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Inledning 

Free and equitable access to information is the hallmark of the library experience and 
stands as a core principle of a democratic society. Through service and access, libraries 
meet the needs of a changing society.1

Information is one of the nation's most critical economic resources, for service industries 
as well as manufacturing, for economic as well as national security.  By one estimate, 
two-thirds of U.S. workers are in information-related jobs, and the rest are in industries 
that rely heavily on information.  In an era of global markets and global competition, the 
technologies to create, manipulate, manage and use information are of strategic 
importance for the United States. Those technologies will help U.S. businesses remain 
competitive and create challenging, high-paying jobs. They also will fuel economic 
growth which, in turn, will generate a steadily-increasing standard of living for all 
Americans.2     

Citaten ovan talar båda om framtidens samhälle, men är det samma samhälle 
de talar om? En ny era som sägs innebära ett förändrat samhälle identifieras 
och ges olika namn, t.ex. informationssamhället, kunskapssamhället eller det 
post-industriella samhället. Den här uppsatsen handlar om mötet mellan olika 
perspektiv på samhällets utveckling, med biblioteksinstitutionen som utgångs-
punkt. Ett antagande i och med det nya samhället är att information tillskrivs en 
ny status och funktion i samhället på olika sätt. Det som förändras är att man 
ser annorlunda på vad som är meningen eller avsikten med information. Ett 
nytt samhälle formas, men vad ska vi göra av det? Hur vill vi att samhälls-
utvecklingen ska se ut? Det talas ibland om en identitetskris för biblioteken i 
dagens samhälle till följd av den nya informationsteknologins intåg och en 
förändrad syn på information som utmanar rådande biblioteksideal.3 Vid ett 
föredrag i Uppsala talade IFLA:s president Kay Raseroka om biblioteket i 

                                                 
1 Sheppard, Beverly, 2001, Libraries & Museums. The 21st Century Learner, s. 7, 
http://www.imls.gov/pubs/pdf/pub21cl.pdf  
2 IITF, 1994a, NII Agenda for Action, Tab B, I The Promise of the NII, http://www.ibiblio.org/nii/NII-
Agenda-for-Action.html 
3 Se bl.a. Tengström, Emin, 1988, ”Framtidens bibliotek”, s. 111 och Becker, Herb, 1994, Libraries and 
the NII. Summary of Comments. Additional issues that must be addressed. Are libraries facing an identity 
crisis, http://www.eff.org/Misc/Publications/Declan_McCullagh/www/global/g7-1995/US/SUMLIB.TXT 
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informationssamhället.4 Enligt henne och IFLA bör biblioteket vara hjärtat i 
formandet av informationssamhället, men blir inte tillskriven denna roll i 
tillräckligt stor utsträckning av politiker och andra makthavare. Det fick mig att 
börja fundera på dessa frågor och koppla samman biblioteket med den politik 
som rör informationssamhället. Var finns biblioteket egentligen i detta 
samhälle? Hur uppfattar specifika biblioteksaktörer bibliotekets roll och vilket 
förhållande har detta till den övergripande politik om informationssamhället 
som bedrivs? 

Biblioteket är en institution som i varierande grad verkar under olika 
politiska områden, traditionellt främst kulturpolitik och utbildningspolitik. 
Politik som rör informationssamhället kan svårligen definieras som något 
enhetligt politiskt område, det rör handel, kommunikation, information m.m. 
Möjligen kan man kalla det för en ”framtidspolitik”, för det är visioner om ett 
nytt sorts framtida samhälle det handlar om och det finns en strävan att 
implementera visionerna kring informationssamhället inom en rad politiska 
områden. Det är i denna framtidspolitik som IFLA upplever att biblioteket inte 
tillskrivs någon naturlig plats. Synen på biblioteket i informationssamhället får 
i uppsatsen representeras av olika policydokument författade av aktörer inom 
bibliotekssektorn på en statlig nivå inom EU och USA, samt från IFLA, dessa 
bildar tillsammans det s.k. biblioteksperspektivet.5 Policydokument som visar 
den officiella inriktningen rörande politik kring informationssamhället från EU 
och USA står här som komparation till biblioteksperspektivet. Biblioteks-
texterna och texterna som representerar EU och USA:s officiella riktning och 
respektive förhållande till informationssamhället utgör uppsatsens analys-
områden. Teoretiskt bygger uppsatsen på en diskursanalys av dessa texter om 
informationssamhället. Analys av de tre områdenas syn på information i 
förhållande till samhällsutveckling kommer vara ett genomgående drag, då det 
är informationen och dess funktion som brukar uppfattas som grunden för 
informationssamhällets identitet. 

                                                 
4 Raseroka, Kay, President IFLA, Bibliotekens roll i kunskaps- och informationssamhället. Carolina 
Rediviva, Uppsala universitet, Uppsala. Föredrag 2003-10-27. 
5 I biblioteksperspektivet är det folkbiblioteket som är i fokus, andra typer av bibliotek berörs i texterna 
mycket lite. Det är folkbiblioteket som upptar störst plats och är föremål för diskussion i de analyserade 
texterna, även om de vill göra sig gällande för bibliotek i allmänhet. De ”aktörer” som åsyftas är 
verksamma inom EU, USA och IFLA, men i uppsatsen är det deras biblioteksperspektiv som undersöks, 
de företräder här ej specifikt EU eller USA. När EU och USA används i uppsatsen åsyftas den officiella 
politiken hos dessa, i kontrast till biblioteksaktörerna.  

 3



Syfte och frågeställning 
Innan uppsatsens syfte preciseras vill jag ge en bild av hur uppsatsens under-
sökning lagts upp. Detta upplägg speglar syftets karaktär och vad jag försöker 
uppnå. En viktig utgångspunkt i uppsatsen är att biblioteksperspektivets syn på 
biblioteket som institution är nära sammanbundet med den önskvärda 
samhällsutveckling som detta perspektiv förespråkar. Undersökningen är in-
delad i två delar. Den första delen fokuserar på biblioteket och områden som 
betecknas som centrala för biblioteket i informationssamhället enligt de 
biblioteksaktörer som ingår i undersökningen. Den andra delen kopplar 
samman biblioteksperspektivets syn på informationssamhället och dess ut-
veckling med den bild av informationssamhället som framförs på en officiell 
nivå av EU och USA.  

Syftet med uppsatsen är att utforska biblioteksaktörernas ideal för 
biblioteket och informationssamhällets utveckling och jämföra dessa med EU:s 
och USA:s officiella bild av informationssamhällets utveckling. Med detta vill 
jag finna mer förståelse för och kunskap om bibliotekets roll och 
förutsättningar i utvecklingen mot framtidens samhälle. Därav ställer jag 
följande frågor: 

• Vilken roll föreskrivs för biblioteket i informationssamhället enligt 
biblioteksaktörerna? 

• Hur uppfattas informationssamhället och dess utveckling ur biblioteks-
perspektivet och EU:s och USA:s perspektiv? 

• Vilka skillnader och konflikter kan urskiljas vid jämförande av 
perspektiven? 
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Bakgrund och forskningsöversikt 

Denna del av uppsatsen behandlar en översikt av forskningen kring de områden 
som uppsatsen berör och ger även en bakgrundsbild till uppsatsens 
undersökning. Inledningsvis kommer olika teorier om informationssamhället 
behandlas, hur olika forskare uppfattat och beskrivit informationssamhället. 
Därefter följer en presentation av teorier som rör den roll i samhället som 
biblioteket axlat sedan 1900-talets början, en roll präglad av ideologiska för-
tecken. Forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) har de 
senaste tio åren undersökt hur biblioteket bearbetar samhällsförändringar, och 
dessa frågor tas upp i relation till biblioteket och bibliotekariens identitet och 
yrkesroll.  

Informationssamhället 
Uppsatsen behandlar uppfattningen att vi befinner oss i ett informations-
samhälle. Det är dock svårt att slutligt definiera vad det egentligen innebär, 
eftersom det kan ha olika betydelser i olika kontexter, och att utröna det är en 
del av vad uppsatsen går ut på. Daniel Bell beskrev på 1970-talet ett nytt 
samhälles framväxt i The Coming of Post-Industrial Society som lade grunden 
för teorierna om informationssamhället, och han har fått många efterföljare. En 
av de mest ansedda på senare tid är Manuel Castells. I sitt verk 
Informationsåldern gör han en åtskillnad mellan begreppen ”informations-
samhälle” och ”informationellt samhälle”.6 Han menar att termen informations-
samhälle ”betonar informationens roll i samhället”, vilket inte torde vara något 
nytt för just vårt samhälle, och att informationell är ”attributet för en specifik 
form av samhällsorganisation där alstring, behandling och överföring av 
information blir grundkällan för produktivitet och makt, på grund av nya 
tekniska villkor”. Med termen informationell vill han etablera ett parallellt 
begrepp till industri- och industriellt. I uppsatsen kommer termen 

                                                 
6 Castells, Manuel, 1999, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band 1. Nätverkssamhällets 
framväxt,  s.34. 
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”informationssamhället” användas när den nya samhällsstrukturen åsyftas, då 
det är detta uttryck som främst används i de källor som analyseras. Även 
Castells använder ”informationssamhälle” istället för ”informationell”, då det 
förra är ett mer vedertaget begrepp.7

Castells beskriver informationssamhällets framväxt som en förändring 
inom produktionens organisation och utveckling av ny informationsteknologi 
som tillsammans har förändrat samhället och inlett ”the informational mode of 
development”. ”Mode of development” talar om inom vilka ramar 
produktionen sker, dvs. produktionsförhållanden. I dessa förhållanden ingår 
relationerna mellan människan, produktionsmedel och produktionssätt, ”mode 
of production”. Dagens samhälle präglas av ”the informational mode of 
development”, där kunskap har den största rollen i produktiviteten och kan 
också själv vara produktionens mål. Information och kunskap är här 
produktionsdrivande faktorer.8  

Brian D. Loader ger i Cyberspace Divide en instämmande bild av 
informationssamhället som ett samhälle präglat av ny informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT), vilket medför en ny social struktur som på-
verkar allas liv. Han för också fram påpekandet att i många s.k. utvecklings-
länder finns människor som aldrig ens ringt ett telefonsamtal:  

Talk amongst the technologically elite of advanced capitalist societies of joining the 
Information Superhighway is a discourse which has little meaning in many regions of the 
globe where even intermediate telecommunications are underdeveloped.9

Informationssamhället i betydelsen av ökad mängd IKT existerar därav inte i 
hela världen. Loader m.fl. behandlar informationssamhället med fokus på 
utvecklingen av IKT och den ”klyfta” (divide) som kan följa därav; alla 
människor har inte likvärdig tillgång till den nya teknologin och inte likvärdiga 
kunskaper i att hantera den. Detta är en problematik som är grundläggande i 
flera av de texter kring informationssamhället som har producerats.  

Ovanstående forskare ser på framväxten av informationssamhället som en 
följd av teknologisk och ekonomisk utveckling. Frank Webster redogör för 
ytterligare utgångspunkter vad gäller informationssamhället. I Theories of the 
Information Society ställer han frågan ”Just what is it about information that 

                                                 
7 Castells, 1999,  s.34. 
8 Castells, Manuel, 1996, “The Informational Mode of Development and the Restructuring of 
Capitalism”, passim.  
9 Loader, Brian D. (ed.), 1998, Cyberspace Divide. Equality, Agency and Policy in the Information 
Society, s. 3. 
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makes so many scholars think that it is at the core of the modern age?” och ur-
skiljer fem perspektiv som dominerar teorierna om informationssamhället:10  

• Teknologiskt: Teknologiska uppfinningar som främsta orsak till 
samhällsutveckling, först kom jordbruksrevolutionen, sedan den 
industriella och nu den informationsteknologiska. Drag av teknologisk 
determinism.  

• Ekonomiskt: Det finns en ökning av affärsverksamhet relaterad till 
information, den s.k. informationsekonomin, därav informations-
samhället. Information är primärt en handelsvara.  

• Sysselsättning: När fler människor är sysselsatta med arbete inom 
informationssektorn än den industriella sektorn har vi nått informations-
samhället. Kunskap, idérikedom och kreativitet premieras. Frågan är 
vilka yrken som egentligen ska räknas till definitionen av informations-
sektorn.   

• Rumslighet: Informationsnätverk förändrar de rumsliga relationerna 
och får tid och avstånd att krympa. Handel och transaktioner kan ske 
dygnet runt och människor når varandra över hela världen. Företag kan 
enkelt lokalisera sin verksamhet varhelst i världen där de finner 
passande villkor. Denna förändrade rumslighet brukar även kallas 
globalisering. 

• Kulturellt: Information finns överallt i vår omgivning, t.ex. på TV, i 
radio, på bio, i tidningar och i reklambudskap. Samhället domineras av 
medier av olika slag. Även de liv vi lever och de kläder vi bär medför 
en ökad betydelse av information, då man kan skapa en ”image” som 
för ut informationen; ”[...] life is quintessentially about symbolisation, 
about exchanging and receiving [...] messages about ourselves and 
others”.11  

Trots att han presenterar dessa som åtskilda är han noga med att poängtera att 
de inte verkar isolerade från varandra. Gemensamt för dem är att det är en ökad 
mängd av information i samhället som medför en ny samhällsstruktur; 
informationssamhället. Webster framför ett sjätte perspektiv på informations-
samhället: det florerar uppenbarligen mer information i dagens samhälle än 

                                                 
10 Webster, Frank, 2002, Theories of the Information Society, s. 8-20.  
11 Webster, 2002, s. 19. 
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tidigare (kvantitativ aspekt), men det är informationens karaktär och funktion 
som medför förändringarna (kvalitativ aspekt). Information av mer 
teoretisk/kunskapsmässig karaktär är det centrala.12 Webster menar att det i 
teorierna om informationssamhället är en kvantitativ syn på information som 
dominerar, att informationens inre mening och innehåll inte beaktas, utan att 
information mer ses som enheter (”bits”) som överförs enligt Claude Shannon 
och Warren Weavers klassiska informationsteori. Informationens semantiska 
definition negligeras. Informationen bara ”är” och samhället måste anpassa sig 
till den. Webster vill att man istället för att mäta informationens kvantitet ska 
fråga sig vilken sorts information det är frågan om, hur den genereras, med 
vilka avsikter, och vad konsekvenserna blir. ”We do not need quantitative 
measures of information expansion such as occupational expansion or 
economic growth”, skriver Webster, ”because a decisive qualitative change has 
taken place with regard to the ways in which information is used” och före-
språkar termen ”kunskapssamhället”, då det är den teoretiska kunskapen som 
prioriteras. Jämförelser görs med vad Anthony Giddens kallar ”reflexive 
modernisation”, som innebär att människan idag är mer reflexiv i sitt tänkande 
och agerar med hjälp av generella vetenskapliga teorier.13  

Men hur ska man då betrakta informationssamhället? Webster menar att 
”the informatisation of life” har pågått i flera århundraden, men är något som 
accelererat på senare tid via utveckling av industriell kapitalism och 
globalisering. Det är ingen revolution som sker nu, utan en fortsättning på en 
långsam utveckling, han framhäver en kontinuitetsaspekt. Han skriver också att 
det alltid finns tendenser att man uppfattar sin egen tid som omvälvande och 
stadd i förändring från tidigare perioder. Webster vill sammankoppla 
informationaliseringen i samhället med den kapitalistiska utvecklingen i övrigt; 
”the informational capitalism”. Denna utveckling står i relation till 
globaliseringen och frambringar ett samhälle kallat ”business civilisation”. I 
detta samhälle dominerar ett ekonomiskt marknadsklimat där konkurrens, 
privatisering, en prissättning av varor och tjänster och förmågan att betala för 
dem är det centrala. Informationssamhället bör förstås i relation till denna ut-
veckling av ”business civilisation” men även till den teoretiska kunskapens roll 
i det sociala livet, som gör att människor idag kan reflektera och bestämma 
över sin framtid på helt andra grunder. Han vill med detta poängtera att även 

                                                 
12 Webster, 2002, s. 9, 21f. 
13 Webster, 2002, s. 24-28.  
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social förändring spelar roll för samhällsutvecklingen, och inte bara 
teknologisk och ekonomisk.14    

Huruvida informationssamhället överhuvudtaget existerar diskuteras i The 
Ideology of the Information Age. Författarna där hävdar att uppfattningen att vi 
lever i ett informationssamhälle kan betraktas som en ideologi som började 
skapas i och med Bells publikationer. Informationssamhället har därefter ut-
vecklats via politisk, ekonomisk och ideologisk kamp om hur samhället ser ut 
och bör utvecklas. Författarna menar att teorin om ett informationssamhälle 
inte nödvändigtvis behöver spegla verkligheten, vilket många teoretiker 
försöker göra. Dessa beskrivningar av informationssamhället och dess 
verklighet är också ideologiska, i meningen att ideologin bestämmer vad 
informationssamhället är, hur det ska levas, upplevas och vad det ska bli.15 
Vidare identifieras en dominerande ideologi om informationssamhället: 

[…] the equation of the development of information technologies with social progress; the 
quantification, commoditization, and privatization of information; the collapse of 
information, knowledge and wisdom; the positioning of the information age as a whole 
new (and superior) way of life brought about by the new technologies; the positioning of 
the world as a market and as a source of labor and raw materials; an uncritical and over-
whelming optimism/determinism about the future of political, economic, and 
social/cultural life and the role of information technologies in it; and the role of 
information and information technologies in the exercise of social power.16  

Ideologin om informationssamhället sprids via diskurser där informations-
samhället presenteras som icke-ideologiskt och neutralt, som om världens 
tillstånd vore ett obestridligt faktum.17 Martin Allor diskuterar ideologi och 
diskurs i förhållande till informationssamhället, och menar att ideologin 
existerar via relationer till olika begrepp och hur de uppfattas, t.ex. begreppet 
information.18 Hur detta förhåller sig undersöks bäst via diskursanalys enligt 
Allor, där begreppens mening, relationer och vad de representerar kan 

                                                 
14 Webster, 2002, s. 265-271. 
15 Slack, Jennifer Daryl, 1987, ”The Information Age as Ideology. An Introduction”, s. 1, 2.  
16 Slack, 1987, s. 11. 
17 Slack, 1987, s. 9. 
18 Flera forskare hävdar att det finns ett nära förhållande mellan ideologi och diskurs. Ideologi kan ses 
som ett idésystem bestående av försanthållanden, värderingar och normer. Diskursen och ideologin har ett 
symbiotiskt förhållande, då ideologin kan sägas utgöra diskursens mening, och då diskursen formas av 
ideologin. Diskurser kan betraktas som ideologiska till sin natur då de innehåller ett begränsat antal 
begreppsliga uppfattningar. Både ideologin och diskursen definieras i förhållande till vad de inte är, alltså 
vad som inte omfattas av de inneboende värderingarna och normerna. Se t.ex. Hansson, Joacim, 1998, 
Om folkbibliotekets ideologiska identitet. En diskursstudie, s. 35, och Goodwin, Ian & Spittle, Steve, 
2002, “The European union and the information society. Discourse, power and policy”, s. 230. Jag 
kommer dock inte uttryckligen använda mig av begreppet ideologi i uppsatsen, även om en ideologi 
skulle kunna urskiljas i mitt analysmaterial. 
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analyseras. Han vill att man via studier om informationssamhället ska 
problematisera begreppet information och vilken betydelse det kan ha i olika 
kontexter.19  

Vad som är relevant för denna uppsats undersökning är uppfattningen som 
finns att informationssamhället nu är här och att det kommer intensifieras i 
framtiden. Det är vad som är utgångspunkten i de utvalda analysdokumenten, 
där är informationssamhällets existens redan fastslagen, i vilken form det än 
må vara.  

