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Inledning 

Under mina studier i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Uppsala uni-
versitet (HT-2003 t.o.m. VT-2005) har jag alltmer kommit att fundera över hur 
folkbiblioteken förändrats, sedan jag arbetade som bibliotekskontorist vid 
Stockholms Stadsbibliotek, på 1980-talet.  

Den mest genomgripande förändringen är kopplad till informationstekno-
login som inte bara ändrat arbetsrutinerna utan hela processen med att lagra, 
förvara, söka och återvinna information.  

Men en annan stor förändring som kanske inte är lika uppenbar, är den 
som ger sig till känna via ett nytt språkbruk. Under min praktikperiod (HT-
2004) i en kommun nära Stockholm upptäckte jag att bibliotekets besökare 
kallades för kunder, något som till en början förvånade mig. Bland den kom-
munens bibliotekspersonal var kundbegreppet ingenting som diskuterades utan 
det användes som en självklarhet. När jag under praktiktiden fick tillfälle att 
intervjua den administrativa chefen för kommunen ifråga hade hon inget svar 
att ge mig på frågan om det var just den speciella kommunens policy att kalla 
biblioteksbesökarna för kunder. Hon ansåg inte att kundbegreppet var något 
som kommunen gett direktiv om. Jag har efter detta också, under VT-2005, 
vikarierat vid några av Stockholms stadsbiblioteks förortsbibliotek. Kundbe-
greppet används sällan eller inte alls på dessa bibliotek.  

Jag har också funderat i vidare termer runt vilka förändringar som folkbib-
lioteket befinner sig i och har genomgått sedan åttitalets slut. Folkbiblioteket är 
en samhälleligt skattefinansierad institution och en av få platser som är öppna 
utan kostnad för allmänheten. Denna icke-kommersiella grund har det rått stri-
der om, där det då och då kommit upp debatter om huruvida utlån ska ske mot 
betalning eller inte. Den bibliotekslag som började gälla den 1 januari 1997 
klargjorde att utlån av litteratur skall ske avgiftsfritt (SFS 1996:1596).   Inom 
samma län kan man dock tolka lagen olika beträffande olika media. I min prak-
tikkommun tog man betalt för utlån av bl.a. videofilmer, men på Stockholms 
stadsbibliotek gör man inte det. Dessa kommuner ligger alltså inom samma län 
och det visar att lagen tolkas olika inom ett geografiskt närområde.  
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Befolkningsmässigt har också landet blivit mer heterogent och det är en 
tredje stor förändringsfaktor sedan åttiotalet. Parallellt med ny teknik, ett nytt 
språkbruk och ny befolkningsstruktur har också omvärlden förändrats. En stör-
re värld med öppnare gränser och ändrade regelverk tycks också tränga sig på 
det svenska folkbiblioteket. 

Så här långt utgår jag från min egen erfarenhet och vill nu förankra mina 
egna föreställningar i en större kontext.  

Syfte och frågeställningar 
Jag vill studera hur folkbiblioteket har förändrats sedan 1980-talet. Eftersom 
folkbiblioteket är en offentlig institution torde en viktig förändringsfaktor bestå 
av faktiska samhällsförändringar. Därför kommer jag att först teckna en bak-
grundsbild över några större politiska förändringar som skett sedan åttiotalets 
slut.  

Mitt syfte är att få en större förståelse för det folkbibliotek som möter den 
som besöker eller arbetar inom institutionen idag. Jag vill veta hur aktörer som 
verkar i en folkbibliotekskontext artikulerar sin syn på 2000-talets folkbiblio-
tek. Förändring är ett viktigt begrepp för min studie. Jag frågar mig på vilket 
sätt en förändring har skett och hur denna förändring påverkar talet om folkbib-
lioteket i det nya millenniet?  

Min utgångspunkt är att det sätt som vi talar om en företeelse också har 
stor betydelse för och faktiskt påverkar dess framtid. I förlängningen betyder 
detta att jag intresserar mig för folkbibliotekets framtid.  

