trender i folkbibliotekens utveckling. Det följs av en diskussion om samtida föränd-

ringar på institutionerna och avslutningsvis ger jag några förslag till vidare forsk-

ning. 

Sammanfattning av analys 

Mina analyser av Nordisk kulturkontakts och Nordens hus presentationstexter visar 

att NKK framställer sig själva mer myndighetsliknande och som en tydlig del av 

det officiella nordiska samarbetet, medan texten om NH i första hand framställer 

institutionen som en byggnad och beskriver dess utseende. NKK framställs som 

aktiva och mäter sin verksamhet i styrka och mängd, men det nordiska samarbetet 

beskrivs på ett mer passivt sätt. I presentationstexten legitimeras kultur överlag och 

kultur som en del av det nordiska samarbetet. Flera olika legitimeringstyper an-

vänds, men mest framträdande är instrumentell rationalisering. Nordens hus pre-

sentation liknar snarare en turistbroschyr och framhäver byggnadens arkitekt Alvar 

Aalto och hans internationella framgångar.  
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Presentationstexterna om biblioteken har det gemensamt att de innehåller mer 

praktisk information för besökare och användare än texterna om institutionerna som 

helhet. Varken bibliotekstexterna eller de allmänna presentationerna liknar 

varandra över institutionsgränserna, och det finns inte heller en enhetlig diskurs i 

texterna inom de respektive institutionerna. Något alla texterna har gemensamt är 

att de framställer institutionerna eller biblioteken som unika. NKK:s bibliotek pre-

senteras på ett välkomnande och inbjudande sätt och framhåller ett brett utbud. Pre-

sentationen av NH:s bibliotek blandar flera olika diskurser och tar upp fler aspekter 

av verksamheten än NKK gör, bland annat förklaras lån av e-böcker. 

Nordens hus och Nordisk kulturkontakts evenemangsbeskrivningar av föreläs-

ningar och seminarier under 2018 tog oftast upp ämnena litteratur, miljö och hållbar 

utveckling samt politiska frågor. Andra återkommande ämnen var demokrati, jäm-

ställdhet, olika konstformer och kreativa näringar, internationellt samarbete, för-

svarspolitik, språk, utbildningsfrågor, historia, teknologi och naturvetenskapliga 

ämnen. Av beskrivningarna framgår att den nordiska vinkeln ofta består av att Nor-

den som helhet eller ett särskilt nordiskt land är i fokus, men den kan också innebära 

att en gäst från ett annat nordiskt land bidrar med sitt perspektiv på evenemangets 

tema.  

Nordisk kulturkontakts seniorrådgivare för evenemang, Hedvig Westerlund-

Kapnas, betonar att evenemangen ska ta upp de teman som prioriteras enligt ”Stra-

tegi för det nordiska kultursamarbetet 2013-2020” (Nordiska ministerrådet 2017b) 

och ministerrådets ordförandeskapsprogram. Det innebär att evenemangen ska ta 

upp vissa ämnen, men även ställningstaganden i de prioriterade frågorna. Institut-

ionen är politiskt obunden men inte värdemässigt neutral. En annan viktig anled-

ning att ordna evenemang är enligt Westerlund-Kapnas att locka nya användare till 

bibliotekets kontinuerliga verksamhet. För att locka besökare behöver bibliotek nu 

för tiden anordna evenemang, resonerar hon, och berättar att evenemangen som 

NKK ordnar ofta handlar om litteratur eftersom det är institutionens kärnkompe-

tens. Man har valt att satsa på samtida kultur och litteratur på NKK eftersom man 

har ekonomisk möjlighet till det och för att komplettera andra biblioteks utbud.  