Bibliotek och samhällsförändring 

Folkbibliotekets värderingar och ideal 
Det svenska folkbibliotekets utveckling i sin roll som framväxande samhälls-
institution under 1900-talets början har Joacim Hansson och Magnus 
Torstensson studerat. Ragnar Audunson har i Change Processes in Public 
Libraries analyserat förändringsprocesser som påverkar folkbiblioteket som 
institution via tre olika bibliotek (i Göteborg, Oslo och Budapest) med 
utgångspunkten att de delar grundläggande ideal. I detta avsnitt kommer de 
ideal som folkbiblioteket står för beskrivas utifrån de ovannämnda forskarnas 
studier som främst avser Sverige och Norden, men dessa ideal har även en 
internationell förankring. De svenska folkbiblioteksidéerna har samma 
ursprung som de som finns i stora delar av västvärlden och står i nära samband 
med de västerländska politiska systemen. Dessa biblioteksideal framförs också 
av IFLA och UNESCO på en internationell arena. Audunson beskriver dessa 
idéer som anglo-amerikanska.20  

Hansson beskriver i Om folkbibliotekens ideologiska identitet hur 
folkbiblioteksväsendet i Sverige formats av en ideologisk identitet i nära 
relation till samhällsutvecklingen. Torstensson har analyserat framväxten av 
det svenska folkbiblioteket i relation till den anglo-amerikanska traditionen i 
Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna. Den 
ideologiska utvecklingen för folkbiblioteket och dess framväxt grundar sig i 
demokratiska ideal med rötter i USA:s ”public library-rörelse”. Dessa idéer 
fördes till Sverige av Valfrid Palmgren under 1900-talets början, och i sin bok 

                                                 
19 Allor, Martin, 1987, ”Information, Institution, and Ideology. On the Discursive Control of 
Communication Systems”, s. 21-22. 
20 Se t.ex. Hansson, 1998, s. 80, och Audunson, Ragnar, 1996, Change Processes in Public Libraries. A 
Comparative Project within an Institutional Perspective, s. 10.   
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Bibliotek och folkuppfostran från 1909 förespråkade hon att de ideal som de 
amerikanska folkbiblioteken stod för även skulle genomföras i Sverige. 
Centralt i idéerna var tron på folkbibliotekets förmåga att via sin bildande 
verksamhet dana goda samhällsmedborgare som skulle utveckla samhällslivet 
på det ekonomiska planet och att folkbiblioteket skulle fungera som en neutral 
mötesplats för alla samhällsklasser, det skulle vara ett allmänt bibliotek (public 
library).21 Palmgren kallade biblioteket för ”samhörighetens eget tempel” och 
hennes anda präglades av en nästan ”religiös optimism” vad gäller 
folkbibliotekets samhällsnytta.22 Folkbiblioteket karaktäriserades som en 
folkuppfostrare som strävade efter moral och höga kulturella värden. 
Upplysning och utbildning på folkbibliotekets neutrala mark skulle hjälpa till 
att forma det demokratiska samhället. Hansson skriver att hans avhandling 
befinner sig i en gränsperiod vad gäller samhällsutveckling:  

Den sociala och institutionella struktur som håller på att skapas åren efter sekelskiftet 
syftar just till att bygga ett fungerande system för empati och förtroende mellan 
medborgarna på ett sätt som kan garantera en makt- och ansvarsfördelning på en stabil 
demokratisk grund. För att kunna göra detta krävs [...] att samhället förmår skapa 
institutioner som främjar vetande medborgare, ”knowledgeable citizens”, som är mogna 
att ta del i samhällets processer och utveckling på en rad sätt. För att kunna åstadkomma 
detta krävs flera saker, bl.a. bildning och kunskap. Det är här som biblioteken kommer 
in.23  

Gränsperioden avser ”kampen för ett demokratiskt system som baseras på en 
politisk jämlikhet” oberoende av medborgarens ekonomiska förmåga.24 
Biblioteket axlar här ett ansvar för samhällets och individens utveckling. 
Sverige var under den här perioden präglad av samhällsförändringar vad gäller 
industrialisering och befolkningsstruktur. Nya rörelser såsom nykterhets-
rörelsen och fackföreningarna växte fram som svar på högre krav på 
demokratisk legitimitet i den politiska strukturen. Mellan 1800- och 1900-talen 
befann sig Sverige i övergången mellan ett pre-ideologiskt och ett ideologiskt 
stadium, och folkbiblioteket kan i det ljuset ses som en institution skapad att 
upprätthålla de nya värderingarna och idealen.25 Folkbiblioteken som tidigare 
hade tillhört den privata sfären började nu inlemmas i den offentliga. De ideal 
som formats under det senaste århundradet sammanfattas av Audunson: 

                                                 
21 Hansson, 1998, s. 82. 
22 Hansson, 1997, ”Folkbibliotekens ideologiska förändring speglad i två statliga utredningar. En 
komparativ studie av 1911 års Folkbiblioteksutredning och 1995 års Kulturutredning”, s. 74-75. 
23 Hansson, 1998, s. 87.  
24 Hansson, 1998, s. 86.  
25 Hansson, 1998, s. 54.  
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Promoting equal access to knowledge and culture by putting books and other kinds of 
documents at the free disposal of the public, thereby furthering values like meaning, 
participation in society, access to education and the cultural heritage regardless of 
economic means and social status and in the end a widening of democracy. Quality, not 
demand, as the basis for including documents in the library stock […], services free of 
charge, and pluralism in selection policy have throughout the whole century been central 
dogmas in the ideology of public librarianship.26  

Samhällsförändring 
Informationssamhället kan karaktäriseras som ett samlat begrepp för ett flertal 
samhällsförändringar, t.ex. teknologiska och ekonomiska, och dessa påverkar 
biblioteket. Audunson identifierar ett antal centrala förändringar som påverkar 
bibliotekets verksamhet och ideal:  

• Ny informationsteknologi 

• Försämrad ekonomi 

• Politikens inriktning 

• Kvalitet på material 

• Informationens roll och användning 

Den offentliga sektorn som folkbiblioteket tillhör har drabbats av ned-
skärningar och man försöker sig då på marknadslösningar istället, för att 
verksamheten ska kunna upprätthållas, t.ex. att avgiftsbelägga vissa tjänster på 
biblioteket. Den ökade förekomsten av marknadslösningar beror på en ändrad 
inriktning inom politiken där den offentliga sektorn sakta avvecklas till förmån 
för den privata och marknadsmässiga. Bibliotekariens professionella roll när 
det gäller att bestämma vilket material som har högst kvalitet och bibliotekets 
förmåga att tillhandahålla kvalitetsmaterial är ifrågasatt, detta ska istället bero 
på marknadens efterfrågan.27 På grund av informationens nya status som 
handelsvara och produktivitetsfaktor i samhället förändras sättet på vilken den 
förmedlas och används. Användandet blir mer instrumentellt och målinriktat, 
på bekostnad för en mer allmän och lösare användning av information. 
Audunson hävdar att folkbiblioteket traditionellt är inriktat på att förmedla 
information som syftar till det senare användningsområdet.28

                                                 
26 Audunson, 1996, s. 10. 
27 Audunson, 1996, s. 13.  
28 Audunson, 1996, s. 14.  
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Vid Bibliotekshögskolan i Borås har ett forskningsprojekt bedrivits vilket 
kallades ”Bibliotek i förändring”. Där utgick man från att den samhälls-
omvandling som nu pågår ställer nya krav och förväntningar på biblioteket. 
Några teman som tas upp i projektet är relaterade till ideologi, användning av 
ny informationsteknologi och bibliotekariens yrkesidentitet. Forskningen är 
inriktad på folkbiblioteket, som en representant för bibliotekets viktiga 
samhällsfunktion. I ett temanummer av Svensk Biblioteksforskning presenteras 
de olika forskningsområdena i projektet. I artikeln ”Folkbibliotekens 
förändring” ger Angela Zetterlund och Joacim Hansson en översikt av 
forskningen om folkbibliotek under det senaste decenniet och skriver att den 
varit inriktad på att studera ”folkbiblioteket som en politisk institution satt att 
förmedla vissa övergripande normer och värderingar”. De skriver att folk-
biblioteket har flera identiteter som fungerar som ramverk för dess själv-
förståelse och att de traditionella av dessa är: folkbildnings-identiteten, kultur-
förmedlingsidentiteten, fackkunskapsförmedlaridentiteten och katalog-
identiteten. Idag anses nya identiteter ha kommit till på grund av de nya 
förutsättningar som informationsteknologin för med sig och bibliotekets nya 
uppdrag som stöd för det formella utbildningssystemet; informations-
organiseraren och kunskapsmäklaren.29 Olika exempel på förändringsfaktorer 
som omgärdar biblioteket tas också upp, t.ex. den teknologiska utvecklingen 
som har förmåga att förändra verksamheter och rutiner och den ekonomiska 
utvecklingen där marknadsanpassning och privatisering fått som följd en mer 
målfixerad verksamhet och mer konkurrens om informationsanvändarna. De 
skriver att ”idag pågår en värdeförskjutning i samhället som går ut på att 
omvärdera och ifrågasätta ett traditionellt välfärdspolitiskt tänkande till förmån 
för omprövning och förnyelse av olika tillvägagångssätt och arbetsformer”, 
vilket leder till att verksamheten alltmer mäts i ekonomiska termer och får 
folkbiblioteket att förändra sin värdebas.30  

Exempel på hur denna förnyelse av verksamheten kan te sig visar Marie 
Rörling och Ingrid Hedin i sina magisteruppsatser. Rörling har i sin studie jäm-
fört Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsplaner från år 2001 med dem från 
1991-1993. De senare verksamhetsplanerna präglas i högre grad av samma 
premisser vad gäller verksamheten som privatiserade kommunala service-
verksamheter. Istället för ”låntagare” eller ”användare” talas om ”kunder” och 

                                                 
29 Zetterlund & Hansson, 1997, s. 42.  
30 Zetterlund & Hansson, 1997, s. 43-44. 
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produktiviteten mäts i utlån och besök.31 Frågan om avgiftsbelagda tjänster på 
svenska folkbibliotek handlar Hedins magisteruppsats om, en debatt som i 
USA kallas ”fee vs. free”. Att ta ut en kostnad för vissa tjänster på 
folkbiblioteket kan anses kollidera med medborgarnas rätt att få fri tillgång till 
information och därmed vara ett hot mot demokratin. Både UNESCO:s 
riktlinjer och Bibliotekslagen i Sverige förespråkar avgiftsfria folkbibliotek. 
Enligt Hedins undersökning är det främst s.k. tilläggstjänster som beläggs med 
avgifter på folkbibliotek (t.ex. kopiering), och en negativ inställning till 
avgifter är den dominerande attityden bland bibliotekscheferna i 
undersökningen. Dock var i genomsnitt 50 procent av 13 utvalda tjänster 
avgiftsbelagda på grund av ekonomiska skäl.32  

Audunson visar också på dessa förändringar i sin avhandling då han menar 
att samhällets ekonomiska utveckling medför att biblioteket försöker undfly 
stagnation och skydda sig mot det marknadsklimat som råder i samhället.33  

Att den ideologiska identiteten hos de svenska folkbiblioteken trots allt har 
förändrats väldigt lite framgår i Hanssons artikel ”Folkbibliotekens ideologiska 
förändring speglad i två statliga utredningar”. Där har han jämfört 1911 års 
Folkbiblioteksutredning (genomförd av Valfrid Palmgren) med 1995 års 
Kulturutredning. Han identifierar här tre perspektiv som dominerar den 
ideologiska identiteten: ett demokratiskt, ett samhällsekonomiskt och ett makt- 
och ansvarsperspektiv. Identitetens innehåll har inte förändrats markant, men 
legitimeringen och argumenten för ideologin har förändrats från att ha varit 
progressiv till försvarande av idealen:  

Det vi kan se som utsagor som strävar efter att bidra till en önskad samhällsutveckling hos 
Palmgren har till viss del förskjutits i kulturutredningen till att omfatta utsagor som menar 
att folkbiblioteken kan bidra till att förhindra en samhällsutveckling i icke önskad 
riktning.34

Enligt Hansson beror detta på att landet vid 1900-talets början var i stånd att 
bygga upp ett demokratiskt välfärdssamhälle som nu är på väg att upplösas.35  

                                                 
31 Rörling, Marie, 2001, Konsensus och konkurrens mellan kommunalt och kulturellt kapital i Stockholm. 
En diskursanalys av politik och biblioteksideologi, s. 49. 
32 Hedin, Ingrid, 2003, Ingen ska behöva avstå. En enkätundersökning av avgiftsbelaga tjänster på 
folkbibliotek, s. 9, 10, 71-72. 
33 Audunson, 1996,  s. 184-185.  
34 Hansson, 1997, s. 82.  
35 Hansson, 1997, s. 72. 
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Bibliotekariens yrkesroll 
Med föreställningen om ett mer kunskapsberoende samhälle antas nya 
utmaningar följa för biblioteket som kunskapsbank och bibliotekarien som 
professionell kunskapsmäklare. Michael H. Harris, Stan A. Hannah och Pamela 
C. Harris diskuterar i Into the future en rad olika potentiella scenarier vad 
gäller bibliotekets och bibliotekarieyrkets förändringar. Med visionerna om 
informationssamhället följer idén om en ny maktelit i samhället – de 
informationsprofessionella, en kunskapselit, bäst på att hantera den teoretiska 
kunskapen.36 Informationens och kunskapens ökade betydelse i samhället har 
gett bibliotekarieyrket en möjlighet att se ett sätt att stärka sin egen 
profession.37 Den förändrade statusen baseras på idén om bibliotekarien som 
intermediär mellan informationen och dess användare.38 Denna relation innebär 
att bibliotekarien intar en föreskrivande roll gentemot användarna, samtidigt 
som det finns en pedagogisk syn som innebär att användarna helst ska lära sig 
att klara sin informationssökning själv i och med idén om det livslånga 
lärandet. Att ha makt över kunskapen inom ett yrke brukar föras fram som ett 
av kriterierna för att definiera en profession och detta kan då kollidera med den 
identitet och pedagogiska syn som bibliotekarien identifierar sig med.39 
Zetterlund & Hansson urskiljer tre uppfattningar av bibliotekarierollen: 
marknadsmodellen, där användaren betraktas som kund och själv preciserar 
sina informationsbehov, förmyndarmodellen, där bibliotekarien vill föra fram 
speciella värderingar och ideal, och samspelsmodellen, där bibliotekarien och 
användaren är jämställda parter. Enligt studier är det marknadsmodellen som 
börjar få mer utrymme framför förmyndarmodellen som tidigare varit 
dominerande, detta p.g.a. informationsteknologin som för med sig konkurrens 
på informationsmarknaden om att tillfredställa användarnas informations-
behov.40  

Susanna Månsby har i en intervjuundersökning av bibliotekarier kommit 
fram till att det finns en önskan att utveckla yrkesrollen mot identiteter som 
informationsorganiserarens och kunskapsmäklarens. Dessa anses tillföra 
bibliotekarien mer status i informationssamhället, och kan ge dem möjlighet att 

                                                 
36 Harris, Michael H., Hannah, Stan A. & Harris, Pamela C., 1998, Into the Future. The Foundations of 
Library and Information Services in the Post-industrial Era, s. 10.  
37 Harris, Hannah & Harris, 1998, s. 29.  
38 Harris, Hannah & Harris, 1998, s. 40.  
39 Se Harris, Hannah & Harris, 1998, s. 41, 85, och Zetterlund & Hansson, 1997, s. 57. 
40 Zetterlund & Hansson, 1997, s. 58.  
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bli det nya samhällets ”spjutspetsar”. Frågan är vad som då händer med de 
identiteter som försvinner.41  

Att få en stark status i informationssamhället är dock inte en lätt uppgift, då 
även eliten av informationsprofessionella kan ses som stratifierad; ”[...] the 
high-status information professionals in the post-industrial society will be the 
makers and controllers of the new intellectual (i.e., decisionmaking) 
technology”.42 Här privilegieras de som är sysselsatta inom sfären där 
information betraktas som handelsvara och de som kontrollerar teknologin för 
detta, medan det för bibliotekarier anses finnas hinder för att uppnå denna 
status: bibliotekarierna ses tillhöra kultursektorn, vilken i sammanhanget är en 
underordnad sfär, biblioteket betraktas som en förvaringsplats för dokument, 
bibliotekarien är ”för neutral” gentemot användarna och bibliotekarieyrket är 
kvinnodominerat. Bibliotekarien måste därför ge sig in i strid om 
professionalismen på informationsområdet för att få mer status, och det gäller 
att få exklusiv kontroll över expertisen på detta område.43 Här finns potential 
för bibliotekarieyrket i två riktningar; som framgångsrik frilansare på 
informationsmarknaden eller som förkämpe för ett nytt folkbildningsprojekt för 
medborgarna i informationssamhället. Zetterlund & Hansson beskriver M. 
Damms teorier om bibliotekets roll i det senare scenariot; biblioteket ska ge 
allmänheten tillgång till informationsteknologi, lära ut ett informationskritiskt 
förhållningssätt, motverka informationsklyftor och stå i informationsrättens och 
informationsfrihetens tjänst.44 Denna riktning kan liknas vid den s.k. 
”datahackeretiken” som går ut på att ”alla har rätt att veta”, därför ska all 
information och kunskap vara fritt tillgängligt, då det kan förändra livet till det 
bättre.45 En annan version, om än något karikerad, av dessa två yrkesmässiga 
riktningar visar Romulo Enmark. Det handlar här om den kulturinriktade 
bibliotekarien med omsorg om världens tillstånd respektive bibliotekarien med 
en informationslogistisk hållning där användarens informationsbehov styr. 
Enligt Enmark är det folkbibliotekarier som är de kulturinriktade och 
bibliotekarier på forsknings- och specialbibliotek som är inriktade på 
informationslogistik. De informationslogistiska kan dock i en ytterligare nivå 

                                                 
41 Månsby, Susanna, 1997, ”Den nya tekniken och bibliotekarierollen”, s. 135ff. 
42 Harris, Hannah & Harris, 1998, s. 83.  
43 Harris, Hannah & Harris, 1998, s. 83, 91, 98. 
44 Zetterlund & Hansson, 1997, s. 53. Zetterlund & Hansson har ej skrivit ut M. Damms fullständiga 
namn, inte heller i litteraturlistan. Jag har ej fått tag på verket de citerar. De citerar ett bidrag av 
henne/honom i en monografi. Enligt mina efterforskningar kan M. Damm vara Mogens Damm, som varit 
ordförande i Danmarks Biblioteksforening. 
45 Se Harris, Hannah & Harris, 1998, s. 127, och Klasson, Maj, 1995, ”Bildning och nöje. Även i 
cyberspace?”, s. 93.  

 16



utveckla sin verksamhet i enlighet med de profetior som finns om 
informationssamhällets framväxt. Detta genom att ideologiskt forma den egna 
informationshanterande verksamheten till det centrala för en god samhälls-
utveckling. De olika bibliotekarierollerna för med sig olika sätt att anpassa sig 
till samhällsutvecklingen; den kulturinriktade försöker identifiera övergripande 
socioekonomiska trender, medan den informationslogistiska vill förhöja 
grunden för den egna verksamhetens till ”den allmänna samhällsutvecklingens 
motor och mål”.46

Ibland uttrycks en oro för bibliotekets fortbestånd när den elektroniska 
revolutionen, en försvagad offentlig sektor och kommersialisering av 
information förs på tal; människor behöver ej gå via biblioteket för att få till-
gång till information då informationstillgången kommer skötas av 
informationsmäklare, och biblioteken fungerar inte som vinstdrivande 
verksamheter i tillräckligt hög utsträckning.47 Oro kring samhällsförändringar 
präglade biblioteket redan för 100 år sedan enligt Torstensson, då folk-
biblioteken blev ”betraktade som såväl skolor för demokratin som nödvändiga 
fortbildningsanstalter i en värld alltmer präglad av konkurrens och teknisk 
utveckling”.48

 

                                                 
46 Enmark, Romulo, 1992, ”Framtid i backspegeln”,  s. 11, 18-19, 21.   
47 Se Harris, Hannah & Harris, 1998, s. 120-130, och Tengström, 1988, s. 109. 
48 Torstensson, Magnus, 1996, Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna. 
Exemplet Sverige och några jämförelser med USA, s. 43.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Diskursanalys 
Att läsa om diskursanalys har varit fruktbart för att kunna strukturera en metod 
för läsningen av källdokumenten, men diskursanalys inbegriper också specifika 
teoretiska utgångspunkter. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 
beskriver i Diskursanalys som teori och metod tre olika analytiska inriktningar 
inom diskursanalysfältet; Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och diskurspsykologi. Laclau & 
Mouffes diskursteori, såsom Winther Jørgensen & Phillips beskriver den, 
kommer ligga till grund för uppsatsens undersökning. I ”Discourse Analysis as 
a Research Method in Library and Information Science” eftersöker Bernd 
Frohmann fler diskursanalytiska studier inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som alternativ för inriktningen mot det kognitiva syn-
sättet. Frohmann anser att diskursanalys kan bidra med nödvändig 
kontextualisering till ämnet och visa på hur t.ex. synen på information, 
informationsbehov, informationsanvändning och användare är diskursivt 
konstruerade, alltså ej objektivt eller naturligt skapade.49 Sedan Frohmanns 
artikel kom 1994 har det tillkommit flertalet diskursanalytiska undersökningar 
inom B&I, t.ex. Joacim Hanssons licentiatavhandling Om folkbibliotekens 
ideologiska identitet och flera uppsatser på magisternivå. 

