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Inledning 

Folkbiblioteken har växt fram i nära samspel med det omgivande samhället. 
”Biblioteken är barn av sin tid” skriver Sven Nilsson i Kulturens nya vägar och 
han fortsätter: 
 

 [I] moderniseringen av Sverige har folkbiblioteken nästan varit en idealtypisk företrädare 
för det moderna och bärare av modernitetens klassiska dygder […] framtidstro, rationali-
tet, enkelhet, ordning och disciplin, standardisering och neutralitet. De ska vara öppna och 
tillgängliga för alla, och bibliotekarien leder besökaren mot framtiden och bildningen.1

 

Biblioteken är institutioner som lever i samklang med samhället i övrigt, det 
fungerar som en spegel för idéer och tankar som präglar samtiden.  

I politiska sammanhang behandlas biblioteksfrågor inom det kulturpoli-
tiska fältet. Mitt intresse riktades också initialt mot kulturpolitik och biblioteket 
inom kulturpolitiken. Ganska snart insåg jag att området för uppsatsen måste 
begränsas och valde då att titta närmare på en specifik fråga som rör bibliotek i 
kulturpolitiken, nämligen behandlingen av och diskussionen kring frågan om 
den svenska bibliotekslagen.  

Nästan lika länge som folkbibliotek funnits i Sverige har frågan om en 
svensk bibliotekslag debatterats. Den 1 januari 1997 trädde bibliotekslagen 
(SFS 1996:1596) i kraft. Lagen kan betraktas som en ramlag, d.v.s. en lag som 
inte reglerar verksamheten i detalj utan som endast anger riktlinjerna. Jag har 
valt att göra en diskursanalys av debatten om lagen från 1990 fram till och med 
2003.  

En diskurs kan beskrivas som sättet att tala eller skriva om något. Att ut-
föra en diskursanalys innebär därför i korthet att analysera hur man talar/talat 
om en viss företeelse. Genom det diskursanalytiska perspektivet vill jag disku-
tera vilka synsätt på folkbiblioteket och dess funktion i samhället som motive-

                                                 
1 Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar. Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige (Malmö 2003), 
s. 164, 171. 
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rat diskussionen i såväl tidskriftsartiklar som offentligt tryck. Min ambition är 
också att diskutera talet om lagen i förhållande till den faktiska utformningen 
av lagtexten. Slutligen vill jag också diskutera förhållandet mellan de diskurser 
som framträder i undersökningen och dagens kunskapsintensiva samhälle.  

Geir Vestheim skriver att den norska bibliotekslagen har förändrats i takt 
med förändringar i det norska samhället. Förändringarna har påverkat de poli-
tiska besluten och på så sätt fått återverkningar på hur lagtexten har formule-
rats. Jag vill i denna uppsats försöka se om något motsvarande kan sägas om 
den svenska bibliotekslagen.  

I slutskedet av mitt uppsatsarbete fick jag vetskap om att det sedan länge 
aviserade förslaget till ny utformning av bibliotekslagen var klart. Då utred-
ningen kring det nya förslaget kom för sent för att jag skulle hinna beakta det 
finns det inte med i min undersökning. I slutet av uppsatsen finns dock ett 
efterord i vilket jag diskuterar förslaget i relation till resultaten av min under-
sökning. 

 

Syfte och frågeställning 
Beslut om att införa en bibliotekslag fattades under 1996 och lagen trädde i 
kraft den 1 januari 1997. I statliga utredningar har frågan varit aktuell vid ett 
flertal tillfällen, senast i proposition 1996/97 där även det slutliga lagförslaget 
lades. Diskussionerna kring lagen upphörde dock inte efter dess tillkomst, 
framför allt i den biblioteksanknutna fackpressen har diskussionen periodvis 
varit livlig även efter 1 januari 1997. En analys av hur diskursen/diskurserna 
kring bibliotekslagen ser/har sett ut är därför målet för denna uppsats.  

Källmaterialet för uppsatsen utgörs av offentligt tryck samt artiklar i några 
utvalda intresseorganisationers debattfora. I teori och metodavsnittet följer en 
närmare diskussion kring valet av källmaterial. 

En diskurs påverkar och påverkas av den kontext i vilken den uppstår. När 
det gäller den norska bibliotekslagen skriver Geir Vestheim:  

Generally speaking, it can be said that the Directorate´s work in administering the Library 
Act has closely followed changes in society. Amendments to legislation have in a way re-
flected important features in the development of Norwegian society.2  

                                                 
2 Vestheim, Geir, “The rise and fall of centralized power“, Scandianavian Public Library Quarterly (vol 
33, 2000:2), s. 31. 
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Lagen speglar sin kontext på så sätt att ändringar och tillägg i den norska 
bibliotekslagen har ett nära samband med förändringar i det norska samhället. 
På motsvarande sätt utgår jag i detta arbete ifrån att sättet på vilket man talar 
om den svenska bibliotekslagen kan relateras till den svenska samhälls-
utvecklingen och i det svenska samhället befintliga diskurser. Mot bakgrund av 
allmänna samhällsteoretiska resonemang samt tidigare diskursanalytisk forsk-
ning är syftet därför också att försöka relatera diskursen/diskurserna till ut-
vecklingen i det svenska samhället. I denna diskussion hämtar jag stöd från 
bl.a. Sven Nilssons resonemang kring kultur och samhälle i Kulturens nya vä-
gar, beskrivningen av samhällsutvecklingen i Kulturutredningen (SOU 
1995:84) samt Kulturrådets omvärldsanalys. 

Uppsatsens konkreta frågeställningar kan därför formuleras enligt följande:  
• Vilka diskurser och förändringar i dessa kan identifieras kring frå-

gan om den svenska bibliotekslagen? 
• Hur manifesteras diskurserna i den konkreta lagtexten? 
• Hur kan diskurserna relateras till sin specifika samhälleliga och 

historiska kontext? 
• Vilken syn på folkbibliotekets uppgifter och position i samhället 

skapas i de funna diskurserna? 
 

Disposition 
Uppsatsen är indelad i fyra huvudkapitel. Denna inledande del, kapitel ett, be-
står av en presentation av ämnet och syfte och frågeställning. Här presenterar 
jag också bibliotekslagens tillkomsthistoria, tidigare forskning och ger en be-
skrivning av det kunskapssamhälle mot vilken undersökningen skall förstås.  

I kapitel två redogör jag för diskursanalys som teori och metod samt val av 
källmaterial. Ambitionen är att inte enbart ge en deskriptiv redogörelse för 
metoden och den teoretiska utgångspunkten utan även att föra en kritisk dis-
kussion baserad på den lästa litteraturen.  

I kapitel tre redovisas undersökningen genom i första hand valda citat ur de 
lästa texterna vilka diskuteras mot den tidigare presenterade teoretiska och 
metodologiska bakgrunden. Sålunda identifierar och analyserar jag först vilka 
diskurser som framträder i diskussionen kring bibliotekslagen. Därefter analy-
serar jag hur diskurserna tar sig uttryck i den konkreta lagtexten och knyter 
ihop dem med den samhälleliga kontext jag skisserat i inledningskapitlet.  
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Kapitel fyra utgörs av en slutdiskussion. Här diskuterar jag resultaten och 
placerar in dem i ett vidare sammanhang med utgångspunkt i den metod och 
teori som uppsatsen bygger på.  

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning samt ett efterord med anled-
ning av det nyligen framlagda förslaget till revidering av nu gällande 
bibliotekslag. 

 

Den svenska bibliotekslagen 
Detta arbete görs med ett diskursanalytiskt perspektiv. Syftet är att genom 
analysen finna samband mellan de funna diskurserna /diskursen och en bredare 
samhällelig kontext. Syftet är alltså vidare än att enbart beskriva hur man har 
talat om lagen. Diskursanalysens ärende är därför något annat än 
argumentationsanalysens vilken till stor del bygger på logik och har ett uttalat 
deskriptivt syfte.3 I följande framställning av den svenska bibliotekslagens 
tillkomsthistoria stiftar läsaren bekantskap med några av de argument som 
funnits i debatten kring bibliotekslagen. Flera av dessa argument återkommer i 
andra källor i undersökningsavsnittet. Nedanstående presentation tjänar därför 
två syften: dels att ge en översiktlig bakgrund till bibliotekslagen, dels att ge en 
fingervisning om vilka teman och vilka konfliktområden som förekommit i den 
tidigare debatten.  

I lagen föreskrivs bl.a. att varje kommun skall ha ett folkbibliotek och att 
boklånen skall vara avgiftsfria. Vissa målgrupper, som barn, invandrare och 
funktionshindrade omnämns särskilt. Frågan om obligatoriska folkbibliotek har 
debatterats länge i Sverige. Vid 1965 års riksdag yrkades i motioner att en lag 
om ”obligatoriska kommunala folkbibliotek” skulle införas, ett förslag som då 
inte vann gehör.4 Frågan aktualiserades på nytt vid 1972 års riksdag och i 1974 
års litteraturutredning redogörs utförligt för de diskussioner som förts angående 
lagstiftning på biblioteksområdet. De fördelar med lagen som omnämns i ut-
redningen är att den skulle kunna fungera som en garant för fria boklån och 
föreskriva samarbete mellan bibliotek i olika kommuner. Man konstaterar dock 
också att ett samarbete mellan olika bibliotek redan har en lång tradition i 
Sverige och att avgiftsfriheten inte kan anses ifrågasatt. Ytterligare en fördel 
med lagstiftning på området som framhålls i utredningen är att man kunde råda 
bot på den ojämna standarden på biblioteken beträffande t.ex. bokbestånd och 

                                                 
3 Om argumentationsanalys se Bergström, Göran och Boréus, Kristina, Textens mening och makt. 
Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys (Lund 2000), s. 89 ff. 
4 SOU 1974:5,  Boken. Littteraturutredningens huvudbetänkande, s. 224 ff. 
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service. Förslaget om lagstiftning avvisades dock även denna gång; utredarna 
utgick ifrån att kommunerna självmant skulle engagera sig i biblioteksfrågorna 
utan statlig påtryckning. Kommunerna ansågs ha det övergripande ansvaret för 
kulturområdet. Uppdelningen sågs som självklar då både kulturliv och 
människor ”fungerar i ett socialt lokalt sammanhang”.5 I utredningen framhålls 
dock också att lagförslaget kan komma att aktualiseras på nytt om 
kommunerna inför avgift på ”viss biblioteksservice”.6 I början av 1990-talet 
försämrades den ekonomiska utvecklingen i Sverige vilket gjorde att kommu-
nerna var tvungna att se över sin verksamhet. Även folkbiblioteksverksamheten 
drabbades och möjligheten att avgiftsbelägga boklån blev aktuell på flera håll. 
Denna förändring har inte bara samband med de ekonomiskt kärva tiderna utan 
kan även ses i ljuset av ideologiska förändringar.7  

Det har funnits ett starkt motstånd mot en bibliotekslag. Argument som har 
förts fram gäller bl.a. att man befarar att lagen istället för att stärka 
folkbiblioteksverksamheten i kommunerna försvagar den genom att lagen kan 
komma att tolkas som ett minimikrav. All verksamhet som går utöver vad 
lagen stipulerar kan med detta synsätt ses som frivillig och med stöd av lag-
stiftningen kan man därför till exempel stänga biblioteksfilialer i kommunerna. 

Inom de borgerliga partierna har bibliotekslagen setts som ett hinder för att 
konkurrensutsätta biblioteken på samma villkor som övrig kommunal verk-
samhet. Svenska kommunförbundet har fört fram åsikten att lagen inkräktar på 
kommunernas självstyre. 

Redan ett par år efter lagens ikraftträdande krävde kulturminister Marita 
Ulvskog en revidering av lagen och i februari 2004 var förslaget till ändring av 
lagen klart.  

Avgränsningar 
Debatten kring bibliotekslagen har främst skett med fokus på folkbiblioteken. 
Folkbiblioteken bildar också grunden för det svenska biblioteksväsendet.8  Jag 
analyserar därför diskussionen om lagen huvudsakligen ur folkbiblioteks-

                                                 
5 Häggström, Lotten och Renberg, Ulla, Vägen till en bibliotekslag i Sverige, Magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr.  1998:58, s. 13. 
6 SOU 1974:5, s. 23 
7 T.ex. Perleroth, Sara och Alina Piekart, Den svenska kulturpolitikens ideologiska innehåll på 1990-talet. 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr 2002:59. 
Även Frenander, Anders, Debattens vågor. Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska 
kulturdebatt,(diss: Göteborg 1998) tar upp frågor om ideologiska förändringar, liksom Rörling, Marie, 
Konsensus och konkurrens mellan kommunalt och kulturellt kapital i Stockholm. En diskursanalys av 
politik och biblioteksideologi. Magisteruppsats vid institutionen för ABM, estetik och kulturstudier vid 
Uppsala universitet, nr 2001:142. 
8 SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning, s. 471.  
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perspektiv. Tidsperioden för analysen sträcker sig från några år före lagens 
införande fram till 2003. För att få en tydlig avgränsning bakåt i tiden har jag 
valt att utgå ifrån kulturutredningen Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) 
vad gäller det offentliga trycket och publiceringsår 1990 för artiklar publice-
rade i organisationernas debattfora. Material som faller utanför dessa tidsramar 
har inte tagits med i undersökningen. Detta motiveras med att SOU 1995:84 är 
den enda stora kulturutredning som genomförts under 1990-talet och när det 
gäller tidskrifter menar jag att den valda tidsperioden i tillräckligt hög grad 
speglar även diskussionen som föregick lagtextens slutliga formulering. 
Materialet är indelat i perioden före och efter bibliotekslagens införande. Bryt-
punkt för bägge perioderna är år 1997, det år då lagen trädde i kraft. 

Forskningsöversikt 
Forksningsöversikten inleds med ett försök att överblicka forskning om 
bibliotekslagen. Jag redogör därefter för och diskuterar relevant forskning med 
diskursanalytiskt angreppssätt. Jag vill dock påpeka att jag inte gör anspråk på 
att täcka in hela det diskursanalytiska forskningsområdet utan att jag här endast 
behandlar sådan forskning som i någon bemärkelse är relevant för mitt eget 
arbete.  

Forskning om bibliotekslagen 
Den tidigare forskningen beträffande bibliotekslagen utgörs i huvudsak av ett 
antal magisteruppsatser. Lotten Häggström och Ulla Renberg analyserar i 
Vägen till en bibliotekslag i Sverige vad som orsakade den politiska 
omsvängning under 1990-talet, som gjorde att  riksdagen frångick sin tidigare 
negativa inställning till en bibliotekslag. Detta görs genom en analys av den 
debatt som föregick lagen. En huvudorsak till att beslut om en bibliotekslag 
fattades var att socialdemokraterna, med statsminister Ingvar Carlsson i 
spetsen, ändrade åsikt i frågan. Även efterträdaren på statsministerposten, 
Göran Persson var positivt inställd till en bibliotekslag.9

I mitt eget arbete används Häggströms och Renbergs uppsats som en 
introduktion till vilka diskussioner som har föregått bibliotekslagen och vilka 
som agerat för respektive emot dess införande. Vårt ämnesområde 
sammanfaller delvis men mitt arbete omfattar också tiden efter bibliotekslagens 
införande. Därutöver vill jag genom det diskursanalytiska angreppssättet 

                                                 
9 Häggström och Renberg, s. 72. 
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(vilket i sig innebär ett teoretiskt förhållningssätt) försöka placera in denna 
diskussion i en vidare samhällskontext, det som jag utifrån Faircloughs kritiska 
diskursanalys även väljer att kalla social praktik.  

Margareta Håmark har skrivit Behöver vi en svensk bibliotekslag? En 
studie av kulturutredningens förslag. Även denna uppsats’ syfte är att belysa 
debatten kring bibliotekslagen och de utredningar som föregick den. Håmark 
gör även internationella utblickar mot de nordiska grannländerna Norge och 
Danmark. Metoden i denna, liksom i ovan nämnda uppsats, är kvalitativ och 
materialet utgörs av artiklar, offentligt tryck och övrig litteratur vilken 
”värderats och analyserats”.10 Studien begränsar sig liksom denna studie till att 
analysera förslaget till bibliotekslag ur folkbibliotekens synvinkel. Avsikten 
med arbetet är ”att ge en överblick av utvecklingen [ang. bibliotekslagstiftning] 
under 1900-talet, men med tyngdpunkten lagd på skeendet under de senaste 
åren”, att ”kartlägga huvudaktörerna i debatten samt att ta reda på vilka 
argument, för eller emot en bibliotekslag, som åberopas samt vilka synpunkter 
som finns på liggande lagförslag.”11  

Jag vill försöka att, genom ett mer teoretiskt förankrat arbetssätt, göra en 
djupare analys av hur man talat om lagen och även relatera detta tydligare till 
det samhälle i vilken diskussionen försiggått. Härvid fäster jag uppmärksamhet 
främst vid diskursen och de utsagor som konstituerar den.  

Forskning med diskursanalytisk inriktning 
När det gäller forskning som använder sig av diskursanalytisk teori och metod 
har jag även vänt mig till andra discipliner än biblioteks- och informations-
vetenskap. Begrepp och tankegångar inom sociologi, statsvetenskap och peda-
gogik har fått inspirera arbetet. Detta kan motiveras med arbetets syfte: att även 
relatera de funna diskurserna till en samhällelig kontext, den sociala praktiken.  
Diskussionen kring den svenska bibliotekslagen utgör en del av kulturpolitiken. 
Som social praktik betraktad kan kulturpolitik analyseras med hjälp av begrepp 
och teorier från flera vetenskaper säger Geir Vestheim.12 Det är inte nödvändigt 
eller kanske inte ens möjligt att se på kulturpolitik och problemområden inom 
kulturpolitikens sfär ur endast ett perspektiv. Därför finner jag det motiverat att 
lyfta blicken något utanför det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet 
för att finna fruktbara infallsvinklar.  
                                                 
10 Håmark, Margareta, Behöver vi en svensk bibliotekslag?En studie kring kulturutredningens förslag. 
Examensarbete för magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, nr 
1997:14 , s. 2 
11 Håmark, s. 2. 
12 Vestheim, Geir, ”Kulturpolitikk som praksis og forskningsfelt”, Kulturpolitisk tidskrift, 1997:1, s. 35. 
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Åse Hedemark och Jenny Hedmans magisteruppsats, Vad sägs om använ-
dare?: Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter, tillhör 
dock fältet biblioteks- och informationsvetenskap. Den ger en bra introduktion 
till diskursanalys från olika perspektiv. Uppsatsen utgör ett gott exempel på hur 
en diskursanalys kan genomföras inom ramen för en magisteruppsats inom 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Hedemark och Hedman under-
söker hur tre bibliotekstidskrifter uttrycker sig om användare. I uppsatsen 
identifierar de fyra olika diskurser:  en folkbildningsdiskurs, en pedagogisk 
diskurs, en informationsteknologisk diskurs och en marknadsekonomisk 
diskurs.  

Grunden för folkbildningsdiskursen hämtar författarna i folkbibliotekens 
historiska bakgrund. När folkbiblioteken började växa fram blev det 
”fördelaktigt för arbetarrörelsen att satsa på bildningsarbete.”13 Genom 
bildningsarbetet öppnades möjligheter för människor att bli en del av samhället 
och få ett ökat inflytande i det. Tanken att medborgarna via biblioteket skall 
fostras eller inbjudas till delaktighet utgör alltså grunden i folkbildnings-
diskursen. Ord och uttryck som ofta används i det undersökta materialet  är 
”alla”, ”medborgare” eller ”allmänhet”.14  

Den pedagogiska diskursen ser Hedemark och Hedman som ”ett under-
liggande förhållningssätt i materialet.”  Denna diskurs uttrycks inte specifikt 
utan är något som kommer fram i sättet på vilket man talar om ”bibliotekets 
roll och uppgift samt i synen på användare.”  Författarna menar att den 
pedagogiska diskursen ofta förekommer i samband med utsagor om 
informationsteknik. Användarna ses  som förhållandevis okunniga och i behov 
av hjälp och vägledning.15

Den informationsteknologiska diskursen har ett samband med den digitala 
teknikens intåg under 1990-talet. Kännetecknande för den är ett språk som 
präglas av det informationsteknologiska området som ”print-on-demand”, 
”användarvänlighet”, ”interaktion”.16

Den marknadsekonomiska diskursen uppträder ofta i samband med den 
informationsteknologiska diskursen. Författarna pekar på svårigheten att skilja 
dem åt. Användandet av den nya tekniken blir i denna diskurs ett sätt för 
bibliotekarier att konkurrera på marknaden, med andra informations-

                                                 
13 Hedemark, Åse och Hedman, Jenny, Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i 
tre bibliotekstidskrifter. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan 
i Borås, nr 2002:61, s. 38. 
14 Hedemark och Hedman, s. 38. 
15 Hedemark och Hedman, s. 40. 
16 Hedemark och Hedman, s. 42. 
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specialister. Diskursen innehåller ett visst mått av vad författarna kallar 
”management-idéer”, d.v.s. utsagor som talar om  ”omvärldsbevakning, opti-
mering och effektivitet.”17 Den marknadsekonomiska diskursen skiljer sig från 
folkbildningsdiskursen genom att den framhäver biblioteksverksamhetens 
behov av utveckling och nytänkande. Folkbildningsdiskursens fokus ligger på 
användarna. Uppsatsförfattarna kan i samtliga fall påvisa en diskrepans mellan 
retorik och diskursens praktiska uttryck.  

Den pedagogiska diskursen är också föremål för Bosse Jonsson intresse i 
avhandlingen Medborgaren och marknaden: Pedagogisk diskurs för folk-
bibliotek. Jonsson menar att ”ideologiska och politiska förhållanden, låter sig 
speglas av folkbibliotekets beslutsfattare när de talar om folkbiblioteket.”18 
Bibliotekslagen omfattar inte enbart folkbibliotek, men då dessa är i fokus för 
min studie, är det möjligt att dra paralleller till den diskussion som förs om 
bibliotekslagen. Man kan då tänka sig att ideologiska och politiska för-
hållanden avspeglas i sättet på vilket man talar om lagen i olika sammanhang.  
Komponenter i den pedagogiska diskursen är bl.a. synen på biblioteket som 
kunskapsförmedlare. Bibliotekens uppgift är också att göra information till-
gänglig för alla utan kostnad för den enskilde individen. Biblioteket har enligt 
den pedagogiska diskursen en demokratisk funktion genom att det skall hjälpa 
individen att genom lärande formas till en fullvärdig medborgare.19 Bosse 
Jonsson pekar på vikten av att se den ”egna” diskursen i relation till andra 
diskurser som forskningen funnit. Så t.ex. ställer han den pedagogiska 
diskursen mot den marknadsekonomiska diskursen i sin avhandling.  

Kännetecknande för marknadsekonomin är bl.a. att ett gott samhälle är ett 
samhälle där varje individ drivs av egennytta. Genom att var och en i första 
hand ser till att tillgodose sina egna intressen gagnas också alla andra. Ett 
marknadsekonomiskt tänkande utgår också ifrån en idé om fri företagsamhet 
och möjlighet för varje individ att handla i enlighet med sina preferenser. På så 
sätt omfattas så många människor som möjligt av välfärd.20  

I en marknadsekonomisk diskurs för folkbibliotek uttrycks detta genom att 
”folkbibliotekets värde ligger i att det används så mycket som möjligt”.21 Den 
marknadsekonomiska diskursen betraktar folkbibliotekets värde som kultur-
förmedlare som ointressant. I Folkbibliotekets beslutsfattares uppgift ligger att 
skapa en biblioteksmiljö som är så tilltalande som möjligt för den enskilde in-
                                                 
17 Hedemark och Hedman, s. 44. 
18 Jonsson, Bosse, Pedagogisk diskurs för folkbibliotek (diss:Linköping 2003), s. 15.  
19 Jonsson, s. 108 f. 
20 Jonsson, s. 177 ff.  
21 Jonsson, s. 179. 
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dividen. De fria individerna skall ges möjlighet att använda biblioteket på ett 
sådant sätt som de själva önskar. Att se till att biblioteket erbjuder en sådan 
miljö är också det ansvar som åligger beslutsfattarna. Om individerna ändå inte 
besöker biblioteket och därigenom gör sig till aktiva medborgare har besluts-
fattarna inte något ansvar för detta.22  

Jonsson gör en jämförelse med hur skolan betraktas inom den marknads-
ekonomiska diskursen. Han finner att skolan har ett berättigande som offentlig 
institution inom denna diskurs på grund av dess stora betydelse för hur med-
borgarna fostras. Det är inte säkert, att individen skulle välja skola och kurs-
plan på ett sätt som gagnade samhället i sin helhet. På ett liknande sätt resone-
rar sig Jonsson fram till att även folkbiblioteket som offentlig institution har ett 
berättigande just genom att biblioteket bidrar till ”förvandling av besökarna 
från invånare till medborgare”.23 Jonsson finner, att den pedagogiska diskursen 
har likheter med marknadsdiskursen genom att båda utgör ”en uppmaning till 
medborgarna att höja sitt välbefinnande” vilket också antas gagna övriga med-
borgare.24

Jag finner resonemanget intressant, kanske i första hand därför att ett 
marknadsekonomiskt tänkande brukar förknippas med frånvaron av statlig 
styrning. Resultatet av Jonssons diskussion blir det något paradoxala att folk-
bibliotek, liksom skolor, även inom den marknadsekonomiska diskursen, be-
traktas som institutioner vilka bör drivas i offentlig regi.  