Bakgrund 
Under förra århundradets sista decennier skedde en stark omorientering i de 
västerländska samhällena som markerade ett avbrott i den socialdemokratiska 
eller socialliberala hegemonin till förmån för alltmer utpräglat marknadslibera-
la projekt. I Storbritannien vann nyliberalismen terräng med Margret Thatcher 
och nykonservatismen med Ronald Reagan i USA. Sven-Eric Liedman hävdar 
att man ”kan se nyliberalism och nykonservatism som ett slags syskonideolo-
gier, i vissa grundläggande avseenden utomordentligt lika” (Liedman 1987, s. 
293). Han menar att de två ideologierna i stort sett hyllar samma ekonomiska 
doktriner. Jag nöjer mig med att ge exempel på hur Liedman betecknar nylibe-
ralismen eftersom den verkat i Europa och också stimulerat svensk ekonomisk 
politik under stora delar av åttio- och nittiotalet. 
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Nyliberalismen är på flera sätt en ovanligt enkel, lättbegriplig ideologi. En av dess absolu-
ta utgångspunkter är tesen om den s.k. ekonomiska människan (homo œconomicus). Det 
är en tes med ett långt förflutet – den är således central redan i den tidigaste liberalismen. 
Inte sällan förvanskas och förgrovas dess innebörd. Man tror att den innebär att det endast 
skulle vara krasst ekonomiska intressen som skulle driva människan. Detta är varken 
gamla eller nya liberalers uppfattning. Vad de hädar är, kort uttryckt, att varje vuxen, 
normalt utvecklad människa, som varken tvingas av yttre lagliga eller andra hinder eller 
av fördomar, är fullständigt kompetenta att i alla angelägenheter själv bestämma vad som 
är bäst för henne. [---] Ändå är det på ekonomins område som nyliberalismen vunnit 
störst inflytande. Delvis hänger framgångarna där direkt samman med keynesianismens 
nedgång (Liedman  1987, s.  291 f). 

Den amerikanske nyliberalen Milton Friedman blev den ledande nyliberale 
tänkaren och hans motstånd mot Keynes teorier om att staten skulle mildra 
verkningarna av exempelvis lågkonjunkturer och istället svälta sig ur kriserna 
vann stort inflytande över västvärldens ekonomier.  

Den ekonomiska politik, som nyliberalerna förespråkar, är också den som huvudsakligen 
praktiseras i Thatchers Storbritannien. I Reagans USA har principerna varit annorlunda 
men de praktiska åtgärderna snarlika. Framför allt har man både i Storbritannien och USA 
strävat efter att minska de statliga och kommunala utgifterna, i synnerhet sådana som går 
till socialstöd, sjukvård och allmän utbildning. De fattiga har fått det sämre, de rika avse-
värt bättre. Enligt nyliberal uppfattning bör även sjukvård och skolor i stor utsträckning 
överlåtas på privata initiativ, ty en verksamhet som drivs av kallt och rationellt kalkyle-
rande individer har alla möjligheter att bli effektivare, bättre och billigare än dominerad 
av kollektiv med obestämda egenintressen (Liedman 1987, s. 292 f). 

Utvecklingen mot en mer marknadsliberal ekonomi stärktes av öststatskommu-
nismens sammanbrott. Världen bestod inte längre av två kallt krigande super-
makter utan kvar stod en ensam supermakt och ett Östeuropa som krackelerade 
efter decennier av diktatur och ofrihet. I kölvattnet efter Berlinmurens fall och 
Sovjetstatens sammanbrott kom skildringar om historiens slut och kapitalis-
mens seger (Fukuyama 1992). I Sverige vann en stärkt borgerlighet valet 1991 
och proklamerade med Carl Bildt som statsminister den enda vägens politik. I 
Bildts retorik blev begreppen demokrati och marknad synonyma begrepp. 

Samtidigt med det som uppfattades som ett marknadsliberalt segertåg be-
fann sig svensk nationalekonomi i en enorm svacka efter 80-talets finanspoli-
tik. Den dåvarande socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt hade 
1982 först devalverat Sverige in i ett inflationsmässigt högläge och därefter 
avreglerat kredit- och valutamarknaderna vid mitten av 80-talet, vilket spädde 
på inflationen ytterligare. Politiken understödde möjligheterna att snabbt bli rik 
och det både fick och kunde man vara i det socialdemokratiska åttiotalets Sve-
rige. Yuppies blev både mode- och skällsord. De traditionella socialdemokra-
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tiska väljarna kände inte längre igen sig i den socialdemokratiska politiken. 
Detta underlättade ytterligare den borgerliga valsegern 1991 (Korpi 1993).  

Att Sverige stod inför ett systemskifte, som redan påbörjats på åttiotalet, 
var därmed helt klart. Den offentliga sektorn fick under 1990-talet kännas vid 
stora nedskärningar av verksamheten. För en offentlig och kommunal institu-
tion som folkbiblioteket har dessa nedskärningar märkts av på olika sätt:  

Mest stryk i de kommunala biblioteken fick filialer, bokbussar, arbetsplatsutlåning och 
sjukhusbibliotek men också öppethållande och bokanslag. Och nog skar den hårt alltid, 
den där ”sparkniven”. I Huddinge till exempel fick biblioteket 1992 order om att skära ner 
budgeten med sextiofem procent! (Nilsson 2003, s. 208). 