I mina intervjuer berättar bibliotekarierna om vad verksamheten i stora drag 

består av, och tar då upp utlån av litteratur på nordiska språk i första hand. Andra 

återkommande verksamhetsdelar är service till användare och evenemang. När de 

berättar om vilka arbetsuppgifter de tycker om eller tycker är viktiga berättar de om 

förmedlingen av nordisk kultur och litteratur, arbete i projektform, arbete med barn 

och med att nå ut till nya användare. Flera av dem uppskattar också att de får ut-

veckla sina kunskaper och arbetssätt och flera berättar att de uppskattar sina kolle-

gor. Alla bibliotekarierna nämner inte ett intresse för Norden eller nordiska språk 

när de berättar om sina anledningar att söka sig till de nordiska biblioteken som 

arbetsplats. Några uppger sådana anledningar, men anledningar som att de var in-

tresserade av att arbeta med barn, ville byta arbetsuppgifter eller prova på att arbeta 
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i ett annat land förekommer också i svaren. Meningen med att driva ett nordiskt 

bibliotek säger de är att man erbjuder ett utbud som inte finns på andra bibliotek, 

att man främjar intresse för Norden, att man erbjuder service till specifika använ-

dargrupper och att man samlar litteratur som hade varit utspridd utan ett nordiskt 

bibliotek.  

Enligt bibliotekarierna väljer man framförallt ut litteratur som är aktuell och 

populär vid inköp eller urval och tar hänsyn till låntagares förslag. När de berättar 

om vilka ämnen som ”passar in” på de nordiska biblioteken nämner de design, ar-

kitektur, konst, biografier, språk, geografi, litteratur och historia.  

Bibliotekariernas uppfattningar om evenemangsverksamheten är att den liknar 

folkbibliotekens. Den huvudsakliga skillnaden är anknytningen till Norden och nor-

diska språk.  

Det finns en tydlig uppdelning i intervjusvaren, där två av bibliotekarierna har 

ett påtagligt större fokus på praktiska aspekter av arbetet, medan de två andra sna-

rare beskriver visioner och verksamhetens syften. En bibliotekarie sticker också ut 

genom att självmant berätta om sina idéer om hur biblioteket bör moderniseras och 

digitaliseras. Virtuella besök och besök i det fysiska biblioteksrummet ska vara lik-

värdiga och förmedlingen ska utvecklas med hjälp av nya tekniska lösningar.  

Politisk styrning av teman 

Nordens hus och Nordisk kulturkontakts verksamheter har en tydlig politisk styr-

ning. De har en tydlig instrumentell roll som framträder både i institutionernas pre-

sentationstexter och i evenemangsverksamheten. Den konst och kultur som får en 

plats i deras verksamheter är inte bara till för sin egen skull, med ett egenvärde, utan 

ska lyfta rätt frågor och ta ställning enligt direktiv ovanifrån. Avsaknaden av arm-

längds avstånd i det nordiska kultursamarbetet som framhålls av Kharkina (2013) 

är alltså tydlig även i NH:s och NKK:s verksamheter. Idén om bibliotek som kata-

lysator för social förändring och sammanhållning finns även för folkbibliotek. 

Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen (2011, s. 73) har visat att folk-

bibliotek i högre grad förväntas spela sådana roller i samhället lokalt, men de nor-

diska institutionerna har delvis en liknande funktion i mycket större skala. De ska 

bidra till en känsla av samhörighet, inte i en stadsdel eller stad, utan över nations-

gränser i den nordiska regionen.  

De teman som ska genomsyra de nordiska kulturinstitutionernas verksamhet 

presenteras i ministerrådets strategi och flera av de värden som presenterades som 

nordiska när idén om ”branding” av Norden lanserades lever kvar. Inkludering, re-

spekt för naturen och estetik har nu formulerats om till det interkulturella, hållbara 

och kreativa Norden i strategin som antogs 2012 och gäller fram till år 2020 (Nor-

diska ministerrådet 2017b). Miljö och hållbar utveckling är också ett av de vanlig-
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aste ämnena för debatter och föreläsningar på Nordens hus och Nordisk kulturkon-

takt, där jämställdhet också toppar listan. Jämställdheten lyftes också tidigt som ett 

”nordiskt värde” men inkluderas bara som en del av hållbar utveckling i strategin. 