Marie Rörling granskar i sitt arbete Konsensus och konkurrens mellan 
kommunalt och kulturellt kapital i Stockholm: En diskursanalys av politik och 
biblioteksideologi, hur ideologi och politik samspelar i Stockholms stads-
bibliotek. Här återfinns också ett stycke om bibliotekslagen där Rörling återger 
några av skälen bakom lagens införande.25 Rörling konstaterar att den 
marknadsanpassning som ägde rum under 1980- och 90-talet medförde hot om 
avgiftsbeläggning på biblioteken vilket var en bidragande orsak till att lagen 
infördes. Krav på biblioteksplaner, utbildade bibliotekarier och ”andra 
standardnormer” väcktes dock snart, skriver Rörling. Hon lyfter särskilt fram 
debatten kring professionalismen som under en period 1999 var livlig 
framförallt i Svenska Dagbladet. ”Tyvärr”, skriver Rörling, ”fördjupades inte 
den debatten till att handla om de politiska och ideologiska grundvalarna för 
folkbiblioteksväsendet.”26

                                                 
22 Jonsson, s. 182. 
23 Jonsson, s. 182. 
24 Jonsson, s. 176. 
25 Rörling, s. 39. 
26 Rörling, s. 39. 
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En studie med utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys har Jessica 
Olofsson gjort i sin magisteruppsats Internetanvänding på folkbibliotek – en 
diskursanalys av Internetregler. Olofsson granskar utformningen av Internet-
regler på folkbibliotek  utifrån frågeställningen vilka diskurser som finns när 
det gäller Internetanvändning, vad som utmärker dem och vad som skiljer 
diskurserna åt. Användningen av kritisk diskursanalys innebär att frågan om 
vilka konsekvenser diskurserna får för den vardagliga praktiken är viktig. 27 Här 
är det främst tillämpningen av Faircloughs tredimensionella modell som har 
intresserat och inspirerat mig. Olofsson använder sig konsekvent av de olika 
analysnivåerna text, diskursiv praktik och social praktik. Källmaterialet för 
Olofssons uppsats är regler för Internetanvändning utformade på biblioteken 
och därför är t.ex. frågan om texternas utseende, grammatiska utformning och 
struktur av ett större intresse än i min uppsats. Även frågan om tilltal får en 
annan dignitet i en sådan undersökning. Den tredimensionella modellen kan 
ändå i viss grad appliceras även på mitt källmaterial, inte minst för att den kan 
användas för att strukturera materialet och att fästa uppmärksamhet på vissa 
aspekter av materialet. Modellen förenklar också tänkandet kring de ganska 
abstrakta begreppen diskursiv och social praktik. 

Inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet återfinns också 
Joacim Hanssons licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet: 
En diskursstudie. För Hanssons del innebär förankringen i humanistiska ämnen 
en begränsad tilltro till att det är möjligt att nå någon generell sann och objektiv 
kunskap inom vare sig samhällsvetenskap eller humaniora. Det vi kan göra, 
enligt Hansson, är ”att göra mer eller mindre rimliga tolkningar” av de problem 
vi väljer att studera.28 Jag delar Hanssons uppfattning som också sammanfaller 
väl med diskursanalysens socialkonstruktionistiska antagande att den kunskap 
vi har om världen inte kan betraktas som en objektiv sanning.29

Diskussionen kring valet av källmaterial i avhandlingen utgör ett exempel 
på hur en kritisk granskning av de använda källorna och metoden kan införlivas 
i framställningen. Utifrån Michel Foucault och Paul Ricoeur för Hansson också 
en klargörande diskussion kring diskursanalys vilken utgör ett komplement till 
övrig metod- och teorilitteratur. 

                                                 
27 Olofsson, Jessica,  Internetanvändning på folkbibliotek – en diskursanalys av Internetregler. 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för  ABM, estetik och 
kulturstudier vid Uppsala universitet, nr 2003:165, s. 6. 
28 Hansson, Joacim, Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie. Licentiatavhandling vid 
Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap, institutionen för tvärvetenskapliga studier av 
människans villkor vid Göteborgs universitet, Skrifter från Valfrid, nr 1995:17, s. 12. 
29 Winther Jörgensen, Marianne och Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod (Lund 2000), s. 
11. 
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Kerstin Jacobsson undersöker i Så gott som demokrati. Om demokratifrågan i 
EU-debatten den diskussion som föregick Sveriges inträde i EU.  Syftet är att 
undersöka hur ”demokratin definierades och behandlades […] samt att 
problematisera några implikationer av debattens konstruktion av demokratin.”30 
Liksom i mycket av den här nämnda forskningen är det främst Jacobssons 
teoretiska och metodiska angreppssätt som fått inspirera mitt eget arbete. 
Jacobsson talar om diskursers möjlighetsvillkor eller betingelser. Med detta 
förstår jag att diskurser måste ses i sitt sammanhang: Vad är det som formar 
dem? Vilka förutsättningar finns för att denna diskurs skall uppstå och 
fortleva? Varför förändras diskursen? För att finna diskursens möjlighetsvillkor 
måste forskaren alltså beakta diskursens kontext. Genom att beskriva ”de om-
ständigheter som betingar och villkorar” diskursen är det enligt Jacobsson 
möjligt att göra diskursen begriplig.31 Denna typ av resonemang underlättar 
tänkandet kring diskurser och kontexten. 

Undersökningens kontext 

Kulturpolitik 
Hur man väljer att definiera begreppet kulturpolitik beror ytterst på hur man 
väljer att definiera begreppet kultur. ”Kultur”, liksom även t.ex. ”konst” tillhör 
begrepp som präglas av en mångtydighet och detta medför att kulturpolitiken 
och vad som utgör dess område utmärks av en viss problematik. På frågan ”vad 
är kultur” är det svårt att finna ett entydigt svar. Andra begrepp som kan hän-
föras till listan över omstridda begrepp är ”social rättvisa, demokrati, religiös 
tro, kvalitet och bildning […].” Detta innebär att de är ”öppna” begrepp och att 
det ständigt uppstår nya sätt att se på dem och tolka dem.32 Sven Nilsson menar 
att diskussionen rör frågan om  kultur skall ses som ”aspekt”  eller som 
”sektor”:  

Som aspekt uttrycker kulturbegreppet alla de drag (från det materiella, språket och 
konsten till familjemönster, politik och egendomsförhållanden), idéer, värderingar och 
normer som finns i ett samhället [sic]. Som sektor omfattar kulturbegreppet de konst-
närliga uttrycksformerna och de institutioner, organisationer och personer som uttrycker 
sig genom dem.33

                                                 
30 Jacobsson, Kerstin, Så gott som demokrati. Om demokratifrågan i EU-debatten (diss: Uppsala 1997, s. 
288. 
31 Jacobsson, s. 41. 
32 Nilsson, 2003, s. 325. Nilsson utgår i diskussionen ifrån idéhistorikern Alan Janiks syn på 
kulturbegreppet som ”grundläggande men ständigt omstridda begrepp”. 
33 Nilsson, 2003, s. 328, 355. 
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Nilsson skriver att kulturpolitiken påverkas av diskussionen kring kultur-
begreppet men säger pragmatiskt att ”i den praktiska politiken kan denna 
diskussion inte pågå för evigt”.34 Istället för att definiera kulturbegreppet är det 
möjligt att avgränsa ett kulturpolitiskt område, menar Nilsson. 35  

När jag i denna uppsats talar om kulturpolitik syftar jag på kulturpolitik 
som aspekt då jag omfattar åsikten att kulturpolitiken är beroende av andra i 
samhället förekommande diskurser.36 Därigenom uppfylls också antagandet att 
diskurs och social praktik står i ett dialektiskt förhållande till varandra. 

1974 års kulturpolitiska mål 
Svensk kulturpolitik utvecklades till ett eget sakområde i början på 1970-talet. 
Det dokument som enligt såväl Nilsson som Anders Frenander utgjorde start-
punkten för en statlig kulturpolitik var SOU 1972:66 Ny kulturpolitik. I ut-
redningen formulerades de mål och riktlinjer för kulturpolitiken som slogs fast 
av riksdagen 1974.37 De åtta kulturpolitiska målen finns bifogade i bilaga 3. 
Målen förblev i stort sett oförändrade till mitten av 1990-talet enligt Frenander, 
då de i vissa avseenden omprövades.38 Förslag till nya mål för kulturpolitiken 
gavs i kulturutredningen SOU 1995:84.39 Att det under så lång tid inte skett 
någon förändring i de kulturpolitiska riktlinjerna innebär att de mål som for-
mulerades 1974 haft en stor inverkan på kulturpolitiken under hela 1990-talet. 
Helt har dock inte det kulturpolitiska området undgått att beröras av för-
ändringar. 

 

Kulturpolitiken  i  det förändrade samhället 
Sven Nilsson pekar på att det under lång tid rådde en politisk enighet i Sverige. 
Under åren efter andra världskriget då det svenska folkhemmet skulle byggas 
upp förverkligades, enligt Nilsson, en utopi. Biblioteken sågs som ”det för-
verkligade folkhemmets offentliga vardagsrum”.40

Som en följd av kommunreformerna utvecklades bibliotekssystemet 
kraftigt under 1970-talet. Under 70- och 80 talen utökades antalet bibliotek 

                                                 
34 Nilsson, 2003, s. 354. 
35 Nilsson, 2003, s. 354. 
36 Se Nilsson, 2003, s. 356. 
37 Nilsson, Sven, Kulturens vägar. Kultur och kulturpolitik i Sverige (Malmö 1999), s. 314 samt 
Frenander, Anders, ”Svensk kulturpolitik under 1900-talet i TijdSchrift voor Skandinavistiek, årg. 22 
(2001:1), s. 67 f.  
38 Frenander, 2001, s. 67 f. 
39 SOU 1995:84, s. 85. 
40 Nilsson , 2003, s. 175. 
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genom att man byggde nytt eller rustade upp filialer. Mediebeståndet, liksom 
utlåningen steg kraftigt.41

Som jag redan nämnt i kapitlet ”Den svenska bibliotekslagen” försämrades 
kommunernas ekonomi under 1990-talet. Detta drabbade också kulturpolitiken. 
Nilsson karaktäriserar den politiska förändringen så här:  

Nu har pendeln slagit åt andra hållet. Nu är det marknadsekonomin som anses uttrycka 
allmänintresset. Den offentliga makten retirerar och organiserar om, konkurrensutsätter, 
lägger ut på entreprenad och bolagiserar offentlig service.42

Att dessa samhälleliga förändringar avspeglas också i den diskursiva praktiken 
och sålunda bidrar till att skapa en accepterad bild av verkligheten, torde stå 
klart. Huruvida det är den diskursiva praktiken som formar vår uppfattning av 
verkligheten eller om den föregås av en social praktik lämnas här osagt. Jag 
nöjer mig med att peka på samhällsförändringarna för att kunna ge materialet 
för uppsatsen en kontextuell belysning. 

Den period då folkhemmet befäste sin ställning och byggdes upp benämner 
Nilsson ”välfärdssamhällets klassiska epok”. Politikens främsta syfte var att 
skapa trygghet för människor via fördelningspolitiken och genom att bygga ut 
den offentliga servicesektorn. Förskjutningar i politikens tyngdpunkt har med-
fört att politiken idag är inriktad på utveckling och förnyelse. Nilsson pekar på 
centrala ord och uttryck som ”enkelhet, transparens, förenkling av samordning 
och styrning, större utrymme för individuella lösningar” och ”öppna och 
flexibla nätverk i stället för formella hierarkier”.43  

Om bibliotekens roll i den beskrivna samhällsutvecklingen skriver Nilsson 
att det är: 

lätt att se folkbibliotekens nära samspel med moderniseringsprocessen i samhället […]. 
Det framväxande välfärdssamhället erbjöd nya möjligheter, och biblioteken var bara en 
del av förnyelsen. Samtidigt har biblioteken sina egna inneboende spänningar mellan 
kundanpassning och missionerande folk bildningsidealism.44

Huruvida detta samspel återspeglas i diskursordningen kring bibliotekslagen 
återstår att se. Nilsson pekar på de inneboende spänningar som präglar folk-
biblioteken där historiskt förankrade ideal möter ett nytt marknadstänkande. 
Men samtidigt består inte samhället idag av enbart marknadstänkande eller 

                                                 
41 Nilsson, 2003, s. 176. 
42 Nilsson, 1999, s. 49. 
43 Nilsson, 1999, s. 176. 
44 Nilsson, 1999, s. 207. 
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enbart idealistisk folkbildarnit. Jag skall nu övergå till att beskriva kunskaps-
samhället och synen på folkbibliotekens roll i förhållande till bildning och kun-
skap och hur man ser på detta i några utvalda texter. 

 

 Folkbiblioteken och kunskapssamhället 
I detta kapitel tecknar jag informations- och kunskapssamhällets huvuddrag. 
Syftet är att skapa en utgångspunkt för diskussionen om hur diskurser kring 
bibliotekslagen kan relateras till samhällsutvecklingen på det sätt som tidigare 
omtalats i samband med den norska bibliotekslagen. I SOU 1995:84 framhävs 
också det starka sambandet mellan kulturen och samhället i stort, något som 
måste beaktas när kulturpolitiken formas.45 Fokus i min beskrivning ligger på 
utvecklingen av det senmoderna samhället.  

Några kännetecken på modernitet återfinns hos litteraturvetaren Anna 
Williams. Hon talar om ”[s]torskalig mänsklig verksamhet, avancerad tek-
nologi som ger oss möjlighet att styra saker och ting på avstånd, ökad pro-
fessionell specialisering och ökad kunskap som leder till större expertis men 
vidgar gapet mellan experter och lekmän.”46  Begreppet modernitet har varit 
föremål för diskussion under en stor del av 1900-talet, menar Williams.  

Ur ett historiematerialistiskt perspektiv är ett samhälles produktions-
metoder avgörande för hur det benämns i historieskrivningen. De första 
mänskliga samhällen vi känner till ägnade sig åt att samla och jaga innan jord-
bruket uppfanns, därefter följde det antika Greklands och Roms slavsamhällen, 
så småningom avlösta av de medeltida feodalstaterna.  Några hundra år senare 
uppstod kapitalismen i England med den industriella revolutionen under 1700-
talet. Till Sverige kom industrialismen relativt sent, först under senare delen av 
1800-talet. Länge präglades landet också av jordbruket. Den verkliga om-
vandlingen till ett industriland skedde först under 1900-talets första decennier 
och sammanföll med framväxten av ”det moderna” som begrepp. Williams 
skriver att många ser modernitet och industrisamhälle som synonymer.47

En ny omvandling av produktionsformerna har skett under senare delen av 
1900-talet genom bl.a. genom den teknologiska utvecklingen. Industrin har 
tappat mark som tillväxtgenererare och samhället har blivit ett informations- 
och tjänstesamhälle där allt högre krav ställs på individens förmåga att till-

                                                 
45 SOU 1995:84, s. 53. 
46 Williams, Anna, Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev modernt (Stockholm 
2002), s. 20. 
47 Williams, s. 20. 
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godogöra sig ny kunskap och att sålla i informationsflödet.48 I SOU 1995:84 
nämns förutom den elektroniskt baserade tekniken även den ökade rörligheten, 
och kommunikationen via medier som specifika tidstecken. En vision som 
uttrycks är att kraven på arbetskraften kommer att öka både när det gäller 
grundutbildningen och kontinuerlig fortbildning. Individen måste också bli mer 
flexibel och ständigt vara beredd att anpassa sig till förändringar i arbetet. ”Det 
ställer krav på utbildningssystemen, på företagen och på de enskilda 
människorna.”49

Manuel Castells kallar den omvandling av samhället som skett under 
senare delen av 1900-talet för en ”informationsteknologisk revolution”. Genom 
denna historiskt sett revolutionerande omvälvning av produktionssättet har en 
ny typ av samhälle skapats. Castells kallar det för det informationellt, med 
vilket han avser en ny typ av kapitalism, vilket socialt (nätverk) och tekniskt 
(datorer) skiljer sig från tidigare samhällsformer. För att individen skall kunna 
anpassa sig till det nya samhället måste han/hon vinna förmågan att ”ständigt 
omvärdera den kvalifikation som behövs för en given uppgift och att finna 
källorna till förvärv av denna kvalifikation.” Det är, enligt Castells, bara den 
som är utbildad som har den flexibilitet som krävs för ”produktionsprocessens 
ständigt föränderliga uppgifter.”50

I Kunskapssamhällets marknad drar Fredrik Schoug paralleller mellan be-
greppen ”nätverkssamhälle”, ”den nya ekonomin”, ”informationssamhälle” och 
”informationellt samhälle” och ”kunskapssamhälle”. Den beteckning han 
föredrar att använda för att beskriva det svenska samhället är ”kunskaps-
samhälle”.51 Att kunskap är viktigt i samhället är inte något nytt, menar 
Schoug, skillnaden ligger i att kunskap i dag betraktas som det som driver 
samhället framåt, dess motor, vilket inte varit fallet tidigare. Kunskap i sig är 
produktivt och i takt med att allt fler okvalificerade arbetstillfällen försvinner 
ut ur landet kan vi kanske börja tala om kunskapssamhället i vår del av världen  
i samma betydelse som vi talar om slavsamhället och det feodala samhället? 
Att generera ny kunskap utgör ett produktionssätt bland andra i historien. 

Med kunskapssamhället växer det fram en terminologi, en diskursiv 
praktik, som speglar vilka värderingar som förknippas med den nya 

                                                 
48 Om industrisamhällets omvandling se bl.a. Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 
1997), s. 483-499. 
49 SOU 1995:84, s. 53 f. 
50 Hela stycket: Castells, Manuel  Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band III: 
Millenniets slut (Göteborg 2000), s. 380 ff. 
51 Schoug, Fredrik, ”Inledning”, i: red. Markus Idvall och Fredrik Schoug, Kunskapssamhällets marknad 
(Lund 2003), s. 11. 
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samhällsformen. Schoug ger några exempel genom att nämna ”kunskap”, 
”kompetens”, ”kvalitet”, ”nya idéer”, ”flexibel”, ”konkurrens”.52

Samtidigt bör vi ha i åtanke att mycket av vad man kan kalla ”myten om 
kunskapssamhället” är en diskursivt konstruerad bild. Schoug talar om den som 
en politisk vision medan Karin Salomonsson väljer att också se ordet 
kunskapssamhälle som en varudeklaration ”eller kanske ett varumärke, vilket 
garanterar kvalitet, signalerar pålitlighet och uppmanar till lojalitet och till-
tro”.53

 

Kunskapen, bildningen och folkbiblioteken 
Det samhälle vi genom tekniken har skapat åt oss själva leder oundvikligen till 
ett krav på medborgarna att aktivt förändras. I detta förändringsarbete innehar 
utbildningssystemet en central position. Folkbiblioteken spelar också en viktig 
roll för såväl den frivilliga bildningen som för den formella utbildningen. 
Joacim Hansson menar att biblioteken kan kopplas till ett generellt bildnings-
sammanhang och att de ideologiskt har att verka inom en övergripande 
bildningsdiskussion.54  

 Som vi konstaterat tidigare är biblioteken institutioner som lever i en nära 
symbios med det omgivande samhället. Den folkbildande uppgift folk-
biblioteken historiskt sett haft har därför förändrats i takt med att samhället 
förändrats. Lena Frändberg menar i sin magisteruppsats Folkbibliotek och de-
mokrati. Ett försök att beskriva och diskutera folkbibliotekets demokratiska 
funktion att fokus för bibliotekets uppgifter förändrades efter andra världskriget 
från en folkbildande till en kultur- och informationsförmedlande uppgift.55 I 
Om…Världen 2000 konstaterar kulturrådet att efterfrågan på bibliotekstjänster 
ökat markant i takt med den ökande mängden studerande. Den högre 
utbildningen har decentraliserats, vilket leder till ett ökat behov av samverkan 
mellan olika typer av bibliotek.56 I Kulturrådets omvärldsanalys 2001 lyfts åter 
betydelsen av nätverk fram: ”Folkbibliotekens styrka i det livslånga lärandet 

                                                 
52Schoug, ”Inledning” i Kunskapssamhällets marknad, s. 13.  
53 Schoug, ”Inledning”, s.22 f. samt Salomonsson, Karin, ”Kompetensindustrin. Rekrytering, 
personalutveckling och karriärplanering” i: red. Markus Idvall och Fredrik Schoug, Kunskapssamhällets 
marknad, s. 42. 
54 Hansson, s. 55 f. 
55 Frändberg, Lena, Folkbibliotek och demokrati. Ett försök att beskriva och diskutera folkbibliotekets 
demokratiska funktion. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid bibliotekshögskolan i 
Borås, nr 1999:23, s. 42. 
56 Om…Världen 2000. Kulturrådets omvärldsanalys (Stockholm 2000), s. 69. 
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finns både genom det nationella och internationella nätverk som byggts upp för 
att inhämta kunskap och information.”57  

Bildning, eller folkbildning, kan, enligt Jonsson, i historisk belysning för-
stås på flera olika sätt. Ett är att se folkbildning som ett sätt att forma goda 
medborgare. Denna tolkning av begreppet inbegriper ett visst mått av 
myndighetsutövning. Ett annat är självbildningsidealet, vilket innebär att 
människor ägnar sig åt att lära sig mer om det som intresserar dem. Detta kan 
ses som motsatsen till myndighetsutövning, det är människorna själva som 
avgör bildningens innehåll.58  

I utredningen Folkbildningens särart? offentlighet, forskning och folk-
bildares självförståelse (SOU 2003:94) menar utredarna att olika diskurser 
historiskt  har lagt vikt vid olika saker när det gäller folkbildning. Utredningen 
nämner fyra olika tolkningar av folkbildningsbegreppet: folkfostran, folk-
upplysning, nationell medborgarbildning och slutligen självbildning eller själv-
förverkligande. Utredarna säger också att ”strävan att föra in ny informations-
teknologi i folkbildningsvärlden för också med sig en omvärdering av 
traditionen. Gamla folkbildarideal omformuleras för att passa en ny tid.”59

Kerstin Rydbeck ser folkbildning som en verksamhet som utgår ifrån 
människors egna behov och bygger på frivillighet. Sambandet mellan folk-
bildning och demokrati är starkt och i definitionen av folkbildning har 
kollektivet betonats framför individen.60

I skolsammanhang har det skett en sammansmältning av kunskap och 
bildning, menar Kristina Gustavsson: ”Kunskap ersätts av ordet bildning och 
därmed lyfter man fram processen framför innehållet.”61 I denna förståelse av 
bildning som en del av kunskap handlar det inte i första hand om att lära ut 
något eller om att lära sig fakta. Det viktiga är hur vi inhämtar kunskaperna och 
hur vi förhåller oss till dem. Bildning är en följd av att de nya kunskaperna 
sätts in i ett större sammanhang.62

Kunskapssamhället ställer krav på individen att ständigt befinna sig i en 
lärandeprocess eller att åtminstone ha en ständig beredskap att lära nytt. 

                                                 
57 Om… Världen 2001. Kulturrådets omvärldsanalys (Stockholm 2001), s. 21. 
58 Jonsson, 68 ff. 
59 SOU 2003:94, Folkbildningens särart? Offentlighet, forskning och folkbildares självförståelse, s. 22. 
60 Rydbeck, Kerstin, ”Folkbildningen och det kvinnliga medborgarskapet. Kvinnors positioner och 
strategier i 1900-talets fria bildningsarbete” i: Kön, Makt, Våld. Konferensrapport från det sjunde 
nordiska kvinnohistorikermötet 8-11 augusti 2002, Göteborg”, red. Eva Helen Ulvros (Göteborg 2003), s. 
100. 
61 Gustavsson, Kristina, ”Vinna eller försvinna? Fostran till humankapital i 2000-talets grundskola”, i: 
red. Markus Idvall och Fredrik Schoug, Kunskapssamhällets marknad (Lund 2003), s. 71. 
62 Gustavsson, s.71. 
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Kristina Gustavsson har studerat dokument utgivna av Europakommissionen 
som behandlar livslångt lärande och kunskapssamhället och kommer till slut-
satsen att: 

Det kanske mest intressanta målet är att hos människor utveckla en egen vilja och förmåga 
att ta ansvar för sina egna liv och sitt livslånga lärande. Vid sidan om allmän skolplikt och 
obligatoriska utbildningar ska varje individ förmås att bli student från vaggan till graven. 
Det ska bli ett sätt att leva. Att lära sig lära och att ha en positiv attityd till lärandet är 
grunden för en god framtid som EU-medborgare.63

Vi ser hur den nya kontexten växer fram: där vi tidigare skulle formas till goda 
medborgare inom den egna nationen befinner vi oss nu i ett globalt samman-
hang där Europa och ytterst världen utgör tillvarons gränser. Tanken att med-
borgarna skall fostras in i det nya samhället är dock inte ny utan återkommer 
endast i en lite förändrad skepnad. Genom att diskursivt forma en världsbild, 
ett diskursivt paradigm om man så vill, där lärande framhålls som positivt och 
nödvändigt och där frigörandet av individen utgör det främsta livsmålet elimi-
neras dock andra livsmål som inte passar ihop med normen. Gustavsson ser i 
detta en fara, då det utesluter människor som av en eller annan anledning inte 
befinner sig i en lärandeprocess eller som helt enkelt har andra värderingar. 
Även människor som är i färd med eller nyss har bildat familj utesluts t.ex. 
genom att de inte förmår leva upp till kraven på flexibilitet och konkurrens-
kraftighet. Alla är heller inte intresserade av att göra karriär utan finner att 
andra värden i livet är viktigare.64

Ovanstående kan vara väl värt att ta i beaktande också då man formulerar 
sig kring folkbibliotekens uppgifter och målgrupper. Talet om det livslånga 
lärandet, individualisering, självförverkligande och konkurrenskraft kan inne-
bära en exkludering av människor. Det är viktigt att biblioteket får vara en 
kravlös plats. Samtidigt är det också viktigt att biblioteket är i samklang med 
sin samtid och att dess position i samhällsutvecklingen även fortsättningsvis är 
i främsta ledet.  