 
Stora omorganisationer inom offentlig sektor skedde också, vilket innebar stora 
förändringar även för folkbiblioteken. Genom den nya kommunallagen som 
antogs 1992 skiftade den kommunala lagstiftningen från regelstyrning till mål-
styrning. Avsikten var att inspiration skulle hämtas från näringslivet för kom-
munala verksamhetsformer och ge nya organisationslösningar (Norlin 2005, s. 
169). Även andra aspekter på den kommunala omorganiseringen påverkade 
folkbiblioteken: 

Omorganisation av den politiska och administrativa strukturen i kommunerna tryckte ner 
biblioteken i beslutshierarkin. Biblioteken hade varit centrum i de kulturnämnder som 
skapades på 1970-talet. 1980-talets och 1990-talets omorganisationer ökade avståndet 
mellan biblioteken och den politiska ledningen (Nilsson  2003, s. 173). 

Sven Nilsson menar med utgångspunkt i Jan Ristarps och Lars G. Anderssons 
bok Mitt i byn (Ristarp & Andersson, 2001) att det också var en påfallande 
avsaknad av ideologisk diskussion under denna tid som hade negativ effekt på 
folkbiblioteket. De menade att detta fick… 

[…] förödande konsekvenser för bibliotekens status och möjligheter att hävda sig under 
dessa bistra tider. De diskussioner som tog sats i själva idén om ett allmänt bibliotek, och 
som därför skulle kunna protestera mot den rådande ekonomismen, lyste nästan helt med 
sin frånvaro. Detta i sig trista förhållande underbyggde i sin tur den redan befintliga, till 
förlamning gränsande osäkerheten (Nilsson 2003, s. 208). 

Den här historieskrivningen kan man uppfatta som att det fanns en rädsla för 
dem med traditionella folkbibliotekstankar att uttrycka sitt ogillande mot en 
förändrad diskursordning, som tog sina utgångspunkter i en helt ny ideologi 
och politisk praktik (ekonomism). Ett annorlunda och hårdare samhällsklimat, 
där vad som kunde sägas blev förskjutet, blev följden av en sådan anpassning. 
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Jag kommer att diskutera begreppet diskurs i uppsatsen under rubriken teore-
tiska utgångspunkter.  

Men för bibliotekens del var det inte bara nedskärningar och omorganisa-
tioner som följde på varandra under 1990-talet. På vissa områden satsades stora 
summor pengar. Parallellt med den stora omorienteringen av politisk ideologi 
och praktik skedde också en teknisk revolution som medförde förändrade ar-
betsprocesser och stora förändringar i alla led av informationshanteringen som 
sådan: 

1990-talet innebar dock en tydlig nyorientering i folkbiblioteken med förändringar som 
följde av den nya tekniken och övergången till det lärande samhället. [---] Den nya tekni-
ken stämde väl med bibliotekens traditionella nätverkstänkande kring fjärrlån med mera, 
och biblioteksvärlden kunde ganska snabbt fånga upp och utnyttja webbtekniken på In-
ternet (Nilsson 2003, s. 173). 

Men förutom att teknikens landvinningar kom att få stor betydelse för bibliote-
ken så gjordes även politiska satsningar på utbildning som hängde ihop med 
idéer om att samhället hade förändrats till ett nytt informations-, kunskaps- 
eller t o m, som i ovanstående citat, till ett lärande samhälle. 

Utvecklingen [av ny teknik, min anm.] understöddes av de stora utbildningssatsningarna 
som gjordes av staten och kommunerna, och i en rad regionala projekt försökte man bryta 
gränserna mellan folkbibliotek och vetenskapliga bibliotek. Bibliotekens roll som infor-
mations- och kunskapscentra betonades (Nilsson, 2003, s. 173). 

Vi kan här se att information och kunskap blir viktiga uttryck för biblioteks-
verksamheten under 1990-talet. Den nya tekniken hade drivit på mycket av de 
utbildningssatsningar som gjorts men drivkraften byggde också på idéer om ett 
helt nytt samhälle. 

Det finns forskare som hävdar att vi genom dessa nya sätt att hantera kun-
skap och information har gått in i en ny era. Manuel Castells benämner den nya 
tiden för det informationella samhället och gör en historiematerialistisk analys 
där han menar att information har blivit en ny produktivfaktor som kan ägas av 
en enskild individ, där individens kunskap ger honom/henne en alldeles sär-
skild plats i produktionen. Han gör dessutom en bred redovisning av ett globalt 
samhälle med dystopiska förtecken där marknaden och den nya tekniken be-
härskas av en elit som ställer de flesta av världens nationer och människor 
utanför dess maktstruktur. Viktigt i Castells framställning av den nya eran är 
just globaliseringen, som gör att världens makteliter kan förflytta kapital över 
nationsgränser på nolltid, och därmed har lyckats kapa alla band till demokra-
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tiskt förankrade kontrollorgan såsom nationalstater eller andra folkligt valda 
församlingar (Castells 2001).  

Mer vanligt är att helt enkelt säga att vi har övergått till ett informations-
samhälle eller gått in i informationsåldern. Ibland antas att vi har gått in ett 
kunskapssamhälle istället. Men det råder diskussioner om dessa begrepp och 
vilken betydelse de egentligen har och hur dessa begrepp används för att på-
verka utvecklingen av vårt gemensamma samhälle (Liedman 2001). För att tala 
med ett diskursanalytiskt ordval så befinner vi oss här i en strid om tolknings-
företrädet. 