Diskurser 
Diskursanalys kan göras på flera olika sätt och olika ämnesföreträdare 
definierar diskurs och diskursanalys olika, men en samlad definition av 
diskursbegreppet pekar på att en diskurs visar tolkningar av världen, alltså 
vilken betydelse världen tillmäts och hur man uppfattar den, via språkets 
tecken.50 Michel Foucault tillskrivs en betydande roll för utvecklandet av 

                                                 
49 Frohmann, Bernd, 1994, “Discourse Analysis as a Research Method in Library and Information 
Science”, s. 119. 
50 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, s. 136. 
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diskursteorin. Foucault definierar diskurs som ”en mängd utsagor beroende av 
samma formeringssystem”, alltså en diskursiv formation som utgör en struktur 
för tecknens betydelse.51 Foucault har en bredare definition av diskurser som 
något som sträcker sig över längre historiska epoker, medan forskare idag ser 
diskurser av olika omfattningar som kan existera parallellt och på olika nivåer. 
Foucaults diskursbegrepp är nära förknippat med makt; inom diskurser utövas 
makt då den gör att specifika perspektiv förs fram medan andra döljs, makten 
är både produktiv och begränsande. Diskurserna studeras via diskursanalys 
som syftar till att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens 
betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 
konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga”.52  

Socialkonstruktionism 
Diskursanalys är ett angreppssätt utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Winther Jørgensen & Phillips återger Vivien Burrs bild av social-
konstruktionismen via fyra premisser:53

• En kritisk inställning till självklar kunskap 

• Historisk och kulturell specificitet 

• Samband mellan kunskap och sociala processer 

• Samband mellan kunskap och social handling 

Dessa premisser innebär att man inte kan få objektiv kunskap om världen då 
det är vi själva som konstruerar vår kunskap om den. Detta innebär inte att det 
inte finns något som är sant, utan att det istället finns många sanningar 
beroende på vår uppfattning av världen. Michel Foucault hävdar t.ex. att man 
ska utforska s.k. sanningseffekter istället för att fråga sig om något är sant eller 
falskt, eftersom man inte kan inta en position utanför diskurserna.54 Människan 
är en kulturvarelse vilket medför att vår plats i kulturen och historien styr våra 
perspektiv på vår omgivning och de förändras över tid. Samtidigt pågår sociala 
processer där vi själva skapar, upprätthåller och kämpar om hur man ska upp-
fatta världen. Våra sociala handlingar är konkreta konsekvenser av de sociala 
världsbilder som hålls för sanna.  

                                                 
51 Foucault, Michel, 1972, Vetandets arkeologi, s. 134. 
52 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.20, 32.  
53 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.11f. 
54 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.21. 
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En poststrukturalistisk språkteori 
De olika diskursanalytiska angreppssätten som Winther Jørgensen & Phillips 
beskriver härstammar ur strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori 
vilka sägs ingå i socialkonstruktionismen, som här definieras som en bredare 
kategori. De strukturalistiska och poststrukturalistiska teorierna hävdar att 
språket ej visar en avspegling, utan representationer av verkligheten som också 
bidrar till att skapa verkligheten. Det är genom språket världen får betydelse, i 
diskurser. Detta kan ske utifrån olika perspektiv och det medföljer 
begränsningar för vilka möjligheter och konsekvenser som en social situation 
kan anta.55

En princip som strukturalisten och lingvisten Ferdinand de Saussure fram-
fört är att språket består av teckensystem och att ett tecken får sitt värde genom 
att skilja sig från andra tecken. Hos Laclau & Mouffes poststrukturalistiska 
diskursteori återfinns denna princip, med modifikationen att särskiljandet 
förändras beroende på vilket sammanhang tecknet befinner sig i. Laclau & 
Mouffe har enligt Winther Jørgensen & Phillips som analytiskt fokus att 
”abstrakt kartlägga de diskurser som över huvud taget cirkulerar i samhället vid 
en bestämd tidpunkt eller kring ett bestämt socialt område”. De åsyftar alltså en 
abstrakt och övergripande nivå i sina undersökningar, till skillnad från diskurs-
psykologin som på ett individuellt plan undersöker diskurser i människors 
vardag via t.ex. intervjuer.56 Två premisser framstår för mig som 
grundläggande inom Laclau & Mouffes diskursteori:  

1. All fixering av betydelser av verkligheten (s.k. artikulation) är 
kontingent – möjlig men inte nödvändig.57 

2. En diskurs är alltid i konflikt med andra diskurser om hur verkligheten 
ska definieras; diskurserna kämpar om att få etableras, dvs. ge 
betydelser åt verkligheten (artikulera).58  

Dessa premisser får som följd att språkliga och sociala strukturer finns, men de 
behöver inte vara fasta eller motsägelsefria. Språket struktureras av mönster 
eller diskurser där språkets betydelse skiftar från diskurs till diskurs; mönstren 
kan både bevaras och förändras. Poststrukturalisterna hävdar att det är i den 
konkreta användningen av språket som dessa strukturer formas, i tal- eller 

                                                 
55 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.12-15. 
56 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.27. 
57 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.45. 
58 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.54. 
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skrifthandlingar, här bestäms hur tecknens betydelse ska fixeras och vilken 
verklighetsuppfattning som ska råda.59

Diskurser och avgränsning av material 
Avgränsningen av material hänger samman med avgränsningen av diskurser. 
Avgränsningen av diskurs är en fråga som beror på vilket syfte man har med 
sin undersökning. De diskurser man tittar på kan inrymma andra diskurser i sig, 
eller själva ingå i bredare diskurser. I och med mitt materialurval och syfte 
definieras vilka avgränsningar jag också gör för diskurser. Källmaterialet som 
det rör sig om här behandlar samhällsfrågor och frågor om samhällsutveckling 
och bibliotek på ett visionärt och officiellt plan, vilket gör att diskurserna som 
framträder också hamnar på en abstrakt nivå (jfr med Laclau & Mouffes 
analytiska fokus ovan). Det behöver dock inte betyda att diskurserna inte finns 
på andra nivåer också (t.ex. i privata samtal bibliotekspersonal emellan). 

Diskursteoretiska begrepp 
Nedan följer en beskrivning av diskursteoretiska begrepp som jag funnit 
användbara som analysverktyg för undersökningen. I uppsatsens undersökning 
kommer dessa begrepp identifieras och ges ett innehåll utifrån de tecken som 
ingår i de diskurser som urskiljs, mer om hur det går till beskrivs under 
rubriken ”Analys via diskursteoretiska begrepp” (s. 27). Begreppen här-
stammar ur Laclau & Mouffes diskursteori såsom Winther Jørgensen & 
Phillips beskriver den. 

Diskurser består av tecken, och alla tecken i en diskurs är moment vars 
betydelse framträder genom att de skiljer sig från varandra. Det finns 
mångtydiga tecken, dessa kallas element, de har ingen slutgiltig betydelse eller 
mening. Elementen sätts i relation till andra tecken genom artikulation för att 
få betydelse. En del element är mer öppna för artikulation än andra, de kallas 
flytande signifikanter. Det förs hela tiden en kamp mellan olika diskurser om 
att få ge mening åt de flytande signifikanterna, att få definiera dem ur sitt 
perspektiv; en kamp om hur strukturen ska se ut. Vissa tecken är mer centrala 
än andra, de är nodalpunkter som andra tecken kan ordna sig kring och få 
mening från. Nodalpunkterna kan också vara flytande signifikanter, då de är de 
viktigaste tecknen som en diskurs cirkulerar kring. Innebörden av relationen 

                                                 
59 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.15-18 
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mellan ett element och en nodalpunkt eller flytande signifikant kan presenteras 
i ekvivalenskedjor, ett slags associationsrelationer.60  

Diskursanalys av informationssamhället – ett exempel 
I artikeln ”The European Union and the Information Society. Discourse, Power 
and Policy” redovisas en diskursanalys av hur informationssamhället uppfattas 
inom EU. Jag vill redogöra för analysens resultat då jag finner de intressanta att 
ha som jämförelse för hur man kan betrakta informationssamhället. 
Analyskällor var tre EU-dokument som behandlade informationssamhället. 
Författarna identifierade fyra huvudsakliga diskurser, som är nära samman-
bundna med varandra:  

• Teknologisk utveckling som både hot och möjligheter för det 
europeiska samhället: samhället måste agera för att hantera detta. 

• Teknologisk determinism: teknologin ses som en kraft man inte kan 
kontrollera, teknologisk utveckling är oundviklig. 

• Marknadsdominans: en deterministisk syn på den fria marknaden som 
det effektivaste sättet att utveckla (informations)samhället.  

• Befolkningen som medborgare kontra konsumenter eller medborgare 
som konsumenter: en kluven syn på vad medborgarskap innebär. 
Samtidigt som avreglering av den ekonomiska marknaden förordas 
finns en strävan efter att stärka medborgarnas rättigheter på denna 
marknad. De rättigheter som identifieras för medborgarna tenderar dock 
att likställas med medborgarna som konsumenter, vilket visar en alltför 
entydig bild av vad medborgerliga rättigheter innebär. 

Författarna hävdar att trots den breda variationen av olika mål och policys som 
uttrycks i dokumenten är det dessa fyra diskurser som strukturerar uttalandena 
på ett sådant sätt att tyngdpunkten ligger på ekonomiska faktorer framför 
sociala och kulturella. De hävdar att detta synsätt får direkta konsekvenser för 
vilket informationssamhälle som kommer att formas i Europa.61

                                                 
60 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33-35. 
61 Goodwin & Spittle, 2002, passim. 
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Material 

Urval 
Urvalet av källmaterial har styrts mot officiella dokument från EU och USA 
där generella mål för och intentioner med informationssamhället uttrycks; 
rapporter, utredningar, direktiv m.m. Jag har dessutom valt ut dokument som 
specifikt behandlar biblioteket i informationssamhället, från EU, USA och 
IFLA. De generella dokumenten har jag valt för att de ska ge en övergripande 
bild av hur informationssamhället definieras och visa på den officiella 
uppfattningen om informationssamhället i EU och USA, medan de biblioteks-
specifika dokumenten sätter biblioteket i fokus.  

Alla källdokumenten kan definieras som politiska62 dokument i betydelsen 
att de är sprungna ur en politisk kontext där man via dokumenten tar beslut 
som får betydelse för samhällsutvecklingen, eller så vill man att sådana beslut 
ska tas. Då dessa beslut väl har tagits kommer de ligga till grund för 
förändringar i samhället. Dokumenten är slutprodukter efter, ofta omfattande, 
utredningsarbeten och i dokumenten uttrycks sedan de slutgiltiga stånd-
punkterna och målen man kommit fram till. Eftersom texterna syftar till att 
skapa opinion och föra fram åsikter intar de ibland en propagerande hållning 
och är snävt inriktade på just det område som de behandlar. Det är just dessa 
tendenser som uppsatsen undersöker, vad texterna fokuserar på och vad som 
anses viktigt att uttala inom bibliotekssektorn, EU och USA. Texterna är också 
vad Frohmann kallar ”serious speech acts”, d.v.s. utsagor från talare som 
besitter en central position inom institutionen eller samhället ifråga, som skiljer 
sig från vardagligt tal. Alla diskurser kan bli till ”serious speech acts” ifall de 
omgärdas av de rätta omständigheterna som t.ex. att de uttalas av experter inom 
ett område eller en inflytelserik institution, eller om de har ursprung i en 

                                                 
62 Begreppet ”politik” används här med definitionen av en process att ”erövra och utöva makt i offentliga 
sammanhang” . ”Politik” och ”policy” är närbesläktade begrepp, där policy främst avser politikens 
principer och  faktiska innehåll. Se Andrén, Nils, 2004, ”Politik”, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=285063&i_word=politik 
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validerad procedur (som t.ex. vetenskapliga studier).63 Dokumenten uttrycker 
åsikter och förhoppningar om samhället på en hög nivå av inflytelserika 
samhällsinstitutioner som är med och bidrar till formandet av samhället, de är 
av stor betydelse för diskurser om samhället. Policydokument för ett samhälle 
eller institution är därav mycket användbara som källmaterial när det gäller att 
analysera diskurser. Hansson skriver:  

De värderingar som förmedlas genom institutioner är beroende av de värderingar som på 
en diskursiv nivå formuleras i sättet att tala om institutionen i fråga. Det sätt som man 
talar om folkbiblioteken på i den diskussion som avser att definiera institutionens funktion 
i samhället, eller formulera dess plats i en viss social ordning är möjlig att läsa som en bas 
där institutionens värderingar formuleras.64

Ett särskilt intressant källmaterial är det som har anknytning till World Summit 
on the Information Society (WSIS) 65. WSIS tog 2003 fram två dokument, Draft 
Plan of Action och Draft Declaration of Principles, vilka rör politik kring 
informationssamhället på en global nivå. Dessa dokument skickades ut på 
remiss till alla deltagare, som sedan fick inkomma med synpunkter. Bland 
uppsatsens analysdokument finns remissvaren från EU, IFLA och USA. Dessa 
dokument fungerar utmärkt vid en jämförelse av uppfattningar om 
informationssamhället, då dokumenten samlas kring samma ämne och svarar 
på gemensamma punkter enligt Draft Plan of Action och Draft Declaration of 
Principles. Här kan man upptäcka likheter och skillnader i uppfattningen av 
informationssamhället, vilket ingår i syftet med denna uppsats.  

Presentation av analyskällor 
De flesta källorna som ingår i analysen har hämtats från Internet, de finns ner-
laddade och utskrivna i min ägo. Flera av dokumenten är inte sidnumrerade, 
och i dessa fall kommer de olika huvudrubrikerna och underrubrikerna som 
angivits i dokumenten att användas vid citathänvisningar istället för sid-
nummer. Analysdokumenten som representerar biblioteksperspektivet är:  

• World Summit on the Information Society, UNESCO Switzerland 
Initiative in Favor of the Least Developed Countries. Report for the 

                                                 
63 Frohmann, 1994, s.120 
64 Hansson, 1998, s. 128.  
65 WSIS är ett internationellt möte angående informationssamhället som ordnas av FN och ITU 
(International Telecommunications Union) och hålls i två omgångar, 10-12 december 2003 i Geneve och 
16-18 november 2005 i Tunis. Deltagare är företrädare från regeringar, organisationer och företag från 
hela världen.  
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Round Table Meeting to be held on 14-16 March 2003 Lugano, 
Switzerland. Denna rapport på 24 sidor skrevs av IFLA för ett 
förberedande WSIS-möte till förmån för s.k. utvecklingsländer. 

• Contribution to the World Summit on the Information Society Draft 
Declaration of Principles and Draft Action Plan. I det åtta sidor långa 
dokumentet från 2003 framför IFLA sina åsikter om informations-
samhället och bibliotekets roll där. 

• Report on the Green Paper on the Role of Libraries in the Modern 
World är en sammanställning av vad som ska tas i beaktande vad gäller 
biblioteken i framtiden. Den är författad av Mirja Ryynänen inom ut-
skottet för ”Kultur, ungdom, utbildning och media” inom EU-
parlamentet år 1998. Dokumentet är inte sidnumrerat, utan varje stycke 
har givits en siffra eller bokstav, och dessa kommer jag att använda mig 
av vid citathänvisningar.  

• Public Libraries and the Information Society från 1997 är en rapport på 
325 sidor framtagen inom EU:s tredje och fjärde ramprogram där en 
satsning kallad ”Telematics for Libraries” ingick. Hela rapporten, till-
kommen under redaktion av Jens Thorhauge mfl., kommer inte ingå i 
min analys, utan en sammanfattning av den som finns tillgänglig på 
Internet. Dokumentet är inte sidnumrerat.  

• ”Libraries and the NII” ingår i rapporten Putting the Information 
Infrastructure to Work, vilken härrör ur Bill Clintons policyprojekt för 
informationssamhället i USA, ”the National Information Infrastructure” 
(NII). Rapporten är sammanställd av the Information Infrastructure 
Task Force (IITF).   

• Libraries and the NII. Summary of Comments är en sammanställning av 
de kommentarer från bibliotekssektorn i USA som inkommit angående 
”Libraries and the NII”. Dokumentet är sammanställt av Herb Becker 
från Library of Congress, han ingick även i IITF. Detta dokument är 
inte sidnumrerat.  

• Libraries & Museums. The 21st Century Learner är en skrift på 16 
sidor sammanställd av Beverly Sheppard på Institute of Museum and 
Library Services (IMLS) i USA. Den ingår i ett större nationellt projekt 
som drivs angående bibliotek, museer och ”det livslånga lärandet” i 
informationssamhället och presenterar idéer som ska ligga till grund för 
en nationell konferens. 
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Analysdokumenten som i uppsatsen representerar EU och USA är: 

• eEurope 2005. Ett informationssamhälle för alla är en handlingsplan 
från 2002 rörande bredbandsinfrastruktur som EU-länderna ska ha 
klarat av att genomföra före år 2005 samt en del allmänna mål kring 
informationssamhället. Den är författad av Europeiska kommissionens 
Generaldirektorat för Informationssamhället och är 24 sidor lång. 

• Cover Letter to the EU Contribution to the Draft Declaration of 
Principles and on the EU Views on the Action Plan in a Summary på 
sju sidor är EU:s svar och kommentarer till WSIS, från 2003. 

• The National Information Infrastructure. Agenda for action från 1994 
är författad av IITF, och är en handlingsplan för hur den informations-
teknologiska infrastrukturen i USA ska fördelas och vad den bör få för 
effekter. Dokumentet finns tillgängligt via Internet och är ej 
sidnumrerat.  

• Comments on the March 21st Version of the WSIS Draft Declaration 
and Action Plan är USA:s skriftliga bidrag på sex sidor till WSIS. 
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Informationssamhällets diskurser 

Analys via diskursteoretiska begrepp 
Under läsningen av texterna har begreppet Information utmärkts som ett 
centralt tecken i diskurserna om informationssamhället. Att så är fallet ter sig 
inte konstigt, men vad som är intressant för denna undersökning är att se hur 
detta tecken relateras till andra tecken i de diskurser om informationssamhället 
som här framförs, vilken mening eller innebörd det ges, via det som enligt 
diskursteorin kallas artikulation. Textanalysen består av två delar. I den första 
delen kommer två centrala teman ur bibliotekstexterna att analyseras i relation 
till begreppet information och dess betydelse för samhället, i en kontext som 
utgörs av bibliotekets förhållande till informationssamhället. Den första delen 
utgör en grund för jämförelsen i den andra delen. Analysens teman är element i 
biblioteksperspektivets diskurs om informationssamhället och informations-
begreppet står här som nodalpunkt i diskursen. Nodalpunkten är det speciellt 
privilegierade tecken varifrån andra tecken (t.ex. element) i diskursen får sin 
betydelse. För att ytterligare ringa in biblioteksperspektivets syn på bibliotekets 
roll i informationssamhället och de förutsättningar som föreligger sätts denna 
syn i relation till andra diskurser om informationssamhället. I det här fallet de 
som framförs på en officiell nivå av EU och USA, detta sker i den andra 
delanalysen. Delanalys nummer två är en jämförelse av perspektiven inom 
olika områden som framstår som speciellt centrala för informationssamhället. 
Informationsbegreppet är här flytande signifikant som relateras till de nodal-
punkter som de urskiljda diskurserna kretsar kring. En flytande signifikant är 
ett ofixerat tecken som är öppet för betydelseanspråk från konkurrerande 
diskurser, och genom att identifiera och analysera den flytande signifikantens 
mening i de olika diskurserna kan de olika perspektivens likheter och 
skillnader synliggöras.  