Om och hur kunskapssamhällets vokabulär även funnit sin väg in i den 
diskursiva praktiken kring bibliotekslagen skall undersökningen visa. Detta 
kapitel fungerar som en kontexuell beskrivning, en ram, som omgärdar den 
diskursiva praktiken kring bibliotekslagen och i undersökningskapitlet åter-
kommer jag till de olika sätten att se på folkbildning och på folkbiblioteket och 
kunskapssamhället i diskussionen kring de olika diskurserna. 

                                                 
63 Gustavsson, s. 73. 
64 Gustavsson, s. 79f. 
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Det är nu dags att övergå till att beskriva den teori och metod som jag an-
vänder mig av i uppsatsen. 
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Teori och metod 

 
Detta arbete genomförs i huvudsak med utgångspunkt i Faircloughs kritiska 
diskursanalys. I det följande återger jag några utgångspunkter som är gemen-
samma för de olika diskursanalytiska inriktningarna samt diskuterar begreppet 
”diskurs”, varefter den kritiska diskursanalysen behandlas. Jag inleder med att 
kortfattat definiera centrala begrepp såsom diskurs, diskursordning och genre 
vilka återkommer i texten. Dessa diskuteras också mer ingående i den följande 
framställningen om diskursanalysens utgångspunkter och den kritiska diskurs-
analysen. En fortlöpande diskussion kring diskursanalysen förs också i uppsat-
sens undersökningsavsnitt, här avses att ge läsaren en introduktion och för-
ståelse för vilka verktyg jag använder i analysen av de valda texterna och vilka 
de teoretiska premisserna för analysen är. 

 

Definitioner 
Med diskurs i detta arbete avses talade eller skrivna utsagor i ett bestämt socialt 
sammanhang. En genre är den textkategori som texten tillhör. Några kriterier 
på en genre är enligt Bergström och Boréus att den kan identifieras, att den har 
uppstått i ett historiskt sammanhang och att den lyder under vissa skrivna eller 
oskrivna regler för form och innehåll. Exempel på olika genrer är nyhets-
artiklar, politiska flygblad, förhörsprotokoll etc.65 I denna uppsats utgör det 
offentliga trycket samt debattartiklar i biblioteksfackpressen olika genrer. 

Diskursordning är summan av de diskurstyper som används inom en social 
institution eller ett område. Genrer och diskurstyper utgör delar av diskurs-
ordningen.66

                                                 
65 Bergström, Boréus, s. 17. 
66 Winther Jörgensen och Phillips, s. 73. 
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Diskursanalysens teoretiska utgångspunkter 
Diskursteori som metod inom samhällsvetenskapen har ökat i popularitet. En 
förklaring som Bosse Jonsson framhåller är att samhällelig maktutövning inte 
längre utövas genom ideologier utan ”baseras på produktionen av, kontrollen 
över och tillägnandet av information och symboler”.67 Liknande tankegångar 
återfinns hos Kerstin Jacobsson som med fokus på politik ser användningen av 
symboler som en del av en ”kamp om innebörder”. Den som vinner kampen är 
den, vars verklighetsdefinition vinner företräde framför andra.68  Att studiet av 
texter är ett område som vuxit blir i detta perspektiv ganska självklart då frågor 
om t.ex. politik och makt är områden där det finns en omfattande text-
produktion.69

 Att exakt definiera vad en diskurs är kan lätt leda in i en förvirrande 
begreppsdiskussion. Detta, menar Norman Fairclough, beror på att det existerar 
en mängd varandra överlappande definitioner vilkas ursprung står att finna i 
olika discipliner och teorier. Dessa står ofta också i ett slags konkurrens-
förhållande med varandra.70 Förenklat skulle en diskurs dock kunna beskrivas 
som ett ”bestämt sätt att tala om och förstå världen”.71  Att utföra en diskurs-
analys innebär inte enbart att analysera olika typer av utsagor för att ta reda på 
hur man talar om någonting. En diskursanalys måste enligt Winter Jörgensen 
och Phillips utgå ifrån teoretiska modeller och metodologiska riktlinjer för hur 
man tar sig an ett forskningsområde. Även ontologiska och epistemologiska 
antaganden vad gäller språkets roll i vår sociala konstruktion av världen, lik-
som speciella tekniker för språkanalys är viktiga utgångspunkter.72 Hur de teo-
retiska modellerna skall se ut rent konkret är inte specificerat hos Winther 
Jörgensen utan detta bestäms av vilken problemställning och vilket område 
man valt att rikta in sig på.  

De båda diskursanalytiska inriktningarna diskursteori och kritisk diskurs-
analys, där de viktigaste företrädarna är Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 
samt Norman Fairclough, bygger på dessa gemensamma antaganden. Bägge 
inriktningarna vilar på det som Winther Jörgensen och Phillips kallar ”social-
konstruktionistisk grund”.73  Denna utgörs av antagandet att den sociala världen 
inte har någon given essens utan konstrueras av oss socialt och diskursivt. Vårt 

                                                 
67 Jonsson, s. 48 f. 
68 Jacobsson, s. 14. 
69 Bergström, Boréus, s.17. 
70 Fairclough, Norman, Discourse and Social Change (Cambridge 1992), s. 3. 
71 Winther Jörgensen, och Phillips, s. 7.  
72 Winther Jörgensen och Phillips,  s. 10. 
73 Winther Jörgensen och Phillips, s. 11.  
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sätt att uppfatta världen är historiskt och kulturellt specifikt och något som kan 
förändras över tid. Någon objektiv kunskap om världen är inte möjlig att nå 
utan den kunskap vi  har är en följd av vårt sätt att tala om världen och katego-
risera den. I en bestämd världsbild betraktas vissa handlingar som naturliga 
medan andra framstår som otänkbara. Våra olika sociala världsbilder leder till 
att våra sociala handlingar är olika.74  

 

Kritisk diskursanalys och Faircloughs´tredimensionella modell 
Syftet med den kritiska diskursanalysen är att visa hur diskurser skapas via 
maktförhållanden och ideologier och vilken konstruktiv effekt diskurser har på 
sociala identiteter, sociala relationer, och på system av kunskap och upp-
fattningar, något som normalt inte är klart för dem som befinner sig inom dis-
kursen.75 Enligt den kritiska diskursanalysen utgör diskursen såväl en 
konstituerande som konstituerad del av den sociala praktiken.76 Diskurser av-
speglar eller representerar således inte bara sociala förhållanden, de är också 
delaktiga i konstruktionen av dem.  

Fairclough talar om att olika diskurser konstruerar det han kallar ”key en-
tities”, här översatt nyckelord, vilka positionerar människor som sociala sub-
jekt. En sådan positionering kan t.ex. utgöras av ord som doktor, patient, med-
borgare. Diskursen får därmed en social effekt, menar Fairclough.77 Positione-
ringen handlar i Faircloughs exempel om människors position som sociala 
subjekt. I en diskursstudie av debatten kring den svenska bibliotekslagen skulle 
det istället vara möjligt att titta närmare på vilka nyckelord som används när 
man talar om lagen i förhållande till folkbiblioteken och därigenom analysera 
hur folkbibliotek positioneras i kulturpolitiken. Frågor som kan vara vägle-
dande i analysen kan vara ”Vad är det som betraktas som viktigt?” ”Vilka 
underliggande värden framkommer i texterna?” Det individuella subjektet byts 
därmed ut och ersätts av kulturinstitutionen ”folkbibliotek” och dess position i 
kontexten ”kulturpolitik”.  

I denna studie utgår jag ifrån tanken att diskurser påverkas av hur ett sam-
hälle ser ut vid en viss specifik tidpunkt och att en diskursanalys därför måste 
ses i relation till det omgivande samhället. Den kritiska diskursanalysens an-
tagande att språket som diskurs utgör ”både en form av handling […], var-

                                                 
74 Winther Jörgensen och Phillips, s. 11f. 
75 Min översättning från Fairclough, s. 12. 
76 Winther Jörgensen och Phillips, s. 67 f. 
77 Fairclough, s. 3f. 

 25 



igenom människor kan påverka världen, och en form av handling, som är 
socialt och historiskt situerad och står i ett dialektiskt förhållande till andra 
aspekter av det sociala” stämmer väl överens med min utgångspunkt och ingår 
därför i den teoretiska ramen för arbetet.78  

Winther Phillips och Jörgensen menar i sin framställning att man inom den 
kritiska diskursanalysen fokuserar på två dimensioner där den ena utgörs av 
den kommunikativa händelsen, som kan vara  en intervju eller ett politiskt tal. 
Den andra är diskursordningen; summan av de diskurstyper som används inom 
en social institution eller ett område.79  

Jan Svensson förklarar begreppet diskursordning med hänvisning till 
Norman Faircloughs användning av begreppet i samhällsorienterade text-
analyser. Diskursordning beskrivs av Svensson som ”en analytisk distinktion 
mellan ’discourse activity’, som kan utgöras av en konkret text insatt i ett 
specifikt sammanhang och ’order of discourse’, som utgörs av den totala 
mängden texter kring ett problemområde och förutsättningarna för texternas 
tillkomst och användning.”80 Det huvudsakliga  problemområde som föreligger 
i denna uppsats är bibliotekslagen. De undersökta texterna har alla tillkommit i 
syfte att diskutera bibliotekslagen ur olika aspekter. Dock är det möjligt att 
identifiera även andra angränsande sociala områden. Ett sådant är folk-
biblioteket, vilket Jessica Olofsson identifierar som en egen diskursordning.81 
Inom en och samma diskursordning existerar flera olika diskurser, d.v.s. ut-
sagor som speglar olika sätt att se på världen.  

Den kommunikativa händelsen, d.v.s. varje fall av språkbruk, kan ses som 
tredimensionell. Detta innebär att en kommunikativ händelse kan ses som: 

1. text 
2. diskursiv praktik, vilket inbegriper konsumtion och produktion av 

texter 
3. social praktik 

Dessa tre dimensioner återfinns i Norman Faircloughs’ tredimensionella 
modell (se bilaga 2). Denna kan ses som ett försök att sammanföra olika 
analytiska traditioner inom lingvistik och sociologi.82      

Bergström och Boréus förklarar de olika dimensionerna enligt följande: En 
analys av dimensionen text är t.ex. då olika texters grammatiska struktur jäm-

                                                 
78 Citatet från Winther Jörgensen och Phillips, s. 68. 
79 Winther Jörgensen och Phillips, s. 73. 
80 Svensson, Jan, ”Fattigvårdsfrågan som diskursordning” i: red. Björn Melander och Björn Olsson, 
Verklighetens texter. Sjutton fallstudier (Lund 2001), s. 401. 
81 Olofsson, s. 31. 
82 Fairclough, s. 72.f. 
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förs. En analys av dimensionen diskursiv praktik innebär att undersöka hur 
texter produceras och distribueras samt hur konsumtionen av en text ser ut. En 
analys av diskurs som social praktik, slutligen, innebär en vidgning av diskurs-
begreppet till något som ligger utanför diskursen och tillhör dess kontext.83 
Rent konkret innebär detta att forskaren i analysen tar hänsyn till andra diskur-
siva praktiker men också till ”icke diskursiva områden som olika ekonomiska 
betingelser”.84

Norman Fairclough talar om analysen av dimensionen ”text” som en be-
skrivning (description) av texten. Här försöker forskaren återge och beskriva 
textens struktur, utseende och komposition. De delar av analysen som be-
handlar dimensionen ”diskursiv praktik” av vilken diskursen är del, benämns 
tolkning (interpretation).85 Analysen av den diskursiva praktiken omfattar i min 
tolkning av Fairclough även arbetet med att identifiera och namnge de i ma-
terialet funna diskurserna. De diskurser som identifierats här knyts sedan ihop 
med den sociala praktiken på nästa analysnivå. I det konkreta analysarbetet är 
det svårt att strikt särskilja momenten beskrivning och tolkning av en text; i 
viss mån kommer de alltid att överlappa varandra framhåller Fairclough.86 Där-
för bör denna indelning snarare betraktas som ett slags analytiskt hjälpmedel.  

I denna uppsats modifierar jag Faircloughs tredimensionella modell något 
genom att inte fästa någon större uppmärksamhet vid texternas grammatiska 
och utseendemässiga utformning då jag bedömer att detta inte har någon större 
relevans för mina frågeställningar. I undersökningen väljer jag att till stor del 
sammanföra steg ett och steg två i den tredimensionella modellen. Detta hind-
rar inte att båda dimensionerna beaktats i det konkreta analysarbetet men i 
redovisningen av undersökningen redovisas de inte var för sig utan diskuteras i 
samma kapitel. 

För att analysera den bredare sociala praktiken räcker det inte med diskurs-
analysen utan det är nödvändigt att vända blickarna mot kontexten och försöka 
förstå denna som diskursens förutsättning.87 Michel Foucault skriver att ”vi 
[måste] utgå ifrån diskursen själv, hur den ter sig, dess regelbundenheter och 
söka oss mot de yttre villkoren för dess möjlighet - mot det som ger upphov till 
diskurshändelsernas slumpmässiga serie och som bestämmer dess gränser.”88 
Liksom Jacobsson gör i sin avhandling strävar jag i undersökningen till att i 

                                                 
83 Bergström, Boréus, s. 224. 
84 Bergström, Boréus, s. 224. 
85 Fairclough, s. 73. 
86 Fairclough, s. 198 f. 
87 Winther Phillips och Jörgensen , s. 75. 
88 Foucault, Michel, Diskursens ordning (Stockholm 1993), s. 38. 
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första hand utgå ifrån diskursen; det är denna som är föremål för under-
sökningen och det är diskursen som får avgöra vad i kontexten som är relevant 
att ta upp.89 Detta tillvägagångssätt underlättar urvalet och avgränsingen av 
sekundärlitteraturen och bidrar förhoppningsvis till att skapa en förståelseram 
för de diskurser jag finner i källmaterialet. Denna förståelseram skall i upp-
satsen ses som synonym med det tredje steget i Faircloughs tredimensionella 
modell, den sociala praktiken. Modellen har alltså reducerats till att i huvudsak 
omfatta två klart framträdande analyssteg. 

 

Diskussion av metod.  
I detta kapitel diskuterar jag diskursanalysen som metod i denna uppsats. Jag 
har försökt belysa såväl fördelar som nackdelar med metoden. Kapitlet inleds 
med en kort återblick på diskursanalysen samt några av dess begrepp. 

Ett inledande problem är hur den diskurs man vill undersöka skall 
identifieras och avgränsas. Vi har konstaterat att en diskurs kan betraktas som 
en uppsättning utsagor vilka är talade eller skrivna. Dessa uppträder i ett visst 
socialt sammanhang. De styrs också av mer eller mindre klart uttalade regler 
om vad som kan eller inte kan sägas eller skrivas i det specifika samman-
hanget.  

Som genre betraktas den del av diskursen som texten tillhör. Genre kan då 
identifieras som ”en identifierbar textkategori som uppstått i ett historiskt 
sammanhang och för vilken råder vissa skrivna eller oskrivna regler för form 
och innehåll.”90 Genre uppvisar därmed likheter med begreppet diskursordning, 
d.v.s. ”den totala mängden texter kring ett problemområde”.  

Hur den diskursiva praktiken ser ut är beroende av vilken social praktik 
den är en del av.91 En konkret diskursiv praktik bygger alltid på tidigare 
betydelsebildningar för att den överhuvudtaget skall vara möjlig att förstå. För-
ändring inom denna sker genom att vissa element fogas samman på nya sätt 
och därmed förändrar de diskursiva strukturerna.92 Norman Fairclough talar om 
”intertextualitet” och ”interdiskursivitet”. Genom att fokusera på inter-
diskursivitet och intertextualitet syftar man till att ta reda på vilken/vilka 
diskurstyper som reproduceras i det diskursexempel man intresserar sig för och 

                                                 
89 Jacobsson, s. 41. 
90 Bergström, Boréus, s. 17. 
91 Winther Phillips och Jörgensen, s. 83. 
92 Winther Phillips och Jörgensen, s. 132. 

 28 



på vilket sätt den/dessa är representerade och hur den/de eventuellt förändras 
över tid.93

Ett av analysens huvudsyften är att visa på förbindelserna mellan dis-
kursiva praktiker och bredare sociala och kulturella utvecklingstendenser och 
strukturer. Ett grundantagande är att det finns ett dialektiskt förhållande mellan 
diskursiv praktik och social praktik. Sättet på vilket vi talar om olika före-
teelser både speglar och bidrar aktivt till social och kulturell förändring.94  

Hur diskurser skapas via maktförhållanden och ideologier och vilken kon-
struktiv effekt diskurser har på sociala identiteter, sociala relationer och på 
system av kunskap och uppfattningar är normalt inte klart för dem som be-
finner sig inom diskursen.95 Mot detta är det möjligt att invända att inte heller 
den som utför diskursanalysen befinner sig ”utanför” diskursen; vi kan inte 
uttala oss om någon diskurs då vi alltid själva är fångar inom diskursen. Ett 
liknande resonemang återfinns hos Bosse Jonsson som även gör påpekandet att 
en diskursanalys inte är ”att i värderande syfte kritisera eller fördöma dis-
kursen.” 96 Ett diskursanalytiskt perspektiv är inte i sig värderande utan syftar 
till att beskriva de diskurser som existerar i det samhälleliga rummet.  

Diskursanalys är en verksamhet som äger rum utifrån den tolkandes per-
spektiv. Resultatet kan inte göra anspråk på att vara fullständigt objektivt där-
för att det är forskaren som utför analysen som väljer vad han/hon vill fokusera 
på. Men en diskursanalys är heller inte möjlig att falsifiera skriver Jonsson, 
därför att det inte existerar något samhälleligt rum utan diskurser.97 Det är en-
dast möjligt att tala om att man frilägger en av många möjliga diskurser (på 
samma sätt som man gör en av många möjliga läsningar av ett litterärt verk) på 
ett sådant sätt att slutsatserna framstår som rimliga för den som granskar re-
sultatet. En diskursanalys gör inte anspråk på att utgöra någon sanning, snarare 
är den ytterligare ett sätt att konstruera en världsbild utifrån de redan existe-
rande.  

Urval och användning av källor 
En diskussion kring valet av källmaterial bör föregå en kvalitativt inriktad 
undersökning.98 En öppen redovisning av vilka kriterier som varit styrande vid 
valet av källmaterial för undersökning kan förhoppningsvis öka reliabiliteten 

                                                 
93 Fairclough, s. 232 samt Winther Phillips och Jörgensen, s. 132. 
94 Winther Phillips och Jörgensen, s. 83. 
95 Min översättning från Fairclough, s. 12. 
96 Jonsson, s. 46. 
97 Jonsson, s. 46. 
98 Jmfr t.ex. Hansson, s. 23f.  
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och validiteten i undersökningen. I detta kapitel redogör jag därför för och dis-
kuterar urval och använding av källor i uppsatsen. 

All form av text men även bilder och tal kan utgöra material för en diskurs-
analys. Fairclough menar att det är viktigt att ha kunskap om vad som ingår i 
”arkivet”, d.v.s. vilka texter som existerar inom den förhandenvarande diskur-
sen, för att det skall vara möjligt att välja ut exempel som kan anses represen-
tativa.99 Syftet med detta tillvägagångssätt är bl.a. att skapa sig en mental mo-
dell över diskursens ordning inom det/de områden som är föremål för under-
sökningen. Denna inledande mentala modell kan givetvis förändras under 
analysarbetets gång men fyller en funktion som nödvändig utgångspunkt för 
arbetet. 100 Analysen utförs sedan på de textutdrag som forskaren bedömer som 
representativa för helheten. Ett sätt att få en översikt över den totala korpusen 
kan, enligt Fairclough, vara att ta tidigare forskning till hjälp.101 Lotten 
Häggström och Ulla Renberg har identifierat några av aktörerna kring 
bibliotekslagen. Dessa har även fungerat som remissinstanser inför lagens in-
förande och därmed haft ”visst inflytande över lagens slutliga utformning.102

Med utgångspunkt i Häggströms och Renbergs forskning samt den 
sammanfattning av remissvaren på Kulturutredningen som finns utgiven har 
jag gjort ett urval av organisationer.103 De organisationer som ingår i min under-
sökning är Svensk Biblioteksförening, DIK-förbundet och Sveriges Författar-
förbund, vilka alla förespråkar en bibliotekslag, samt Svenska Kommun-
förbundet som är motståndare till lagen. Urvalet har gjorts i hopp om att få en 
så bred spegling av den diskursiva praktiken som möjligt inom utrymmet för 
denna undersökning. Materialet består enbart av skriftliga källor, till över-
vägande del artiklar, som behandlar bibliotekslagen. Det enda kriteriet är att de 
publicerats i den tidskrift eller annat forum som valda organisation står bakom. 
Viss ojämnhet beträffande materialets omfång förekommer genom att 
Biblioteksbladet och DIK-forum är de tidskrifter som mest aktivt driver diskus-
sionen om bibliotekslagen såväl före som efter lagens införande.   

Jag vill poängtera att någon forskning som täcker tiden efter biblioteks-
lagens införande fram till idag inte har gjorts. Detta innebär att det givetvis kan 
ha tillkommit organisationer som engagerat sig i frågan. Hos tidigare aktiva 
organisationer kan även intresset för bibliotekslagen ha minskat under en 
period. Inom ramen för denna undersökning har jag ändå bedömt att någon 
                                                 
99 Fairclough, s. 226 
100 Fairclough, s. 227 
101 Fairclough, s. 230 
102 Häggström och Renberg, s. 2. 
103Se Ds 1996:23, Remissvar på Kulturutredningen  (Stockholm 1996), s. 293-315. 

 30 



egen grundforskning kring organisationernas ställningstagande inte är nöd-
vändig. En större forskningsuppgift skulle ställa andra krav. Det diskurs-
teoretiska perspektivet är också något som inte förekommit i tidigare under-
sökningar.  

Det kan tyckas något problematiskt att välja ett område som biblioteks-
lagen därför att denna i det offentliga trycket så gott som alltid behandlas som 
en del av ett större kulturpolitiskt sammanhang. Skall t.ex. alla uttalanden där 
ordet bibliotekslag finns tas med? Hur undviker jag att ta med utsagor som 
behandlar bibliotek i största allmänhet? Om en artikel behandlar kulturpolitik 
men nämner bibliotekslagen, skall den finnas med? I det följande gör jag ett 
försök att redovisa hur jag har resonerat vid urvalet av källor. Några kriterier 
för hur man konkret kan gå till väga vid urvalet av material kan vi finna hos 
Joacim Hansson: 

• Källorna ska samlas kring och relateras till ett och samma objekt. 
• Källorna ska kunna kopplas samman i kraft av form och/eller sam-

manhang. 
• Källorna ska kunna belysa relationen mellan enstaka utsagor eller 

skeenden och de övergripande strukturer inom vilka dessa ryms. 
• Källorna ska kunna relateras inbördes genom vissa gemensamma 

teman som binder samman och formar deras sammanhang.104 

Faircloughs och Hanssons resonemang kring val av källor gav en utgångspunkt 
inför insamlingen av material för uppsatsen. Således inleddes detta uppsats-
arbete med en läsning av tidigare uppsatser om bibliotekslagen och forskning 
inom ämnet kulturpolitik där jag fick en uppfattning om vilka utredningar, pro-
positioner och betänkanden som kunde vara aktuella samt vilka organisationer 
som uttalat sig i frågan och i vilka fora. Utifrån denna första inledande orien-
tering gick jag vidare till det offentliga trycket samt tidskrifter för att få en 
första överblick över det material som ingår i undersökningen. För att finna 
artiklar som behandlar bibliotekslagen använde jag mig av Artikelsök och sök-
orden ”bibliotekslag” eller ”bibliotekslagen”. Innan det egentliga analysarbetet 
vidtog läste jag översiktligt igenom texterna för att efter ytterligare genom-
läsningar välja de jag bedömde vara mest relevanta för denna undersökning. 

Det offentliga trycket som källmaterial väcker några reflektioner. Som 
Joacim Hansson framhåller har offentligt tryck en ”regulativ karaktär”.105 Det 

                                                 
104 Citerat från Hansson, s. 26 
105 Hansson, s. 24 
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offentliga trycket är m.a.o. dokument som är avsedda att fungera som styr-
mekanismer. Detta skapar en obalans i materialet vilken dock kan motiveras. 
Svensk kulturpolitik kan ses som ett korporativt system där staten tillsammans 
med olika intresseorganisationer definierar ramarna.106 Valet av material för 
uppsatsen kan ses som ett försök att spegla denna korporativa modell. Kultur-
politik formas enligt det korporativa synsättet inte i en kommunikationsprocess 
som är ensidig utan uppstår i samverkan. Trots att staten fortfarande är den som 
ytterst har makten vill jag ändå sträva efter att fånga komplexiteten i den dis-
kursiva praktiken genom att även studera artiklar publicerade i intresse-
organisationernas debattfora. 