Den framhävs däremot tydligare i andra styrdokument för institutionernas verksam-

het. Dessa ämnen påstås kanske inte i klartext vara nordiska och kopplingen till 

nordiska länder behöver inte vara särskilt stark i evenemangsverksamheten, vilket 

min undersökning har visat. Bara genom att anses passa på de nordiska husen och 

instituten får ämnena som tas upp i programverksamheten representera ”det nor-

diska”. Miljömedvetenhet och jämställdhet förknippas med de nordiska länderna 

genom att framhävas i de nordiska institutionernas verksamhet. De här ämnesvalen 

bidrar även till att konstruera institutionernas identitet genom att associera institut-

ionerna med ett samhällsengagemang och specifika värderingar. För att dra en pa-

rallell till Tregidga, Milne och Kearins fylls positionen som nordisk kulturinstitut-

ion med mening (2014, s. 480). 

Politiska frågor lyfts regelbundet i institutionernas evenemangsverksamhet, 

och däribland är försvarspolitik och säkerhet ett återkommande tema. Sådana frågor 

lyfts inte i strategin, utöver att man ska främja demokratiska värden. Att erbjuda en 

plats för diskussion av politiska frågor kan ses som en del av det uppdraget. Det 

säkerhetspolitiska intresset som passande diskussionsämne på nordiska kulturin-

stitutioner kan också ses som en förlängning av bilden av nordbor som medlare och 

lösningsorienterade i konflikter. 

Strategidokumentet och de nordiska institutionerna utmanar den traditionella 

bilden av Norden som befolkningsmässigt homogent och inkluderar minoriteter, 

invandrare och flyktingar i det nordiska projektet. Detta ligger istället i linje med 

bilden av det nordiska välintegrerade välfärdssamhället. Som Nordisk kulturkon-

takts evenemangsrådgivare Hedvig Westerlund-Kapnas påpekar är det nordiska 

kultursamarbetets ställningstagande i vissa fall mer inkluderande än enskilda nor-

diska länders. De nordiska instituten konstrueras som inkluderande och föresprå-

kare av mångfald. Även om representation och diskussion kan göra skillnad i sam-

hället kan det vara just det faktum att institutionerna inte sysslar med sakpolitik som 

möjliggör sådana ställningstaganden.  

De värden man vill koppla ihop med Norden genom kulturpolitik, där de nor-

diska husen och instituten är en del, kan sägas vara ett uttryck för den nordiska 

exceptionalismen. Norden ska framhävas som mer jämställt, miljömedvetet och de-

mokratiskt än Europa eller till och med i globala jämförelser. Europa är nämligen 

inte särskilt närvarande i framställningen av Norden och de nordiska institutionerna, 

även om det inte heller behöver betyda att man har slutat jämföra sig med övriga 

Europa. Ett annat uttryck för exceptionalism är värdet av att vara unik. Unicitet 

används som legitimering av både Nordens hus och Nordisk kulturkontakt och 

framställs därmed som en del av deras identitet och som en positiv egenskap. 
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Institutionerna fungerar som en sorts kulturhus där olika former av konst och 

kultur visas, utövas och diskuteras. Konstformer och kreativa näringar presenteras 

i evenemangsverksamhetens föreläsningar och diskussioner men nämns också som 

passande ämnen för litteraturen i biblioteken. Även ämnen som historia och språk 

finns med både bland evenemangen och som passande ämnen för litteraturen i 

biblioteken, men är inte ämnen som institutionerna har som uppgift att lyfta enligt 

strategin. Det är alltså inte bara litteratur som är i fokus, utan kultur i bredare me-

ning. Om folkbibliotekens ideal rör sig mot kulturhus likt 1970-talets ideal är de 

nordiska biblioteken redan där, men det är snarare biblioteket som omges av ett 

kulturhus än kulturhuset som har flyttat in i biblioteket. Tanken om en mötesplats i 

stadsdelen appliceras inte heller på de nordiska biblioteken. Överlag saknar folk-

bibliotekets arbete mot utanförskap i samhället en motsvarighet på dessa bibliotek. 

Fler jämförelser med folkbibliotek följer i avsnittet nedan. 