Textanalysen kommer i det följande att presenteras via samspel med citat 
ur de aktuella texterna. Citaten är viktiga för att belysa vad som urskiljs som 
centralt i texterna, och då det är en textanalys som genomförs är citaten det 
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som får representera texten. Vissa ord i citaten har jag markerat med fet stil för 
att belysa intressanta partier.  

Del 1: Biblioteket och informationssamhället 
I denna analysdel beskrivs de centrala teman som dominerar i biblioteks-
perspektivets samhällssyn och utgår från texterna som beskrivs ovan på s. 24-
25. Det är två olika teman; Demokrati och Utbildning, men de ska inte ses som 
avgränsade och slutna enheter i praktiken, utan de står i nära relation till 
varandra. Demokrati och utbildning har sedan 1900-talets början varit centrala 
frågor för verksamma inom folkbibliotekssektorn och jag fann det därför 
passande att använda dessa begrepp i min analys för att se hur de förhåller sig 
till dagens samhällsutveckling. Här används Demokrati och Utbildning som 
element i diskursen, men de skulle t.ex. lika gärna kunna ses som flytande 
signifikanter i ett annat sammanhang, det beror på vad som ska belysas. De kan 
fyllas med innehåll beroende på vilken kontext de relateras till, i det här fallet 
är kontexten bibliotekets relation till informationssamhället. Enligt 
diskursteorin är alla tecken i diskursen föränderliga och får sitt värde genom att 
skilja sig från andra tecken, och det beror på vilket sammanhang tecknet 
befinner sig i. Då varje tema kan ses som element i diskursen har jag anknutit 
ekvivalenskedjor till var och en för att visa på elementens karaktär, alltså 
vilken mening som begreppet för med sig i denna specifika kontext. 

Demokrati 

Free and equitable access to information is the hallmark of the library experience and 
stands as a core principle of a democratic society. Through service and access, libraries 
meet the needs of a changing society.66

Visionen om ett demokratiskt samhälle utgör en stor del av den självbild som 
förs fram i de olika dokumenten. I informationssamhället beskrivs tillgången 
till information som det centrala för att människor ska kunna utvecklas till goda 
medborgare67 som hjälper till att upprätthålla det demokratiska samhället. Man 
ser här att biblioteket har en stor potential att bistå demokratin genom den 
service som erbjuds användarna: 

                                                 
66 Sheppard, 2001, s. 7. 
67 En ”medborgare” är en individ som innhar medborgarskap i en stat och får därmed vissa rättigheter, 
t.ex. rösträtt, men även skyldigheter, t.ex. att betala skatt. Se Schöldström, Arne, 2004, ”Medborgarskap”, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=253435&i_word=medborgarskap 
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Good governance is based on informed citizens. Public libraries and other parts of the 
library and information network guarantee unbiased access to a variety of sources; they 
implement a user perspective in their services and empower citizens to freely gather 
information and form opinions.68

”Good governance”, som kan översättas till ”gott styrelseskick” eller 
”demokratiskt styrelseskick”, återkommer ständigt i texterna och är något som 
tillmäts stor betydelse för biblioteksverksamheten och dess syften. Biblioteket 
ska främja och bistå utvecklingen av ”good governance”, och i slutändan en 
demokratisk anda i hela samhället. För att detta ska kunna bli verklighet hävdas 
att det är neutral tillgång till information från en mångfald av källor som 
behövs. Biblioteket vänder sig här direkt till sina användare, individerna i sam-
hället, det är dem som behöver biblioteket för att kunna bidra till en god 
samhällsutveckling, och för att de ska kunna delta i samhället på ett riktigt sätt. 
Detta sätt är följande: åsiktsbildning baserad på fri och varierad information, 
vilket leder till aktiva medborgare (underförstått: positiv aktivitet, ej kriminell, 
destruktiv osv.). Biblioteket ska vända sig till alla i samhället för att verka för 
social sammanhållning: 

They encourage social inclusion by striving to serve all those in their user communities 
regardless of age, gender, economic or employment status, literacy or technical skills, 
cultural or ethnic origin, religious or political beliefs, sexual orientation, and physical or 
mental ability.69

”Citizenship” eller medborgarskap är ett annat viktigt begrepp som åter-
kommer. Biblioteket har användare av olika slag, men gemensamt för dem är 
för biblioteksperspektivet deras egenskap av medborgare i ett samhälle. 

In modern societies libraries are particularly important as a means of ensuring that all 
citizens have access to the knowledge and culture they wish. It is extremely important 
to organize access to their material; this has a role to play in realizing citizenship […] 
Without such services, society cannot be democratic, open and transparent, because it 
cannot be assumed that all citizens will acquire a wide range of material. Investing in 
libraries means investing in democracy and equality.70

                                                 
68 IFLA, Contribution to the World Summit on the Information Society (WSIS) Draft Declaration of 
Principles and Draft Action Plan, 2003a, s. 5, http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/c/S03-
WSISPC3-C-0019!!PDF-E.pdf 
69 IFLA, UNESCO Switzerland Initiative in Favor of the Least Developed Countries. Report for the 
Round Table Meeting to be held on 14-16 March 2003 Lugano, Switzerland, 2003b, s. 2, 
http://www.ifla.org/III/wsis/wsis-lugano.pdf 
70 Ryynänen, Mirja, Report on the Green Paper on the Role of Libraries in the Modern World, III, 
http://www.cordis.lu/libraries/en/reportrole.html 
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Speciella egenskaper läggs in i definitionen av medborgare och medborgar-
skap. I medborgarskapet ingår individer i ett demokratiskt samhälle, det är de 
aktiva individerna som beskrivits ovan, som utnyttjar biblioteket i speciellt 
positiva syften, och genom användandet av biblioteket utvecklar samhället till 
det bättre. Biblioteket ”supports good citizenship [...] developing informed and 
thoughtful citizens who are renewing and revitalizing our communities”.71 
Medborgarskapet är av det positiva slaget, (good citizenship), vilket realiseras 
genom tillgång till och användning av nyttig information, främst samhälls-
information. Hit räknas t.ex. information om hur man tar körkort, kan adoptera 
barn eller liknande.72 Medborgarskapet ska vara demokratiskt och jämlikt och 
biblioteket vill främja detta för även biblioteket vill betraktas som demokratiskt 
och jämlikt. Det demokratiska och jämlika består i den service som biblioteket 
erbjuder i form av fri tillgång till information till alla i samhället. 

Ekonomisk och kulturell utveckling, betraktad som en positiv samhälls-
utveckling, baserad på obehindrad tillgång till information är en stark 
identifikationsmarkör. Det är biblioteket som kan upprätthålla och bidra till 
denna utveckling genom att bibliotekets tjänster jämförs med ”universal civil 
rights”.73 Den service som biblioteket kan erbjuda tillmäts en väldigt stor 
betydelse för samhället och människorna där; som det förs fram här skulle 
samhället vara statt i degenerering om inte biblioteket fanns. Samhället och 
individerna är beroende av biblioteket för överlevnad; ”access to information 
[...] is vital to the community and economic development”74 och ”quality 
library services can be one of the principal lifelines of local habitants”75. 
Biblioteket vill även vara till för det nära omgivande lokalsamhället som för 
utvecklingen av samhället som helhet: 

[A]t their best public libraries also act as a central social forum for their own 
community where many kinds of local citizens' activities can be brought together very 
comprehensively and in a spirit of community development.76

Libraries can have a major impact in their own communities and on the everyday life of 
their users, extending to economic aspects. Reading, music and other leisure pursuits 
which are supported by libraries maintain and renew people's capacity for activity. […] 

                                                 
71 Sheppard, 2001, s. 5.  
72 Sheppard, 2001, s. 3. 
73 IFLA, 2003b, s. 2. 
74 Becker, Herb, 1994, Libraries and the NII. Summary of Comments, Description of libraries, The 
application.  
http://www.eff.org/Misc/Publications/Declan_McCullagh/www/global/g7-1995/US/SUMLIB.TXT 
75 Ryynänen, 1998, XI. 
76 Ryynänen, 1998, T.  
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Libraries can also actively assist attempts to find new survival strategies for a 
community.77

Genom att se information som något som gör samhället vitalare kan även 
biblioteket ses som något som bidrar till detta. Biblioteket ska enligt detta 
perspektiv tjäna samhället, här kan olika delar av samhället mötas: 

The publicly-funded library is one of the most democratic of institutions, serving the 
needs of the community it serves. As a public space it helps define a sense of that 
community, providing a safe meeting point.78

Här beskrivs biblioteket som en säker mötesplats – man kan fråga sig vad som 
egentligen läggs i den beskrivningen. Vad definierar en säker mötesplats, vad 
ska man vara säker ifrån? I den texten som denna beskrivning uttrycktes 
definieras det inte, förutom att det kan syfta på uttrycket ”public space”, alltså 
att biblioteket är till för allmänheten och om man betraktar texterna som helhet 
och de utsagor som uttrycks där, kan det syfta på att alla är välkomna och är 
säkra att utnyttja sina rättigheter där. Den främsta rättigheten här är den som 
biblioteket ser som det viktigaste av vad de har att erbjuda: informations-
tillgång. Att bidra till en demokratisk samhällsutveckling framstår som den 
viktigaste ledstjärnan för biblioteksverksamheten: 

The role of libraries as agents of democratic and equal access to information must 
continue. It must be recognized that libraries and librarians train the public, aid 
businesses in their economic development, support health care and education.79

Här identifieras tillgång till information som något som bör vara jämlikt 
fördelat, och att detta främst sker genom biblioteket. Biblioteket tränar, hjälper 
och stödjer samhällslivet. Man vädjar också till att biblioteket måste bli erkänt 
i rollen som demokratins främsta upprätthållare.  

IFLA ser särskilt till bibliotek i s.k. utvecklingsländer, och ser det som att 
biblioteken är speciellt viktiga då demokratin är svag där. Bibliotekets viktiga 
samhällsroll preciseras här till sin yttersta spets, några av de uttryck som 
används om biblioteksverksamheten är att biblioteket upprätthåller, tillför, ger 
möjlighet, är ett effektivt vapen och tjänar som människans verktyg. Syftet är i 
slutändan bättre levnadsstandard. Bra levnadsstandard har alltså i bibliotekets 

                                                 
77 Ryynänen, 1998, XI.  
78 IFLA, 2003b, s. 2.  
79 Becker, 1994, Description of libraries. 
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ögon de personer som lever i ett demokratiskt samhälle där man aktivt deltar 
och får tänka fritt och har fri tillgång till information: 

Libraries in developing countries have an important role to play in the development and 
maintenance of a democratic society. They provide the conditions by which people 
achieve free access to information and knowledge. They provide opportunities to 
participate actively in the country's further development into a democratic society. The 
strengthening of libraries in developing countries forms the most efficient weapon in the 
struggle against the digital divide. Libraries can provide access to global information via 
Internet. Libraries at all levels are tools for people to obtain better living conditions.80

Demokrati uppfattas inom biblioteksperspektivet också kunna upprätthållas via 
kulturens roll i samhället. Flera saker kan definieras som kultur. I de 
analyserade texterna handlar kulturen främst om identitet, som när man talar 
om kulturarv, kultur som estetisk verksamhet syns inte lika markant. Möjligen 
ingår kulturella verksamhetsområden såsom litteratur, film och teater i ut-
trycket ”cultural expressions” som det ibland refereras till, och biblioteket vill 
främja tillgång till denna kultur. Uppfattningen om kulturarvets betydelse för 
samhället är något som de senaste decennierna utvecklats till ett eget kultur-
politiskt område. Men vad är egentligen kulturarv? På projektet Agenda 
Kulturarvs hemsida finns följande beskrivning: 

Varje dag tar du del av historia och kulturarv i form av traditioner, föremål och miljöer. 
De är spår av hur samhället sett ut och av det som människan skapat i en annan tid. 
Spåren, kulturarven, är viktiga ur demokratisynpunkt eftersom de kan berätta om vad som 
har hänt tidigare.81

Historiskt sett har kulturarv varit något ”heligt” som utpekats av statsmakten 
som institutionellt värdefullt att bevara, medan betydelsen idag alltmer har för-
skjutits mot att värdera kulturarvet som något lokalt, mångkulturellt och 
individualistiskt.82 En demokratiaspekt framhävs, som i citatet ovan. Detta 
speglas också i bibliotekstexterna, där kulturarvet sägs hänvisa till en identitet, 
alltså medborgarna som individer, och att biblioteken ska verka för att främja 
lokalsamhällets kulturliv och ge alla möjlighet att ta del av kulturarven. Allas 
kulturarv är lika viktigt, det är mångfalden som ska bevaras och därigenom 
skapas förståelse för olika kulturer: 

                                                 
80 IFLA, 2003b, s. 8.  
81Riksantikvarieämbetet, 2004, Agenda kulturarv. Om projektet. 
http://www.agendakulturarv.se/opencms/export/agendakulturarv/sidor/om_projektet/om_projektet.html 
82 Beckman, Svante, 1998, ”Vad vill staten med kulturarvet?”, s. 14. 
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In a pluralistic society both libraries and museums facilitate comfort with cultural 
diversity. Exhibits and programming tell the stories of once forgotten Americans, 
bringing to light the histories of minorities and various ethnic groups. New research into 
the histories of women, children, laborers and the common man fuels learning 
experiences of all kinds. Such learning enables cross-cultural understanding, 
encouraging visitors to validate their own identities and find commonalities with 
others.83

Man ser här till ett speciellt samhällstillstånd, samhället är pluralistiskt, d.v.s. 
består av en mångfald av kulturer. Det betraktas som bibliotekets uppgift att 
hantera samhällstillståndet, att anpassa sig och hela tiden stödja människorna 
för att bidra till ett bra samhälle. Det är biblioteket som gör det goda samhället 
möjligt genom att hjälpa människorna att acceptera det mångkulturella och 
säkerställa sina egna identiteter:  

Strategies are [...] needed to safeguard cultural identity in a rapidly changing world. 
Traditionally public libraries have provided the answers.84

Omsorgen om människornas identitet uttrycks inom biblioteksperspektivet och 
identiteten verkar hotad i dagens samhälle.  

Referenser till litteratur och böcker intar inte någon större plats i 
analysdokumenten, det refereras knappt till böcker och litteratur, istället talas 
om ”information” eller ”kultur” som abstrakta begrepp som är öppna för olika 
betydelser. Information framhävs framför litteratur, då information kan finnas i 
olika sorters medier, information kan t.ex. förekomma i form av litteratur. Den 
enda texten som direkt refererar till litteratur i förhållande till biblioteket är 
Ryynänens text:     

[L]ibraries are of special significance in keeping alive a population's own language, 
literature and culture and whereas in this field there are numerous opportunities for co-
operation with museums, archives and people active in culture, such as writers85

Bibliotekets roll framhävs här som en upprätthållare av kultur och kulturella 
aktiviteter, vilket i slutändan också gynnar en demokratisk samhällsutveckling. 
Kultur ses som berikande för medborgarnas personliga utveckling och 
biblioteken ska medverka i individers och gruppers kulturella utveckling.86 

                                                 
83 Sheppard, 2001, s. 8. 
84 Thorhauge, Jens, mfl. (ed.), 1997, Public Libraries and the Information Society. 1. Background, 
context, objectives: the Information Society needs libraries. 
http://www.cordis.lu/libraries/en/plis/study.html 
85 Ryynänen, 1998, R.  
86 IFLA, 2003b, s. 7.  
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Kulturen anses inte kunna upprätthålla sig själv utan bibliotekets hjälp. En 
viktig roll för biblioteket framhävs, biblioteket möjliggör att människorna i 
samhället ska få tillgång till sådant de inte får tillgång till någon annanstans, i 
alla fall inte av samma kvalitet; ”[L]ibraries are also unique and spiritually en-
riching windows onto other cultures and ways of life”87. Biblioteket ger unika 
möjligheter till kulturella insikter. Utan biblioteket kan inte kulturen blomstra 
fullt ut, det är biblioteket som uppmuntrar till kulturella aktiviteter och tar 
ansvar för kulturarvet: 

Libraries have an important role in encouraging local and regional publishing and in 
collecting and preserving oral history and indigenous traditional knowledge.88

Betydelsen av kulturarv har helt och hållet anammats som en del i bibliotekets 
syn på hur samhället ska skötas. Att kulturarv ges så stor plats för biblioteket 
visar på att man inom biblioteksperspektivet är mån om samhället och dess ut-
veckling, att tjäna samhället är bibliotekets uppgift: 

Cultural identity and linguistic diversity include respect for oral traditions and 
indigenous knowledge. Libraries are the natural focal point for collecting and pre-
serving living heritage and make it accessible to the local communities and society at 
large.89

Genom att se Demokrati som ett element som får betydelse och mening i sin 
relation till nodalpunkten Information kan följande ekvivalenskedja 
identifieras: 

• Den goda medborgaren 

• Levnadsstandard 

• Informationstillgång 

• Neutralitet 

• Alla är välkomna 

• Utveckla kulturliv 

• Bevara/lära känna kulturarv och identitet 

• Biblioteket tillhandahåller 

                                                 
87 Ryynänen, 1998, S.  
88 IFLA, 2003b, s. 4. 
89 IFLA, 2003a, s. 5.  
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Det är genom demokratibegreppets förhållande till informationsbegreppet som 
dessa betydelser framträder och är med och bildar en del av biblioteks-
perspektivets diskurs om informationssamhället. Man kan ställa sig frågan: Hur 
får denna bestämning av demokratibegreppet biblioteket att framstå? När 
demokratins betydelse i biblioteksperspektivets texter artikuleras utifrån en 
specifik bestämning av information som det viktigaste verktyget för upprätt-
hållandet av det demokratiska samhället ges biblioteket en utökad status och 
potential för samhällsutvecklingen i informationsåldern. Det är biblioteket som 
tillhandahåller informationen för det demokratiska syftet.  

Utbildning 
Dagens samhälle sägs kännetecknas av ständig förändring, t.ex. på arbets-
marknaden, företagsvärlden och inom teknologin; ”accelerating change has 
become a way of life”.90 För att kunna hantera detta på bästa sätt behövs 
utbildning, här definierat genom uttrycket ”lifelong learning”, det livslånga 
lärandet. Beverly Sheppard skriver: “The most valued employees are those 
who continue to learn, who are able to think for themselves, apply problem 
solving skills and adapt rapidly”.91 Människan måste i det nya samhället vara 
kunnig i att lära, tänka och anpassa sig snabbt till olika situationer. Inom 
biblioteksperspektivet är dessa övergripande samhällsförändringar problem 
som identifierats, men det finns även en lösning; biblioteket och den sortens 
verksamhet och utbildning som praktiseras där via begrepp som livslångt 
lärande och informationskompetens. ”Information literacy” (ung. informations-
kompetens) är ett begrepp som används, förenklat kan det sägas innehålla 
förmågan att kunna hantera och utnyttja information på bästa sätt.92 Att man 
intresserar sig för hur människor klarar sig i arbetslivet följer också den 
tidigare utstakade linjen om att stödja ”good citizenship”, d.v.s. biblioteket vill 
stödja det som gynnar samhället som helhet, och det är därav viktigt att bistå 
människor i deras arbetsliv. 