Redovisningen av undersökningen sker genom citat vilket givetvis alltid 
innebär en fragmentisering av texten. Men omsorgsfullt valda citat anser jag 
ändå kan bidra till att öka undersökningens genomskinlighet. Vägledd och in-
spirerad av Eva Haldéns tillvägagångssätt i avhandlingen Den föreställda för-
valtningen betraktar jag vissa texter inom det offentliga trycket som mer bety-
delsefulla än andra. Dessa texter ur det offentliga trycket kan ses som monu-
ment, de är ”giltiga och auktoritativa utsagor som diskursdeltagare måste för-
hålla sig till.”107 En sådana text är den statliga kulturutredningen Kulturpoliti-
kens inriktning (SOU 1995:84) Någon stor statlig utredning som mer utförligt 
behandlar bibliotekslagen har inte gjorts under 1990-talet, därför intar denna en 
självklar plats som ”monument”.  

Debattfora som DIK-forum, Biblioteksbladet, Kommunaktuellt och 
Författaren har alla publicerat artiklar inom ämnet. Urvalet av organisationer 
som ingår i undersökningen har som nämnts ovan skett utifrån tidigare 
forskning men även utifrån materialets tillgänglighet. Nedan följer en kort 
beskrivning av de organisationer som ingår i undersökningen. För en detaljerad 
redogörelse för källor hänvisar jag till litteraturförteckningen. 

DIK-Förbundet grundades 1972 och är en facklig paraplyorganisation som 
företräder flera delföreningar inom området information, dokumentation och 
kultur. Förbundet är ett SACO-förbund. Bibliotekarieförbundet, som driver 
bibliotekariers och informatikers intressen hör hit. DIK utger tidningen DIK-
Forum sedan 1984.108

Sveriges Författarförbund är huvudorganisation för Sveriges författare och 
litterära översättare. Förbundet har ca 2400 medlemmar. Tidskriften Författa-
                                                 
106 Se Vestheim, Geir, ”Kulturpolitikk, demokrati og legitimitet” i Sörlin, Sverker (red.) Kulturen i 
kunskapssamhället. Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar (Nora 2003), s. 264 f. 
107 Haldén, Rut, Den föreställda förvaltningen. En institutionell historia om central skolförvaltning (diss: 
Stockholm 1997), s. 35. 
108 Häggström och Renberg, s. 18 

 32 



ren är förbundets medlemstidskrift. Tidskriften bevakar författarnas villkor 
inom och utom landet. Andra områden är frågor om upphovsrätt, yttrande- och 
tryckfrihet, kulturpolitik, bokbransch och biblioteksfrågor.109

Svensk Biblioteksförening presenterar sig själv i Biblioteksbladet på föl-
jande sätt: ”[E]n ideell förening med uppgift att främja svenskt biblioteksväsen 
genom att utveckla effektiva samarbetsformer mellan bibliotek och genom att 
driva opinion i frågor av betydelse för biblioteks- och informationsområdet.”110 
Föreningen bildades 2000 genom att Sveriges allmänna biblioteksförening 
(SAB) och Svenska bibliotekariesamfundet (SBS) slogs samman. Här bör även 
påpekas att SAB enbart hade folkbiblioteken som sitt område medan Svenska 
bibliotekariesamfundet hade en inriktning mot forskningsbibliotek. Biblioteks-
föreningen är också delägare av Bibliotekstjänst (BTJ) i Lund.111 Biblioteks-
bladet, BBL, har getts ut sedan 1916, ursprungligen som organ för SAB. Tid-
skriften utgör forum för information och opinionsbildning inom det svenska 
biblioteksområdet med bl.a. debattinlägg, reportage och internationella över-
sikter.112

Svenska kommunförbundet är en intresse- och arbetsgivarorganisation för 
landets kommuner. Förbundets syfte är att bevaka kommunernas intressen, i 
första hand gentemot staten och att värna den kommunala självstyrelsen. För-
bundet skall också främja samverkan mellan kommunerna och ge dem service. 
Svenska Kommunförbundets tidskrift är Kommunaktuellt.113 Sedan 1965 ålig-
ger det kommunerna att ansvara för folkbiblioteksverksamheten. Detta innebär 
att kommunerna måste finansiera verksamheten inom ramen för kommunens 
budget.  
       

                                                 
109 Sveriges Författarförbund, http://www.forfattarforbundet.se/main.html (2004-04-07). 
110 Biblioteksbladet 2004:1, s. 2 
111 BTJ-gruppen,  http://ww.btj.com/om/agare.html (2004-04-07). 
112 Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=128523  (2004-04-07). 
113 Svenska Kommunförbundet, http://www.svekom.se/skvad/skvad.html  (2004-02-17). 
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Undersökning 

 
Som tidigare diskuterats delar jag i denna uppsats in materialet i två olika gen-
rer: det offentliga trycket samt artiklar i intresseorganisationernas debattfora. 
Det faller sig därför naturligt att också dela in undersökningavsnittet i två delar. 
I denna första del redovisar jag hur man talar om bibliotekslagen i det offent-
liga trycket, i den andra delen diskuteras det material som representerar de 
valda organisationerna. Efter varje del sker en kort sammanfattning och diskus-
sion.  

Bibliotekslagen i offentligt tryck 
I detta kapitel analyserar jag utsagor om bibliotekslagen i det offentliga trycket. 
Materialet utgörs av statliga utredningar, propositioner, motioner och betän-
kanden. För att det skall vara lättare för läsaren att placera in dessa i ett sam-
manhang är det befogat med en översiktlig beskrivning av lagstiftnings-
processen. 

Från utredning till lag 
En statlig utredning kan tillsättas av regeringen om det finns behov av att ut-
reda en viss fråga inför en eventuell lagstiftning. Utredningen styrs av ett eller 
flera direktiv. Resultatet av utredningen redovisas i serien Statens offentliga 
utredningar (SOU). Organisationer och myndigheter får uttala sig i s.k. remiss-
yttranden i den fråga utredningen behandlar. Därefter behandlas frågan i 
respektive departement. Kulturfrågor, dit även frågan om en bibliotekslag hör, 
behandlas därför av Kulturdepartementet. Förslaget lämnas därefter vidare av 
regeringen till riksdagen i form av en proposition. Propositionen, tillsammans 
med eventuella motioner i anslutning till denna, bereds av det berörda utskot-
tet, i detta fall Kulturutskottet. Utskottets uppgift är att granska ärendet och 
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avge ett betänkande. Därefter fattar hela riksdagen beslut i ärendet. Riksdagens 
beslut meddelas till regeringen som sedan kan utfärda lagen.114  

Text och diskursiv praktik 
De olika dimensionerna text och diskursiv praktik har beskrivits i metod- och 
teoriavsnittet i uppsatsen. Som nämnts väljer jag att slå ihop de två analys-
stegen. Denna fas av analysarbetet rymmer en identifiering och tolkning av 
diskurserna, något jag betraktar som primärt i detta skede av undersökningen. 
Då jag funnit det svårt att strikt åtskilja de båda momenten beskrivning och 
tolkning i det praktiska analysarbetet, ser jag dem som analysverktyg vilka 
hjälper mig att fokusera på olika aspekter av texten.  

Produktionen och distributionen av offentliga texter sker i en på förhand 
given ordning. Frågan om en bibliotekslag återfinns som en del av större 
offentliga utredningar inom kulturområdet. Inom den tidsperiod som jag under-
söker har endast en större kulturutredning gjorts, d.v.s. SOU 1995:84. I anslut-
ning till denna utredning utgavs proposition 1996/97:3. Propositionen i sin tur 
gav upphov till motioner gällande kulturfrågor, bl.a. bibliotekslagen. Slutligen 
behandlades frågan i Kulturutskottet 1996/97:KrU1. För att ta reda på vilka 
diskurser om bibliotekslagen som funnits och eventuella förändringar i dessa 
på offentligt håll ingår även några motioner från tiden efter lagens införande, 
samt några textpassager i propositioner avgivna efter detta datum.  

Kulturutredningen (SOU 1995:84) upptar av naturliga skäl ett ganska stort 
utrymme då övriga, såsom propositioner och motioner uppkommit som en di-
rekt följd av dennas tillkomst och publicering. SOU 1995:84 framträder därför 
som ”monument” i den betydelse som Eva Haldén ger ordet. Den är en text till 
vilka andra texter inom samma genre refererar och hänvisar. Därigenom utgör 
den en grund för diskursen inom ämnesområdet ifråga. Samtidigt bör påpekas 
att den i sin tur bygger vidare på tidigare diskurser inom såväl kultur- som bib-
liotekspolitik. En konkret diskursiv praktik bygger ju som vi sett ovan alltid på 
tidigare betydelsebildningar för att den överhuvudtaget skall vara möjlig att 
förstå. 

Jessica Olofsson framhäver vikten av att analysera relationen mellan 
textproducent och textkonsument för att granska vilken maktposition 
deltagarna i textkonsumtions- och produktionsprocessen har. Ett sätt att utröna 
detta är att analysera vilket tilltal texten har. 115  

                                                 
114 Håmark, s. 4 samt Så arbetar riksdagen. Från förslag till beslut, 
http://www.riksdagen.se/arbetar/frbeslut/index.asp (2004-02-10). 
115 Olofsson, s. 38. 
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Kulturutredningens funktion är att utgöra underlag för vidare beslutsfattande 
inom regering och riksdag. Den kan, i egenskap av kollektivt producerad text, 
uppfattas som opersonlig, på så sätt att det på den diskursiva praktikens nivå 
inte är möjligt att identifiera någon tydlig ”röst” eller berättare som förmedlar 
en åsikt genom texten. Detta hindrar inte att det är möjligt att finna värderande 
uttryck i framställningen vilka dels bygger på tidigare diskurser, dels utgör 
byggstenar i de diskurser vi längre fram i uppsatsen skall titta närmare på. 
Texten är inte neutral, utan driver medvetet en diskursiv linje i enlighet med 
vissa bakomliggande värderingar.  

Som nämnts har offentligt tryck en ”regulativ karaktär”.116 Det offentliga 
trycket är dokument som är avsedda att fungera som styrmekanismer. Gemen-
samt för alla texter inom genren offentligt tryck är att de kan ses som repre-
sentanter för en myndighetsdiskurs. Det samlade textmaterialet offentligt tryck 
företräder alltså en myndighetsdiskurs inom vilken ytterligare diskurser kan 
identifieras. 

 

Bibliotekslagen i kulturutredningen SOU 1995:84 
Textproducenten när det gäller kulturutredningen och specifikt bibliotekslagen, 
består av en sakkunniggrupp tillsatt av regeringen i syfte att utreda behoven av 
en bibliotekslag. Dess normativa funktion avspeglas i sättet på vilket texten 
utformas. Ett ofta förekommande ord i kulturutredningen (SOU 1995:84) är 
”bör” vilket här utgör ett kännetecken för myndighetsdiskursen: 

 

Senare års utveckling pekar på behovet av ett mer grundläggande skydd för och kodifie-
ring av bärande principer och praxis inom folkbiblioteksområdet. Ett sådant skydd bör ges 
i form av en bibliotekslag […].117

 

När bibliotekslag diskuteras är det främst två områden som står i centrum. Det är beva-
randet av ett väl fungerande nationellt nätverk och det är de avgiftsfria boklånen.  Lag-
stiftningen bör ha som syfte att garantera dessa båda funktioner.118

 

 

 

                                                 
116 Hansson, s. 24. 
117 SOU 1995:85, s. 470. 
118 SOU 1995:84, s. 473. 
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Kulturutredningen går igenom bakgrunden till lagförslaget, diskuterar bibliote-
kens nuvarande ställning och hot mot denna samt hur man skall lösa proble-
men. Utredarna talar tydligt om att en bibliotekslag bör införas samt vilka 
funktioner den bör garantera.  

I inledningen till det kapitel i kulturutredningen som behandlar biblioteks-
frågor, kap. 27.2 ”Biblioteken i Sverige”, framkommer ett antal centrala be-
grepp vilka vi kommer att få anledning att återkomma till: 

Folkbiblioteken med rötter i folkbildningen utgör en viktig resurs i samhället för bildning 
och upplysning. De […] intar en särställning i det lokala kulturlivet. De stimulerar lä-
sande, erbjuder fri tillgång till information, fungerar som mötesplats för alla och spelar en 
viktig roll för utbildning på alla nivåer. Härigenom bidrar landets knappt 2000 folkbiblio-
tek till att garantera yttrandefrihet och yttrandemöjligheter, fri åsiktsbildning och kun-
skapsförmedling. 119 [min kursiv]  

Dessa begrepp återkommer i flera av texterna och fungerar som centrala ele-
ment kring vilka diskussionen formeras. De utgör några av diskursens bygg-
stenar i frågan om bibliotekslagen. Placeringen, direkt i kapitlets inledning, 
utgör en markering av vilka värden och funktioner man förknippar med folk-
biblioteket.  

Den diskursiva praktiken ger uttryck för en bakomliggande ideologisk syn 
på folkbiblioteken som en folkbildande och demokratisk institution. Sålunda 
bygger SOU 1995:84 delvis på tidigare diskurser inom området folkbibliotek. 
Marie Rörling konstaterar att folkbildning är nära förbundet med 
demokratitanken.120 Att tala om en renodlad demokrati- eller 
folkbildningsdiskurs i materialet är därför svårt då dessa i den diskursiva 
praktiken tenderar att flyta in i varandra. 

Bakom utsagor som talar om alternativa driftsformer, ifrågasättande av fria 
boklån och minskade anslag som hot mot folkbiblioteken anas en diskursiv och 
social praktik som syftar till att marknadsanpassa biblioteken. Denna fram-
träder även tillsammans med utsagor som vill värna kommunernas rätt att 
själva bestämma i biblioteksfrågor. Jag återkommer till frågan om den kom-
munala självstyrelserätten nedan. 

Att man i huvudsak talar om folkbibliotek specifikt och inte bibliotek rent 
allmänt, trots lagens senare formuleringar och ambitioner, vittnar om att vi här 
rör oss med en uttalad folkbiblioteksdiskurs. En första överblick visar att de 

                                                 
119 SOU 1995:84, s. 467. 
120 Rörling, s. 43. 
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problemområden som beskrivs som de största hoten mot biblioteken är en följd 
av den ekonomiska utvecklingen i samhället under 1990-talet:  

De huvudsakliga problemen som blivit tydliga under de senaste åren kan sammanfattas på 
följande sätt: 

-bokanslagen har minskat under flera år, 
-den uppsökande verksamheten har försvagats, vilket i första hand drabbar barn, äldre   

och handikappade,  
-många kommuner ändrar sin organisation, några prövar alternativa driftformer,  
-de fria boklånen ifrågasätts och högre avgifter tas ut på bibliotekens tjänster.121

Kulturutredningen talar om minskade anslag, neddragningar i uppsökande 
verksamhet, nya organisationer och alternativa driftsformer samt ifrågasättande 
av de fria boklånen och avgiftsbelagda tjänster på biblioteken. Den diskurs som 
här kan skönjas och som uppfattas som ett hot mot ”bärande principer och 
praxis inom folkbiblioteksområdet” har, som texten uttalar, ”en ekonomisk 
dimension”.122 I detta sammanhang påtalar utredningen att motivet till de hot-
fulla förändringarna beror på kommunernas dåliga ekonomi och man uttrycker 
farhågor för att förändringarna kan få till följd att avgiftsfriheten och det kom-
munala driftsansvaret ifrågasätts inom biblioteksområdet.123 Marie Rörling talar 
om att en marknadsanpassning skett inom biblioteksområdet, vilket tar sig ut-
tryck bl.a. genom hot om avgiftsbeläggning.124 Det som diskursen ger uttryck 
för är en vilja att undgå marknadsanpassning för bibliotekens del. Förankringen 
av biblioteken i en folkbildnings- och demokratidiskurs tidigare i texten fram-
häver biblioteken som institutioner som bör hållas utanför all form av eko-
nomisk marknadsanpassning.  

Ett exempel på textens interdiskursiva karaktär är att texten återger ett ut-
drag ur Kulturutskottets betänkande från 1992, vilket slår fast principen om fria 
boklån. Ett utdrag ur citatet lyder:” ’Möjligheterna att utnyttja biblioteken skall 
inte vara beroende av den enskildes ekonomi. Fri tillgång till information är en 
förutsättning för öppen debatt och opinionsbildning’.”125 Genom citatet betonas 
”bibliotekens viktiga roll i informationsförsörjningen i en demokrati och 
individens garanterade rätt till information och kunskap.”126 Även UNESCOS:s 
folkbiblioteksmanifest från 1994 åberopas och citeras. Det valda citatet 
framhäver betydelsen av upplysta medborgare som en förutsättning för 
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demokrati. Betoningen av bibliotekens betydelse för demokrati och bildning 
återkommer i olika formuleringar i den diskursiva praktiken samt utgör ideolo-
gisk grund för kulturutredningens stöd för stiftande av en bibliotekslag: ”Ge-
nom en lagstiftning kan staten med kraft betona betydelsen av medborgarnas 
rätt till tryckt information och kunskap samt av insatser för att stärka intresset 
för läsning, litteratur och bildning i samhället.”127  

I kapitlet ”Biblioteken och informationstekniken” lyfts betydelsen fram av 
att biblioteken tillgodogör sig den nya tekniken. Jag menar att den bakom-
liggande andemeningen i utsagor som framhäver informationsteknikens bety-
delse för biblioteken är uttryck för en demokratidiskurs samtidigt som den har 
inslag av folkbildningsdiskursen. 

 

Genom den tekniska utvecklingen öppnas en rad nya möjligheter att ge medborgarna till-
gång till information som finns lagrad i databaser och förmedlas via nätverk. […] [D]et är 
av yttersta vikt att folkbiblioteken skaffar utrustning och kunskap att utnyttja 
informationsteknikens möjligheter. […] Biblioteken har stort kunnande i att söka, värdera 
och sovra information. Detta kommer att bli än viktigare i framtiden. Bibliotekens möjlig-
heter att vara en plats dit medborgarna även i framtiden söker sig för att få information 
och kunskap hänger i hög grad samman med i vilken utsträckning man förmår ta till sig 
och använda den nya tekniken.128

 Ett centralt och viktigt problemområde i Kulturutredningen är frågan om den 
kommunala självstyrelseprincipen och huruvida en bibliotekslagstiftning 
inkräktar på denna. Problematiken kring den kommunala självstyrelsen ligger 
till grund för vad som kan benämnas marknadsliberal diskurs i materialet och 
som i den diskursiva praktiken kring bibliotekslagen kan härledas till ett 
politiskt-ideologiskt synsätt. Något paradoxalt kan detta tyckas, då 
regeringsformen fastställer en demokratisk ordning och således kanske hellre 
borde kunna inordnas i den demokratiska diskursen. Detta visar på svårigheten 
i att göra denna typ av analys då gränserna mellan diskurser till den grad 
överlappar varandra att det inte längre går att säga att en diskurs endast 
innehåller en viss typ av utsagor och en annan diskurs andra, olika, utsagor. 
Avvägandet i denna undersökning baserar jag på ur vilka utsagor jag bedömer 
den diskursiva praktiken hämtar sin kraft. Som vi kommer att se och som ytligt 
berörts ovan, utgör rätten till kommunalt självstyre ett viktigt grundargument 
för utövarna av den marknadsliberala diskursen, medan utövarna av 
folkbildnings- och demokratidiskursen baserar sin diskursiva praktik på andra 
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typer av begreppslig och ideologisk tradition. Den marknadsliberala diskursiva 
praktiken drivs inte medvetet i kulturutredningen/ges inte företräde men då den 
utgör en framträdande diskursiv praktik i den ”verklighet” texten har att 
förhålla sig till, lämnar den märkbara spår även i detta material.  

Relationerna mellan stat och kommun finns reglerade i regeringsformen 
(RF).129 Vad som skall läggas i begreppet kommunal självstyrelse är inte helt 
entydigt enligt SOU 1995:84. Liksom många lagtexter lämnar även regerings-
formen utrymme för diskussioner om hur lagen skall tolkas. Lagen anger att 
”grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den 
kommunala beskattningen” regleras i lag. Bestämmelser om kommunernas 
befogenheter ”i övrigt” samt om deras åligganden meddelas också genom lag-
stiftning.130 Lagtextens utformning lämnar öppet för tolkningen att det finns en 
fri sektor inom vilken kommunerna har fri bestämmanderätt över sina egna 
angelägenheter: ”Inom detta område finns alltså utrymme för en kommunal 
initiativrätt som kan sägas bilda en kärna i den kommunala självbestämmande-
rätten.”131 För den sociala praktiken på politikområdet innebär formuleringarna 
i regeringsformen att ”[i] överväganden ska i varje särskilt fall vägas in den 
stora vikt som grundlagen tillmäter den kommunala självstyrelsen som en av 
de grunder för det svenska statsskicket varigenom folkstyrelsen förverkli-
gas.”132

Det är, enligt de här analyserade utsagorna, med stöd i lag eller förarbeten 
inte möjligt att dra någon entydig gräns mellan kommunernas fria sektor och 
vad som ska bestämmas genom lag. Man konstaterar också att det är av yttersta 
vikt att all lagstiftning som ålägger kommunerna nya uppgifter måste övervä-
gas noga så att man inte kränker den kommunala självstyrelsen.133

Mot bakgrund av ovan refererade tolkning av vad den kommunala självsty-
relseprincipen innebär avges följande förslag: 

 

Vi föreslår att det i en bibliotekslag ska finnas regler om det nationella nätverket och om 
garantier för avgiftsfria boklån. Folkbiblioteksverksamheten i övrigt bör inte heller i 
framtiden vara föremål för statlig styrning. Det bör även i fortsättningen vara en kommu-
nal angelägenhet att lägga fast omfattningen av verksamheten. Statlig detaljreglering på 
detta område bör undvikas.134
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Ordet ”bör” som jag angett som karaktäristiskt för den myndighetsdiskurs tex-
ten som helhet företräder, används tre gånger i samband med att texten talar om 
den kommunala självstyrelsen. När det gäller de två förhållanden som skall 
lagregleras för bibliotekens del används istället ordet ”föreslår” vilket också 
kan ses som en del av en myndighetsdiskurs, men som inte har samma starkt 
normerande funktion.  

De ideologiska värderingar på vilka folkbiblioteken bygger sin identitet 
och som kommer till uttryck i folkbildnings- och demokratidiskursen förmår 
inte ändra det faktum formuleringarna i RF utgör. Man kan därför fråga sig 
vilket möjlighetsutrymme som ges den diskursiva praktiken kring biblioteks-
lagen. De starka hänsyn statsmakten måste ta till kommunernas lagstiftade 
självstyre eliminerar i mångt och mycket den diskursiva praktik som vill hävda 
att staten med kraft måste värna folkbibliotekens fortlevnad.  

Bibliotekslagen i propositioner och betänkanden 
Förslag till bibliotekslag i Kulturutredningen upprepas i sin helhet i proposition 
96/97:3. Regeringen föreslår att en bibliotekslag skall införas. Orsakerna till 
regeringens förslag sammanfattas på basen av kulturutredningen: 

Under de senaste åren har allmänhetens biblioteksservice förändrats på många håll i lan-
det. Folkbibliotekens bokanslag har minskats. Den uppsökande verksamheten har redu-
cerats, vilket i första hand drabbat barn, äldre och funktionshindrade. Många kommuner 
har ändrat organisationen av biblioteksväsendet. Några har prövat alternativa driftsformer. 
Grundläggande principer, som rätten till avgiftsfria lån, tillgänglighet för alla och kom-
munalt driftsansvar, har ifrågasatts.135

Vi känner igen den ekonomiska/marknadsliberala diskurs som tidigare identi-
fierats som ett hot mot diskursordningen inom området folkbibliotek. Den 
interdiskursiva och intertextuella karaktären hos texten kommer tydligt till ut-
tryck, något annat är knappast heller möjligt, då bägge texterna ingår i en starkt 
formaliserad beslutsprocess där regeringen i propositionen skall ta ställning till 
kulturutredningens förslag samt delge riksdagen sin åsikt.  