Jämförelse med folkbibliotek och deras utveckling 

Där folkbiblioteken har en dubbel eller tvetydig roll som kunskaps- och kulturin-

stitution är de nordiska biblioteken tydligare knutna till kultur än utbildning. De har 

inte den samhällsroll som folkbiblioteken har, även om verksamheten inte bara be-

står av underhållning, utan även debatter och förmedling av kunskap. Bibliotekari-

erna på de nordiska biblioteken har arbetat på andra bibliotek förut och eftersom 

alla anställningar är tidsbegränsade kommer de även att gå vidare till andra arbets-

platser. I intervjuerna jämför de sina arbetsplatser med folkbiblioteken i samma stad 

som främsta referenspunkt. Att biblioteket är till för alla är en fast punkt i folk-

bibliotekens identitet genom tiderna, men gäller också för de nordiska biblioteken, 

enligt min undersökning av texter och intervjuer. 

Utvecklingen mot ett tydligare fokus på upplevelser och evenemang som syns 

bland folkbibliotek är också framträdande på de nordiska biblioteken. Institution-

erna har en omfattande programverksamhet och den beskrivs som nödvändig för ett 

modernt bibliotek av Nordisk kulturkontakts representant för programverksam-

heten. Evenemangen ses dels som en konkurrensfaktor, dels som ett verktyg för 

arbetet med de politiska prioriteringarna i bland annat strategin.  

Nordens hus intar också den ikoniska rollen i staden som diskuteras i tidigare 

forskning (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011, s. 60–62; Ev-

jen 2015, s. 34). Institutionen framställer sig själv först och främst som en vacker 

byggnad, framhäver Alvar Aalto som har ritat den och presenterar huset med en 

diskurs som liknar en turistbroschyr. Detta gäller även den isländska texten, vilket 

tyder på att ikonstatusen inte bara riktas utåt mot turister, utan även mot landets och 

kanske till och med stadens invånare. Framhävandet av den kända arkitekten går i 

linje med idéer om ”branding”. Även om byggnaden är betydligt äldre än Guggen-
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heimmuseet i Bilbao, som ofta används som exempel på ”branding” av städer ge-

nom ikoniska byggnader, är det en sådan typ av tolkning av byggnaden som pre-

senteras av Nordens hus idag. NH presenteras också som en institution som står 

mer på egna ben medan NKK i sin presentation är en tydligare del av det officiella 

samarbetet. Institutionerna visar alltså inte upp en enhetlig bild utåt. På detta sätt 

omtalas institutionerna som två skilda enheter i första hand och i andra hand två 

delar av samma större enhet – det nordiska kultursamarbetet. Till stor del är den 

identitetsskapande kommunikationen där institutionerna är avsändare två parallella 

processer snarare än en. 

Idéer om kvantifiering av resultat och kundservice visar sig på de nordiska in-

stitutionerna och är liksom konkurrenstänkandet ett uttryck för NPM. Man mäter 

besökarantal och låter användarna påverka urval och inköp av litteratur, till exem-

pel. Medan evenemangen tydligt styrs av politiskt prioriterade teman i strategier 

och program för ordförandeskap är den typen av styrning inte lika tydlig vid urval 

av litteratur. Vissa ämnen nämns som mer passande än andra för de nordiska biblio-

tekens litteratur, men bibliotekarierna kopplar inte detta till något styrdokument. 

Användarnas förslag framstår som mycket viktigare för urvalet än vilka ämnen som 

behandlas, enligt deras svar. 

Pågående förändringar 

Den ändrade inriktningen i det nordiska samarbetet under 2000-talet mot mer mark-

nadsföring av Norden internationellt och en starkare politisk styrning av institution-

erna har självklart påverkat verksamheten på Nordens hus och Nordisk kulturkon-

takt. Däremot framträder inte någon konflikt relaterad till dessa frågor i min under-

sökning. Har det funnits motstånd mot politiseringen eller ställningstagandena har 

de kanske redan bleknat med tiden och personalomsättningen.  

Förändringen som verkar vara mest aktuell idag är teknikens roll. Den är nära 

knuten till bibliotekets och bibliotekariens roll, som i litteraturen presenterats som 

en dikotomi: å ena sidan dokumentalisten och informationsförmedlingen, å andra 

sidan den traditionella bibliotekarien och det bokliga. På många sätt sällar sig de 

nordiska biblioteken till den senare kategorin. Fysiska böcker är i fokus, ännu mer 

på Nordisk kulturkontakt än på Nordens hus, och man pratar om läsning mer än 

informationssökning. Däremot prioriterar man att ge användaren det den önskar 

framför att representera någon sorts ”god smak”, åtminstone vad gäller litteraturen. 