Det samhälle som möter oss nu på 2000-talet och som min undersökning 
kommer att handla om har denna historia bakom sig. Hur har folkbiblioteket 
klarat sig igenom dessa förändringar och vad kännetecknar folkbiblioteket på 
2000-talet? Så här beskriver Sven Nilsson början på det nya millenniet: 

I början av 2000-talet formas samhällsutvecklingen av andra krafter – globalisering, in-
formationsteknik, kunskapskonkurrens och så vidare – men biblioteken står fortfarande 
mitt i utvecklingen och behåller sitt demokratiska engagemang (Nilsson 2003, s. 174). 

Jag låter detta citat avsluta bakgrundshistoriken över den samhällspolitiska 
utveckling som skett under perioden fr.o.m. nittonhundraåttiotalet och som 
utgör de grundförutsättningar som folkbiblioteket har att verka inom.  

Teoretiska utgångspunkter  
Jag har valt att arbeta med ett diskursanalytiskt perspektiv. Jag tror nog att man 
kan säga att det är ett både teoretiskt och metodologiskt angreppssätt som blivit 
alltmer aktuellt i och med de stora samhällsförändringar som jag skisserat ovan 
i inledningen. Samtidigt som de stora berättelserna faller samman så krävs en 
ny teoribildning och en metod som förmår hantera en samhällsstruktur som inte 
är entydig.  

Diskursanalysen tar avstamp i strukturalistisk och poststrukturalistisk 
språkteori samt vidareutvecklar strukturmarxismens individbegrepp. Även om 
det inte är en enhetlig teori eller metod så liknar de flesta varandra genom sin 
socialkonstruktivistiska bas (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 9). 

Ett diskursanalytiskt angreppssätt erbjuder en teoretisk och metodologisk 
helhetslösning. Metoden kan variera något från forskare till forskare och är inte 
alltid så explicit. Diskursanalysen ger till stor del forskaren ett eget ansvar för 
hur hon väljer att använda sig av verktygen. Inom ny biblioteksforskning före-
kommer det att forskaren presenterar någon form av tolkningsrepertoar, där 

 7



flera olika positioner att betrakta studien används för att få en så bred bild som 
möjligt av forskningen (Sundin 2003, s. 27). Eftersom ett socialkonstruktivis-
tiskt sätt att betrakta världen och fenomenen utgår från att det inte finns någon 
fullständig objektivitet så ger det frihet till tolkning, men det betyder också att 
flera sätt att tolka världen kan vara lika rimliga. Detta ska inte tas till intäkt för 
en fullständig värdenihilism utan snarare en slags tillit till att det är genom 
kommunikation som vi kan nå förståelse om tillvaron. Den kommunikativa 
nivå som jag intresserar mig för i detta sammanhang är språket och språket har 
en central betydelse för socialkonstruktivismen. Det är bland annat genom hur 
vi benämner tingen runt omkring oss som vi producerar och reproducerar me-
ning. 

Den strukturalistiska liksom den poststrukturalistiska språkfilosofin bygger 
på premissen att vår tillgång till yttervärlden alltid sker via språket. Låt mig 
exemplifiera med ett citat: 

Språket är således inte bara en kanal varigenom information om bakomliggande sin-
nestillstånd och beteenden förmedlas, eller fakta om världen kommuniceras; språket är 
däremot en ”maskin” som konstituerar den sociala världen. Det gäller också för konstitue-
randet av sociala identiteter och sociala relationer. Därmed är förändring i diskursen ock-
så ett av de sätt på vilka de sociala förändras. Det sker en strid på den diskursiva nivån 
som bidrar till att både förändra och reproducera den sociala verkligheten (Winther Jör-
gensen & Phillips 2000, s. 16). 

Som vi ser i det här citatet så spelar språket en aktiv roll i skapandet av såväl 
den sociala världen liksom de sociala identiteterna och relationerna. Den strid 
som ständigt pågår på en språklig nivå driver fram förändringar i den sociala 
praktiken och det är just denna strid som jag vill studera i en folkbibliotekskon-
text. Jag vill också se vilka språkliga uttryck striden lämnar efter sig och hur 
detta förändrar folkbibliotekets diskursordning. 