Den kommunala självstyrelsen framhävs som viktig men regeringen anser 
att en bibliotekslag inte inkräktar på kommunernas självbestämmanderätt:  

Någon statlig detaljstyrning skall inte förekomma. Regeringen anser därför inte att för-
slaget till bibliotekslag innebär ett ingrepp i det kommunala självstyret. Däremot innebär 
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förslaget ett skydd för folkbiblioteken, och en garanti för att medborgarna kostnadsfritt för 
den enskilde och avsett bostadsort får god tillgång till kultur och information.136

Fri tillgång till kultur och information för den enskilde skall garanteras genom 
lagen. Begreppet information kan tolkas så, att det möjliggör kunskapsin-
hämtande, åsiktsbildning och upplysning och därmed företräder bildnings-
diskursen. Kultur har ett samband med bibliotekens funktion i den sociala 
praktiken vilket också uttrycktes i kulturutredningen där man talade om att 
biblioteken har en särställning i det lokala kulturlivet. I proposition 1996/97:3 
uttrycker diskursen följande: ”Folkbiblioteken fungerar som lokala kultur-
institutioner och erbjuder vid sidan av den traditionella biblioteksverksamheten 
även en allmän kulturverksamhet.”137  

Något mer kraftfullt uttrycker Kulturutskottet i sitt betänkande synen på 
bibliotekens funktion: ”Biblioteken utgör de mest spridda och därmed också de 
viktigaste lokala kulturinstitutionerna i landet. Bibliotekens betydelse för sam-
hället, för yttrandefriheten och för demokratin är central.”138

Den sociala praktik som uttrycks genom den marknadsliberala diskursen 
omtalas i den diskursiva praktiken i betänkandet på följande sätt: 

De kraftiga besparingar som drabbat bibliotekssystemen i många kommuner har lett till 
nedskärningar i medieinköp och öppethållandetider, nedläggningar av biblioteksfilialer 
och indragning av bokbussar. På några ställen har förslag väckts om att införa avgifter på 
boklån, vilket emellertid hittills inte förverkligats i någon kommun. Mot den redovisade 
bakgrunden finner utskottet att det är tillfredsställande att en lag nu föreslås som anger 
vissa grundläggande principer för det svenska offentliga bibliotekssystemet och som mar-
kerar betydelsen av den verksamhet som bedrivs inom biblioteksväsendet.139

Samtidigt som betänkandet mer detaljerat än i de övriga texterna inom genren 
offentliga texter räknar upp vilka följderna av de kärvare ekonomiska tiderna 
är, utmynnar texten ändå i konstaterandet att: ”Utskottet anser att det är särskilt 
angeläget att avgiftsfriheten för boklån nu lagfästs” och att ”det även i fortsätt-
ningen skall vara en kommunal angelägenhet att lägga fast omfattningen av 
folkbiblioteksverksamheten.”140

I de propositioner som avgavs under åren efter bibliotekslagens införande 
nämns lagen kort. Formuleringen är så gott som identisk men genomgår små 
förändringar, i prop. 2000/01:1  står det:  
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Lagen som varit i kraft i snart fyra år ses nu över. Utvecklingen på biblioteksområdet har 
bl.a. visat att det alltjämt är stora skillnader mellan olika kommuner vad gäller tillgänglig-
het och kvalitet i biblioteksverksamheten.141  

 

I prop. 2001/02:1 talas fortfarande om tillgänglighet och kvalitet i folk-
biblioteksverksamheten men i följande års proposition, prop. 2002/03 lyder 
formuleringen: 

Förslag till ändringar av bibliotekslagen (1996:1596) har övervägts […]. Det har då visat 
sig finnas ett behov av en djupare analys för att undersöka om bibliotekslagen bör ändras 
på ett sätt som kan motverka de skillnader som finns mellan olika kommuner vad avser 
biblioteksverksamheten.142

Utsagan om kvalitet och tillgänglighet finns inte längre med utan man talar 
endast om ”skillnader” i biblioteksverksamheten. Denna trend i den diskursiva 
praktiken håller i sig även året därpå då prop. 2003/04 skrivs: 

Kulturdepartementet [har] givit en ämnessakkunnig i uppdrag att närmare analysera de 
skillnader som finns mellan olika kommuner vad avser biblioteksverksamheten.143

Att den diskursiva praktiken så som den speglas i ovan citerade utsagor rör sig 
från att peka ut problemområden i biblioteksverksamhet till en mer generellt 
hållen formulering om ”skillnader” står klart. Frågan om kvalitet i biblioteks-
verksamheten förekommer även i andra delar av materialet och vi får då anled-
ning att diskutera begreppet vidare. 

 

Bibliotekslagen i riksdagens motioner 
Fyra politiska partier lämnade in motioner med anledning av prop. 1996/97:3. 
Utsagorna kännetecknas av att de är en reaktion på regeringens förslag om en 
bibliotekslag.  

Miljöpartiet stöder förslaget och betonar särskilt ”kvalitetstänkande” samt 
vikten av ”fackutbildad personal”.144 I kristdemokraternas motion återfinns 
bibliotekslagen under rubriken ”Biblioteken”. Särskilt barns behov av och rätt 
till god litteratur tidigt i livet framhålls men förslaget om bibliotekslag av-
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styrks. Detta görs med motiveringen att lagen inte behövs, ”det finns folk-
bibliotek i varje kommun och ingen kommun har avgiftsbelagd utlåning.”145

Folkpartiets motionärer skriver under rubriken ”Ny bibliotekslag”: 
 

Biblioteken är en unik resurs i kultur- och folkbildningsarbetet. […] Den fria tillgången 
till information är en förutsättning för en öppen debatt och en fri opinionsbildning. […] 
En bibliotekslag strider dock mot den tidigare uppgörelsen med Kommunförbundet om 
ofinansierade uppdrag till kommunerna. Biblioteken har en enormt viktig och central upp-
gift i samhället och kommunerna är mycket måna om att tillhandahålla bra bibliotek. Vi 
tycker därför att en bibliotekslag är onödig. Dessutom finns en risk att en bibliotekslag 
skulle kunna tolkas så att kommunernas biblioteksambitioner kan sänkas. 146

 

Diskursen ger uttryck för en stark tillit till kommunernas goda vilja beträffande 
biblioteken. Bibliotekens betydelse för kultur, folkbildning och demokrati 
ifrågasätts inte utan framhävs tvärtom som viktiga. Den marknadsliberala dis-
kursen är ändå den, som ytterst styr folkpartiets motionärers diskursiva praktik.  

Förordar en lag gör däremot vänsterpartiet i följande utsaga: 

Vi anser […] att lagen bör kompletteras med att kommuner och landsting åläggs kravet att 
ha en plan för sin biblioteksverksamhet […]. I planen skall framgå kommunens mål vad 
gäller personalens kompetens, bibliotekens öppettider, sortiment, verksamhet och till-
gänglighet.147

Frågan om biblioteksplaner ingår som ett inslag i den kvalitetsdiskurs som blir 
tydlig i artikelmaterialet efter bibliotekslagens införande. I det offentliga 
trycket är den dock sparsamt representerad.  

Två motioner behandlar bibliotekslagen under perioden efter dess in-
förande. Den ena skrivs av Moderaterna och behandlar kulturfrågor i all-
mänhet. En passus om bibliotekslagen återfinns under rubriken ”Litteratur”:  

Bibliotekslagen bör upphävas, eftersom vi anser att det i grunden är felaktigt att styra 
kommuner på det sätt som lagen innebär. Dessutom har det visat sig att antalet bibliotek i 
kommunerna faktiskt minskar med den nya lagen istället för tvärtom.148
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Den andra motionen, av Folkpartiet, behandlar även den kulturfrågor allmänt 
under rubriken ”Liberal kulturpolitik - frihet, mångfald, kvalitet”. I denna åter-
finns följande utsaga: 

Den enskilda människan är utgångspunkten för liberal tanke och politik. Individens frihet, 
ständigt nya livschanser och ökad livskvalitet är målet.149

Kulturpolitikens främsta uppgift är att stärka humanismens och demokratins ideal.150

Samma ideologiskt-politiska motiv som vi tidigare stiftat bekantskap med åter-
kommer i denna diskursiva praktik. Citaten återges här därför att de ingår i ett 
resonemang som mynnar ut i ett avståndstagande från bibliotekslagen. Texten 
framhåller också allas ”rätt till kunskap och information”. Diskursen relaterar 
kunskap till frihet för individen såväl som för samhället som helhet. Den 
marknadsliberala diskursen framhävs som en förutsättning för demokrati, hu-
manism och kunskap.  

En bibliotekslag ses som ett hot mot de fria boklånen, en synpunkt som 
förekom i den diskursiva praktiken även innan lagen var ett faktum. 

Vi vill slå vakt om alla människors möjlighet till kostnadsfria boklån ur ett rikt bestånd. 
Därför är vi motståndare till bibliotekslagen. Risken med den lagen är att den istället för 
att lägga ett golv för kommunernas biblioteksverksamhet anger själva nivån för denna. 
[…] Rätt nivå bör överlåtas till politiker och invånare i berörda orter att bestämma.151

Enligt ovanstående resonemang kan avgiftsfria lån ur ett rikt bestånd inte 
längre garanteras. Citatet antyder att biblioteken skulle ha ett större media-
bestånd om kommunerna själva fick avgöra då lagen enligt diskursens utövare 
kan anses utgöra ett mått på hur omfattande biblioteksverksamheten skall vara. 

Sammanfattning och diskussion 
I det offentliga trycket kan fyra tydligt framträdande diskurser urskiljas. Jag har 
här valt att benämna dem demokratidiskurs, folkbildningsdiskurs och 
marknadsliberal diskurs samt kulturell diskurs. I materialet finns även en an-
tydan till diskussion kring kvalitet i biblioteksverksamheten, en kvalitets-
diskurs. Den tydligt uttalade frågan om kvalitet som förekommer i prop. 
2000/01:1 samt 2001/02:1 finns dock inte med i följande års propositioner och 
jag anser därför att denna diskurs inte är särskilt starkt förankrad i det material 
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jag här undersökt. Demokrati- och folkbildningsdiskursen flyter ofta in i 
varandra och därför kan det ställvis vara befogat att tala om dem som en dis-
kurs inom det offentliga trycket. Jag har även pekat på svårigheten rent ge-
nerellt att dra entydigt skarpa skiljelinjer mellan olika diskurser. En diskursiv 
praktik utesluter inte med automatik en annan, d.v.s. det handlar inte om mot-
satser, utan mina benämningar av diskurserna bygger snarare på en bedömning 
av vilka begrepp jag uppfattat som bärande för diskursen ifråga. För att för-
tydliga visas i det följande exempel på vilka nyckelbegrepp jag inordnat under 
respektive diskurs.  

 
 

Demokratidiskurs Folkbildningsdiskurs 
-folkbildning 
-fri tillgång till information 
-yttrandefrihet 
-yttrandemöjligheter 
-fri åsiktsbildning 
-avgiftsfria boklån 
-tillgänglighet 

-folkbildning 
-bildning 
-upplysning 
-utbildning 
-kunskapsförmedling 

 
 

Marknadsliberal diskurs Kulturell diskurs 
-ingen statlig detaljstyrning 
-kommunalt självstyre viktigt
-omfattning av verksamhet 
en kommunal angelägenhet 
 
 

-särställning i lokala 
kulturlivet 

-god tillgång till kultur 
-allmän kulturverksamhet 
 

 
Kvalitetsdiskurs 
-plan för biblioteks-

verksamhet 
-personalens kompetens 
-bibliotekens öppettider 
-sortiment 
-verksamhet 
-tillgänglighet 
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Begreppet folkbildning har ett nära samband med begreppet demokrati. Denna 
syn finns företrädd bl.a. hos Frändberg. Folkbildning ses då historiskt som ett 
aktivt försök att sprida kunskap och bildning till dem som har sämst möjlig-
heter att ta del av dessa resurser.152 Den demokratiska visionen förverkligas i 
tanken att folkbildningen jämnar ut skillnaderna mellan individer och grupper. 
Bibliotekens roll som folkbildare är fortfarande viktig, menar Frändberg med 
hänvisning till en artikel av Angela Zetterlund, men samtidigt har utvecklingen 
gått åt ett håll där man alltmer talar om biblioteken som informations-
centrum.153  

Utsagor om den enskilde individens rätt till information tolkar jag som ut-
tryck för en demokratidiskurs. Inom den myndighetsdiskurs som materialet 
som helhet företräder är det önskvärt att var och en har möjlighet att skaffa sig 
information så att han/hon kan utföra sin uppgift som en fullvärdig samhälls-
medlem och därmed bidra till att forma det demokratiska samhället.  

Materialet under perioden efter lagens införande tyder inte på några stora 
diskursiva förändringar inom myndighetsdiskursen. En bidragande orsak är 
naturligtvis att det inte finns särskilt mycket material att tillgå inom det 
offentliga trycket för denna period. De texter som tar upp bibliotekslagen efter 
dess införande är två motioner avgivna av de två politiska partier som även 
före lagen var emot dess införande. Den diskursiva praktiken i dessa uppvisar 
ingen förändring; utsagorna ger uttryck för en diskursiv praktik i enlighet med 
det jag benämner marknadsliberal diskurs. Därutöver nämns bibliotekslagen 
kortfattat i propositioner efter 1997. I dessa genomgår diskursen en förändring 
såtillvida att de utsagor om tillgänglighet och kvalitet i biblioteksverksamheten 
som förekom under åren 2000/01 samt 2001/02 i de två därpå följande årens 
propositioner har fallit bort. 

Bibliotekslagen i DIK-Forum, Författaren, 
Kommunaktuellt och Biblioteksbladet 

Urvalet av organisationer har som nämnts ovan skett med utgångspunkt i tidi-
gare forskning samt remissvaren på Kulturutredningen. Jag inleder på samma 
sätt som med det offentliga trycket att kortfattat diskutera textens och den dis-
kursiva praktikens dimension.  

                                                 
152 Frändberg, s. 46. 
153 Frändberg, s. 46. 
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Text och diskursiv praktik 
Den diskursiva praktik som kommer till uttryck i en debattartikel kan, liksom 
är fallet med offentligt tryck, sägas ha som syfte att förändra den sociala prak-
tiken. Texten har dock inte den normerande funktion som en text inom det of-
fentliga trycket har utan här finns utrymme för en diskursiv praktik som är mer 
personlig och starkare kan knytas till ett individuellt subjekt som textprodu-
cent. Ett problem härvidlag har varit att avgöra hur jag i analysen skall förhålla 
mig till en debattartikel skriven av t.ex kulturminister Marita Ulvskog. Hur 
viktigt är det att diskutera personen bakom texten, diskursens utövare? Jag 
väljer att bortse från den individuella skribenten och fokuserar på den diskur-
siva praktiken. Precis som i fallet med det offentliga trycket sammanslår jag 
därför textens och den diskursiva praktikens nivå i ett gemensamt analyssteg. 
Allmänt kan dock sägas att det på textnivån förekommer variationer i utform-
ning och även vokabulär beroende på textproducentens stilistiska preferenser 
och förmåga. Ett annan omständighet som påverkar textstrukturen är om texten 
är en debattartikel, en intervju eller om syftet primärt är att informera läsaren 
om omständigheter kring bibliotekslagen. En debattartikel har givetvis en mer 
argumenterande form än de övriga och utsagorna kan i ett sådant fall innehålla 
starkare drag av värdering då textproducentens ärende i det fallet är att genom 
den diskursiva praktiken driva en åsikt och väcka opinion, medan en informe-
rande artikel har en mer deskriptiv karaktär. Skillnader i form och stil har ingen 
betydelse för resultatet av analysen där jag fokuserar på den diskursiva praktik 
som texterna ger uttryck för. 

 
 

Diskursiv praktik före bibliotekslagen 
Denna del av undersökningen omfattar tiden från 1990 fram till och med 

1996. Materialet utgörs av artiklar i DIK-Forum, Författaren, Biblioteksbladet 
samt Kommunaktuellt. 

Litteraturen är för många en väg till språket genom vilket vi kan förstå 
världen. Genom att poängtera läsandets betydelse för medborgaren och genom 
att slå fast sambandet mellan litteratur, bibliotek och demokrati rör sig den 
diskursiva praktiken med en demokratidiskurs: 
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Bibliotekslagen är förstås den största segern för alla bokläsare och för Sveriges författare. 
[…] Att ha tillgång till litteratur, till språket, är nödvändigt om man ska bli en kulturell 
och demokratisk varelse.154

Bra bibliotek förutsätter ett bokbestånd med stor variation när det gäller uttrycksformer, 
åsikter och kunskapsområden. Nu hotas detta av kraftiga neddragningar av de kommunala 
biblioteksanslagen.155

Alla medborgare, oavsett inkomst och kulturell och social bakgrund, måste utan ekono-
miska hinder kunna ta del av de böcker, som finns på biblioteken. Nu hotas detta av att 
borgerliga politiker i många kommuner vill avgiftsbelägga boklånen. Det är en nationell 
uppgift för socialdemokratin att garantera avgiftsfria boklån.156

Avgiftsfria boklån är en demokratisk rättighet och en nödvändighet för ett jämlikt och gott 
samhälle.157

F.d. biblioteksrådet vid Kungliga biblioteket HARRY JÄRV sade att bibliotekens grund-
funktion är att förse allmänheten med böcker, trots att utvecklingen går mot ett allt bre-
dare mediautbud, med t.ex. video och CD.158

 

I diskursen dras paralleller mellan ”bra bibliotek” och ”bokbestånd med 
variation”. Kvaliteten i en biblioteksverksamhet beror av om biblioteket har ett 
stort och varierat utbud av böcker. Det är också möjligheten att ta del av böcker 
som diskursen framhäver som centralt för ”alla medborgare” vilket, förutom att 
det handlar om en kärnverksamhet i biblioteket, kan ses som en tidsmarkör i 
texten. IT har ännu inte gjort sitt intåg på allvar vare sig på biblioteken eller i 
det övriga samhället. Hotet om avgiftbelagda lån avsätter spår i den diskursiva 
praktiken som motiveras av den demokratiska tanken om allas lika rätt till litte-
ratur och kunskap.  

Talet om folkbildning har en undanskymd plats i materialet som domineras 
av utsagor om nätverk, demokrati och kunskapssamhälle. I följande utsaga 
kopplas dock biblioteken samman med folkbildning: 

En lag innebär att man slipper anpassa sig till dagsaktuella åsikter och i stället kan ägna 
sig åt folkbildningsarbete.159

Hedemark och Hedman menar att en politisk retorik som talar om biblioteks-
användare som ”medborgare” kan hänföras till en folkbildningstanke.160 Jag har 

                                                 
154 Rodikova, Maria, Författaren 1996:6, s. 3. 
155 Almerud, Peter, ”DIK och bibliotekslagen. Ständigt på dagordningen”, DIK-Forum 1993:17, s. 13. 
156 Almerud, Peter, DIK-Forum 1993:17, s. 13. 
157 Sahlström, Ingegerd, ”Kulturell allemansrätt fordrar bibliotekslag”, Kommunaktuellt 1993:1, s. 7. 
158 Steinsaphir, Marianne, ”Behöver vi en bibliotekslag?”, Biblioteksbladet 1993:4, s. 121. 
159 Steinsaphir, Marianne,  Biblioteksbladet 1993:4, s. 121. 
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tidigare i uppsatsen pekat på svårigheten att i materialet dra en klar skiljelinje 
mellan det jag valt att kalla demokratidiskurs och folkbildningsdiskurs. I tan-
ken om att alla medborgare skall ha lika rätt och möjlighet att ta del av ett vari-
erat bokbestånd ligger förborgat ett folkbildningsideal. På samma sätt finns i 
folkbildningstanken en stark förankring i ett demokratiskt synsätt. Den diskur-
siva praktiken kan därför ses som representativ för såväl folkbildnings- som 
demokratidiskursen. Trots svårigheten med att skilja dem åt vill jag ändå hålla 
kvar distinktionen mellan de två diskurserna för att kunna analysera om talet 
om demokrati respektive folkbildning genomgår en förändring i materialet.  

Kulturutredningen betonade i ett särskilt kapitel bibliotekens roll för in-
formationsfömedlingen och den nya informationsteknikens betydelse. Någon 
tydlig koppling mellan folkbiblioteken och det livslånga lärandet kunde dock 
inte urskiljas i diskussionen i anslutning till bibliotekslagen. I det material som 
representerar de olika organisationerna är emellertid denna diskursiva praktik 
mer framträdande. Citaten antyder att diskursens utövare ser ett starkt samband 
mellan folkbiblioteket och kunskapssamhället och att biblioteket har en central 
plats i detta ”nya” samhälle. Biblioteket ges i diskursen en central plats som 
kunskapsgenererande ”nav” i samhället.  

Biblioteken är kunskapssamhällets nya hjärnhalvor.161

 
-De svenska folkbiblioteken är bland de bästa i Europa och det ska vi vara stolta över, 

tyckte DIKs ordförande Britt Marie Häggström och strök bl a under bibliotekens centrala 
roll i utbildningsväsendet. Britt Marie tog också upp biblioteket som system, nätverket.  

-Det lilla biblioteket är en inkörsport till en hel värld av kunskap och upplevelse.162

 

I diskursen ses det fria informationsflödet och biblioteksnätverk som en garant 
för demokrati. Biblioteken ses som en grund för kulturell infrastruktur. I dis-
kursen framhävs den informationsförmedlande funktionen. Demokratidiskur-
sen framträder också samtidigt med utsagor om kunskap. Det demokratiska 
samhället bygger, enligt utsagorna, på en bas av kunskap. Utan att här närmare 
definiera vare sig information eller kunskap visar materialet att de två begrep-
pen är nära sammankopplade.  

Bibliotekens roll för det fria informationsflödet, som är en av förutsättningarna för demo-
kratin, kräver att det över hela landet finns ett väl utbyggt nät av kommunala bibliotek. Nu 
hotas detta nätverk av biblioteksnedläggningar och av att servicen försämras.163

                                                                                                                                 
160 Hedemark och Hedman, s. 38. 
161Almerud, Peter, ”Bibliotekslag: Det är pengarna som styr”,  DIK-Forum 1992:19, s. 7. 
162 Almerud, Peter, DIK-Forum 1992:19, s. 7. 
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Folkbiblioteken är grunden för den kulturella infrastrukturen i Sverige. Tanken att de 
kommunala folkbiblioteken tillsammans ska bilda ett rikstäckande nät för information och 
kunskapsinhämtande, förutsätter att det finns kommunala folkbibliotek i varje kommun.164

Samtidigt är biblioteken de enda institutioner som garanterar fri och lika tillgång till det 
tryckta ordet. Demokratins kunskapsmässiga bas är avreglerad redan från början!165

Behovet av fackutbildad, professionell personal finns med i några utsagor före 
lagens införande. En lag anses befästa ”tillgänglighet och professionalism”.166 I 
det offentliga trycket förekom utsagor om kvalitet och tillgänglighet. Detta var 
en återkommande formulering i de propositioner som avgavs några år efter 
lagens ikraftträdande. Denna diskursiva praktik blir mer framträdande i de ar-
tiklar som publicerats i tidskrifterna efter lagens införande istället för att bli 
mindre framträdande så som var fallet med det offentliga trycket. 

Delvis kanske beroende på att det i det valda materialet för denna del av 
undersökningen endast finns en representant för motståndarna till biblioteks-
lagen, är den marknadsliberala diskursen sparsamt representerad. Att en orga-
nisation står bakom bibliotekslagstiftning är dock ingen garanti för att de ar-
tiklar tidskriften publicerar uttalar sig positivt om lagstiftning. Karaktäristiskt 
för tidskrifterna är att flera röster får komma till tals i intervjuer eller under-
sökningar. Bland de ”röster” som formar diskursen i en tidskrift utgiven av en 
organisation som förespråkar bibliotekslag kan därför också finnas motståndare 
till lagen och tvärtom. 

 
 

Diskursiv praktik efter bibliotekslagen 
Följande kapitel redovisar undersökningen av artiklar i DIK-Forum, 
Kommmunaktuellt, Författaren och Biblioteksbladet som behandlar 
bibliotekslagen under perioden 1997-2003. 

I den marknadsliberala diskurs vi identifierat i det offentliga trycket intog 
det kommunala självstyret en central plats. Ytterst grundar sig denna 
inställning på en liberal ideologi där all reglering är av ondo och där det bästa 
av samhällen kan skapas endast genom att ge marknadskrafterna fritt spelrum. 
Reglering av biblioteksverksamheten beskrivs i diskursen som ett hot mot 
mångfalden och frivilligheten. Genom reglering kvävs den initiativkraft hos 

                                                                                                                                 
163 Almerud, Peter, DIK-Forum 1993:17, s. 13. 
164Almerud, Peter, DIK-Forum 1993:17, s. 13. 
165 Nilsson, Uno, ”Bibliotekslag. Driv frågan trots motvinden!”, DIK-Forum 1991:20, s. 14. 
166 Almerud, Peter, DIK-Forum 1992:19, s. 7. 
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enskilda och organisationer som annars kunde tillåtas blomma upp. Diskursens 
utövare vill se alternativa driftsformer med olika typer av profilering vilket i 
längden skulle främja den enskilde individen. Samtidigt hämtar diskursen sin 
kraft i det faktum att lagformuleringen i regeringsformen medger ett utrymme 
där kommunerna har fri bestämmanderätt över sina egna angelägenheter. De 
historiskt förankrade värderingar som förknippas med folkbiblioteken såsom 
institutioner för folkbildning och demokrati, står i viss mån i konflikt med 
denna diskursiva praktik. 