En bibliotekarie har visioner om att informationsförmedlingens betydelse oavsett 

medium ska öka på biblioteket. Hen pratar bland annat om ökad användning av nya 

teknologiska lösningar och en likvärdig upplevelse virtuellt som i det fysiska biblio-

teket. Denna rörelse bort från det bokliga skulle innebära en förändring och möjliga 

konflikter mellan de två rollerna – för biblioteket och bibliotekarierna. Att betona 
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att det handlar om förmedling, men en ny typ av förmedling, är ett sätt att legitimera 

dessa nya typer av verksamhet som biblioteksverksamhet.  

Instabilitet eller förändring kan också anas genom att flera olika diskurser blan-

das i en text, vilket enligt mina resultat leder till slutsatsen att Nordens hus bibliotek 

har en otydlig roll eller genomgår en förändring. För Nordisk kulturkontakt är det 

snarare institutionen som helhet än just biblioteket som visar denna typ av splittring, 

men inte i lika hög grad som Nordens hus bibliotek. Om det är förändringar kopp-

lade till ny teknik som leder till denna splittrade bild av Nordens hus bibliotek är 

svårt att säga och den skulle även kunna bero på att biblioteket å ena sidan är del av 

en ikonisk byggnad, å andra sidan ser sig som liknande ett folkbibliotek i flera av-

seenden. Nordisk kulturkontakt har en kluven roll genom att verksamheten är upp-

delad i stödprogram och kulturcentrum, som dessutom ligger i skilda lokaler. 

Bibliotekets tillhörighet till den ena typen av verksamhet och den ena fysiska plat-

sen kan vara det som gör att presentationen utåt blir mer enhetlig.  

I och med institutionernas mer politiska inriktning har deras roll som stöd för 

utveckling och upprätthållande av kunskaper i nordiska språk försvagats. Att biblio-

teken finns i just de nordiska länder där ett icke-skandinaviskt språk är majoritets-

språk är därför inte längre lika självklart som det har varit. Institutionerna och 

biblioteken gör fortfarande insatser för förståelsen och användandet av skandina-

viska språk i Finland och på Island, genom att tillhandahålla litteratur på övriga 

nordiska språk, men även genom sin programverksamhet. Frågan är istället om 

språkförståelsen mellan de skandinaviska språken fortfarande kan ses som en själv-

klarhet. Att förståelsen mellan norska, danska och svenska klarar sig utan stöd i 

form av litteraturförsörjning och programverksamhet som erbjuder kontakt med 

nordiska språk och kulturuttryck är inte givet med dagens språksituation. Bibliote-

kariernas eget argument att nordisk litteratur bör samlas på ett och samma ställe för 

att öka tillgängligheten bör också kunna appliceras även utanför Finland och Island. 

Finskans och isländskans stärkta status i det officiella nordiska samarbetet kan där-

emot leda till den motsatta slutsatsen. Om man överger idealet att nordbor ska 

kunna kommunicera med varandra på skandinaviska står kanske de nordiska biblio-

teken på en svagare grund. Bibliotekens roll för språkförståelse och språkkunskaper 

är frånvarande i presentationstexterna men tas upp av en bibliotekarie i intervjuerna. 

Den här rollen är alltså inte en del av hur institutionerna marknadsförs, men kan 

ändå sägas vara en del av deras identitet genom hur de omtalas av medarbetarna.  

Förslag till vidare forskning 

Min undersökning är, som tidigare beskrivits, en av få som fokuserar på biblioteken 

i det nordiska kultursamarbetet. Det finns många fler aspekter än de som har pre-

senterats här som vore intressanta att undersöka. Vidare forskning skulle exempel-
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vis kunna analysera användandet av bilder och video i institutionernas kommuni-

kation, inkludera nordiska hus och institut utan bibliotek eller jämföra biblioteken 

inom det nordiska samarbetet med nordiska specialbibliotek i utlandet. Hur skiljer 

sig syften, verksamhet och bilder av Norden på till exempel Scandinavia House i 

New York eller Bibliothèque Nordique i Paris mot de nordiska biblioteken i Nor-

den? 
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