När Michel Foucault i Diskurens ordning, hans installationsföreläsning vid 
Collège de France, den 2 december 1970, talar om diskurser föreställer jag mig 
att han i sin vida beskrivning vill ge åhörarna en impressionistisk bild av hur 
olika sätt att se på och beskriva världen, genom historien som vi känner till 
den, har kolliderat mot och avlöst varandra. När en diskurs får övertaget blir 
den så dominant att allt som inte hör till denna diskurs betraktas som anomali-
er. Detta har skett inom exempelvis de vetenskapliga disciplinernas utveckling 
och olika tider har erbjudit olika ”sanningar” om sakernas tillstånd: 

Självfallet är uppdelningen mellan det sanna och det falska varken godtycklig, modifier-
bar, institutionell eller våldsam om man placerar sig på satsnivån inom en diskurs. Men 
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om man väljer en annan skala och frågar sig vilken denna vilja till sanning som ständigt 
finns i våra diskurser och som följt oss genom många århundraden av vår historia är och 
har varit – eller om man frågar sig vilken typ av uppdelning som generellt sett styr vår vil-
ja till kunskap – då kanske något som liknar ett utestängningssystem (dvs ett historiskt, 
modifierbart och institutionellt tvingande system) börjar framträda  (Foucault, 1993, s. 
11). 

Det Foucault gör i sitt installationstal är att han i viss mån osäkrar marken för 
den vetenskapliga grund som samtiden står på. Han hävdar att det vetenskapli-
ga sättet att producera kunskap på har sin kontext och sin historia, men ytterst 
handlar det om hur makten konstituerar sig som avgör vilket uttryck diskursen 
får, samt vilka dess avgörande gränser är.   

Foucault räknas som en av de stora diskursanalytiska teoretikerna och han 
menar liksom andra socialkonstruktivister att kunskap inte bara är en avspeg-
ling av verkligheten. Allt är diskursiva konstruktioner och inom olika kun-
skapsregimer tolkas således vad som är sant och falskt. Men Foucaults mono-
logism där han menar att det i varje historisk epok tenderar att finnas endast en 
kunskapsregim har numera ersatts av en mer konfliktbaserat diskursanalytiskt 
fält som snarare hävdar att flera olika diskurser kämpar om tolkningsföreträdet 
(Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 19 f). 

Men vad är då en diskurs egentligen? Här kan svaren variera från beskriv-
ningar av vetenskapliga fält eller domäner till en viss inriktning inom ett fält, 
ett speciellt paradigm eller en teori om något. Men det skulle kunna vara ett 
speciellt sätt att se på världen eller ett visst sätt att tala om något. En diskurs 
eller ett sätt att tala kanske används hemma vid köksbordet, ett annat i en skri-
ven text och ytterligare ett tredje på arbetsplatsen under ett samtal med chefen.  

Så vad är då en diskurs? En diskurs är lika mycket det den inte är. En 
diskurs är en tillslutning av betydelser, en (tillfällig) fixering av betydelser och 
utesluter då alla andra former av betydelser. En diskurs kan alltså inte sägas ha 
ett helt fast värde utan kan alltid omformas. I regel förändras diskurserna väl-
digt långsamt. 

Alla använder sig av olika sätt att benämna världen i olika sammanhang, 
därför är kontexten avgörande för en rimlig diskursanalys: 

I ett samhälle som vårt är utestängningsprocedurer naturligtvis välkända. Den tydligaste 
och mest bekanta är förbudet. Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om 
vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som 
helst (Foucault, 1993, s. 7). 
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 Den enskilde individen styr således inte alltid över sitt eget beteende utan 
anpassar sig i den rådande diskursen. Men det finns inte bara en kod utan det 
finns variationer också för individen att visa sin tillhörighet inom ett visst kul-
turellt eller sociologiskt fält. En vetenskaplig term som ligger nära diskursbe-
greppet är just begreppet fält, som sociologen Pierre Bourdieu använder sig av. 
Han har genom sina studier av olika sociala fält kunnat visa hur man signalerar 
tillhörighet till en viss samhällsklass genom exempelvis olika sätt att klä sig 
(Bourdieu 1994, s. 83-151). 

Men det är naturligtvis inte alltid en fråga om regelrätta val. Människan 
föds in i ett system och det kan vara mycket svårt att upptäcka hur systemet ser 
ut om man inte reflekterar över det. Det här visar Bourdieu i en annan studie 
över sedvänjor, där de kan bli så införlivade att de uppfattas som ens egna upp-
fattningar (Bourdieu 1994, s. 23-63). Här visar sig också ett viktigt forsknings-
problem eftersom forskaren själv också omfattas av inte alltid helt medvetna 
värdesystem och föreställningar. Det enda sättet att försöka lösa detta är genom 
att själv redogöra för sin egen förförståelse. Jag hoppas att det kommer att 
framgå av min undersökning hur min egen förförståelse eller mina försanthål-
landen ser ut. 