Följande citat utgör exempel på utsagor representativa för den 
marknadsliberala diskursen. I det första exemplet uttalas att ett avskaffande av 
bibliotekslagen skulle möjliggöra alternativa driftsformer: 

Bibliotekslagen måste upphävas. Lagen är en papperstiger, eftersom den de facto inte 
garanterar någonting. I stället för att garantera att det finns bibliotek över landet, riskerar 
lagen att innebära ett hinder för förnyelse och mångfald. Risken finns nämligen att det i 
längden kommer att tillskapas ’idealbibliotek’, som kanske tillfredsställer beslutsfattare i 
stat och kommun, men inte dem som biblioteken är till för de enskilda låntagarna. Sakta 
men säker [sic] har det offentliga redan tagit över folkbiblioteken som frivilliga 
organisationer och kvävt frivilligheten och därmed variationen. Vi menar att ett 
avskaffande av lagen skulle befrämja tillkomsten av andra former av 
biblioteksverksamhet. Olika driftsformer och olika profilering skulle ges större 
utrymme.167

I syftningen på ”idealbibliotek” kan skönjas en åsikt om att det finns en klyfta 
mellan beslutsfattarnas syn på bibliotekens funktion och syfte och de faktiska 
behov som den enskilde låntagaren har. Biblioteken borde se mer till vilka 
behov låntagarna har istället för att förkroppsliga kulturpolitiska ideal. I 
enlighet med den marknadsliberala ideologin menar utövarna av diskursen att 
en lagstiftning utgör ett hinder för biblioteken att utvecklas till sin fulla 
potential. En konkurrensutsättning av biblioteksverksamheten skulle medverka 
till att verksamheten förbättrades. Trots att lagen inte förbjuder att bibliotek 
läggs ut på entreprenad skulle, menar man i citatet, kommunerna vara mer 
benägen att pröva andra driftsformer om lagen inte fanns. Orsaken är att det 
med lagen inte är möjligt att driva bibliotek i vinstsyfte, vilket framgår av ett 
citat som företräder den diskursiva praktik där biblioteken främst ses som 
demokratins försvarare. Att lagen utgör ett hinder för en ”marknadisering” av 
biblioteken ses då som något positivt: 

                                                 
167 Zorn, Henriettte, ”För övrigt anser vi att biblioteken är viktiga”, Biblioteksbladet 2001:8/9, s. 15. 
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[P]aragrafen om att bibliotekslånen skall vara avgiftsfria har förhindrat att man kan driva 
bibliotek i rent vinstintresse. Det är vidare min uppfattning att vinterns entreprenaddebatt, 
på grund av Stockholms stads beslut att konkurrensutsätta biblioteken, var en storm i ett 
vattenglas mot vad vi annars tvingats tackla.168

Den diskursiva praktiken ger uttryck för att det trots svårigheten att göra 
biblioteken till en vinstgenererande verksamhet ändå vore önskvärt att lagen 
inte fanns med hänvisning till det kommunala självstyret: 

Förslaget om att skärpa bibliotekslagen kommer samtidigt som de uppmärksammade 
planerna på att konkurrensutsätta biblioteken i Stockholm har självdött. Det finns helt 
enkelt ingen marknad för att driva bibliotek på entreprenad, förklarar kulturborgarrådet 
Birgitta Rydell (fp). Hon är ändå mycket kritisk till kulturministerns planer att än hårdare 
reglera kommunernas biblioteksverksamhet i lag. 

- Jag tycker det är klåfingrigt. För att biblioteken ska kunna utvecklas krävs initiativ på 
det lokala planet, säger hon.169

Skälet till att vi inte vill ha en bibliotekslag är att den klart går in i det kommunala 
självstyret och det bör vara upp till varje kommun att avgöra hur många bibliotek, filialer, 
bokbussar etc man vill ha.170

Det som var tänkt som ett golv - minst ett bibliotek i varje kommun - tolkades av vissa 
kommuner som ett tak. Kristdemokraterna var emot bibliotekslagen när den infördes dels 
med hänvisning till att vi befarade att den skulle tolkas just så, dels med hänvisning till 
den kommunala självstyrelsen. Den är viktig att slå vakt om ur demokratisynpunkt.171

Frågan är vems intressen som i första hand skall värnas i en demokrati? I den 
diskursiva praktik som kommer till uttryck här är den kommunala rätten att 
själv bestämma om och hur många bibliotek kommunen skall ha, viktigare än 
den enskilde individens rätt att vara försäkrad tillgång till ett bibliotek via 
lagstiftning.  

Denna diskursiva praktik visar gemenskap med en diskurs som i första 
hand betonar betydelsen av en större sammankoppling av folkbiblioteken med 
samhällsutvecklingen. Här betonas att bibliotekens omgivning, samhället, har 
förändrats och att nya krav ställs på biblioteken. Trots den nya kontexten har 
inte bibliotekspolitiken synbart förändrats. Denna typ av utsagor förekommer i 
betydligt större omfattning i det material som tillkommit efter bibliotekslagens 
ikraftträdande. I det offentliga trycket lyser denna diskursiva praktik med sin 
frånvaro, vilket kanske beror på att, som diskursen också uttrycker, biblioteken 
                                                 
168 Belfrage, Joneta, ”Vi behöver en bibliotekslag med klös”, Författaren 2000:4, s. 10. 
169 Malmström, Björn, ”Skärpt bibliotekslag kan stoppa entreprenader” , Kommunaktuellt 2000-08-30, 
http://www.kommunaktuellt.com/zino.aspx?articleID=1864  (2004-02-27). 
170Steinsaphir, Marianne, ”Delade meningar om bibliotekslagen”,  Biblioteksbladet 2000:9, s. 13. 
171 Steinsaphir, Marianne, Bibliotekbladet 2000:9, s. 15. 
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fortfarande i stor utsträckning behandlas i ett kulturpolitisk sammanhang. De 
ideal och värden som styr den diskursiva praktiken i ett sådant sammanhang 
kan direkt kopplas till allmänna kulturpolitiska målsättningar. Att märka är 
också att den enskilde individens rätt till kunskap och kultur framhävs. Talet 
om ”alla” vilket är vanligt förekommande har här ersatts av den enskilde. 
Följande utgör exempel på en diskursiv praktik som vill se en tydligare 
sammankoppling av folkbiblioteken med en samhällsutveckling som bl.a. 
präglas av att allt fler befinner sig i en lärandesituation: 

Vi menar efter en genomgång av aktuella partipolitiska programskrivningar att politikerna 
på olika nivåer inte hunnit ikapp den snabbt skenande verkligheten. Folkbiblioteken har 
fått stanna kvar i ett snävt kulturpolitiskt perspektiv. Sällan märks någon koppling till de 
utbildningspolitiska konsekvenserna av den beskrivna samhällsutvecklingen. Trycket från 
allmänhetens sida på folkbibliotekets tjänster har aldrig varit större än nu. Samhällets 
satsningar på det livslånga lärandet och den högre utbildningen har bidragit till detta. 
Vuxenutbildningen i kommunerna skickar elever i alla åldrar i stora skaror till biblioteken, 
det finns fler studenter på plats och på distans och ännu mer skall det bli.172

 

De flesta placerar fortfarande folkbiblioteken enbart inom kultursektorn trots 
Kunskapslyft och de senare årens utbildningsexplosion. […] istället för att i detalj 
beskriva biblioteket och därmed hindra en utveckling borde en lag ha utgått ifrån 
medborgaren och dennes rätt till kunskap och kultur.173

 

Det viktigaste för en bibliotekslag borde vara att bibliotekets roll och värde för 
samhällsutvecklingen slås fast och kopplas till de verktyg för kommunal planering och 
utveckling som finns. Resultatstyrning är ett sådant. Och kvalitetssäkring. […] Hur ska en 
sådan lag se ut? Det allra viktigaste är det inte låser fast tanken och utifrån ett 
verksamhetsperspektiv definierar minimikrav på bibliotek. Istället kan bibliotekets 
funktioner för samhället definieras utifrån mål som med hjälp av biblioteket ska uppnås.174

 

I Sverige ges inga sådana offensiva bibliotekspolitiska signaler. Här betonas istället de 
traditionella kulturuppgifterna, en snabb IT-utveckling uppmuntras åtminstone inte i 
folkbiblioteken, och någon vilja till organisatorisk omprövning finns inte. Det förslag till 
ny bibliotekslag som presenterats gemensamt av SAB och DIK-Förbundet är snarast 
tillbakablickande och konserverande.175

                                                 
172 Löfdahl, Karin och  Törngren, Margareta, ”Vad vet politikerna om folkbiblioteken?”, Biblioteksbladet 
2001:8/9, s. 3. 
173Löfdahl, Karin och Törngren, Margareta, ”Bibliotekslagen bidrar till att låsa positionerna: nedslag i 
politiken”, Biblioteksbladet 2001:8/9, s. 7. 
174 Nilsson, Uno ”Bibliotekslagen och kommunerna”, Biblioteksbladet 2001:10, s. 16. 
175Nilsson, Sven, ”Ny dansk bibliotekslag öppnar biblioteken”, DIK-Forum, 2000:3, s. 13. 
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Fler utsagor talar efter 1 januari 1997 om behovet av kvalitet i 
biblioteksverksamheten. I det offentliga trycket var det endast ett fåtal som tog 
upp denna aspekt. Detta kan givetvis bero på olikheter i källmaterialet. Texter 
publicerade i, som det här mestadels är fråga om, biblioteksfackpress kan 
tänkas ha ett större intresse för det faktiska biblioteksarbetet. Frågor om 
professionalism och kvalitet blir viktigare för den som är med och utformar den 
konkreta verksamheten. Diskussionen kan emellertid också tyda på ett större 
intresse överlag för kvalitetsfrågor inom verksamheten, vilket speglar 
tendenser i samhället där frågor om kvalitet under senare år lyfts upp på 
dagordningen inom flertalet företag och organisationer. Biblioteket är inte ”sig 
självt nog” utan måste, för att kunna konkurrera om uppmärksamheten, tänka 
alltmer på hur man utformar sin verksamhet. Kvalitetsaspekter kan, enligt vad 
som framkommer i den diskursiva praktiken, vara välutrustade bibliotek, 
fackutbildad personal, tillgänglighet och biblioteksplaner som mål för 
verksamheten. Exempelvis:  

[D]et [är] väsentligt att varje bibliotek har kvalificerad, fackutbildad personal.176

 

Kvaliteten på biblioteken måste garanteras, det räcker inte med bara ett huvudbibliotek 
och inga filialer i varje kommun, såsom lagen nu kan läsas; det måste garanteras utbildade 
bibliotekarier på alla dessa nivåer; och det behövs kommunalt antagna biblioteksplaner så 
att bibliotekens roll och utveckling med automatik förs upp till återkommande kommunal 
debatt.177

 

Dessutom skulle jag vilja tillägga, att fick jag skriva om remissförslaget så skulle jag 
hävda något slags kvalitetskriterium. Man borde inte få kalla en organisation bibliotek om 
den inte uppfyller vissa kriterier (termen bibliotek borde kvalitetssäkras): genomtänkt 
målsättning - varför bibliotek? så att säga - gedigen förvärvsplan som också följs, adekvat 
personal och lokaler, vissa givna öppethållandetider etc.178

 

För att komma tillrätta med och kunna tillfredsställa alla behov kräver vi att varje 
kommun upprättar en biblioteksplan där man ser över och tar ansvar för det totala 
biblioteksbehovet. Folkbiblioteken får nu, utan kompensation, ta på sig en allt större 
uppgift samtidigt som dess verksamhet ’slimmas’. En omöjlig situation!179

 

                                                 
176 Steinsaphir, Marianne,  Biblioteksbladet 2000:9, s. 12. 
177 Steinsaphir, Marianne, Bibliotekbladet 2000:9, s. 14. 
178 Steinsaphir, Marianne, Bibliotekbladet 2000:9, s. 14. 
179 Belfrage, Joneta, ”Vi behöver en bibliotekslag med klös”, Författaren 2000:4, s. 11. 
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I talet om krav på målsättning för biblioteket ligger en tanke om att varje 
verksamhet måste kunna motivera sin verksamhet för att få fortsatt 
existensberättigande. Framförallt gäller detta gentemot politiker och 
beslutsfattare vilka ytterst sätter ramarna för hur verksamheten skall bedrivas 
genom att de också beviljar medel till verksamheten. En tydlig målbeskrivning 
och biblioteksplaner innebär också att de uppgifter som biblioteken nu 
förväntas sköta, framförallt genom att antalet studenter på olika nivåer ökar, 
kunde tydliggöras. I förlängningen kunde detta leda till att folkbibliotekens 
uppgifter och inriktning definierades tydligare, något som flera forskare, bl.a. 
Jonsson menar inte är fallet idag.180

Sammanfattning och diskussion 
Jag har i avsnittet analyserat hur man talat om bibliotekslagen i fyra olika 
tidskrifter före och efter bibliotekslagens ikraftträdande. Här, liksom i fallet 
med det offentliga trycket, kan vi tala om en demokratidiskurs där utsagor om 
avgiftsfria boklån för alla och fri och lika tillgång till det tryckta ordet är 
typiska. En diskurs uppträder emellertid sällan i renodlad form utan blandas 
samman med andra diskurser. Därför är det även här svårt att göra en klar 
åtskillnad mellan de olika diskursiva praktikerna. Folkbildningsdiskursen som 
redan diskuterats i samband med det offentliga trycket, är inte framträdande 
här. En orsak kan tänkas vara att det offentliga trycket som utgör material i 
denna undersökning har tillkommit i en kontext förankrad i kulturpolitiken och 
att de utsagor som framträder i denna kontext i större grad reproducerar 
diskurser inom det kulturpolitiska/bibliotekspolitiska fältet.  

Flera utsagor betonar folkbibliotekens betydelse för kunskapssamhället. 
Här finns en ambition att positionera biblioteken i den aktuella samhälleliga 
kontexten. Utsagor om livslångt lärande och om biblioteket som 
kunskapssamhällets nya hjärnhalvor i materialet kan ses som ett tecken på att 
den diskursiva praktiken formas i ett dialektiskt förhållande med 
samhällsutvecklingen. Diskursen ger uttryck för att en bibliotekslag bör 
utformas i enlighet med den faktiska funktion biblioteken har i samhället och 
inte utifrån en ideologiskt motiverad bild av bibliotekens funktion. 

Ett missnöje med hur biblioteksfrågor hanteras i politiska sammanhang 
framkommer i det jag kallar för förnyelsediskurs framförallt efter 
bibliotekslagens införande. Utövarna av denna diskursiva praktik vill se en 
tydligare koppling mellan biblioteken och samhället. De traditionella 

                                                 
180 Jonsson, s. 13. 
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biblioteksuppgifterna betonas för starkt menar man, bibliotekens position i 
samhället idag bör ses utifrån ett utbildningspolitiskt, snarare än kulturpolitiskt 
sammanhang. Att den diskursiva praktik som förespråkar en förnyad syn på 
biblioteken som institutioner i samhället blir mer framträdande efterhand kan 
tolkas som en diskursiv förändring. Möjligen är det så att det genom IT-
revolutionens verkliga genomslag i samhället väcks en insikt om att 
bibliotekslagen i sin nuvarande formulering inte bara är alltför ”tandlös” utan 
att den också är föråldrad genom sin svaga koppling till den faktiska 
samhällsutvecklingen. Jag återkommer till denna diskussion i kapitlet 
”Diskursordningen och bibliotekslagen”. 

Diskussionen om kvalitet är framträdande i materialet. Detta kan bero på 
att det material som representerar organisationerna delvis utgörs av 
biblioteksfackpress eller att artiklarnas upphovsmän på ett eller annat sätt har 
en direkt koppling till biblioteksverksamhet. De utsagor som finns i texterna 
kan direkt härledas till behov sprungna ur en konkret erfarenhet från det 
praktiska biblioteksarbetet. 

Den diskursiva praktiken ger inom kvalitetsdiskursen också uttryck för 
behovet av biblioteksplaner för att tydligare slå fast vilka folkbibliotekens 
uppgifter är. Så som bibliotekslagen idag är utformad, sägs inte tydligt vilken 
inriktning biblioteken skall ha. Denna diskurs vill jag också delvis se som en 
direkt följd av ett marknadsekonomiskt tänkande som kräver att varje 
verksamhet skall kunna tala om ”vad den är bra för”. Detta dock inte sagt i 
negativ bemärkelse. Genom tydliga målsättningar och biblioteksplaner kan 
biblioteket profilera sig, tala om vad man kan och skall göra samt tydligt 
definiera sitt ansvarsområde. 

Den marknadsliberala diskursen betonar, liksom fallet var i det offentliga 
trycket, den kommunala självstyrelsen. Det finns åsikter om att biblioteken bör 
konkurrensutsättas för att verksamheten skall kunna utvecklas på bästa sätt. En 
bibliotekslag ses som ett hinder som låser fast verksamheten istället för att 
frigöra den och ge den möjligheter till förnyelse och mångfald. 
Den kulturella diskursen är svagt representerad i materialet men folkbiblioteket 
omnämns som grunden för den kulturella infrastrukturen i landet. Även 
bibliotekets betydelse för att skapa kulturella och demokratiska ”varelser” 
nämns. 

För att förtydliga mina tankegångar beträffande de diskurser som kommer 
till uttryck i tidskriftsmaterialet för denna uppsats presenteras här exempel på 
vilka ord och uttryck jag inordnat under respektive diskurs.  
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Demokratidiskurs Folkbildnings/Kunskaps-

diskurs  
Förnyelsediskurs 

-alla medborgare 
-avgiftsfria boklån 
-fritt informations- 
flöde 
-nätverk 
-fri tillgång till det 

tryckta ordet 
-medborgarens rätt till 

kunskap och kultur 
-tillgång till språk, 

litteratur skapar 
demokratiska varelser 
 

-information 
-kunskapssamhälle 
-livslångt lärande 
-central roll i utbildnings-  

väsendet 
-kunskapsinhämtande 
 
 

-utbildningsexplosion 
-snabbt ske- 
nande verklighet 
-funktion för samhället 
-IT-utveckling 
-individcentrerat 

 
Kulturell diskurs Kvalitetsdiskurs Marknadsliberal diskurs 

-kulturell infrastruktur 
-tillgång till språk, 

litteratur skapar kulturella 
varelser 

 

-kvalitet 
-resultatstyrning 
-kvalitetssäkring 
-kvalitetskriterium 
-målsättning 
-förvärvsplan 
-kvalificerad, 

fackutbildad personal 
-biblioteksplan 

-hinder för förnyelse och 
mångfald 

-olika driftsformer bra 
-olika profilering önskvärt 
-varje kommun bör få avgöra 

verksamhetens omfattning 
-kommunalt sjävstyre viktigt 

Diskursordningen och bibliotekslagen 
Jag diskuterar i detta kapitel bibliotekslagen i förhållande till de funna 
diskurserna. En kort jämförelse mellan lag och diskursiv praktik visar vilka 
diskurser som fått genomslag i lagtexten och kan därmed säga något om 
vem/vilka som har den diskursiva makten. Jag inleder dock med ännu en 
återblick på de diskurser som identifierats i undersökningen och diskuterar 
dessa ur olika aspekter. 
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Diskurstyper i undersökningen 
Inom det offentliga tryck som ingår i undersökningen har jag identifierat fem 
diskurstyper. Dessa kallar jag demokratidiskurs, folkbildningsdiskurs, 
marknadsliberal diskurs, kulturell diskurs och kvalitetsdiskurs. 

Kännetecknande för det offentliga trycket är dess normativa funktion. 
Texterna kan också sägas ge uttryck för olika kulturpolitiska ideal. Det som 
beskrivs i texterna behöver inte nödvändigtvis ha någon koppling till det 
faktiska biblioteksarbetet utan kan kopplas till en ideologisk syn på 
folkbiblioteksverksamheten. Interdiskursiviteten är tydlig i materialet vilket 
kommer till uttryck genom hänvisningar till andra texter inom det kultur- och 
bibliotekspolitiska omådet. Detta kan i viss mån kan utgöra ett hinder för en 
förnyelse av den diskursiva praktiken.  

Begreppet folkbildning kan tolkas på olika sätt. Lena Frändberg menar att 
folkbildning kan vara ett sätt att styra och kontrollera folket.181 I 
Folkbildningens särart, SOU 2003:94, tar utredaren Gunnar Sundgren upp det 
faktum att folkbildning är ett historiskt föränderligt begrepp. Frändbergs syn på 
vad folkbildning kan innebära utgör närmast en variant av det som i 
Folkbildningens särart kallas folkfostran och nationell medborgarbildning. Det 
kan emellertid ifrågasättas om detta är ett relevant sätt att tolka folkbildning då 
detta synsätt närmast utgår ifrån att ”folket” påförs önskvärda kunskaper och 
bildning ”ovanifrån”. Kerstin Rydbeck menar t.ex. att redan den tidiga 
folkbildningverksamheten utgick ifrån människors egna behov av kunskaper 
och kännetecknas av frivillighet. Rydbeck pekar även på sambandet mellan 
demokrati och folkbildning. I definitionen av folkbildning har kollektivet 
betonats framför individen, menar Rydbeck. 182 Detta kan väcka en reflektion 
kring dagens individualiserade samhälle och folkbildningens roll i detta. 
Sundgren menar emellertid att begreppet i sig präglas av att det å den ena sidan 
hänvisar till ett kollektiv genom ordet ”folk”, å andra sidan även rymmer 
tanken om individuell bildning.183  

Bosse Jonsson ser i den pedagogiska diskursen en styrningsmentalitet där 
”[f]olkbiblioteket ska skapa förutsättningar för invånarens upplysning för att 
hon därigenom ska upptäcka sin egen önskan att göra sig till medborgare.”184 
Därför kan folkbildning inom den pedagogiska diskursen också betraktas som 

                                                 
181 Frändberg, s. 46. 
182 Rydbeck, s. 100. 
183 SOU 2003:94, s. 19 ff. 
184 Jonsson, s. 79. 
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en motsats till myndighetsutövning, genom att folkbildningen ger människor 
möjlighet att söka information och kunskap om det de är intresserade av.185  

Den demokratiska diskursen i mitt material innesluter i sig en strävan att 
jämna ut skillnader mellan befolkningsgrupper. Särskilt de grupper, som av 
olika anledningar har svårt att ta sig till biblioteket värnas i den diskursiva 
praktiken. På samma sätt finns även spår av de olika sätten att se på 
folkbildning som förs fram i Folkbildningens särart. Det är fullt möjligt att 
argumentera för att såväl folkfostran, folkupplysning och nationell 
medborgarbildning kan ha ett demokratiskt syfte. Detta visar endast på 
svårigheten att tala om en särskild folkbildningsdiskurs och skilja den från en 
demokratidiskurs. Samtidigt ger denna indelning en möjlighet att 
problematisera vad som de facto avses med talet om folkbildning i 
diskussionen kring bibliotekslagen. 

I det material som representerar intresseorganisationerna utkristalliserar sig 
en folkbildnings- och kunskapsdiskurs som använder sig av begrepp som 
kunskapssamhälle, livslångt lärande, kunskapsinhämtande etc. Sålunda har 
folkbiblioteket en kunskapsförmedlande roll. Detta är i enlighet med den 
pedagogiska diskurs som Bosse Jonsson undersökt. Biblioteket fungerar då 
som en neutral förmedlare av den information som individen efterfrågar, vilket 
innebär att biblioteket har ett pedagogiskt uppdrag. 

Fredrik Schoug talar om kunskap idag som ett instrumentellt begrepp. 
Kunskapen är ett medel med vilket vi skall nå vissa utsatta mål. Den har inte ett 
egenvärde, menar Schoug, utan kan legitimeras med till exempel kommersiella 
intressen.186 Fokus i debatten fästs på den enskilde individens rätt till kunskap 
för att därigenom stärka och befästa sitt marknadsvärde. På samma sätt 
framhävs vikten av livslångt lärande och bibliotekens delaktighet i denna 
process. Den diskursiva praktiken strävar till att lyfta fram bibliotekens 
betydelse även i denna relativt nya kontext. För att göra detta använder sig 
utövarna av diskursen av begrepp som vi sett är förknippade med 
kunskapssamhället. Fram träder i denna tolkning av den diskursiva praktiken 
en syn på biblioteket som kan te sig instrumentell och som i hög grad är 
marknadsorienterad. Folkbiblioteket är ett medel i den process som skall hjälpa 
medborgaren att bli konkurrenskraftig.  

Folkbildning utgör alltså en betydande del av den demokratiska diskursen. 
Demokrati handlar också, i min förenklade tolkning, om att medborgarna inom 

                                                 
185 Jonsson, s. 70. 
186 Schoug, s. 17 ff. 
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en nation har rättigheter som individer. Dessa tillgodoses förutom genom att de 
styrande väljs i öppna, allmänna val, genom att var och en har vissa lagstiftade 
rättigheter. Hit hör bl.a. den i grundlagen fastställda yttrande- och 
åsiktsfriheten. Folkbildning som en del av den demokratiska diskursen är då 
något som snarare utgår ifrån individen själv, inte från de styrande. 
Folkbibliotekets och ytterst bibliotekslagens syfte blir då att ge medborgaren 
möjlighet att själv söka sig kunskap och formas som individ i enlighet med 
tanken om självbildning och självförverkligande. Rätten att forma sig till 
medborgare i enlighet med den pedagogiska diskurs Jonsson talar om, är därför 
på ett något motsägelsefullt sätt på samma gång en form av disciplinering och 
frihet. 

Strax efter lagens införande uppträder en tydlig diskursiv praktik i 
artikelmaterialet som tydligare vill placera in folkbiblioteken i den aktuella 
samhällsbilden. Diskussionen om kvalitet i verksamheten och behov av att 
lagstifta om denna är också tydlig. I prop. 2000/01 samt i prop. 2001/02 fanns 
en formulering om att skillnaderna beträffande tillgänglighet och kvalitet i 
biblioteksverksamheten är stora och att bibliotekslagen bör ändras för att 
minska dessa skillnader. Denna formulering togs bort i prop. 2002/03 där man 
enbart talar om skillnader mellan olika bibliotek. Trenden har i detta fall gått i 
motsatt riktning från det vi ser i artiklarna, där tydliga krav på kvalitet 
framställs.  