”More than an information society”93 - i talet om utbildning är det inte 
längre information som har den mest framträdande rollen för biblioteket eller 
bibliotekets syn på samhället, utan det handlar om att informationen kan och 
bör omvandlas till kunskap, hur man hanterar informationen. Här ses 
kunskapen som det centrala i informationssamhället: ”Knowledge is the crucial 

                                                 
90 Sheppard, 2001, s. 2.  
91 Sheppard, 2001, s. 5. 
92 Eld, Christer, 2001, Meningen med informationskompetens. En undersökning av begreppet 
informationskompetens i en svensk biblioteksdiskurs, s. 5.  
93 Sheppard, 2001, s. 3.  
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competitive factor in the information society. The way in which we deal with 
information will therefore be increasingly important”.94 Informationssamhället 
karaktäriseras av att en ökad mängd information är i omlopp, några exempel på 
uttryck kring detta är ”the overwhelming glut of information”95, ”the plethora 
of information”96 och ”the growing volume of information”97. Informationen ses 
som ett sorts råmaterial, den är inte till någon nytta ifall den inte omvandlas till 
kunskap och i ett senare skede används på ett nyttigt sätt som leder till ny 
kunskap, produktion och kultur, alltså utveckling av samhället.98 Det finns 
bättre sätt än andra att använda informationen och kunskapen till, och det är 
sådant som bidrar till god samhällsutveckling: ”What is most vital is knowing 
how to use information effectively to transform our world into onte that is 
productive and supportive both to individuals and to the common good”.99 
Svaret på hur denna goda samhällsutveckling ska nås är, som visats vara ett 
genomgående drag, biblioteket och dess verksamhet. Ryynänen skriver:  

[T]rained librarians possess unique skills in administering and processing information, 
which make it possible for all members of the public to gain access to knowledge and to 
use it, which is increasingly important in the information society and as the significance 
of information technology increases.100

Bibliotekets unika kunskaper i informationshantering kännetecknas som extra 
viktigt i det nya samhället. Det läggs här på biblioteket att ta sig an uppgiften 
att se till att människorna ges möjlighet att delta i samhällslivet. Det finns en 
önskan att biblioteket och bibliotekarierna ska få en förändrad roll i 
informationssamhället, en roll som innebär ökad status. Kärnan i rollen är de 
s.k. ”knowledge management skills”101, kunskap om hur man hanterar 
information och kunskap på bästa sätt. Biblioteket ska i det nya samhället vara 
till för människornas bästa:  

Librarians may be present at the information generation process; they will help manage 
digital materials and assist people in dealing with the plethora of information. 
Librarians will increasingly function as facilitators, enablers, and teachers of network 
users.102

                                                 
94 Thorhauge mfl., 1997, 1. Background, context, objectives: the Information Society needs libraries. 
95 Sheppard, 2001, s. 7.  
96 IITF, 1994b, “Libraries and the NII”, s. 84. 
97 Ryynänen, 1998, IV 
98 Ryynänen, 1998, IV.  
99 Sheppard, 2001, s. 3.  
100 Ryynänen, 1998,  J.  
101 IITF, 1994b, s. 84. 
102 IITF, 1994b, s. 84. 
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Bibliotekarien hjälper, assisterar, underlättar och möjliggör för, och lär 
människorna det viktigaste som behövs i informationssamhället; tillgång till 
information och förmågan att hantera den på bästa sätt. Bibliotekarien ska 
fungera som en guide genom informationen, för människor behöver guidning, 
även de som t.ex. har tillräcklig informationsteknologisk utrustning i hemmet, 
de behöver mer än utrustningen, de behöver bibliotekariens kompetens.103 IFLA 
skriver:  

Libraries are needed more than ever in an age in which people and communities 
desperately need to consider alternative points of view and information, to challenge 
the spin doctors and the mass media, to take control of their own destinies and make up 
their own minds.104

Informationssamhället framstår som en farlig period då människor konfronteras 
med situationer som de inte känner till och inte vet hur de ska hantera. De 
måste lära sig eftertänksamhet, att utmana och ta kontroll över sina liv, och 
biblioteket kan bistå dem i detta. Det ser ut att finnas en ond makt som riskerar 
att ta kontrollen annars. Vem är det som tar kontrollen över våra liv? Hos IFLA 
framstår det som om det främst är media och ”spin doctors”.105 Makten i 
samhället ligger hos dem som kan kontrollera informationsflödet och 
informationsinnehållet, därav måste mottagarna av informationen kunna 
hantera den, alla måste tillskansa sig makt över informationen för sitt eget och 
samhällets bästa.  

Den service som biblioteket erbjuder är av viss speciell art: den beskrivs 
bestå av hög kvalitet vad gäller information och hantering av information. Man 
är inriktad på det innehållsmässiga framför infrastruktur. På seminariet i 
Uppsala sade Kay Raseroka från IFLA att man bör ”focus on the content, not 
the pipes” i arbetet med informationssamhället, det räcker inte med 
informationsteknologisk infrastruktur för att informationssamhället ska kunna 
realiseras såsom IFLA vill.106 Denna roll för biblioteket framhävs t.ex. i 
diskussionen kring biblioteket och NII i USA; ”The library community brings 
to the information infrastructure the perspective of information professionals 
from politically neutral institutions”107. Biblioteket kan här tillföra 

                                                 
103 Becker, 1994, Description of libraries. 
104 IFLA, 2003b, s. 3.  
105 En “spin doctor” är en politisk talesman som hjälper politikerna med att ge deras budskap en positiv 
framtoning. Se Nationalencyklopedin, ”Spin”, 
http://www.ne.se/jsp/esse/web_translate.jsp?t_word=spin%20doctor
106 Raseroka, 2003-10-27. Se även IFLA, 2003a, s. 3. 
107 Becker, 1994, Description of libraries. 
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infrastrukturen något, enbart själva informationsteknologin anses inte kunna 
stärka en god samhällsutveckling. Här framhävs också biblioteket som en 
politiskt neutral plats dit alla människor är välkomna och kan stärka sig inför 
mötet med den ökade informationsmängden och ”the spin doctors”. 
Biblioteksmiljön beskrivs också som ”thoughtful”, eftertänksam, en plats för 
utvecklandet av egna idéer och fortbildning.108 Om biblioteksmiljön beskrivs 
som eftertänksam måste det även finnas miljöer som inte är det, det kanske till 
och med är så att ingen annan miljö är så eftertänksam som biblioteket 
(möjligen skolor, men där finns ofta krav på att prestera något och de vänder 
sig till speciella grupper). Biblioteket vill vara oasen för människorna i 
informationssamhället, en plats där informationen tämjs för deras bästa.  

Den speciellt kvalitativa informationen som finns tillgänglig via bibliotek 
beskrivs som ”authoritative”109, information som är av auktoritetsart, rätt sorts 
information som är bättre än annan information. IFLA skriver att ”the content 
[...] needs to be appropriate, authentic, timely and in languages the people 
understand”. Människor behöver kunskap om hur denna information kan nås: 
”searching for the required information and assessing its accuracy are skills 
that need to be acquired”. Denna kunskap ingår i bibliotekets kärn-
verksamhet.110  

Trots att man är enig om att information är bäst om den förädlas till 
kunskap, används begreppen “information” och “kunskap” inte konsekvent 
med dessa betydelser. Ibland är det information som det är viktigt att få tillgång 
till, ibland är det kunskap. Man kallar det nya samhället i varierande grad för 
antingen ”informationssamhället” eller ”kunskapssamhället”. Följande 
ekvivalenskedja kan knytas till elementet Utbildning: 

• Informationskompetens 

• Livslångt lärande 

• Skapa kunskap 

• Biblioteket vägleder 

Ovanstående innebörder är elementet Utbildnings bidrag till biblioteks-
perspektivets diskurs om informationssamhället. När utbildningens betydelse i 
biblioteksperspektivets texter artikuleras utifrån en betydelsefixering där 

                                                 
108 IFLA, 2003a, s. 6. 
109 IFLA, 2003a, s. 6. 
110 IFLA, 2003a, s. 3 
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information framstår som både en hotbild och möjlighet i samhället, ges liksom 
i relation till elementet Demokrati, biblioteket en utökad status och potential 
för informationssamhällets inriktning (alltså den inriktning som biblioteks-
perspektivet förespråkar). Utbildning relateras här främst till informations-
kompetens. Informationen upplevs som hot då den kan komma i alltför stora 
mängder och vara av sämre kvalitet, för detta behövs kompetens i att hantera 
informationen. Samtidigt ses tillgång till information som en viktig möjlighet 
för samhällsmedborgaren. Biblioteksperspektivet ser att information och 
utbildning är något som biblioteket är främst på att erbjuda samhället. 

Information som nodalpunkt 
Nedan visas en sammanställning av de identifierade elementens relation till 
nodalpunkten Information i biblioteksperspektivets diskurs om informations-
samhället. Deras specifika innebörd visas i ekvivalenskedjan. 

Information som nodalpunkt 

Nodalpunkt Element Innebörd (ekvivalenskedja) 
   
Information Demokrati Den goda medborgaren 
  Levnadsstandard 
  Informationstillgång 
  Neutralitet 

Alla är välkomna 
Utveckla kulturliv 

  Kulturarv och identitet 
  Biblioteket tillhandahåller 
Information Utbildning Informationskompetens 
  Livslångt lärande 

Skapa kunskap 
  Biblioteket vägleder 

Vad man kan se i ovanstående tabell är att informationsbegreppet används som 
ett medel för att upprätthålla de viktiga delarna som ingår i den identitet som 
biblioteket tillskrivs i informationssamhället. Diskurser utmärks som bekant av 
att de försöker reducera mångtydigheten hos elementen, och vad som sker när 
informationsbegreppet fungerar som nodalpunkt är att elementen Demokrati 
och Utbildning framstår som fixerade begrepp med specifika innebörder. De 
tre begreppen ”information”, ”kultur” och ”kunskap” är flitigt förekommande i 
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texterna. Grundläggande kan sägas att information ses som något som finns 
överallt och kan lagras i medier (kvantitativ aspekt) och som bör ges tillgång 
till. Ibland ses informationen som användbar bara om den kan ombildas till 
kunskap, och för detta krävs utbildning i informationskompetens (kunskap om 
hur man omvandlar information till kunskap, en kvalitativ aspekt). Kulturen i 
detta förhållande verkar som en god kraft som informationen kan föra med sig. 
Att få tillgång till information blir här viktigt för att det ger tillgång till kultur-
utveckling och kunskap. De ideal som länge präglat folkbiblioteket åter-
kommer i biblioteksperspektivets tal om informationssamhället. IFLA som är 
en internationell organisation, präglas också av de västerländska biblioteks-
idealen. Det dominerande temat är det som behandlar demokratiaspekten, detta 
tema kan ses genomsyra även området Utbildning, då ett fungerande 
demokratiskt samhälle också är målet med utbildning enligt detta perspektiv. 
Sammantaget bildar begreppsfixeringen av de två elementen Demokrati och 
Utbildning biblioteksperspektivets diskurs om informationssamhället, och 
främst åsikter om detta samhälles önskvärda utveckling i framtiden. 
Biblioteksperspektivets hållning i denna fråga kommer ytterligare undersökas 
och accentueras i följande analysdel där detta perspektiv jämförs med EU och 
USA. 

Del 2: Olika perspektiv på informationssamhället 
I denna analysdel undersöks synen på informationens betydelse och funktion i 
samhället genom att jämföra de tre analysområdena biblioteket, EU och USA. 
Här kommer de analysdokument som rör informationssamhället ur EU:s och 
USA:s perspektiv in (se s. 26). Utgångspunkten i denna analysdel är att under-
söka vilka konflikter som finns angående hur utvecklingen mot informations-
samhället ska bedrivas. Därav undersöks konkurrerande diskurser och den 
kamp som bedrivs mellan diskurserna om att få definiera informations-
samhället och dess verklighet. Genomgående för analysen kommer att vara hur 
perspektiven använder informationsbegreppet som en motor i utvecklingen mot 
ett informationssamhälle, att informationen tillskrivs en viss utvecklings-
potential, fast på olika sätt. Dessa sätt visar hur man tar fasta på informationens 
betydelse i samhället och hur man gör för att befästa den, vilket visar vilken 
politik kring informationssamhället som bedrivs. Därav står begreppet 
Samhällsutveckling som nodalpunkt i respektive diskurs, och samhälls-
utveckling kan även ses som det sammanhang vari denna analysdel befinner 
sig. Informationsbegreppet används som flytande signifikant mellan de 
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konkurrerande diskurserna. Analysen i denna del är uppdelad i fem områden 
som jag identifierat som centrala inom diskussionerna som omger 
informationssamhället. I Informationsteknologi börjar analysen med en inblick 
i hur man ser på informationssamhällets uppkomst via den nya teknologin. 
Därefter tas informationsbegreppet upp inom områden jag valt att kalla 
Informationstillgång och -användning, Informationsekonomin, Information 
som handelsvara och Informationsklyftor. 

Informationsteknologi 
Inom EU är informationssamhället ett särskilt avskiljt verksamhetsområde som 
prioriteras. Arbetet med att försöka formulera mål kring informationssamhället 
började under slutet av 1980-talet och fortsatte på allvar under hela 90-talet och 
än idag. 1987 utarbetade Europeiska kommissionen en programförklaring för 
liberaliseringen av EU:s telekommarknad, vilken beskrivs som en milstolpe på 
färden mot informationssamhället.111  Den första större rapporten i anknytning 
till informationssamhället, den s.k. Bangemannrapporten, kom 1994 och 
betonade vikten av att utveckla och investera i IKT för ekonomisk tillväxt och 
god konkurrens. Det var också i den rapporten som EU för första gången 
officiellt började använda begreppet informationssamhället (Information 
Society).112 EU har sedan dess definierat informationssamhället med hjälp av 
teknologiska argument. Teknologin beskrivs här som en kraft som bidrar till en 
mer fredlig, framgångsrik och rättvis värld:  

In this society new technologies, in particular information and communications 
technologies (ICTs) become an essential tool, accessible to all, for the attainment of a 
more peaceful, prosperous and just world based upon our common humanity in all its 
diversity.113

I USA började man också under tidigt 1990-tal behandla det kommande 
informationssamhället via undersökningar, rapporter och bildandet av IITF. 
Under den dåvarande presidenten Bill Clintons administration påbörjades ett 
arbete som inriktade sig på ”the National Information Infrastructure” (NII), den 

                                                 
111 EUROPA. Europeiska Unionens verksamhetsområden. Informationssamhället, 
http://europa.eu.int/pol/infso/overview_sv.htm 
112 Press Releases of European Institutions, 2003, Commissioner Liikanen Underlines the Need for a 
Common Vision Shared by Nations Worldwide at the World Summit on the Information Society. 
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/1574|0|RAPID&lg=EN&di
splay 
113 European Union (EU), Cover Letter to the EU Contribution to the Draft Declaration of Principles and 
on the Draft Action Plan in a Summary, s. 3, http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/c/S03-
WSISPC3-C-0074!!PDF-E.pdf  
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informationsteknologiska infrastrukturen i USA. Denna infrastruktur beskrivs 
som: 

[…] a seamless web of communications networks, computers, databases, and consumer 
electronics that will put vast amounts of information at users' fingertips. Development 
of the NII can help unleash an information revolution that will change forever the way 
people live, work, and interact with each other.114

Man ser samhällets förändring som präglad av en ökad mängd information, och 
denna ökade mängd beror på att det finns infrastruktur som bär den med sig 
och sprider den. USA ser den nya informations- och kommunikations-
teknologin som en avgörande faktor för samhällets ekonomiska och sociala 
utveckling.115 Ett begrepp som nu började användas var ”information 
superhighway”, en metafor där den informationsteknologiska infrastrukturen 
liknas vid en motorväg med höga hastigheter.  

Teknologins kraft att reformera samhället syns även hos biblioteket, och 
tillgången till informationsteknologisk infrastruktur ses som nödvändig för att 
alla ska kunna ta del av informationssamhället: 

Providing access and strengthening the technical position of libraries offers a strong 
possibility for providing equitable access.116

Education of the leaders in the library community could strengthen the technological 
knowledge of librarians so that they are able to employ the technology optimally and 
train others to do the same.117   

Kunskaper om informationsteknologi är för biblioteksperspektivet viktigt för 
att främja den jämlika tillgången till information, alla måste kunna tillskansa 
sig information via de nya vägar som bär den med sig. Sheppard konstaterar att 
”ensuring that all Americans have access to technology is the civil rights 
challenge of this millennium”.118 Informationsteknologins potential för 
samlingarna tillerkänns, ibland så tillvida att man har visioner om bibliotek 
som i framtiden är helt digitala (s.k. ”virtual libraries”). Digitalisering av 

                                                 
114 IITF, 1994c, The National Information Infrastructure. Agenda for Action, Executive Summary. 
http://www.ibiblio.org/nii/NII-Executive-Summary.html 
115 United States of America (USA), 2003, Comments on the March 21st Version of the WSIS Draft 
Declaration and Action Plan, s. 1, http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc3/c/S03-WSISPC3-C-
0047!!PDF-E.pdf  
116 IITF, 1994b, s. 97. 
117 IITF, 1994b, s. 97. 
118 Sheppard, 2001, s. 9, refererar William E. Kennard. 
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samlingarna ses i vissa texter som den ultimata lösningen för bevaring av 
materialet och att tidigare svårtillgängliga samlingar kan öppnas upp:  

The ability of digital libraries to store and share knowledge, history, and culture will be 
central to the success of the NII […] libraries are beginning to convert their paper and 
analog collections to machine-readable formats for both preservation and spatial 
reasons.119

Biblioteksperspektivets förhållande till NII vill inte bara se informations-
teknologin som något som t.ex. enbart förändrar förutsättningarna inom 
handeln och människors arbetsvillkor, den kan även gynna bibliotekets 
verksamhetsområden; teknologin är viktig för att bevara kunskap, historia och 
kultur enligt citatet ovan. Genom teknologin kan biblioteket nå fler användare, 
nya användare och användare som inte kan ta sig till biblioteket. Teknologin 
blir ett hjälpmedel för informationstillgången. Det finns en stark tro på tekno-
logins förändringskraft för biblioteket; ”The ‘Library without Walls’, once a 
dream is now emerging as a reality”.120 Ett bibliotek utan väggar är det virtuella 
biblioteket, där samlingarna är vidsträckta och lättåtkomliga. En röst bland 
analysdokumenten är skeptisk mot de stora förhoppningarna till teknologin; 
”Digitization is not a panacea for preservation” uttalas bland bibliotekssektorns 
kommentarer till ”Libraries and the NII”.121 Skepsisen baseras på det faktum att 
informationsteknologin ständigt förändras och att samlingarna måste kunna 
följa med i förändringarna för att kunna bevaras för framtiden. Informations-
teknologin ser även ut att kunna ge biblioteken en ny status i samhället enligt 
texterna. Det innebär att man anser att informationsteknologin har status i 
samhället och att biblioteket i sitt nuvarande läge inte har det: 

Libraries are a meeting point for many processes and phenomena relating to the 
information society, although they are still underestimated at present. The substantive 
impact of libraries makes itself felt more widely than might be assumed on the basis of 
their financial volume. Libraries will be more central to the information society than 
they were to industrial society, a status which they will attain partly in the form of 
virtual libraries.122  

Med utgångspunkt i teorierna om informationssamhället kan man se att det är 
den teknologiska determinismen som präglar synen på informationssamhället. 
Informationssamhället antas i alla tre analysområden ha uppkommit via ut-

                                                 
119 IITF, 1994b, s. 83.  
120 IFLA, 2003b, s. 6.  
121 Becker, 1994, Preservation. 
122 Ryynänen, 1994, III.  
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veckling av ny teknologi, det är förekomsten av IKT som övergripande 
definierar informationssamhället. Teknologin är det som i sin tur gjort att det 
idag finns mer information i omlopp än tidigare. Biblioteksperspektivets för-
hållande till teknologin är dock inte lika entydig som hos EU och USA, vilket 
t.ex. visats i elementet Utbildning (se främst s. 37). 

Informationstillgång och -användning 
I den första delanalysen beskrevs tillgång till information som en viktig del av 
det informationssamhälle som biblioteksperspektivet vill forma. Information är 
för biblioteket en förutsättning för demokrati och utbildning. I detta avsnitt ser 
jag närmare på biblioteksperspektivets uppfattning om informationstillgång, 
där det poängteras att tillgången ska vara jämlik för alla individer i samhället 
och att det kan ses som en rättighet att få tillgång och kunna använda 
information fritt. Denna uppfattning delar inte EU och USA fullt ut.  