Men för att återgå till diskursbegreppet finns det ytterligare några grund-
förutsättningar i diskursanalysen som jag vill belysa. Därför återgår jag till 
Foucault och senare diskursanalytiker och deras subjektuppfattning. Subjektet 
är hos diskursanalytikern inte autonomt, något som strider mot gängse väster-
ländsk subjektuppfattning. Men där Foucault och Althusser (strukturmarxist 
och under en tid Foucaults lärare) menar att individen är determinerad av struk-
turerna så hävdar kritisk diskursteori och diskurspsykologi att människan både 
är ”språkets herrar och slavar”, vilket baseras på Barthes men också på Grams-
ci, som ger människors agerande betydelse i de processer där produktion av 
betydelse äger rum (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 23-24). Det här ser 
jag som en förutsättning för min egen undersökning. Jag sluter mig till ett syn-
sätt som menar att också den enskilda människan har en betydelse i skapandet 
av vårt gemensamma sociala språk. 

Det har alltså skett en uppgörelse med ett deterministiskt strukturalistiskt 
synsätt på människan och hennes möjligheter att agera och göra motstånd mot 
förhärskande ideologier. Ibland kan en strömkantring ske till det motsatta hål-
let, menar Winther Jörgensen och Phillips, men diskursanalytiker brukar beakta 
de diskursiva ramarna som ändå finns där (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 
s. 23).  
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 Jag har i inledningen till den här uppsatsen skisserat en stor ideologisk 
diskursförändring som ägt rum på ett makropolitiskt plan. Jag menar att ett 
systemskifte ägt rum i Sverige där ett traditionellt förankrat socialdemokratiskt 
paradigm har ersatts med ett mer marknadsliberalt perspektiv. Här har alltså en 
förändring ägt rum som inte minst visar sig i språkbruket. Det är just denna 
förändring som jag vill undersöka i ett folkbiblioteksperspektiv.  

Forskningsöversikt 
Alltsedan INSU-forskningen, (INSU står för Information, Needs, Seeking och 
Use) inom Biblioteks- och informationsvetenskapen slog igenom med kraft på 
1970-talet har ett institutionsperspektiv kommit i skymundan för användarstu-
dier av olika slag (Case 2002). Det starka användarperspektivet har frambring-
at mycket fruktbar forskning om människans förhållande till informationsbe-
hov, sökning och användning (Dervin 1976) samt människans sökprocesser 
(Khulthau 1993). 

 Den kognitiva forskningsinriktningen har sedan fått efterföljare som velat 
ge en mer kontextbaserad eller social ansats till biblioteks- och informationsve-
tenskapens forskningsområde och dessa olika riktningar ser gärna att individen 
tillhör en social kontext (Limberg 1998) och först som medlem i en grupp an-
vändare eller inom kollektiva tillhörigheter finner denna typ av forskning sin 
relevans. En sociokognitiv forskningsansats företräds bl.a. av Birger Hjörland 
(Hjörland 2002, s. 257-270). Med den slutna diskursen i form av domäner och 
med domänanalys som specialitet har Hjörland byggt upp en ansats för att ve-
tenskapligt positionera det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet 
som sådant (Hjörland 2002). Forskning som använt sig av ett sociokulturellt 
perspektiv har bedrivits av bl.a. Olof Sundin, som också byggt upp en ansats 
med ett flertal tolkningshorisonter (Sundin 2003).  

 Det har inte förekommit så mycket forskning som tar avstamp i diskurs-
analytisk teoribildning men det finns viktig forskning som är relevant för min 
egen undersökning och som jag kommer att utgå ifrån. Jag vill framförallt pre-
sentera forskning som använder ett diskursanalytiskt perspektiv och applicerar 
det på folkbiblioteket. Men jag kommer även att beröra annan relevant forsk-
ning om folkbiblioteket.  

Joacim Hansson och folkbibliotekets ideologiska identitet 
Joacim Hansson har studerat folkbibliotekets ideologiska identitet vid det förra 
sekelskiftet med hjälp av kritisk diskursanalys. Han fokuserar på en tid där det 
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svenska folkbiblioteket konstitueras. Därför kan man säga att han med sin un-
dersökning avtäcker de ursprungliga ideologiska ramarna för svenskt folkbibli-
oteksväsen. Hansson tecknar en bild av folkbibliotekets ideologiska identitet 
under tidigt nittonhundratal med rötterna i sockenbibliotek, läsecirklar och ti-
dig arbetarrörelse. Han kommer fram till i sin forskning att det tidiga folkbibli-
oteket har en ideologiskt konservativ grund med vissa liberala inslag, och lig-
ger närmare sockenbibliotekens politiska sfär och inte så nära läsecirklarnas 
och arbetarrörelsens ideal (Hansson 1998). 

Hans resultat går emot tidigare forskning som visat att folkbiblioteken ide-
ologiskt har varit en del av en socialdemokratisk välfärdsideologi. Men han 
menar att den skillnaden kan bero på att den socialdemokratiska välfärdsstaten 
ännu inte är framträdande under perioden för hans undersökning. Hansson me-
nar också att folkbiblioteket hade en stark koppling till den akademiska biblio-
tekssfär som då också var starkt konservativ.  