Kvalitetsdiskursen innehåller begrepp som kan tolkas som en vilja att 
profilera biblioteket för att vinna i effektivitet och för att profilera sig på en 
marknad. Denna syn står i konflikt med de värden som finns företrädda i form 
av den kulturella diskursen som uttrycks i såväl det offentliga trycket som i 
artiklarna. I enlighet med denna har biblioteket ett egenvärde och i det 
kulturella uppdraget finns också, i enlighet med de kulturpolitiska 
målsättningarna, en strävan mot ickekommersialism. Samtidigt utgör kravet på 
kvalitet en sund reaktion på det samhälle som biblioteken har att verka i. För 
sin överlevnad måste folkbibliotek, liksom övriga bibliotek och andra typer av 
organisationer, följa sin samtid och spegla den. Krav på kvalitet, 
resultatstyrning, målsättning, förvärvsplan och fackutbildad personal är 
användbara medel som kan användas såväl vid en profilering av biblioteket 
utåt som för att skapa gemensamma målsättningar inom biblioteket. Även 
frågan om bibliotekets inriktning kunde tydliggöras om denna diskursiva 
praktik fick en störe genomslagskraft i den konkreta lagtexten än vad den har 
idag. 
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I det jag kallat för förnyelsediskurs finns en vilja att se folkbiblioteket som 
en central del i kunskapssamhället. Genom olika för diskursen centrala uttryck 
positionerar den diskursiva praktiken biblioteken i den samhälleliga kontexten. 
Uttryck som ”utbildningsexplosion”, ”snabbt skenande verklighet”, ”funktion 
för samhället”, ”IT-utveckling”, ”individcentrerat” m.fl. förekommer i 
diskussionen om bibliotekslagen och folkbiblioteken. Folkibliotekens  
framträdande position i kunskapssamhället framkommer också i 
folkbildnings/kunskapsdiskursen. I förnyelsediskursens utsagor finns också 
uttryckt en rädsla för att biblioteken inte skall förmå bibehålla den position i 
täten av samhällsutvecklingen som de av tradition haft. Denna diskurs hör på 
sätt och vis ihop med kvalitetsdiskursen genom att det som framstår som 
viktigt är att utveckla biblioteken i en riktning där funktion, uppgift och 
inriktning tydliggörs. I den nuvarande bibliotekslagen har kvalitetsdiskursen 
inte fått någon genomslagskraft utan dessa är frågor som lämnas till de enskilda 
kommunerna att besluta om. 

Diskursordningen som helhet ger en mångtydig bild av synen på 
folkbiblioteket och vad som bör prioriteras vid en lagstiftning. Den kan därför 
sägas spegla bibliotekets mångfasetterade och ibland motsägelsefulla uppdrag.  

Det är nu dags att se hur och om dessa olika diskurser manifesteras rent 
konkret i lagtexten. Då jag främst intresserar mig för folkbibliotek återger jag 
här endast de paragrafer som rör folkbibliotek och som kan kopplas till de i 
undersökningen funna diskurserna. Hela lagtexten återfinns i bilaga. 

Hur den diskursiva praktiken avspeglas i lagtexten 
En lag är en text som strävar efter att vara relativt kort, koncis och täcka allt 
väsentligt inom det område den reglerar. Detta för att undvika misstolkningar 
eller missbruk. Bibliotekslagen är till sin utformning inte något undantag. 
Sättet att formulera lagtext inbjuder dock också till varierande tolkningar av 
lagen. Så är t.ex. fallet med bibliotekslagens formulering om att ”varje 
kommun skall ha folkbibliotek” vilket kan tolkas som en miniminivå. Denna 
formulering har också använts inom den diskursiva praktiken som ett argument 
mot lagstiftning. Det finns också skäl att peka på skillnaden mellan ”skall” och 
”bör” i lagtexten. Skall innebär att lagen är tvingande medan bör är en betydligt 
mildare formulering utan tvingande innebörd. 

 
I 2 § återspeglas folkbildningsdiskursen, den kulturella diskursen samt 
demokratidiskursen. 
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2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. 

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare. 

Varje kommun skall ha folkbibliotek. 

3 § ger uttryck för demokratidiskursen genom formuleringen om avgiftsfria 
lån. Detta är, som vi sett, en viktig beståndsdel inom denna diskursiva praktik. 
Även utsagor som framhäver betydelsen av läsning, litteratur och upplysning 
ingår i den demokratiska diskursen. 

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. 
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto 

och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare 
inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 

§ 6 nämner inte särskilt folkbiblioteken utan handlar om högskolebibliotek. 
Paragrafen stipulerar dock samverkan mellan högskolebibliotek och ”landets 
biblioteksväsen i övrigt”, d.v.s. även folkbibliotek. 

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall 
inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för 
bibliotekssevice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge 
biblioteksservice. 

7 § anger ansvarsfördelningen för de olika biblioteken. I paragrafen anges att 
folkbiblioteken är en kommunal angelägenhet, liksom skolbiblioteken. 
Paragrafen anger dock inte hur stor omfattningen av biblioteksverksamheten 
skall vara vilket utgör en eftergift till den marknadsliberala diskursen. 
Därigenom får även den marknadsliberala diskursiva praktiken genomslag i 
lagtexten. 

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 
Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med 

landstingskommunalt huvudmannaskap.  
Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan 

biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 

8 § Paragrafen stadgar att särskild uppmärksamhet skall ägnas grupper som av 
någon anledning har svårare än andra att ta del av bibliotekets utbud. Denna 
paragraf ger också uttryck för demokrati- och folkbildningsdiskursen genom 
strävan att verka utjämnande och ge alla lika villkor. 
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8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 

9 § innehåller liksom den föregående bestämmelser som syftar till att tillgodose 
behoven hos en särskild grupp. I denna paragraf är ordalydelsen inspirerad av 
folkbildningsdiskursen men samtidigt också av demokratidiskursen. Barn och 
ungdomar skall uppfostras till goda medborgare. God språkutveckling och 
läsning är medel som främjar den ”demokratiska förmågan”. 

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov 
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

 

10 § tar åter upp det så viktiga samarbetet mellan bibliotek. 

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av 
staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till 
folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och 
bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 

I lagtexten konkretiseras de diskurser vi funnit i det offentliga trycket. 
Folkbildningdiskursen, den demokratiska diskursen, den kulturella diskursen 
samt den marknadsliberala diskursen. Jag har tidigare nämnt att den diskursiva 
praktiken inom det offentliga trycket speglar en ideologisk syn på biblioteken 
nära förknippad med de allmänna kulturpolitiska målen från 1974. Denna 
ideologiska syn på biblioteken manifesteras också rent konkret i 
bibliotekslagen. Däremot är inte alla diskurser vilka vi identifierat i det 
material som representerar intresseorganisationerna lika starkt representerade i 
det offentliga trycket. Skälet härtill är förstås att inte alla diskurser uppträdde 
eller endast fanns antydda vid tiden för lagens införande varför det är befogat 
att tala om en diskursiv förändring över tid i materialet. Hit hör det jag kallat 
för förnyelsediskurs samt stora delar av kvalitetsdiskursen. Den kulturella 
diskursen å andra sidan fanns endast svagt representerad i artiklarna vilket 
tyder på att den kulturpolitiska förankringen (av naturliga skäl) är starkare i det 
offentliga trycket. Kanhända ser vi också en förskjutning i synen på 
bibliotekens position och funktion i samhället från i första hand 
kulturinstitutioner vars uppgift är att främja bokutlåning och läsning, till 
informationscentra där kunskapsförmedling och IT är centralt.  

Informationsteknikens utveckling har som bekant haft ett explosionsartat 
förlopp under senare delen av 1990-talet vilket gör att den diskursiva praktiken 
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förändras. Därför övergår jag nu till att närmare diskutera diskursordningen i 
förhållande till den samhälleliga kontexten. 

Diskursordningen och den sociala praktiken 
I detta kapitel diskuterar jag på vilket sätt och om den identifierade 
diskursordningen kring bibliotekslagen speglar samhällsutvecklingen och 
vilken syn på folkbibliotekets funktion och position i samhället som skapas i 
diskurserna. För att påminna om den teoretiska ram jag utgår ifrån vill jag 
återge följande citat av Norman Fairclough: ”What is specific about a 
particular discursive practice depends upon the social practice of which it is a 
facet.”187 Den diskursiva praktiken påverkas av den sociala praktiken. Dessa 
står i ett dialektiskt förhållande till varandra där de är såväl konstituerande som 
konstituerade. Det begrepp jag huvudsakligen använder mig av för att beskriva 
den sociala praktiken så som jag förstår den i detta arbete, är 
kunskapssamhälle, men även andra benämningar, såsom informationssamhälle, 
fyller ställvis samma funktion. 

Då ämnesområdet för denna uppsats utgör en del av kulturpolitiken har 
materialet bestått av texter som jag sett som representativa för aktörerna i den 
s.k. korporativa politiska modellen. Modellen har jag använt som en 
”tankemodell” i arbetet med att analysera den diskursiva praktiken kring 
bibliotekslagen. Den korporativa modellen utmärks, enligt bl.a. Geir Vestheim, 
av att staten tillsammans med intresseorganisationer formar politiken. Detta 
innebär dock inte att korporativismen skulle medföra total avsaknad av 
maktkamp. I materialet för denna studie utgör kulturutredningen (SOU 
1995:84) en normerande text vilken de övriga texterna har att förhålla sig till. 
Den är monumental genom den diskursiva makt den representerar och utövar. 

  I den kontext jag beskrivit ovan i kapitlet ”Folkbiblioteken och 
kunskapssamhället” har vi sett hur samhället genomgått en förändring på flera 
plan. Ideologiska, ekonomiska, tekniska och diskursiva förändringar har 
samverkat och bidragit till att forma vår nya världsbild. Folkbiblioteken 
kännetecknas av att de har många olika samhälleliga funktioner vilket framgår 
av diskursordningen. Inte minst viktig är den demokratiska funktion som 
genomsyrar flera av diskurserna. Som vi har sett mynnar dessa diskursiva 
praktiker också ut i en lagformulering om avgiftsfria lån och främjande av 
läsning, litteratur, information, upplysning och utbildning.  

                                                 
187 Fairclough, s. 226. 
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Det offentliga trycket som helhet utövar en diskursiv praktik som känns 
välbekant och traditionell i folkbibliotekssammanhang. Biblioteken är 
institutioner för demokrati, folkbildning och kultur. Den demokratiska 
diskursen framhäver fri tillgång till information, yttrandefrihet, fri 
åsiktsbildning, fria boklån och tillgänglighet. Folkbildningsdiskursen lyfter 
fram folkbildning, bildning, upplysning medan den kulturella diskursen 
beskriver biblioteken som kulturella institutioner vilka skall ge god tillgång till 
kultur och allmän kulturverksamhet. Men också IT-utvecklingen och behovet 
av nätverk beaktas. 

Schoug menar att kunskapssamhället även genererar en ny typ av 
terminologi. Detta antagande ligger i linje med det diskursteoretiska antagandet 
att diskursiv praktik och social praktik speglar varandra och påverkar/påverkas 
av varandra. I artikelmaterialet har jag funnit att den diskursiva praktiken 
skiljer sig från den inom det offentliga trycket. Ett allmänt sammanfattande 
intryck är att den diskussion som förekommer i de artiklar som ingått in 
undersökningen i större grad beaktar samhällsutvecklingen. Här återfinns 
begreppet kunskapssamhälle, livslångt lärande, individcentrerat, kvalitet, 
målsättning etc. Flera av dessa begrepp har vi identifierat som tillhörande det 
nya informationssamhällets vokabulär. Ett problem med att göra denna typ av 
tolkning ligger i att undersökningsmaterialet inom det offentliga trycket för 
perioden efter lagens införande är knapphändigt. Det nya lagförslaget med 
efterföljande diskussioner kan kanske visa i vilken riktning den diskursiva 
praktiken inom det offentliga trycket är på väg. 

Trots denna ojämnhet i materialet vill jag med några ord försöka diskutera 
orsakerna till skillnaderna. En förklaring som inte är alltför långsökt är att det 
offentliga trycket hämtar mycket av sin diskursiva kraft från kulturpolitiken 
och de kulturpolitiska målsättningarna, vilket färgar den diskursiva praktiken. I 
artiklarna möter vi istället en diskursiv praktik som formas också av en annan 
kontext än den rent kulturpolitiska, därför hittar nya diskursiva praktiker 
snabbare väg in i den diskursiva praktik som finns representerad i tidskrifterna. 
De röster som gör sig hörda i artiklarna har inte sällan en förankring i det 
praktiska biblitoteksarbetet och ser därför tydligare vilka behov som finns och 
vad som borde prioriteras vid lagstiftning. Det kan därför vara befogat att tala 
om skillnader i ideal och målsättningar så som även framkom i utsagorna. Det 
gäller därför att finna en balans mellan kulturpolitiska ideal och de krav som 
omgivningen ställer på biblioteksverksamheten. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den sociala praktiken får ett visst 
genomslag i den diskursiva praktiken kring bibliotekslagen. Flera av de 
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begrepp som återfinns i samhället och som kan ses som typiska för en viss 
historisk tid, hit hör t.ex. talet om kunskapssamhället idag, söker sig väg in i 
den diskursiva praktiken kring bibliotekslagen och folkbiblioteken framförallt 
inom det material som representerar intresseorganisationerna. 
Diskursordningen kring bibliotekslagen är därför inte på något sätt en ”isolerad 
ö” utan i allra högsta grad beroende av och delaktig i den omgivande sociala 
praktiken. 

Även den konkreta lagtexten från 1996 kan på så sätt sägas reflektera sin 
tids sociala praktik genom att den är ett resultat av de diskursiva praktiker som 
funnits inom området folkbibliotek fram till 1996. Den diskursiva förändring 
som inträder i materialet efter lagens införande vad beträffar utsagor om 
kvalitet och strävan till en tydligare positionering av folkbiblioteket i spetsen 
av samhällsutvecklingen måste därför ses med ett visst mått av reservation. 
Tillgången till material som behandlar bibliotekslagen efter 1996 är så liten att 
det är svårt att säga huruvida det inom den statliga kulturpolitiska sfären skett 
någon diskursiv förändring. Men med anledning av att den utredning som sett 
över bibliotekslagen blev klar under mitt arbete med denna uppsats kan det 
ändå vara värt att spekulera en aning i om den diskursiva förändring som yttrar 
sig i kvalitetsdiskursen som krav på bl.a. biblioteksplaner också, något 
fördröjd, funnit sin väg in i det offentliga trycket. 
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Slutsatser och kommentarer 

Den svenska bibliotekslagen tillkom som ett resultat av flera års diskussioner 
mellan politiska representanter och företrädare för olika intresseorganisationer. 
En diskursanalys av diskussionen kring lagen kan påvisa vilka värderingar som 
ligger bakom ett ställningstagande för eller emot lagen. Diskursanalysen 
fungerar också som ett analytiskt redskap för att se hur och i hur hög grad 
diskursordningen avspeglar den kontext inom vilken den verkar. 

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är ett antagande om att den 
sociala världen inte har någon given essens utan konstrueras av oss socialt och 
diskursivt. Sättet på vilket vi uppfattar världen är också föränderligt över tid 
och knutet till en viss historisk och kulturell tidsperiod. I talet om ett visst 
specifikt fenomen kan alltså utläsas hur vi ser på fenomenet och hur vi 
uppfattar dess funktion och position i en större kontext.  

Som jag påpekat i den tidigare framställningen är det svårt att göra 
knivskarpa avgränsningar mellan olika diskurser. Analysen får därför betraktas 
som ett sätt att läsa de texter som utgör material för uppsatsen. Hur man väljer 
att namnge diskurserna och vilka utsagor som inordnas under respektive 
diskurskategori handlar i många fall om nyanser och skillnaderna kan tyckas 
hårfina. Som i alla fall av kvalitativ, tolkande analys, beror forskningsresultatet 
till stor del av vilken förförståelse forskaren själv bär med sig och med vilken 
blick han/hon tar sig an materialet. 

Området kring bibliotekslagen kan framstå som förhållandevis litet och 
alltför snävt för att det skall vara möjligt att dra några generella slutsatser om 
hur bilden av folkbiblioteket konstrueras. Det undersökningen visar är hur man 
i en del av det offentliga trycket och i några utvalda artiklar sett på 
folkbiblioteket under perioden 1990-2003. Jag menar också att det kan vara 
värt att diskutera den syn på folkbibliotekets funktion och uppgifter som 
framträder i diskurserna då denna syn också inverkar på vad som prioriteras vid 
lagstiftning på området.  

Undersökningen har genomförts i tre steg för att besvara de 
frågeställningar jag inledningsvis ställer. Dessa frågeställningar är: Vilka 
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diskurser och förändringar i dessa kan identifieras kring frågan om den svenska 
bibliotekslagen? Hur manifesteras dessa i den konkreta lagtexten? Hur kan 
diskurserna relateras till sin specifika samhälleliga och historiska kontext? 
Vilken syn på folkbibliotekets uppgifter och position i samhället skapas i de 
funna diskurserna? I det första steget identifierade jag vilka diskurser som 
förekommer inom det offentliga trycket samt inom det material som 
representerar intresseorganisationerna före och efter lagens införande. Det 
andra steget bestod av en diskussion kring diskursordningen, d.v.s. den totala 
mängden diskurser, i förhållande till bibliotekslagen. I det tredje steget 
diskuterade jag diskursordningen i förhållande till den sociala praktiken. Här 
diskuterade jag hur och om diskursordningen påverkades av och speglade 
kunskaps- eller informationssamhället så som det framställdes i några utvalda 
texter. I den löpande framställningen har jag också diskuterat vilken syn på 
folkbibliotekets funktion och position i samhället som framträder genom den 
diskursiva praktiken. De olika typerna av diskurser har redan diskuterats i 
kapitlet ”Diskursordningen och bibliotekslagen” samt ”Diskursordningen och 
den sociala praktiken”. I det följande diskuterar jag de funna diskurserna i 
förhållande till tidigare diskursanalytisk forskning samt de viktigaste resultaten 
av undersökningen. Med utgångspunkt i den beskrivning av kulturpolitiken och 
kunskapssamhället som ges i de kapitel som beskriver undersökningens 
kontext diskuterar jag utformningen av bibliotekslagen.  

Flera forskare, bl.a. Jonsson, menar att det är viktigt att se den egna 
diskursanalysen i förhållande till andra diskurser. Jag lyfter därför fram några 
likheter och skillnader mellan de diskurser jag funnit och de som tidigare 
forskning identifierat. 

Den marknadsekonomiska diskursen hos Hedemark och Hedman 
framhäver behovet av utveckling och nytänkande i biblioteksverksamheten. 
Utsagor som betonar behovet av utveckling och förnyelse har jag emellertid 
inordnat under förnyelsediskursen. Benämningen motiverar jag med att dessa 
och liknande uttryck särskilt betonar behovet av att folkbiblioteken och 
tänkandet omkring dem förändras i riktning mot något nytt. Det ”nya” för 
folkbibliotekens del består till stora delar av den snabba IT-utvecklingen och 
den utbildningsexplosion som ägt rum under de senaste åren.  

Den marknadsliberala diskursen innehåller element av det 
marknadsekonomiska tänkande som Bosse Jonsson behandlar. Denna diskurs 
förespråkar att folkbibliotek skall drivas på den öppna marknaden och 
konkurrensutsättas precis som andra verksamheter. I denna diskurs vinner 
alltså inte folkbiblioteket legitimitet genom uppgiften att forma invånarna till 
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medborgare. Detta överensstämmer med tanken om fri företagsamhet inom den 
marknadsekomiska diskursen. Inom den marknadsekonomiska diskurs som 
Jonsson speglar den pedagogiska diskursen mot, betraktas dock folkbibliotek, 
liksom skolor, som institutioner vilka bör bedrivas i offentlig regi. Jag ser i den 
diskursiva praktiken inte något tecken på att man inom den marknadsliberala 
diskursen i något fall skulle förespråka att folkbibliotek drivs i offentlig regi.  

Den marknadsekonomiska diskursen hos Hedemark och Hedman 
förekommer ofta tillsammans med den informationsteknologiska, menar 
författarna. Jag har inte i mitt material identifierat någon klart uttalad 
informationsteknologisk diskurs. De utsagor som handlar om 
informationsteknik och vikten av att biblioteken utnyttjar denna har jag 
inordnat under demokrati och förnyelsediskurserna. De utsagor inom det 
offentliga trycket som talar om den nya informationstekniken strävar i min 
tolkning främst efter att låta alla medborgare ta del av denna. Inom 
förnyelsediskursen, som framträder i artiklarna, kunde det vara möjligt att 
argumentera för att det även handlar om en form av marknadsekonomiskt 
tänkande på det sätt som Hedemark och Hedman åsyftar genom att diskursen 
framhäver betydelsen av utveckling och nytänkande. Jag menar dock att 
skillnaden ligger i att förnyelsediskursen främst uttrycker en vilja att förnya 
och anpassa biblioteksverksamheten till de krav som ställs på folkbiblioteken 
beträffande utbildning och IT och inte i första hand betonar den fria 
företagsamheten, något jag uppfattar som bärande i ett marknadsekonomiskt 
tänkande.  

Kraven på nätverk för spridning av information och kunskap till alla på 
lika villkor är genomgående i materialet. Som vi sett betonar också Kulturrådet 
i sin omvärldsanalys behovet av samverkan mellan olika bibliotek. Till en del 
förespråkas redan samverkan genom formuleringen i paragraferna tio och sex i 
bibliotekslagen. 

I analysen av hur diskurserna avspeglas i den konkreta lagtexten finner jag 
att samtliga i det offentliga trycket förekommande diskurser, utom 
kvalitetsdiskursen finns företrädda i lagtexten. Kvalitetsdiskursen är, som vi 
sett, emellertid svagt representerad i det offentliga trycket som ingår i 
undersökningen. Denna diskursiva praktik har dock en framträdande plats i 
artiklarna. Som nämnts i forskningsöversikten har även Marie Rörling 
uppmärksammat de krav på biblioteksplaner och utbildade bibliotekarier som 
restes efter att bibliotekslagen införts. Min undersökning bekräftar detta.  

Kravet på kvalitet kan tolkas som en reaktion på det samhälle som 
biblioteken har att verka i. Folkbibliotek, liksom övriga bibliotek och olika 
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typer av organisationer, måste anpassa sig till omgivningens krav. Då kravet på 
kvalitet är övergripande i den diskursiva praktiken har jag valt benämningen 
kvalitetsdiskurs men de olika begrepp som används i diskursen har även 
likheter med terminologin inom företagsvärlden. Detta kan vara en bidragande 
orsak till att diskursen inte har fått så stor genomslagskraft inom den statliga 
kulturpolitiska sfären men är knappast hela förklaringen. Trots en del 
invändningar mot att likställa folkbibliotek med andra typer av organisationer 
tror jag att flera fördelar kunde vinnas om diskursen fick en större 
genomslagskraft. Krav på kvalitet, resultatstyrning, målsättning, förvärvsplan 
och fackutbildad personal är medel som kan användas såväl vid en profilering 
av biblioteket utåt som för att skapa gemensamma målsättningar inom 
biblioteket. Med hjälp av dessa och liknande verktyg kan verksamheten 
utformas för att möta de behov den ställs inför. Även frågan om bibliotekets 
inriktning kunde tydliggöras om denna diskursiva praktik fick en större 
genomslagskraft i den konkreta lagtexten än vad den har idag.  

I artiklar från tiden före lagens införande förekommer inte särskilt stora 
avvikelser från de diskursiva huvudlinjer som framkommer i 
kulturutredningen. En skillnad är dock att det i artiklarna finns en diskursiv 
praktik som tydligare vill sammankoppla folkbiblioteken med 
kunskapssamhället. Men sambandet mellan bibliotek och kunskapsförmedling 
framhålls också i det offentliga trycket i de texter som behandlar 
bibliotekslagen, om än inte så tydligt uttalat.  

Genom att studera den diskursiva praktiken kring bibliotekslagen med 
speciellt fokus på folkbiblioteket, framträder också en diskursivt konstruerad 
bild av hur man i texterna uppfattar folkbibliotekets funktioner och uppgift. 
Några huvudlinjer kan dras utifrån undersökningssresultaten, bl.a. är 
folkbibliotekets demokratiska funktion starkt förankrad i hela materialet. 
Folkbiblioteket uppfattas också som en institution för kultur, information och 
utbildning men i materialet läggs olika vikt vid olika aspekter beroende på om 
utsagan återfinns i det offentliga trycket eller om den finns i en artikel. Talet 
om det livslånga lärandet och biblioteket som kunskapscentrum är inte lika 
framträdande i det offentliga trycket som i artiklarna och orsaken till detta kan 
vara det offentliga tryckets starkare förankring i kulturpolitiken. Jag har nämnt 
de långlivade kulturpolitiska målen från 1974 vilka haft en stor inverkan på 
politiken under hela 1900-talets slut och en bit in på det nya seklet. Som många 
politiska mål är de av övergripande natur och kan närmast ses som ideal mot 
vilka kulturpolitiken skall sträva. I talet om bibliotekslagen är det möjligt att se 
hur dessa mål på flera punkter återspeglas i den diskursiva praktiken. 
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Formuleringen om ”kommersialismens negativa verkningar” och att 
kulturpolitiken skall ”utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter 
och behov” får en direkt genomslagskraft i talet om bibliotekslagen.  