Rättigheten till jämlik informationstillgång och -användning är för 
biblioteket en grundpelare i människans utveckling som person och i samhället. 
Alla behöver information, hela samhället behöver tillgång till information:  

Among the Core Values of IFLA, as set out in our Statutes, are: […] The belief that 
people, communities and organizations need universal and equitable access to 
information, ideas and works of imagination for their social, educational, cultural, 
democratic and economic well-being.123  

In the United States, libraries have served as information "equalizers" or providers of 
equal access for all.124

Eftersom nyttig information och bra informationshantering är nödvändigt för 
en positiv utveckling inom en rad olika områden i samhället, är det hos 
biblioteksperspektivet önskvärt att tillgången till information är fri för 
individen:  

The possession and mastery of information promote[s] economic, social and cultural 
integration and whereas therefore it is appropriate to organize and guarantee free access 
to information for the citizen.125

                                                 
123 IFLA, 2003a, s. 1. 
124 IITF, 1994b, s. 83.  
125 Ryynänen, 1998, A.  
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Biblioteksperspektivet vill göra det som man tror är det bästa för individen och 
samhället, därav förespråkas fri information. Den fria informationstillgången 
ses som en betydelsefull kraft för den positiva samhällsutvecklingen: 

Reading print and electronic documents whether for business or pleasure, is fundamental 
for any society in the modern world. It is the foundation of democracy, capacity 
building, and modernization. It is an important method for development as it offers 
visions and dreams, learning, skills and a creative impetus to the individual. In order to 
protect the world against ignorance, disease and poverty access to information via 
libraries is essential.126

Informationstillgången har kraft att utveckla samhället, modernisera det, 
upprätthålla demokrati och den erbjuder människorna verktyg för ett gott liv, 
den kan till och med beskydda världen, och det är biblioteket som gör till-
gången möjlig.   

När EU uttrycker sin syn på informationens betydelse i samhället åter-
kommer idéerna om demokrati, kulturutveckling och lärande som grund-
läggande för utveckling såväl för individen som för samhället i stort, tillgång 
till information är viktigt för EU; ”We recognize that knowledge, information 
and communication are at the core of human progress, endeavour, and well-
being […]”.127 Det nya samhället ska enligt EU kännetecknas av att 
”information and knowledge are disseminated and utilized by all people to 
achieve their full potential”.128 Information och kunskap ses som viktiga 
utvecklingsfaktorer för individen och samhället som helhet. Inom EU så åter-
kommer de inom biblioteksperspektivet ofta använda begreppen informations-
kompetens och livslångt lärande: 

All people must be enabled to acquire the necessary skills in order to participate 
actively in, and understand, the Information Society and knowledge economy thus 
benefiting fully from the possibilities they offer. In doing that such education principles 
as information literacy and life-long learning should be considered.129  

EU efterlyser strategier som kan stödja informationskompetensen och det livs-
långa lärandet, dessa två definieras som ”the new human capacity needs”, alltså 
nya behov som uppstått i samband med informationssamhället. EU säger 
vidare att man bör eftersöka att bygga upp kapacitet inom olika institutioner för 

                                                 
126 IFLA, 2003b, s. 8.  
127 EU, 2003, s. 3.  
128 EU, 2003, s. 3. 
129 EU, 2003, s. 5. 
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att samla in, organisera, lagra och dela information och kunskap.130 Detta 
uttalande skulle ur biblioteksperspektivet kunna ses som att EU vill att det 
inom varje institution eller företag ska finnas ett fungerande bibliotek, EU 
nämner dock inte bibliotek i relation till detta uttalande.   

USA ser också tillgång till information som en potential för samhället, och 
gör detta genom att propagera för välutbyggd informationsteknologisk infra-
struktur för att informationen ska bli mer tillgänglig:  

Access to information requires an environment that promotes the creation of knowledge 
and ideas. The realization of the digital opportunities afforded by the information 
society can contribute to a better life for all citizens through the promotion of 
democracy, transparency, accountability and good governance.131

Här sägs att tillgången till information beror på att någon tillverkar 
information; ”access requires creation”. Informationstillgången ska främst till-
godoses genom digitalisering av information. Vad dessa ”digital opportunities” 
egentligen innebär preciseras ej, men genom läsning av dokumentet som helhet 
samt WSIS Draft Plan of Action kan man se att det troligen syftar på s.k. ”e-
strategies”. De är olika strategier som WSIS vill att nationer ska ta till för att 
implementera informationsteknologin i samhället inom en rad områden.132  De 
områdena kan vara e-government (bl.a. utökad kontakt med politiker via 
Internet), e-business (bl.a. utökad användning av informationsteknologi bland 
företag) och e-health (bl.a. samordning och spridning av medicinsk kunskap). 
Genom att hävda att det är vissa tjänster som färdas via de tekniska 
möjligheterna som är viktiga för utvecklingen sägs egentligen att det är tekno-
login och dess tjänster som är de centrala utvecklingsfaktorerna och inte 
informationen eller kunskapen i sig. Informationen behöver för USA:s del inte 
bli helt tillgänglig, då man t.ex. inom sjukvårdsområdet inte ser tillgången till 
information som en mänsklig rättighet, vilket föreslagits i WSIS-dokumenten. 
Det verkar som om det är en tillräcklig rättighet att alla har rätt att söka sig 
information, men det är inte alls säkert att man har rätt att få tillgång till den, 
utan att t.ex. betala, det är ingen ”basic right”: 

E-health services may serve to facilitate access to health care information and services. 
We note that Article 25 of the UDHR states “everyone has the right to a standard of living 
adequate for the health and well-being of himself and of his family, including … medical 

                                                 
130 EU, 2003, s. 5.  
131 USA, 2003, s. 1.  
132 WSIS Sub Committee 2, 2003, Draft Plan of Action, s. 8, http://www.itu.int/dms_pub/itu-
s/md/03/wsispc3/doc/S03-WSISPC3-DOC-0010!A2-R1!PDF-E.pdf 
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care….”. We support the freedom of everyone to seek healthcare services and 
information. However, the United States disagrees with the statement that “access to 
healthcare information and services is a basic right,” which goes beyond rights 
established under existing human rights treaties.133

Det kan konstateras att man ur alla tre perspektiv tillerkänner informationen en 
betydande utvecklingspotential för samhället; samhället blir mer demokratiskt 
och öppet och levnadsstandarden höjs genom att människorna kan fritt söka 
och få tillgång till den information de behöver. Detta gäller dock enbart om 
informationen används på rätt sätt. Även om informationen ska vara tillgänglig 
och fri för envar att eftersöka, krävs att man tar ansvar för användandet. Detta 
betonas på olika sätt hos alla tre, man vill förhindra att informationen används 
för dåliga syften. Inom EU och USA talas om att utveckla en kultur för 
främjandet av internationell ”cyber security”. De vill förhindra ”malicious 
activity”134 och ”criminal and terrorist purposes”135. USA skriver:  

The United States supports the right of everyone to freedom of opinion and expression, 
including freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 
information and ideas through any media regardless of frontiers, as set forth in Article 19 
of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). We acknowledge that the 
exercise of this right carries certain duties and responsibilities and that it may be 
subject to certain restrictions, as provided by law in accordance with Article 19 of the 
International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR).136

Informationsrättigheterna erkänns, men de kan om nödvändigt bli utsatta för 
restriktioner. Det preciseras inte någonstans vilka säkerhetshoten och de dåliga 
syftena kan vara – men det kan vara nödvändigt att göra det för att inte 
användning med goda syften ska stryka på foten. Hur vet man när 
restriktionerna ska gälla över rättigheterna? Restriktioner kan vara nödvändiga, 
men att inte värna rätten till information ser man ur biblioteksperspektiv all-
varligt på, då tillgången på information närmast ses som en mänsklig rättighet: 

Whilst we agree that the danger exists that ICTs may be used for criminal or terrorist 
activities, we urge caution to avoid unnecessarily infringement of civil liberties by the 
introduction of laws which curtail the legitimate rights to access to information of 
innocent citizens or which, of themselves, may promote social division.137

                                                 
133 USA, 2003, s. 5.  
134 USA, 2003, s. 4.  
135 EU 2003, s. 8.  
136 USA 2003, s. 5. 
137 IFLA, 2003a, s. 5.  
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Biblioteksperspektivet intar ett användarperspektiv i frågan, och ser till 
individernas rättigheter. Man talar om ”innocent citizens”. Är dessa de som 
biblioteket vänder sig till, som har potential att bli ”good citizens”? IFLA 
påpekar att sedan terrorattackerna i USA den 11 september 2001 har dessa 
rättigheter inskränkts på olika sätt, genom att bibliotek tvingats lämna ut 
uppgifter om vem som lånar vilka böcker och vilka Internetsidor som 
besökts.138 Det är en svår balansgång som måste genomföras – hur ska man 
tillgodose allas rätt till information samtidigt som man ska försöka förhindra 
tillgången till farlig eller fel information? Hur förhindras ”fel” användning och 
utveckling?  

Informationsekonomin 
Informationens och kunskapens nya ställning som den främsta resursen i 
samhällsekonomin har helt och hållet anammats av såväl EU som USA. 
Satsningar på informationsekonomin antas leda till ökad ekonomisk tillväxt 
och levnadsstandard. Gemensamt för de två är att satsningarna främst riktas 
mot informationsteknologins område, där finns välbetalda arbeten och det är 
via tekniken som informationstjänsterna färdas. Detta ska ske på en privat 
marknad: 

Information is one of the nation's most critical economic resources, for service industries 
as well as manufacturing, for economic as well as national security. By one estimate, two- 
thirds of U.S. workers are in information-related jobs, and the rest are in industries that 
rely heavily on information. In an era of global markets and global competition, the 
technologies to create, manipulate, manage and use information are of strategic 
importance for the United States. Those technologies will help U.S. businesses remain 
competitive and create challenging, high-paying jobs. They also will fuel economic 
growth which, in turn, will generate a steadily-increasing standard of living for all 
Americans.139     

Information ses som en viktig resurs för samhällsekonomin i USA, och 
informationsteknologin blir även den viktig för att den för med sig information. 
Detta fastslogs redan 1994 i och med arbetet med NII. Huvudsyftet i slutändan 
är ekonomisk tillväxt.   

EU har lanserat en handlingsplan kallad eEurope. Ett informations-
samhälle för alla, där det i inledningen fastställs att den syftar till att ”ge alla 
möjlighet att delta i det globala informationssamhället” och att göra Europa till 

                                                 
138 IFLA, 2003a, s. 6. 
139 IITF, 1994a,Tab B, The Promise of the NII.   
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en ”kunskapsbaserad ekonomi”.140 Här tas inte ställning till vad som egentligen 
är skillnaden mellan information och kunskap. Samhället är ett informations-
samhälle, medan ekonomin är inriktad på kunskap. Kunskapsekonomins 
blomstring ska realiseras genom stark bredbandsinfrastruktur. Dokumentet är 
helt och hållet inriktat på att underlätta för handel och ekonomi, och det är den 
privata marknaden som ska se till att alla får adekvat tillgång till 
informationssamhället: 

 [T]yngdpunkten för eEurope 2005 [har] lagts på följande: att främja tjänster, 
tillämpningar och innehåll som skapar nya marknader, sänker kostnaderna och på sikt 
ökar produktiviteten i hela ekonomin. Det är framför allt marknadens uppgift att ut-
veckla innehåll, tjänster och tillämpningar och upprätta den underliggande infrastrukturen. 
Därför kommer handlingsplanen att inriktas på områden där offentlig politik kan ge ett 
mervärde och bidra till att skapa en gynnsam miljö för privata investeringar.141

USA fokuserar starkt på förhållandena inom den privata ekonomiska 
marknaden i sitt svar på WSIS Draft Plan of Action och Draft Declaration of 
Principles: 

First, the WSIS should encourage governments to focus on creating, within their own 
nations, the appropriate legal, regulatory, and policy environment that encourages 
privatization, competition, liberalization and intellectual property protection and 
enforcement. The development of and access to basic telecommunication services and 
content is the next step.142

Den ekonomiska marknadens behov kommer i första hand, sedan allmänhetens 
tillgång till informationsteknologisk infrastruktur. Kunskaper i att kunna 
hantera information på det sättet som biblioteket vill, t.ex. via informations-
kompetens, har ingen plats alls. IFLA tror ej på marknadens förmåga att ge 
infrastruktur åt alla: 

We think that it is unrealistic to expect that the necessary investment in the deployment 
of infrastructures and the development of new services will come entirely, or even mainly, 
as a result of favourable market conditions. Especially, but not exclusively, in the 
developing countries, there will be a need for significant investment in the provision of 
infrastructure by the public sector to ensure equitable access.143

                                                 
140 Europeiska gemenskapernas kommission. Generaldirektoratet för informationssamhället, 2002, 
eEurope2005. Ett informationssamhälle för alla. En handlingsplan inför Europeiska rådet i Sevilla den 
21-22 juni 2002, s. 1, 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/news_library/documents/eeurope2005/eeurope200
5_sv.pdf 
141 Europeiska gemenskapernas kommission, 2002, s. 6.  
142 USA, 2003, s. 1. 
143 IFLA, 2003a, s. 5.  
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Varför ser IFLA privat investering som otillräckligt och orealistiskt? Vid 
privata investeringar finns vinstsyften bakom, och IFLA tror inte att det ger 
någon ekonomisk vinst att erbjuda fri tillgång till information. Det framgår 
tydligt att man i de analyserade dokumenten inte ser biblioteken som en del av 
det kommersiella samhället, men man inser att samhället präglas av marknads-
ekonomiska krafter på alltfler områden. Det framstår dock inte som något för 
biblioteken, de betraktas istället som en oas där medborgarna slipper bli utsatta 
för kommersiella påtryckningar: 

Public libraries […] offer a thoughtful environment where people can learn new skills 
and take time to find the information they require. They are not under pressure to buy 
products or to conform to a particular point of view.144

Biblioteket ses här som motsatsen till det kommersiella, biblioteket är efter-
tänksamt till skillnad från den påtryckande marknaden utanför.  

As knowledge becomes an increasingly important factor in production, it becomes 
apparent that its dissemination is beneficial to society and that it is worth investing public 
funds in it […] In some fields library services can be placed on a commercial footing, but 
this is a marginal phenomenon and does not apply to all libraries.145

Bibliotek bör enligt ovanstående citat inte drivas på kommersiell bas, för det 
finns speciella ideal som hindrar detta. Man kan ändå se att det pågår en 
successiv förändring mot mer marknadsmässiga metoder inom biblioteks-
sektorn, såsom beskrivits under rubriken Samhällsförändring ovan. Motståndet 
mot det kommersiella finns dock kvar. Här förordas för biblioteket en roll att 
uppfylla istället för den privata och kommersiella marknaden, där denna 
marknad inte är stark och för grupper som inte kan göra sig hörda där: 

Governments at all levels must help fund those areas that are not being addressed by the 
marketplace, but which nonetheless provide an overall social benefit. This would 
include, but not be limited to, the digitizing of certain collections, the provision and main-
tenance of access through libraries, and the education of and provision of access to 
underserved groups.146

Att biblioteket som institution inte primärt har med ekonomi att göra under-
stryker Ryynänen. Hon menar att biblioteket har en roll att fylla i informations-
samhället som har med demokrati och kultur att göra, när hon propagerar för 
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att Europaparlamentet ska anta hennes rapport om bibliotek, som om t.ex. 
ekonomi och demokrati vore varandras motsatser:  

The European model of the information society requires account to be taken not only of 
economic and technological factors but also of the democratic, social and cultural 
dimensions of the development of the information society.147

I enlighet med det livslånga lärandet som beskrivits ovan i den första analys-
delen föredrar biblioteket att se mer till hur människan kan stärka sin egen 
förmåga att hantera det nya samhället, t.ex. genom att tillskansa sig 
informationskompetens och därmed hitta rätt information, än att enbart få till-
gång till infrastruktur via den privata marknaden. 

Om informationen ska ha en betydande ställning inom samhällsekonomin 
måste informationen betraktas som handelsvara. Huruvida man betraktar 
informationen som handelsvara eller ej så följer ett agerande och förhållande 
till informationen därefter.  

Information som handelsvara 
Upphovsrättslagstiftningen anses av biblioteken som en fråga av stor betydelse 
för informationsanvändning och informationstillgång. Inom biblioteks-
perspektivet är man orolig för att lagstiftningen kring upphovsrätt för 
elektroniskt material ska inskränka allmänhetens fria tillgång till information 
till förmån för den kommersiella marknaden. Upphovsrättslagstiftning har 
funnits länge, och är en av förutsättningarna för att information ska kunna 
betraktas som handelsvara.148 Det nya nu är att informationen tillmäts en så stor 
roll för samhällsutvecklingen, och därav kan upphovsrättslagstiftningen ses 
som ett hinder för den fria tillgången på information: 

Libraries and librarians are anxious to assume their place in this electronic world, but 
basic issues must be addressed. These issues include copyright licensing schemes, 
collective rights administration and guidelines for fair use in an electronic environment 
[…].149

Man har identifierat en plats i informationssamhället för biblioteket. Platsen 
ska biblioteket få genom att erbjuda fri tillgång till information och då är ”fair 
use” viktigt, alltså att individen ska ha en möjlighet att få jämlik och rättvis 
tillgång till information. Då får inte tillgången urholkas till förmån för det 
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kommersiella. Biblioteket värnar om informationsanvändarna i upphovsrätts-
frågan:  

Libraries consider that members of the public should continue to have the right to read 
on the screen and to browse in electronic libraries and archives just as freely as they can 
now read books. However, in this respect the proposal for a Directive [on copyright] 
renders library and archive services dependent on any licences which may be granted by 
the right-holder. Yet the right to knowledge must not be subject to license [...]150

Ovanstående text av Ryynänen kan jämföras med datahackeretiken: kunskap 
ska inte ägas. IFLA har haft ett nära samarbete med International Publishers 
Association (IPA) inför WSIS, och poängterar att man på intet sätt vill hindra 
det kreativa skapandet av information via olika medier samt att upphovs-
makarens rättigheter också är viktiga. IFLA och IPA tog tillsammans fram ett 
dokument inför WSIS där den gemensamma synpunkten om balans mellan 
informationsanvändare och –skapare fördes fram. Det är främst när det handlar 
om de elektroniska publikationerna som man är rädd att balansen rubbas:  

We wholeheartedly agree that there should be an “equitable balance between intellectual 
property rights and the needs of the users of information.” We are concerned, however, 
that various developments in intellectual property, and particularly in relation to 
electronic publications suggest that this balance could easily be skewed against the 
interests of users.151

USA har tagit fasta på vikten av att värna om de rättigheter som upphovs-
makaren har i detta förhållande, det är skapandet som poängteras. USA anser 
redan att balansen mellan skapare och användare finns och att den inte behöver 
justeras för användarnas del, snarare skärpas till förmån för upphovsrätts-
innehavaren:  

The Declaration of Principles and Plan of Action must recognize intellectual property 
as a vital component of the Information Society. Existing international intellectual 
property agreements provide a valuable mechanism through which to protect intellectual 
investment and encourage the creation and dissemination of works. These agreements 
encompass and reflect a balance between the interests of owners and users of 
intellectual property. Indeed, this balance is struck so that owners and creators are 
encouraged to develop and disseminate their works to the public for broader use.152
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Även EU anser att en balans mellan ägare och användare av information ska 
upprätthållas, men markerar det inte lika tydligt som på olika ställen i USA:s 
WSIS-dokument. Istället nämns upphovsrättsliga frågor mer i det förbigående, 
t.ex. vid en punkt som handlar om att utveckla ett rikt kulturliv på lokalnivå:  

Creativity and the creation, processing, dissemination and preservation of local content 
should be encouraged through an adequate balance between intellectual property rights 
and public interest.153

En viktig fråga inom den globala politiken kring informationssamhället som 
berör information som handelsvara är hur Internet ska förvaltas och 
administreras. Enligt svenska Post- och telestyrelsen (PTS) är de viktigaste 
resurserna för ett fungerande Internet bl.a. namnrymden för det globala 
domännamnssystemet, IP-adresser och olika parametrar inom Internets logiska 
infrastruktur. Dessa viktiga funktioner förvaltas för närvarande främst via 
aktörer med anknytning till USA:s regering (särskilt Department of Commerce, 
handelsdepartementet) och företag i USA. Detta förklaras med att Internet haft 
sitt ursprung i USA.154 USA vill ha fortsatt privat förvaltning på det området: 