 Hansson lyfter vidare fram två norska forskares insatser i folkbiblioteks-
forskningen, Geir Vestheims Fornuft, Kultur og velferd (Vestheim 1997) och 
Ragnar Audunsons Change processes in public libraries, A comparative pro-
ject within an institutional perspective (Audunson, 1996). Hansson uttrycker 
sig på detta vis för att förtydliga hur han till skillnad från de norska forskarna 
delvis kommit fram till andra slutsatser beträffande folkbibliotekets ideologis-
ka identitet: 

Att jag finner en tydlig konservativ identitet i folkbibliotekens diskurs jämte det faktum 
att såväl Vestheim som Audunson ser en intim koppling mellan folkbiblioteken och det 
socialdemokratiska välfärdsprojektet när väl detta kommit att få en hegemonisk ställning i 
samhället kan tyda på, att folkbiblioteken har en förmåga att följa makten snarare än att 
självständigt upprätthålla någon viss politik eller ideologisk hållning. Detta skulle alltså 
kunna innebära att vi har att göra med något av en politisk amöba som smidigt anpassar 
sig till den rådande makten i samhället (Hansson 1998, s. 143). 

Hansson ställer sig frågan om det är möjligt för en institution som folkbibliote-
ket att överhuvudtaget vara autonomt i förhållande till omgivningen eller om 
det inte alltid är kopplat till den rådande samhälleliga politiska hegemonin. 
Han ställer också frågan: ”Är det överhuvudtaget möjligt att betrakta folkbibli-
otekens ideologiska identitet som något annat än en formulering av den poli-
tiska och/eller ekonomiska elitens strävan efter social kontroll?” (Hansson 
1998, s. 143). 

Hansson tecknar således en bild av en följsamhetens institution som anpas-
sar sig till den rådande samhällsdiskursen. Men samtidigt så rymmer folkbibli-
oteket komplikationer i och med att dess grund vilar på tankegods/diskurser 
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från flera olika håll som ska samsas inom institutionen som helhet. Sven Nils-
son hävdar med utgångspunkt i Johan Svedjedal (Svedjedal 1993, s. 788): 

[…] att i folkbibliotekstanken flyter tre bibliotekstraditioner samman: de kommersiella lå-
nebiblioteken, sockenbiblioteken och föreningsbiblioteken. Men det innebär också … att 
biblioteken uppvisar en spänning mellan kraven på kundanpassning, uppfostringstänkan-
de och folkbildningsidealism (Nilsson 2003, s. 170). 

Det här skulle betyda att det inom institutionen ryms ett flertal konkurrerande 
diskurser som under olika perioder blir olika framträdande beroende av den 
rådande samhällsdiskursen. Att ett flertal olika diskurser påverkade det tidiga 
folkbiblioteket framgår även av Hanssons forskning. 

Bosse Jonsson och folkbibliotekets pedagogiska diskurs 
En grundläggande förutsättning som skulle kunna belysa frågan om folkbiblio-
tekets relativa autonomi vore en aspekt som Bosse Jonsson tidigt lyfter fram i 
sin avhandling om folkbibliotekets pedagogiska diskurs: 

Folkbiblioteken har emellertid haft ett kännetecken som skiljer dem från många av väl-
färdssamhällets övriga institutioner. Deras verksamhet har inte varit författningsmässigt 
reglerad. [---] Folkbiblioteket har, fram till 1 januari 1997 då bibliotekslagen (SFS 
1996:1596) infördes, varit ett frivilligt åtagande från kommunens sida. Det är dock allt-
jämt en lag som är fåordig när det gäller folkbibliotekets inriktning” (Jonsson 2003 s. 13). 

Det här är en grundförutsättning som folkbiblioteken har haft att verka inom. 
Även om det numera finns en bibliotekslag så är den alltjämt fåordig om vilken 
inriktning ett folkbibliotek ska ha.  

Jonsson ställer i sin avhandling frågan om det är politiken eller marknaden 
som ska styra biblioteket? Han undrar ”Är du kund eller medborgare på biblio-
teket?” (Jonsson 2003, s. 14).  

Genom intervjuer med politiskt ansvariga för folkbiblioteket i ett flertal 
kommunala nämnder vill han i avhandlingen utreda vilka idéer som idag finns 
hos lokala beslutsfattare. Han bygger upp sin analys runt vad han kallar den 
pedagogiska diskursen för folkbibliotek och hur den har förändrats, utifrån de 
intervjusvar han får. Så här beskriver Jonsson den pedagogiska diskursen: 

Den pedagogiska diskursen kan sammanfattas som en förhoppning om att ett individuali-
serande förhållningssätt ska skapa förutsättningar för besökarna att göra sig till medborga-
re i samhällets gemenskap. En självbild framträder hos beslutsfattarna som folkbildare i 
en annan tid än den då folkbildning formades. Den pedagogiska diskursen förmedlar ett 
avståndstagande från vad som uppfattas som ett ålderdomligt folkuppfostrande folkbild-
ningsideal. Förr var det någon annan än folket som bestämde hur folket skulle förbättras. 
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Nu uttrycks en föreställning om att om man bemöter folkbibliotekets besökare som själv-
styrda individer som ges möjlighet att självständigt fatta rationella beslut om vad de ska 
göra på biblioteket, kan biblioteket inspirera kunderna att förändra sitt handlande och göra 
sig till medborgare. Därmed får det nutida biblioteket en folkbildande verkan. Den peda-
gogiska diskursen säger att det är att föredra att möta invånarna som självreglerande indi-
vider som formar sig själva till (!) än som ett aggregat av folk som ska uppfostras  (Jons-
son 2003, s. 117). 