En stor del av diskussionen kring diskurserna har uppehållit sig vid 
begreppet folkbildning och olika sätt att tolka begreppet. Detta är motiverat, 
med tanke på att folkbibliotek av tradition har haft en folkbildande funktion. 
Diskursanalysen kan utifrån det material jag använt inte ge något svar på 
frågan ”vad är folkbildning?” Undersökningen öppnar dock för en vidare 
diskussion kring folkbildningsbegreppet och vad som avses med folkbildning 
när man talar om bibliotekslagen. Innebörden i begreppet folkbildning har som 
jag nämnt ovan genomgått en del förändringar över tid. Det är därför också 
befogat att ur olika perspektiv diskutera vilken syn som finns företrädd i olika 
utsagor. Det är inte säkert att den politiker som uttalar ordet ”folkbildning” 
avser samma sak som en bibliotekarie.  

De förändringar mot marknadsekonomi som bl.a. Sven Nilsson påtalar 
tycks hitintills inte ha fått så stor genomslagskraft i den diskursiva praktiken i 
det offentliga trycket när det gäller bibliotekslagen. I artikelmaterialet kan 
däremot urskiljas något av den inriktning mot utveckling och förnyelse som 
Nilsson uppmärksammar.  

De förändringar som har ägt rum i samhället under de senaste åren tar sig 
framför allt uttryck i att en allt större grupp människor studerar i vuxen ålder. 
Det s.k. livslånga lärandet har blivit en devis i många olika sammanhang, inte 
minst inom biblioteksvärlden. Schoug och Salomonsson beskriver det livslånga 
lärandet som en bland flera diskursiva konstruktioner eller som ett varumärke, 
en logotyp för den nya tidsålder vi är på väg in i. Liksom Gustavsson menar jag 
att det finns skäl att förhålla sig kritiskt till den frekventa användingen av 
begreppet i olika sammanhang, inte minst därför att det kan innebära en 
exkludering av individer. Trots denna invänding kvarstår det faktum att 
folkbiblioteken befinner sig inte bara i en kulturpolitisk kontext utan också i en 
utbildningskontext. 

Att utbildningskontexten är sparsamt representerad i det offentliga trycket 
är något förvånande och även något som jag betraktar som problematiskt i 
samband med bibliotekslagen och folkbiblioteken. Bibliotekslagens syfte bör 
enligt min mening också vara att ge folkbiblioteken redskap och stöd att möta 
de krav och förväntningar de ställs inför. I dess nuvarande formulering finns 
inga paragrafer som sammankopplar folkbiblioteken med det livslånga lärandet 
och deras uppgift i det sammanhanget. I det material som representerar 
intresseorganisationerna framhävs starkare det faktum att folkbiblioteken bör 
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lyftas ut från den kulturpolitiska kontexten och ses i ett utbildningssamanhang. 
Detta torde bero på artikelförfattarnas starkare förankring i det praktiska 
biblioteksarbetet, vilket innebär en större insyn i de faktiska behoven. 

Bibliotekslagen i sin nuvarande formulering kodifierar en sedan länge 
etablerad praxis. Kvalitetsdiskursen med sina ganska detaljerade krav på vad 
som borde beaktas vid lagstiftning finns inte representerad i lagtexten. Mot 
bakgrund av det resonemang jag fört skulle det kanske finnas skäl för 
kommande lagstiftare att beakta kvalitetsdiskursen i högre grad än nu skett. Det 
bör dock poängteras att kvalitetsdiskursen i materialet har förstärkts och blivit 
mer framträdande efter att den nuvarande lagen infördes. Den existerande 
lagen är en ramlag som slår fast vissa viktiga principer. Som framkommit av de 
synpunkter som först fram i den diskursiva praktiken om bibliotekslagen: 
ramen finns redan, nu gäller det att fylla den med innehåll för framtiden. 

För en kommande magisteruppsatsförfattare kan det vara intressant att 
inom några år följa upp hur och vilka förändringar som har skett i hur man talar 
om bibliotekslagen och folkbiblioteken och kanske ännu tydligare än vad som 
skett här, göra detta i relation till i samhället befintliga diskurser. I 
diskussionen av de diskurser som identifierats i uppsatsen har också några 
andra intressanta områden utkristalliserats. Tänkbara uppsatsområden kunde 
vara hur folkbiblioteken möter det faktum att de dagligen möter allt fler 
studerandegrupper samt folkbibliotekens föhållande till och/eller roll i 
folkbildningssammanhang. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att göra en diskursanalys av diskussionen 
kring den svenska bibliotekslagen (SFS 1996:1596) mellan 1990 och 2003. 
Undersökningen består dels av en analys av utsagor kring folkbibliotek och 
bibliotekslagen i 1995 års kulturutrednng (SOU 1995:84), samt propositioner, 
motioner och betänkanden, dels av en analys av utsagor i artiklar vilka 
publicerats i intresseorganisationerna DIK-förbundets, Svensk 
Biblioteksförenings, Sveriges Författarförbunds och Svenska 
Kommunförbundets debattfora. I analysen har jag identifierat vilka diskurser 
som funnits kring bibliotekslagen, hur de manifesteras i lagtexten och om det 
skett någon förändring i den diskursiva praktiken över tid.  Undersökningen har 
skett mot bakgrund av allmänna samhällsteoretiska och kulturpolitiska 
resonemang samt tidigare diskursanalytisk forskning. Syftet med valet av 
kontext har varit att undersöka på vilket sätt och om den diskursiva praktiken 
speglar den specifika samhälleliga och historiska kontexten. Med utgångspunkt 
i de funna diskurserna för jag även en diskussion om vilken syn på 
folkbibliotekets uppgifter och position i samhället som kan skönjas i den 
diskursiva praktiken. 

Inom det offentliga trycket har jag identifierat fem olika diskurser, 
nämligen en demokrati-, folkbildnings- och kvalitetsdiskurs samt en kulturell 
och en marknadsliberal diskurs. Kraven på kvalitet i biblioteksverksamheten 
kommer starkare till uttryck i artiklarna än i det offentliga trycket. Inom 
kvalitetsdiskursen är krav på biblioteksplaner och fackutbildad personal viktiga 
inslag. Den syn på folkbiblioteket som kommer till uttryck i den diskursiva 
praktiken inom det offentliga trycket beskriver biblioteket som en institution 
för demokrati, kultur, folkbildning och kunskap. Viss betoning ligger på 
bibliotekets demokratiska uppdrag. 

Inom utbildningsområdet har de senaste åren skett stora förändringar. 
Livslångt lärande har blivit ett vanligt uttryck och allt fler individer befinner 
sig i utbildning. I det material som representerar intresseorganisationerna har 
jag förutom de ovan nämnda även funnit en diskursiv praktik som bl.a. vill se 
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att större hänsyn tas till folkbibliotekens roll för olika grupper av studerande. I 
utsagorna framhålls folkbibliotekets betydelse för kunskapsinhämtning och 
utbildning. En förändring sker i den diskursiva praktiken efter lagens 
införande, genom att kraven på såväl kvalitet som förnyelse i form av större 
hänsynstagande till samhällsutvecklingen inom utbildning och IT, blir 
tydligare. I artikelmaterialet finns dock en tendens att fästa större vikt vid dessa 
aspekter även före lagens införande. 

Nuvarande bibliotekslag återspeglar de diskurser som finns i det offentliga 
trycket medan den kvalitetsdiskurs som uttrycks i artiklarna inte finns repre-
senterad. Lagen säger heller ingenting om vilken funktion och uppgift folk-
biblioteken skall ha med tanke på den förändrade utbildningssituationen. 
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Efterord 

Under slutarbetet med denna uppsats framlades förslaget till revidering av 
bibliotekslagen (1996:1596). Förslaget är ett resultat av ensamutredaren Jan 
Erik Forslund arbete och finns publicerat i departementsserien Ds 2003:66. 
(Förslaget och utredningen finns även publicerad på Internet.) 

Konkret innebär förslaget ett tillägg till paragraf 7 i den nuvarande lagtex-
ten: 

 
Förslag till ändring av bibliotekslagen (1996:1596) 
 
Härigenom föreskrivs att det i bibliotekslagen (1996:1596) skall införas en 

ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse. 
7 a § 
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 

skall samverka. 
Kommuner och landsting bör anta planer för biblioteksverksamheterna.188

 
Som utgångspunkt för det lagförslag som nu framläggs ligger prop. 

2002/03 där det står att ”bibliotekslagen bör ändras på ett sätt som kan mot-
verka de skillnader som finns mellan olika kommuner vad avser biblioteks-
verksamheten”.189 Denna utgångspunkt utgör huvudfrågeställning för utred-
ningen där bl.a. statistiskt material ingått. Syftet med den bakgrundsteckning 
som görs i utredningen är att ”belysa hur olika biblioteksverksamheter inom 
det allmänna biblioteksväsendet har utvecklats under en period som omfattar 
tid såväl före som efter införandet av bibliotekslagen den 1 januari 1997.”190

I det förslag som nu lagts fram finns några intressanta formuleringar. Utre-
daren konstaterar bl.a. att de problem inom biblioteksområdet som ledde fram 
till riksdagsbeslutet om en bibliotekslag 1996, delvis har förändrats. I den si-

                                                 
188 Ds 2003:66, Forslund, John Erik, Om biblioteksverksamheterna. PM av direktören John Erik Forslund  
s. 9. 
189 Forslund, s. 11.  
190 Forslund, s. 11.  
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tuation som då rådde var det viktigt att värna avgiftsfriheten. i dag är situatio-
nen en annan: 

I ett framåtriktat perspektiv med kunskapsdriven samhällsutveckling, nya digitala sök-
verktyg och administrativa verktyg som påverkar strukturer och metoder i biblioteks-
arbetet och nya biblioteksanvändares delvis nya krav och behov, framstår en ökad sam-
verkan mellan de olika verksamheterna och aktörerna inom det allmänna biblioteks-
väsendet som den fråga som bör prioriteras.191

Den diskursiva praktik som utredningen här ger uttryck för kan närmast place-
ras under rubriken ”förnyelsediskurs” med sin strävan att lyfta talet om folk-
bibliotek och bibliotekslagen till ett plan där samhällsutvecklingen tas i större 
beaktande än tidigare varit fallet. En titt på lagförslaget visar emellertid att 
denna diskurs inte avspeglas konkret i förslaget till lagändring. Marianne 
Steinsaphir skriver i Biblioteksbladet att förslaget om samverkan och 
biblioteksplaner är ganska beskedligt. Men hon konstaterar också att det för-
modligen är det förslag som är politiskt möjligt.192  

Mot bakgrund av min egen undersökning av den diskursiva praktiken kring 
bibliotekslagen är jag benägen att hålla med. Diskursordningen visar på en 
dominans för de kulturpolitiskt influerade diskurser som förekommer inom det 
offentliga trycket. Inom de diskurser som representerar organisationerna finns 
en större vilja att förändra lagen så att den avspeglar den sociala verklighet i 
vilken biblioteken verkar. Diskursordningen ger också uttryck för skillnader i 
hur man uppfattar folkbibliotekens uppgifter. Den utredning som Jan Erik 
Forslund nu presenterar utgör i sin diskursiva praktik ett närmande till de dis-
kurser som förekommer i artiklarna i min uppsats, genom att lyfta fram biblio-
tekens betydelse för kunskapssamhället. Man kan dock konstatera att det nya 
förslaget anger att bibliotek skall samverka men att biblioteksplaner bör upp-
rättas. Detta innebär att det är önskvärt att biblioteksplaner upprättas men inte 
något absolut tvång. Mot denna bakgrund kan man med fog fråga sig om inte 
det nya lagförslaget i själva verket är lika tandlöst som nuvarande lag har an-
setts vara. 

Statens Kulturråd har i uppgift att bedriva tillsyn över och ge stöd åt folk-
biblioteken.193 Forslund menar efter att ha granskat Kulturrådets budget-
underlag att Kulturrådet ser ”engagemanget i det livslånga lärandet som en ny 

                                                 
191 Forslund, s.  8. 
192 Steinsaphir, Marianne, ”Skärpning av  bibliotekslagen”, Biblioteksbladet (2004:01), s. 3-4. 
193 Forslund, s. 85. 

 77 



folkbildarroll för biblioteken som också omfattar pedagogisk, handledande 
verksamhet.”194

I promemorian framhävs vikten av att folkbiblioteken anpassar 
verksamheten utifrån de nya behov som uppstått. Utredaren slår fast att den 
ökning som skett i användningen av folkbiblioteken till stor del beror på den 
växande andelen vuxna studerande. Dessa har ofta inte något annat bibliotek att 
vända sig till på samma sätt som t.ex. gymnasieelever och studerande på 
universitetsnivå. 195

Folkbibliotekens verksamhet i ”ett framåtriktat perspektiv” berörs i ett ka-
pitel där utredaren konstaterar att utvecklingen inom biblioteksområdet har 
skett snabbt och att den problembild som ledde fram till nuvarande lag har för-
ändrats.196 Utredaren konsterar att: 

Att samverkan befordras liksom att planer för de olika biblioteksverksamheterna antas 
framstår som nödvändiga bidrag till en fortsatt positiv utveckling av medborgarnas till-
gång till bibliotek och av att det allmänna biblioteksväsendet och bör därför komma till 
uttryck i bibliotekslagen.197

Kraven på biblioteksplaner var, som vi sett, ett inslag i kvalitetsdiskursen och 
därmed har ytterligare en diskursiv praktik funnit sin väg in i lagtexten. Men 
det kan ifrågasättas om biblioteksplaner och samarbete (som redan existerar) är 
dert bästa sättet att ”uppnå god tillgänglighet för medborgarna och effektiv 
användning av det allmänna biblioteksväsendets resurser” på det sätt som ut-
redaren avser. Framförallt kan det ifrågasättas om och hur den nya kontexten 
med vuxnas lärande i centrum beaktas i lagförslagets formulering om att 
biblioteksplaner bör antas. Det finns en risk för att kvaliteten på landets folk-
bibliotek fortsätter att vara ojämn och att de skillnader som man eftersträvat att 
utjämna alltjämt består. 

 

 

                                                 
194 Forslund, s. 88. 
195 Forslund, s. 83. 
196 Forslund, s. 95f. 
197 Forslund, s. 107. 

 78 



Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tryck 
Ds 2003:66, Om biblioteksverksamheterna. PM av direktören John Erik 

Forslund (Stockholm 2003). 
Ds 1996:23, Remissvar på Kulturutredningen (Stockholm 1996). 
Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1. 
Motion till riksdagen 1996/97:Kr4. 
Motion till riksdagen 1996/97:Kr13. 
Motion till riksdagen 1996/97:Kr17. 
Motion till riksdagen 1996/97:Kr20. 
Motion till riksdagen 1999/2000:Kr314. 
Motion till riksdagen 2000/01:Kr235. 
Regeringens proposition 1996/97:3. Kulturpolitik. 
Regeringens proposition 2000/2001:1 Uo17. 
Regeringens proposition 2001/2002:1 Uo17. 
Regeringens proposition 2002/2003:1 Uo17. 
Regeringens proposition 2003/2004:1 Uo17. 
SOU 1974:5, Boken. Littteraturutredningens huvudbetänkande (Stockholm 

1974). 
SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning. Kulturutredningens slutbetänkande 

(Stockholm 1995). 
SOU 1995:85, Kulturpolitikens inriktning i korthet. En sammanfattning av 

Kulturutredningens slutbetänkande (Stockholm 1995). 
SOU 2003:94, Folkbildningens särart? Offentlighet, forskning och folkbildares 

självförståelse (Stockholm 2003). 

 Övrigt tryckt samt elektroniskt material 
Almerud, Peter, ”DIK och bibliotekslagen: Ständigt på dagordningen”, DIK-

Forum, 1993:17, s. 12-13. 
− ”Danska bibliotekslagen: Ingen garanti mot nedskärningar”, DIK-Forum, 

1991:19, s. 17. 
− ”Bibliotekslag: Det är pengarna som styr”, DIK-Forum, 1992:19, s. 6-7. 

 79 



Belfrage, Joneta, ”Vi behöver en bibliotekslag med klös”, Författaren, 2000:4, 
s. 10-11. 
Bergström, Göran och Boréus, Kristina, Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys, (Lund 2000). 
BTJ-gruppen, http://www.btj.com/om/agare.html (2004-04-07). 
Castells, Manuel, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band III: 

Millenniets slut (Göteborg 2000). 
Fairclough, Norman, Discourse and Social Change (Cambridge 1992). 
Foucault, Michel, Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège de 
France den 2 december 1970, övers. av Mats Rosengren (Stockholm 1993). 
Frenander, Anders, Debattens vågor. Om politisk-ideologiska frågor i efter-

krigstidens svenska kulturdebatt (diss: Göteborg 1998).  
− ”Svensk kulturpolitik under 1900-talet”, TijdSchrift voor Skandinavistiek, 

årg. 22 (2001:1), s. 63-89. 
Frändberg, Lena, Folkbibliotek och demokrati. Ett försök att beskriva och dis-

kutera folkbibliotekets demokratiska funktion. Magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid bibliotekshögskolan i Borås, nr 1999:23. 

Gustavsson, Kristina, ”Vinna eller försvinna? Fostran till humankapital i 2000-
talets grundskola” i: red. Markus Idvall och Fredrik Schoug, Kunskaps-
samhällets marknad (Lund 2003). 

Haldén, Rut, Den föreställda förvaltningen. En institutionell historia om cen-
tral skolförvaltning (diss: Stockholm 1997). 

Hansson, Joacim Om folkbibliotekens ideologiska identitet. En diskursstudie 
(Borås 1995).  

Hedemark, Åse och Hedman, Jenny, Vad sägs om användare? Folkbibliote-
kens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter. Magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr 
2002:61. 

Håmark, Margareta, Behöver vi en svensk bibliotekslag? En studie kring kul-
turutredningens förslag. Examensarbete för magisterexamen i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Lunds universitet, nr 1997:14. 

Häggström, Lotten och Renberg, Ulla, Vägen till en bibliotekslag i Sverige. 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid biblioteks-
högskolan i Borås, nr 1998:58. 

Jacobsson, Kerstin, Så gott som demokrati. Om demokratifrågan i EU-debatten 
(diss: Uppsala 1997). 

Jonsson, Bosse Pedagogisk diskurs för folkbibliotek (diss:Linköping 2003).  
Larsson, Torbjörn, Det svenska statsskicket (Lund 1994). 

 80 

http://www.btj.com/om/agare.html


Lundgren, Max, ”Sverige behöver en skarpare bibliotekslag”, Kommunaktuellt, 
1995:29, s. 35. 

Löfdahl, Karin och Törngren, Margaretha, ”Bibliotekslagen bidrar till att låsa 
positionerna”: nedslag i politiken, Biblioteksbladet, 2001:8/9, s. 7-8. 

Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 1997). 
Malmström, Björn, Kommunaktuellt 2000-08-30 ”Skärpt bibliotekslag kan 

stoppa entreprenader” 
http://www.kommunaktuellt.com/zino.aspx?articleID=1864  (2004-02-27). 

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1  
( 2004-04-07). 
Nilsson, Sven, Kulturens vägar. Kultur och kulturpolitik i Sverige (Malmö 

1999).  
− Kulturens nya vägar. Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige 
(Malmö 2003). 
−  ”Ny dansk bibliotekslag öppnar biblioteken”, DIK-Forum, 2000:3, s. 13. 
Nilsson, Uno, ”Bibliotekslag: Driv frågan trots motvinden!”, DIK-Forum, 

1991:20, s. 14. 
− ”Bibliotekslag! Utan bra bibliotek stannar Sverige”, DIK-Forum, 1994:6, s. 

10. 
− ”Bibliotekslagen och kommunerna”, Biblioteksbladet, 2001:10, s. 16. 
Olofsson, Jessica, Internetanvändning på folkbibliotek − en diskursanalys av 

Internetregler. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 
vid institutionen för ABM, estetik och kulturstudier vid Uppsala 
universitet, nr 2003:165. 

Om... Världen. Kulturrådets omvärldanalys 2000 (Stockholm 2000). 
Om… Världen, Kulturrådets omvärldsanalys 2001 (Stockholm 2001). 
Perleroth, Sara och Alina Piekart, Den svenska kulturpolitikens ideologiska 

innehåll på 1990-talet, Magisteruppsats i biblioteks- och informations-
vetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr 2002:59. 

Rodikova, Maria, ”Äntligen en bibliotekslag!: men kampen är inte över”, 
Författaren, 1996:6, s.16-17. 

Rydbeck, Kerstin, ”Folkbildningen och det kvinnliga medborgarskapet. 
Kvinnors positioner och strategier i 1900-talets fria bildningsarbete” i: 
Kön, Makt, Våld. Konferensrapport från det sjunde nordiska kvinno-
historikermötet 8-11 augusti 2002, Göteborg, red. Eva Helen Ulvros 
(Göteborg 2003), s. 100-117.  

Rättsnätet, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.htm

 81 

http://www.kommunaktuellt.com/zino.aspx?articleID=1864
http://www.ne.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.htm


Rörling, Marie, Konsensus och konkurrens mellan kommunalt och kulturellt 
kapital i Stockholm. En diskursanalys av politik och biblioteksideologi, 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen 
för ABM, estetik och kulturstudier vid Uppsala universitet, nr 2001:142. 

Sahlström, Ingegerd, ”Kulturell allemansrätt fordrar bibliotekslag”, Kommun-
aktuellt, 1993:1, s. 7. 

Salomonsson, Karin, ”Kompetensindustrin. Rekrytering, personalutveckling 
och karriärplanering”, i: red. Markus Idvall och Fredrik Schoug Kunskaps-
samhällets marknad (Lund 2003). 

Schoug, Fredrik ”Inledning”, i: red. Markus Idvall och Fredrik Schoug 
Kunskapssamhällets marknad (Lund 2003). 

Steinsaphir, Marianne, ”Behöver vi en bibliotekslag?”, Biblioteksbladet, 
1993:4, s. 121. 

− ”Delade meningar om bibliotekslagen”, Biblioteksbladet, 2000:9, s. 12-15. 
Svensk Biblioteksförening, http://www.biblioteksforeningen.org/ (2004-04-

07). 
Svenska kommunförbundet, http://www.svekom.se/skvad/skvad.htm (2004-02-

17). 
Svensson, Jan, ”Fattigvårdsfrågan som diskursordning” i: red. Björn Melander 

och Björn Olsson, Verklighetens texter. Sjutton fallstudier (Lund 2001). 
Sveriges författarförbund, http://www.forfattarforbundet.se/main.html (2004-

04-07). 
Så arbetar riksdagen. Från förslag till beslut, 

http://www.riksdagen.se/arbetar/frbeslut/index.asp (2004-02-10) 
Vestheim, Geir, ”Kulturpolitikk som praksis og forskningsfelt”, Kulturpolitisk 

tidskrift (1997:1), s.s 34-44. 
− “The rise and fall of centralized power“, Scandianavian Public Library 

Quarterly (vol 33 2000:2), ss. 28-34. 
− ”Kulturpolitikk, demokrati og legitimitet” i red. Sverker Sörlin, Kulturen i 

kunskapssamhället. Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens 
utmaningar (Nora 2003). 

Williams, Anna, Tillträde till den nya tiden: fem berättelser om när Sverige 
blev modernt (Eslöv, 2002). 

Winther Jörgensen, Marianne och Phillips, Louise, Diskursanalys som teori 
och metod (Lund 2000). 

Zorn, Henriette, ”För övrigt anser vi att biblioteken är viktiga…”, Biblioteks-
bladet 2001: 8/9, s. 15-22. 

 

 82 

http://www.biblioteksforeningen.org/
http://www.svekom.se/skvad/skvad.htm
http://www.forfattarforbundet.se/main.html
http://www.riksdagen.se/arbetar/frbeslut/index.asp


Bilaga 1: Bibliotekslagen 

Bibliotekslag (1996:1596) 
 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning 
och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha till-
gång till ett folkbibliotek. 

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig 
för alla medborgare. 

Varje kommun skall ha folkbibliotek. 

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss 
tid. 

Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopie-
ring, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas 
ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. 
Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande 

medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. 
För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller 

flera lånecentraler. 

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade 
skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur 
samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa 
bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid 
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högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med 
landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 
Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor 

med landstingskommunalt huvudmannaskap. 
Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt 

för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer 
på staten. 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktions-
hindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda 
litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa 
gruppers behov. 

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier an-
passade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läs-
ning. 

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och 
andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de 
egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med 
folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna 
en god biblioteksservice. 

 

Källa: Rättsnätet: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.htm
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Bilaga 2: Faircloughs’ tredimensionella modell 

Källa: Fairclough, Norman, Discourse and Social Change (Cambridge 1992), 
s. 73. 
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Bilaga 3: 1974 års kulturpolitiska mål 

• Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och 
skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnytt-
jas. 

• Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande 
aktivitet och främja kontakt mellan människor. 

• Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verk-
ningar inom kulturområdet. 

• Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och 
beslutsfunktioner inom kulturområdet. 

• Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till 
eftersatta gruppers erfarenheter och behov. 

• Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell för-
nyelse. 

• Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara 
och levandegörs. 

• Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer 
inom kulturområdet över språk- och nationsgränserna. 

 
 
Källa: SOU 1995:84, s. 651. 
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