The United States believes that Internet infrastructure and services should be market-
driven and that Internet interconnection agreements should continue to be negotiated on 
a private, commercial basis. We object to the statement “guidelines on Internet con-
tracts should be established and existing contracts for Internet traffic renegotiated” (para-
graph 15 of the draft Action Plan).155

EU vill här se ett internationellt samarbete mellan länder och den privata 
sektorn: 

The international management of the Internet should be democratic, multilateral and 
transparent. It should secure a fair distribution of resources, facilitate access for all 
and ensure a stable and secure functioning of the Internet. It should respect geographical 
diversity and ensure representativeness through the participation of all interested 
States, of civil society and the private sector, with due respect to their legitimate 
interests.156

EU eftersträvar en demokratisk, multilateral och transparent förvaltning av 
Internet. Upplever man inom EU att så inte är fallet nu? Det multilaterala inne-
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bär att en viss överenskommelse ska infatta flera än två olika parter, speciellt 
vad gäller länder emellan. EU vill att fler parter ska representeras i hand-
havandet av Internet, då Internet är en global företeelse. Skillnader i politiken 
kring informationssamhället ses även i frågan om ”open source software” 
(öppen programvara och öppen källkod). ”Open source software” är program 
som är gratis att använda och på egen hand vidareutveckla, t.ex. operativ-
systemen Unix och Linux och webbskriptspråket PHP.157 EU ser dessa program 
och användandet av ”open standards” som viktiga i informationssamhället: 

Everyone has the right to freedom of opinion and expression including the freedom to 
seek, receive and impart information and ideas. The sharing and strengthening of global 
knowledge for development can be enhanced by removing barriers to equitable access 
to information for educational, scientific, economic, social, political and cultural 
activities and by easing access to public domain information and promoting the use of 
open standards and open source software.158

Open standards and open source software are basic elements in the development of a more 
affordable access to ICTs.159

USA anser inte att ”open source software” ska ha en central roll i 
fortskridandet av informationssamhället: 

The United States recognizes that open source software can contribute to increased 
access and diversity of choice but it is only one of many possible models for the 
development of software. The WSIS documents should not promote one over the 
other (i.e. open source vs. proprietary), but should instead foster the availability of 
diverse alternatives and the freedom to choose among those alternatives. In short, the 
WSIS should remain neutral with respect to different technologies and modes of 
technology development.160

Frågan om open source kan ses som ett eget perspektiv och har nära samband 
med datahackeretiken. Open source-perspektivet utgår från specifik ideologi 
och härrör ur den datahackerkultur som utvecklades på universitet i USA under 
1960-70-talen, vilken formade idéer om motstånd mot kommersialism och 
styre ovanifrån. Det finns inom perspektivet ingen stark äganderättsprincip och 
datahackerkulturen präglas istället av en gåvokultur som innebär att program 
delas mellan individerna; det är vad man ger bort som ger status och makt, det 
visar att man har framgång och gott rykte genom att man delar med sig av sina 
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kunskaper till andras nytta.161 I USA:s WSIS-dokument talas om open source 
som en av flera olika modeller av mjukvara, och man förbiser meningen med 
open source-perspektivet genom att säga att alla ska ha rätt att välja vad man 
vill ha för mjukvara. USA försöker avdramatisera den laddade frågan och att 
hävda att WSIS ska inta en neutral position i detta förhållande, som enligt USA 
mest berör olika teknologiska verktyg. Vissa forskare anser att förespråkarna 
för open source-perspektivet enbart är politiskt och ekonomiskt 
marginaliserade grupper i förhållande till motståndarna, även hela länder kan 
anses marginaliserade, det beror på vad man jämför med.162 Denna teori 
stämmer in på förhållandet mellan EU och USA i frågan om administrationen 
av Internet och användandet av programvaror; USA har ett övertag på dessa 
områden i förhållande till EU. USA har det yttersta ansvaret för förvaltningen 
av Internet och Microsoft Corporation som är det ledande mjukvaruföretaget i 
världen är ett amerikanskt företag. EU blir i detta förhållande marginaliserat till 
USA.  

Från IFLA:s sida har man valt att inte kommentera till WSIS vare sig 
administrationen av Internet eller användandet av gratisprogram. Anledningen 
till att jag valt att redovisa EU:s och USA:s ståndpunkter i dessa frågor är att de 
har betydelse för att visa på skillnaderna i deras politik och synen på 
information. Biblioteksperspektivet tenderar dock i stort att sympatisera med 
denna sorts etik som behandlar fri information, och befinner sig i den frågan i 
ett marginaliserat läge i förhållande till både EU och USA. Att informationen 
alltmer börjar tillhandahållas på marknadens villkor leder in på ett annat om-
råde som fått stort utrymme i talet om informationssamhället, nämligen 
informationsklyftorna.  

Informationsklyftor 
Informationstillgången anses kunna snedvridas bort från det jämlika, där det 
kan uppstå informationsklyftor och digitala klyftor (”digital divide”) mellan 
människor i samhället. Vissa människor kan få tillgång till information och 
informationsteknologi medan andra inte kan det, det behövs ”equal, ready and 
equitable access”.163 Att ha rätt kunskaper i hur man använder information 
anses också viktigt för att överbrygga klyftan, man behöver informations-
kompetens. De som blir offer för klyftan anses ej kunna delta i samhället 
ordentligt eller utnyttja sin fulla potential utan informationstillgång och 
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informationskompetens. Denna föreställning är väl utbredd inom biblioteks-
perspektivet: 

The Information Society will offer new opportunities for prosperity and will allow 
citizens to take a more active role in society. However, a widening gap between the 
information rich and the information poor could well result in social tension.164

IFLA poängterar starkt att alla i samhället, “the world community”, ska ta 
ansvar för klyftan, och fortsätter den vanligt förekommande linjen där 
biblioteket är förkämpe för samhällets svagare grupper: 

We believe that the World Summit on the Information Society is a major opportunity for 
the world community to harness the potential of information and communications 
technologies to tackle the digital divide and provide equitable access to information, 
inspiration and knowledge. In doing so, the disadvantages commonly suffered by those 
in rural areas, least developed countries and those with disabilities, low incomes, deprived 
of education and training and other under-served groups may be overcome.165

Det är inte bara bristen på informationsteknologi som kan orsaka klyftan, att 
teknologin faktiskt behövs, teknologin ter sig också som ett hot då den 
information den för med sig uppfattas som okontrollerad för den som inte har 
de rätta kunskaperna. Informationen kan göra skada om den kommer i alltför 
stora mängder och om den inte används på ett positivt och samhällsnyttigt sätt 
(vilket bl.a. visats inom temat Utbildning ovan). Informationen kan även anta 
formen av desinformation. Utbildning i informationskompetens blir därav 
viktigt: 

The specter of information "have-nots" in the midst of the wealth of NII information must 
be averted. Access and education are two key ways to increase the probability that the 
number of the information "have-nots" will be reduced. […] What institutions will act as 
gateways for those not having access or technical knowledge sufficient to make use of the 
NII? Isn't this the emerging role of libraries?166

Biblioteket tar i mångt och mycket på sig rollen som beskyddare för de mindre 
bemedlade i samhället, biblioteket är ett ”safety net for the public” vad gäller 
tillgång till information.167 Genom att fungera som en institution öppen för alla, 
som ger den rätta servicen i informationssamhället, ser till de behov av lärande 
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som finns och överbrygga informationsklyftan kan biblioteket rusta 
medborgarna för utveckling och framtid: 

All libraries should pay special attention to bridging the gap between the information 
rich and the information poor. This would include initiating concrete initiatives to help 
overcoming access barriers such as poverty, illiteracy and disability.168

IFLA hävdar ovan att det ingår i bibliotekets uppgift att överbrygga 
informationsklyftan, biblioteket ska värna om människorna i samhället. En röst 
motsätter sig ett alltför stort fokus på folkbiblioteket som undergörare i kampen 
mot klyftan. Det är i Libraries and the NII. Summary of Comments som man 
anser att folkbiblioteket har fått alltför stor plats i förhållande till andra sorters 
bibliotek, t.ex. specialbibliotek och forskningsbibliotek, och även andra 
institutioner i samhället: 

Caution is advised in defining the role of the public library: those who can afford to pay 
for information will do so; the vision of the NII is that everyone else will be brought to 
the door of the public library, which is already underfunded and understaffed.169

Klyftan som blivit en viktig del i den övergripande diskursen om informations-
samhället har bara ett mycket litet utrymme i de dokument som EU och USA 
har representerade i den här analysen. EU tillerkänner att den medför 
utmaningar för framtiden, och förordar utbildning och informationskompetens 
så att medborgarna ska kunna ta del av informationssamhället på ett aktivt 
sätt.170 Hur denna kompetens ska kunna utvecklas i praktiken preciseras dock 
inte. I analysdokumenten från USA nämns klyftan inte alls, men det har 
tidigare bedrivits forskning och projekt kring “the digital divide” i USA. Det 
finns flera rapporter från projektet Digital Divide som handlar om i vilken ut-
sträckning amerikanerna har tillgång till telefoner, datorer och Internet, “key 
information tools”. Där identifieras bl.a. bibliotek som en viktig resurs genom 
att erbjuda t.ex. Internetuppkoppling till de som inte har det i hemmet. Den 
digitala klyftan ses dock inte som så hotande längre, man anser sig vara på god 
väg att överbrygga den med hjälp av informationsteknologisk infrastruktur, där 
Internet har börjat ingå i den ”universal service” som medborgarna ska 
erbjudas (jämte t.ex. postgång och telefonlinjer).171
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Information som flytande signifikant 
Informationsbegreppet presenteras här som en flytande signifikant. Begreppet 
framstår i denna analysdel inte som fixerad med en bestämd innebörd, utan det 
finns olika diskurser som konkurrerar om att ge mening åt begreppet. Detta 
görs genom att hävda specifika mål, åtgärder och förhoppningar i anknytning 
till begreppet, vilket har kunnat ses i ovanstående teman. Dessa ger 
tillsammans mening åt begreppet. Informationsbegreppet står här som en viktig 
faktor för samhällsutvecklingen, något som både biblioteksperspektivet, EU 
och USA tillstår. Två diskurser för informationens förhållande till 
samhällsutvecklingen kan identifieras; diskursen om Informationsrättvisa och 
diskursen om Marknadsekonomi. Nedan visas en tabell där begreppet 
Samhällsutveckling, som här står för utveckling mot informationssamhället, får 
fungera som nodalpunkt i respektive diskurs. Information är här den flytande 
signifikant som diskurserna kämpar om att få ge innebörd; informationen är 
utvecklingspotentialen i samhället. Det som visas i respektive ekvivalenskedjor 
är de innebörder som vardera diskurs vill framhäva. Jag har här placerat 
biblioteksperspektivet och USA som representanter för varsin syn på 
informationens utvecklingspotential. EU placeras i mitten då man där kan finna 
båda synpunkterna representerade i viss mån. EU:s placering i mitten kan jäm-
föras med Goodwin & Spittles resultat av deras diskursanalys, där de inom EU 
noterade en kluven syn på medborgarskapets innebörd; befolkningen som 
medborgare eller konsumenter i samhället. På en övergripande nivå är EU in-
riktat på att samhällsutvecklingen ska styras med hjälp av kommersialisering 
och konsumering, samtidigt som en vilja till att stärka invånarnas möjligheter 
till utbildning för att hantera detta syns. I analysdokumenten från USA har inte 
någon ambivalens angående dessa frågor identifierats, här ses människor 
primärt som konsumenter som agerar på en informationsmarknad, medan 
biblioteket arbetar för att stärka en innebörd av medborgarskapet som inriktas 
på demokratisk och personlig utveckling via fri informationstillgång. 
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Information som flytande signifikant 

Nodalpunkt och diskurs Flytande signifikant Innebörd 
   
Samhällsutveckling Information Fri tillgång 
för Informationsrättvisa 
(Biblioteket) 

 Allas information 
Utbildning 
Information med innehåll 

  Bibliotekets roll 
   
(EU)   
   
Samhällsutveckling 
för Marknadsekonomi 
(USA) 

Information Ekonomisk tillväxt 
Handelsvara 
Privatisering 
Information som enhet 
Marknadens roll 

   

Synen på information är här en fråga om gradskillnad på en skala som handlar 
om i hur stor utsträckning information ska ses som handelsvara eller som något 
som ska vara fritt tillgängligt. Hos EU och USA kan man se att begreppet 
Information etableras genom relationen till den ekonomiska marknadens ut-
veckling, medan det hos biblioteksperspektivet poängteras en demokratisk 
samhällsutveckling via fri tillgång till information. I informationsrättvise-
diskursen som biblioteksperspektivet framför finns biblioteket med som en 
komponent som kan möjliggöra den informationsjämlika utvecklingen, ovan 
beskrivet som ”Bibliotekets roll”. Denna inställning går även att finna i 
uppsatsens första analysdel. Motsvarande för EU:s och USA:s diskurs är 
”Marknadens roll”, för den utveckling som USA vill se där ekonomisk tillväxt 
prioriteras. I tabellen ovan finns också ”Information med innehåll” och 
”Information som enhet”. Dessa uttryck syftar på de olika diskursernas syn på 
informationens karaktär och vad information kan och bör användas till. För 
biblioteksperspektivet  är det viktigt att se till informationens innehåll, att det 
finns ett innehåll och att detta måste beaktas och hanteras på ett specifikt sätt, 
att information bär på potentiell kunskap. När informationen istället betraktas 
som handelsvara ses inte till dess innehåll i någon större grad, utan mer till 
informationen som en enhet att sprida via teknologi och handla med. Båda 
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diskurserna försöker etablera informationsbegreppet så att dess betydelse 
uppfattas som universell, att deras specifika uppfattning av information i 
förhållande till samhällsutveckling även har betydelse utanför deras egna 
områden. Med denna illustration vill jag dock inte säga att biblioteket inte ser 
information som en handelsvara, tvärtom har man insett att en ökad 
kommersialisering av information är vad som sker i samhället idag. Detta är 
något man vill motverka till förmån för jämlik tillgång till information, i likhet 
med det resultat Joacim Hansson urskiljde i jämförelsen mellan 
Folkbiblioteksutredningen och Kulturutredningen, att förhindra en oönskad 
utveckling. Likadant hävdar inte USA att medborgare inte bör få tillgång till 
information, men informationens betydelse för ekonomisk tillväxt läggs det 
större vikt vid än den jämlika tillgången, då t.ex. USA:s WSIS-dokument 
domineras av frågor som rör stärkt upphovsrättslagstiftning och privat 
marknad. Flera av bibliotekets hjärtefrågor (t.ex. informationsklyftor, livslångt 
lärande, informationstillgång) berörs i det förbigående av både EU och USA, 
men det läggs ingen större vikt vid dem, det är det marknadsekonomiska 
perspektivet som är det dominerande.  
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Diskussion 

Den diskursiva samhällsutvecklingen 

Informationssamhällets kännetecken 
Informationssamhällets existens är ett antagande som uppsatsens analys-
material utgår ifrån, men materialet har närmats utifrån en utgångspunkt att 
dessa antaganden styrs via diskurser. De olika sidorna som kommer till tals i 
analysen framför olika diskurser där just deras perspektiv framhävs som det 
riktiga sättet att betrakta informationssamhällets utveckling. En viktig utgångs-
punkt i den diskursteori som används i uppsatsen är att diskurser är tillfälliga 
strukturer som kan vara föremål för förändring och kamp. Genom att använda 
informationsbegreppet som en flytande signifikant mellan olika diskurser som 
kämpar om att få ge begreppet betydelse visas på olika sätt att se på 
informationssamhällets utveckling. Det visar också att synen på information är 
diskursivt konstruerad, eftersom informationen ges olika mening i olika 
diskurser.  

Vad informationssamhället består av och hur det uppkommit är något som 
perspektiven delar, men inte hur den fortsatta utvecklingen ska bedrivas, hur 
informationssamhället ska hanteras. Informationssamhället urskiljs här som 
först och främst bestående av informationsteknologi. Det är den teknologiska 
utvecklingen som frambringat ett nytt sorts samhälle som förändrat tillgången 
till, synen på och användandet av information. Informationsteknologin har 
möjliggjort att information kan spridas i större mängder, snabbare och mer 
svårkontrollerat. Det har blivit svårare att hantera information och att styra hur 
andra ska hantera den. Alla tre ser t.ex. cyberterrorism och liknande som 
potentiella hot, men bibliotekssektorn ser även informationen som svår-
kontrollerad på en annan nivå. Denna gäller främst informationsmängden och 
informationens kvalitet, hur människor ska kunna hantera den och dra nytta av 
den för sina specifika behov. Informationens roll för samhällsekonomin 
betraktas också som en central del av informationssamhället, och frågor som 
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rör upphovsrätt blir därmed föremål för diskussion och problematisering på 
olika sätt. Den bild av informationssamhället som framträder korrelerar med de 
teorier om det nya samhällets framväxt som olika forskare urskiljt sedan 1970-
talet. Dessa teorier utgör en bas som format den ordning som dagens diskurser 
om informationssamhället fungerar inom. 

Att informationssamhället skulle kännetecknas som ett förändrat kunskaps-
tillstånd hos människan såsom Webster förespråkar är inget som refereras till. 
Även om det nya samhället ibland kallas ”kunskapssamhället” är det inte med 
samma mening som Websters kunskapssamhälle. Det kunskapssamhälle som 
förordas här likställs med begreppet informationssamhälle, då kunskap och 
information behandlas på likartade sätt; de är viktiga ekonomiska faktorer och 
kan spridas med hjälp av teknologi. Biblioteksperspektivet, EU och USA 
uttrycker samtliga att så är fallet. Biblioteksperspektivets förespråkande för det 
livslånga lärandet och informationskompetens kan dock ses som en önskan om 
ett förändrat kunskapstillstånd, att människor bör förändra sitt sätt att lära, 
förstå och hantera information och kunskap.  

Information – för tillverkaren eller mottagaren? 
Skillnaden i synen på utvecklingen mot ett fullskaligt informationssamhälle 
visas i de två diskurser som urskiljts, den marknadsekonomiska och den för 
informationsrättvisa. Båda diskurserna, trots sina skiftande innehåll, syftar till 
att fungera drivande i samhällsutvecklingen; problem identifieras, och 
förändring, lösningar och agerande förordas. Därav sker en konstruering av 
normer för utvecklingen mot ett informationssamhälle, vilken roll biblioteket, 
EU eller USA ska inta och var samhällets utvecklingspotential ligger. Vad 
respektive diskurs tillskriver denna potential visas i tabellen där Information 
ses som flytande signifikant i förhållande till nodalpunkten Samhälls-
utveckling.  

Den marknadsekonomiska diskursen som USA och EU företräder ser 
ekonomins tillstånd som det främsta problemet att ta itu med i utvecklingen 
mot ett informationssamhälle, men man tillskriver även förhoppningar till 
ekonomin. Detta ska lösas genom satsningar på informationsteknologisk 
infrastruktur på en privatiserad och avreglerad marknad. Att se information och 
kunskap som viktiga ekonomiska tillväxtfaktorer, att kunna handla med dessa 
och konsumera dem, ses också som viktigt för att främja ekonomisk tillväxt. 
Information får här en viktig utvecklingspotential genom att användas inom 
ekonomi och teknologi. Ekonomi och teknologi är också de områden som 
framstår som de viktigaste inom samhällsutveckling; genom att informations-
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teknologin utvecklas på en avreglerad ekonomisk marknad så utvecklas 
samhället. Andra problem som också identifieras inom den marknads-
ekonomiska diskursen är att det finns hinder för handel med information, t.ex. 
att göra undantag från de upphovsrättsliga lagarna och att förespråka 
användandet av open source.  

Informationsrättvisediskursen, som företräds av biblioteksperspektivet men 
som även EU använder sig av i viss mån, ser en odemokratisk samhälls-
utveckling som det främsta problemet i utvecklingen mot ett informations-
samhälle. Det odemokratiska består i att samhällets medborgare råkar ut för en 
ojämlik tillgång till information på grund av att marknadsekonomiska krafter 
alltmer tar över informationsflödet. Informationen kommersialiseras på 
bekostnad av det allmännyttiga. För att förhindra den odemokratiska samhälls-
utvecklingen förespråkas bl.a. friare tillgång till information genom undantag 
från upphovsrättsliga lagar (t.ex. licensiering), användandet av open source, 
mer internationell och öppen förvaltning av Internet och att biblioteket kan 
tjäna samhället i demokratins syfte. Ett annat problem som denna diskurs 
identifierar i förhållande till information är informationens karaktär och 
innehåll. Informationen kan vara fel och av sämre kvalitet, eller i för stor 
mängd, och blir därav oanvändbar. För detta behövs informationskompetens 
och bibliotek. 

Biblioteksperspektivet ser även den ekonomiska potentialen hos 
information och kunskap, men angriper detta på ett annorlunda sätt än EU och 
USA. Då man från bibliotekets håll registrerat att information och kunskap fått 
viktiga ekonomiska positioner, behandlas detta till största delen som något 
negativt istället för positivt. Informationens och informationsteknologins nya 
status för ekonomi och utveckling ses av bibliotekssektorn kunna skapa nya 
maktförhållanden, där olika grupper i samhället inte har lika tillgång till dessa 
viktiga utvecklingsfaktorer. Det negativa består i att man ur biblioteks-
perspektivet ser att de rättigheter som identifierats för bibliotekets användare 
minskar i betydelse. Detta kan även sägas gälla alla potentiella användare, 
alltså alla medborgare, som potentiellt skulle kunna nyttja biblioteket.  

Med fokus på biblioteket 

Ett demokratiskt informationssamhälle 
De analyserade texterna som är producerade av biblioteksaktörerna förmedlar 
en idealbild av samhället och bibliotekets roll där. I den första delen av text-
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analysen identifierades två huvudområden som framstår som centrala för 
biblioteksperspektivet; Demokrati och Utbildning. Gemensamt för de två 
områdena Demokrati och Utbildning är att de här upprätthålls via informations-
begreppet. Det är genom att relateras till Information som de får sin mening 
och innebörd, då Information kan ses som nodalpunkt i bibliotekets diskurs om 
informationssamhället, eller mer specifikt det demokratiska informations-
samhället, med de värderingar som ingår i biblioteksperspektivets demokrati-
begrepp. De demokratiska värderingarna uttrycks i relation till informationens 
betydelse för dem; utan tillgång till information kan inte det demokratiska 
samhället upprätthållas, ingen kultur utvecklas, och via utbildning kan 
informationen bearbetas på bästa sätt för demokratiska syften. Information har 
blivit ett mer värdeladdat begrepp i och med informationssamhället, och detta 
genomsyrar alla delar som biblioteket identifierar sig med. T.ex. fungerar inte 
begreppet ”kultur” som en speciellt viktig del av bibliotekets identitet. 
Relaterat till informationssamhället blir kultur något sekundärt, en slags 
information. Att lära känna sitt kulturarv poängteras för att uppnå ett gott 
demokratiskt samhälle.  

Den bild av biblioteket i informationssamhället som förs fram följer i 
samma linje som under Valfrid Palmgrens tid och den amerikanska public 
library-rörelsen. Under det tidiga 1900-talet skulle biblioteket bidra till att 
främja en demokratisk samhällsutveckling via en folkbildande och folk-
uppfostrande verksamhet som skulle dana upplysta och goda samhälls-
medborgare. I kontexten av ett informationssamhälle ses dock de demokratiska 
värderingarna som hotade på olika sätt; kommersialisering av information för-
hindrar jämlik informationstillgång och information i stora mängder anses som 
svårhanterligt.  

Hur ser det demokratiska idealsamhället ut enligt biblioteksperspektivet? I 
informationssamhället betraktas alla människor som medborgare och 
potentiella biblioteksanvändare, och dessa medborgare behöver information 
och kunskap via biblioteket. Information kan dock nås på andra sätt också, men 
bibliotekets verksamhet framhävs som unik där informationstillgången även är 
kombinerad med kvalitet och utbildning. När medborgarna får tillgång till 
information kan de utvecklas till goda medborgare som aktivt utvecklar 
samhället i positiv riktning. Bibliotekets roll förs in i denna utveckling genom 
att poängtera den jämlika informationstillgång, informationskvalitet och de 
färdigheter i att omvandla information till kunskap som finns hos biblioteket, 
vilket anses tillföra biblioteket en specifik status.  
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Det oumbärliga biblioteket 
Att biblioteket med dess verksamhet befinner sig i ett marginaliserat läge i 
förhållande till andra informationsprofessionella och inriktningen för 
informationssamhället inom makter som EU och USA är något som biblioteks-
perspektivet är medvetet om. I de analyserade texterna framträder en vädjan att 
biblioteket ska uppmärksammas och få mer status i det nya samhället. 
Biblioteket som institution bör bli mer synligt, dess potential och kompetens 
bör erkännas. Detta sker genom att hävda biblioteket som livsnödvändigt för 
medborgarna i informationssamhället, då information kan ses som ett hot i 
behov av adekvat hantering men även som en möjlighet som alla måste kunna 
få utnyttja.  

Att vara framgångsrik frilansande kunskapsmäklare är inte något som 
synliggörs i texterna, förmodligen för att denna identitet kan relateras till en 
kommersiell marknad som den ideala biblioteksverksamheten inte verkar inom. 
Bibliotekets potential för folket, att verka för informationsfrihet och utbildning, 
är däremot något som aktualiseras i texterna. Folkbildningsintresset syns så 
tillvida att det fortfarande finns en önskan att utbilda människor, både i 
informationskompetens och så att de ska kunna utbilda sig själva genom livet. I 
texterna framträder en sammanslagning av de två yrkesprofessionella 
riktningar som Enmark siade om och som beskrevs i uppsatsens bakgrund: den 
informationslogistiska bibliotekarien med omsorg om världens tillstånd. Med 
andra ord innebär det att genom att förespråka en informationslogistisk 
hållning, att biblioteket och dess personal är mest kunniga i att hantera 
information för att tillfredställa användarens behov, och kombinera den med 
omsorg om samhället och dess medborgare så kan bibliotekssektorn föra fram 
en unik roll för biblioteket i informationssamhället som inte har motsvarighet 
någon annanstans. Det är en kombination av spetskompetens och 
professionalism inom informationsbranschen samt en jämlik/rättvis tillgång till 
information som förespråkas. Det är den roll för biblioteket i informations-
samhället som framträder i texterna. Att identifiera att information förekommer 
i för stora mängder som behöver organiseras och sedan koppla detta till 
utbildning i informationskompetens skulle även kunna innebära att 
informationsutbildning kan bedrivas via traditionella utbildningsinstitutioner 
såsom olika skolor. Skolor riktar sig dock i regel till specifika grupper i 
samhället, men till biblioteket kan alla komma för att nyttja information och få 
hjälp och utbildning. Att biblioteket är öppet för alla och att tillgången till 
information blir jämlik genom biblioteket utgör på så vis en väg mot ökad 
status för biblioteket i informationssamhället.  
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Diskursen för informationsrättvisa utgår från individens behov av 
informationstillgång och att biblioteket bäst tillgodoser det behovet. 
Bibliotekets roll förs fram i samspel med den diskurs om en informationsrättvis 
samhällsutveckling som biblioteksperspektivet företräder. Diskursen har av-
gränsats genom en betydelsefixering av begrepp, i ett första steg Demokrati 
och Utbildning, och sedan i kontrast med begrepp i en konkurrerande diskurs. 
Det är fixeringen som får diskursen att framträda. Man kan fråga sig om denna 
fixering skulle kunna gestalta sig på detta sätt även utan att relateras till 
Information och informationssamhället. Diskursen om samhällets utveckling 
och bibliotekets roll där har likheter med de ursprungliga folkbiblioteksidéerna. 
Har man i och med informationssamhället hittat något nytt att anpassa idealen 
till, en ny kontext? 

Att förespråka informationsrättvisa fungerar som bekräftelse av 
bibliotekets existens och verksamhet i informationssamhället. Samtidigt gör 
även detta att biblioteksverksamheten kan framstå som informationssamhällets 
”utvecklingsmotor”, alltså i det demokratiska informationssamhälle som 
biblioteksperspektivet förespråkar. Denna utvecklingsinriktning och 
bibliotekets potential är något som även måste implementeras i det omgivande 
samhället om scenariot ska bli verklighet. Att man inom biblioteksperspektivet 
förespråkar en annan utveckling än vad det officiella EU och USA för fram kan 
te sig både frigörande och problematiskt för biblioteket som institution. Å ena 
sidan använder biblioteksperspektivet det kommersiella samhällets existens 
som en legitimering av bibliotekets verksamhet, genom att samhälls-
medborgarna där kan få tillgång till information på ett rättvist sätt och även 
nödvändig utbildning. Å andra sidan gäller det att de som har makten i t.ex. EU 
och USA också anammar denna diskurs för informationsrättvisa i sin politik, 
om bibliotekets roll ska kunna realiseras på detta sätt, annars måste biblioteket 
närma sig den privata sektorn för att på så vis få mer status.172  

Inom diskursen för informationsrättvisa finns en medvetenhet om de 
marknadsekonomiska idealen, och en spänning mellan marknad, samhälle och 
medborgare står att finna här. Denna spänning är vad som i sig skapar 
informationsrättvisediskursen, och används som argument för att den samhälls-
utveckling som diskursen framför är den rätta. Biblioteksperspektivet använder 

                                                 
172 I Biblioteksbladet berättar Alex Byrne från IFLA att man fått ett visst genomslag för IFLA:s idéer 
under WSIS första möte, att IFLA lyckats påverka den slutliga deklarationen och handlingsplanen. Under 
mötet diskuterades även hur bibliotekssektorn skulle kunna närma sig den kommersiella sektorn genom 
allianser och partnerskap. Det ter sig dock fortfarande problematiskt för offentligt finansierade bibliotek 
att kombinera marknadsintressen med de ideal om kvalitet, mångfald och oberoende som finns. Se 
Svedin, Ingela, 2004, ”En kunskapssmörgås i hjärtat av informationssamhället”, s. 15-16.  
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i och med denna diskurs det kommersiella samhället som motpol för 
identifikation av biblioteket.  

Man kan även urskilja avsteg från informationsrättvisediskursen. Samtidigt 
som biblioteksperspektivet framhäver ett värnande om marginaliserade och 
mindre bemedlade användare av olika slag finns en rädsla för att denna 
inriktning är den enda som det offentliga biblioteket kommer att formas kring i 
framtiden; att den kommersiella informationssektorn kommer stå starkast, med 
de bästa resurserna och mest drivna användarna, medan biblioteket får kämpa 
med ekonomiska bekymmer och den del av befolkningen som fallit offer för 
informationsklyftorna på olika sätt. Denna inställning visar att det trots allt 
finns en önskan att rikta sig mot den privata marknaden för att tillföra 
bibliotekssektorn mer status. På samma sätt finns inom EU avvikelser från den 
marknadsekonomiska diskursen med röster som talar för en mer socialt inriktad 
politik där medborgarnas kunskaper och förmågor bör stärkas för att klara av 
informationssamhället.   

En idealistisk retorik? 
Bibliotekssektorn strävar enligt undersökningen efter att förhindra en oönskad 
samhällsutveckling, men detta är något som kan vara svårt att genomföra i 
praktiken, då bibliotek kan känna sig nödgade att anpassa sig till det marknads-
ekonomiska klimatet för att överleva. I uppsatsens bakgrund beskrevs hur olika 
folkbibliotek förändrat sättet att bedriva sin verksamhet på genom t.ex. olika 
avgifter. I denna uppsats undersökning syns denna förändring inte alls, vilket 
kan innebära att bibliotekets värdebas inte har förändrats i retoriken men 
möjligen i praktiken. De analyserade texterna uttrycker en idealbild av 
biblioteket och hur man vill att det omgivande samhället ska betrakta och 
använda sig av biblioteket. Det verkar dock svårt att genomföra denna bild i 
realiteten. Av de olika rolluppfattningar av bibliotekarieyrket som Zetterlund & 
Hansson beskrev var det marknadsmodellen som enligt studier hade störst 
genomslag för tillfället. Marknadsmodellen innebar att biblioteksbesökarna 
betraktades som kunder och att deras informationsbehov skulle styra 
biblioteksbesöket. I uppsatsens texter förekommer inte på något ställe liknelsen 
mellan biblioteksanvändare och kunder, istället är användarna här samhälls-
medborgare. Dessa medborgare har dock informationsbehov, men främst anses 
de ha behov av sådan information som gör att de kan bidra till en positiv 
demokratisk samhällsutveckling. Närmast till hands finns därför förmyndar-
modellen, som innebar att biblioteket förmedlade specifika värderingar till 
användarna. Enligt texterna står biblioteket onekligen för särskilda ideal: anti-
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kommersialism, utbildning (med betydelsen informationskompetens och livs-
långt lärande), den goda samhällsmedborgaren, kulturmöten, vikten av 
identitetsskapande m.m. Detta visar på att det kan finnas en skillnad mellan hur 
biblioteksverksamheten formuleras i retoriken, och hur det egentligen förhåller 
sig i praktiken.  

Avslutande synpunkter 

Om de urskiljda diskurserna 
Uppsatsen har handlat om att det finns olika sätt att betrakta informations-
samhällets utveckling, olika perspektiv med specifika värderingar som urskiljs 
i olika diskurser. Analysen har byggt på en jämförelse mellan perspektiven, 
representerade av bibliotekssektorn och det officiella EU och USA. Att 
avgränsa dessa områden i motsats till varandra innebär en viss reducering av 
vad respektive perspektiv inrymmer och tenderar att sudda ut eventuella av-
vikelser eller motsägelser inom dem. Genom att kategorisera kan skillnaderna 
emellan perspektiven fås att framstå som mer genomgripande än vad de kanske 
är. Uppdelningen och jämförelsen har gjorts utifrån ett syfte att urskilja och 
tydliggöra mönster som annars hade varit svåra att upptäcka. Samtidigt som jag 
konstruerat en jämförelse mellan perspektiven, har den även förelegat på en 
empirisk nivå i och med att skillnaden varit ett utslag av en specifik attityd som 
framförs av bibliotekssektorn. Bibliotekssektorn, här representerad av Kay 
Raseroka, uppfattar att det föreligger en skillnad mellan deras egen politik och 
den officiella politiken kring informationssamhället, de bejakar själva denna 
skillnad. Att jag väljer att beskriva de två perspektiven som diskurser inriktade 
på antingen marknadsekonomi eller informationsrättvisa har också ett syfte. Att 
förenkla och därmed förtydliga perspektiven ger möjlighet att understryka på 
vilka sätt olika perspektiv på samhällsutveckling handlar om konflikt, makt och 
för biblioteksperspektivet en längtan efter status, snarare än enbart olika sätt att 
bedriva politik. På detta sätt tyddliggörs också kopplingarna mellan 
utvecklingsideal och biblioteket som institution, hur biblioteksperspektivet 
försöker upprätthålla biblioteket som en institution med ett specifikt 
samhällsansvar i informationssamhället i kontrast till den marknadsekonomiska 
utvecklingen.  
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Informationssamhälle eller business civilisation? 
Jag har gått in i materialet med antagandet att synen på information, 
informationssamhället och dess utveckling är diskursivt konstruerad. Att synen 
på information påverkar vilka ställningstaganden som görs angående 
informationssamhällets utveckling. Sammantaget handlar dock de olika 
perspektiven som framförs i diskurserna om ett tilltagande marknadsklimat i 
samhället, huruvida det ska förespråkas och utvecklas eller struktureras om och 
förhindras. Det nya samhället kallas informationssamhället och sägs innebära 
att information fått en stark status på olika sätt, men vad som egentligen är 
föremål för kamp mellan uppsatsens diskurser är förekomsten av det s.k. 
”business civilisation” som Webster beskriver. Detta samhälle inriktad på 
handel och ekonomisering för inte bara med sig att information kan betraktas 
som handelsvara utan att även andra områden som tidigare tillhört den 
offentliga sektorn förskjuts mot den marknadsekonomiska sfären. Därav 
behöver inte informationssamhällets existens nödvändigtvis primärt ha med 
information att göra, även om det är vad benämningen antyder.  
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Sammanfattning 

De senaste årtiondena har en ny utveckling av samhället kunnat skönjas enligt 
olika forskare. Den nya samhällsstrukturen benämns informationssamhället och 
sägs innebära att mängden information som florerar i samhället har ökat och att 
information erhållit en ny status i samhället, t.ex. för handel, produktion och 
makt på grund av ny informationsteknologi. I den här uppsatsen behandlas 
dock inte förekomsten av ett informationssamhälle som ett faktum, utan en ut-
gångspunkt är att synen på samhället och dess utveckling är något som kan 
vara diskursivt konstruerad och föränderligt, alltså olika inom olika perspektiv. 

Uppsatsens syfte är att utforska ett antal företrädare för bibliotekssektorns 
ideal för biblioteket och informationssamhällets utveckling och jämföra dessa 
med EU:s och USA:s officiella bild av informationssamhällets utveckling. 
Målet är att utifrån detta finna mer förståelse för och kunskap om bibliotekets 
roll och förutsättningar i utvecklingen mot framtidens samhälle. 
Undersökningen har företagits utifrån diskursanalytiska teorier med betoning 
på diskursens föränderliga innehåll och natur och med ett antagande att olika 
diskurser konkurrerar om att få ge verkligheten betydelse.  

Två huvudsakliga diskurser har identifierats; en diskurs inriktad på 
informationsrättvisa och en på marknadsekonomi. De två diskurserna 
behandlar båda informationssamhällets utveckling, men för fram olika 
uppfattningar om denna med olika idéer om hur utvecklingen ska gå till. 
Bibliotekssektorn urskiljs i uppsatsen som företrädare för informationsrättvise-
diskursen. Informationsrättvisediskursen vill förhindra att informationsklyftor 
uppstår då informationen tillhandahålls på en privat marknad och då 
informationen florerar i för stora mängder. Enligt denna diskurs behöver 
människor tillgång till information och utbildning i informationskompetens för 
att kunna värja sig för klyftan och utvecklas till goda medborgare. Rättvis till-
gång till information förs fram som det viktigaste för den fortsatta utvecklingen 
i informationssamhället, som här ska vara demokratiskt, stödjande av 
medborgarskap och stärkande av individens rättigheter gentemot den 
ekonomiska marknaden. En spänning mellan marknad, samhälle och 
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medborgare står att finna här. Denna spänning är vad som i sig skapar 
informationsrättvisediskursen, och används som argument för att den samhälls-
utveckling som diskursen framför är den rätta. Biblioteksperspektivet använder 
i och med denna diskurs det kommersiella samhället som motpol för 
identifikation av biblioteket. 

I den marknadsekonomiska diskursen som förs fram i EU:s och USA:s 
officiella politik kring informationssamhället är det den ekonomiska 
marknadens utveckling och behov som står i fokus, där är ekonomisk tillväxt 
målet. Här behandlas information primärt som en handelsvara och som en 
potentiell förstärkare av ekonomin. Därav förespråkas privatisering och 
avreglering av marknaden samt mer betoning på de upphovsrättsliga lagarna. 

Att man inom biblioteksperspektivet förespråkar en annan utveckling än 
vad det officiella EU och USA för fram kan te sig både frigörande och 
problematiskt för biblioteket som institution. Å ena sidan använder biblioteks-
perspektivet det kommersiella samhällets existens som en legitimering av 
bibliotekets verksamhet i informationssamhället, genom att samhälls-
medborgarna där kan få tillgång till information på ett rättvist sätt och även 
nödvändig utbildning. Å andra sidan gäller det att de som har makten i t.ex. EU 
och USA också anammar biblioteksperspektivets diskurs för informations-
rättvisa om bibliotekets roll ska kunna realiseras på detta sätt, annars måste 
biblioteket närma sig den privata sektorn för att på så vis få mer status.  
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Förkortningar 

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions 

IITF – Information Infrastructure Task Force 

IMLS – Institute of Museum and Library Services 

IKT – Informations- och kommunikationsteknologi 

IPA – International Publishers Association 

ITU – International Telecommunications Union 

NII – National Information Infrastructure 

PTS – Post- och telestyrelsen 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

WSIS – World Summit on the Information Society 
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