Jonsson uppfattar således att ett förändrat synsätt på begreppet folkbildning 
framträder i hans undersökning. Ett avståndstagande markeras mot ett äldre 
folkbildningsbegrepp som intervjupersonerna uppfattar som folkuppfostrande. 
Istället har ett nytt sätt att bemöta folkbibliotekets besökare vunnit inträde hos 
de intervjuade beslutsfattarna. Besökarna bemöts istället som självstyrda indi-
vider som självständigt kan fatta rationella beslut för sitt handlande på biblio-
teket. Önskan från beslutsfattarna är att individerna själva ska vilja bli och där-
med göra sig till medborgare i samhället utan inblandande påverkan från folk-
bibliotekets företrädare. Jonsson menar vidare att ”bibliotekets besökare kan 
metaforiskt liknas vid kunder i en kommersiell butik” (Jonsson 2003, s. 159).  
Det utbud som biblioteket erbjuder ska anpassas till vad bibliotekets besökare, 
här kallade kunder, efterfrågar. Det är också viktigt att de resurser som biblio-
teket har används så mycket som möjligt. Det här ger ett folkbibliotek som 
bygger på efterfrågan och där höga utlåningssiffror är viktiga. 

Jonsson driver tesen att den pedagogiska diskursen liknar en allmän 
diskurs för vad han kallar marknadisering. Han bygger detta på att bägge dis-
kurserna ”vilar på ett förgivettagande om att besökarna är rationellt resoneran-
de individer vars handlande vägleds av den förväntade nyttan” (Jonsson 2003, 
s. 185). Jonsson uppfattar att det finns en diskrepans mellan politikernas öns-
kan om att bibliotekets besökare ska bli medborgare och deltagande i samhället 
genom den passiva påverkan som den pedagogiska diskursen har på besökarna. 
Han kopplar diskursen till liberalismen sålunda: 

Det kännetecknar liberalismens styrningsform i den nutida välfärdsstaten. Invånarna hän-
visas till sig själva och det egna omdömet. Denna individualiserade styrningsmentalitet 
känner vi också igen i den pedagogiska diskursen ( Jonsson s. 193).  

 

Jonsson avslutar sin avhandling med att inte ta ställning till om den peda-
gogiska diskursen kan leva upp till sina egna inneboende önskningar: 

I den pedagogiska diskursen framträder folkbiblioteket och dess beslutsfattare som möj-
liggörare av det demokratiska samhället genom att de är passiva påverkare. Den kritiska 
frågan blir då om diskurens förhållningssätt ger den verkan som dess förhoppningar ut-
trycker ( Jonsson, s. 198). 
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Jonsson frågar sig således i slutet av sin avhandling om en pedagogisk folkbib-
lioteksdiskurs som är påverkad av ett marknadsperspektiv kan ge tillbaka de-
mokratiska medborgare som vill delta i ett gemensamt samhällsbygge. 

 

Åse Hedemark, Jenny Hedman, Olof Sundin och användardiskurser 
Tre andra forskare som använt sig av en diskursanalytisk teori och metod och 
som intresserat sig för hur bibliotekets besökare omtalas och vilka konsekven-
ser det kan få för en diskursiv praktik är Åse Hedemark, Jenny Hedman och 
Olof Sundin (H, H & S).  Hedemark och Hedman (H & H) gör i sin magister-
uppsats en diskursanalytisk undersökning av hur begreppet användare be-
nämns i de tre tidskrifterna Biblioteksbladet, Bibliotek i samhälle och Ikoner 
(Hedemark & Hedman, 2002:61).  

Hedemark och Hedman betonar sitt användarperspektiv och vill motverka 
ett perspektiv ”von oben”. De menar att olika sätt att benämna bibliotekets an-
vändare emanerar från skilda diskurser som erbjuder olika sätt att bemöta be-
sökarna vilket också ytterst utmynnar i kvalitativt olika diskursiva praktiker. 
De ger en komplicerad bild av ett flertal olika diskurser som strider om tolk-
ningsföreträdet inom folkbiblioteket. Bosse Jonsson menar ju att en diskurs för 
marknadisering har vunnit gehör och slagit igenom inom folkbibliotekets pe-
dagogiska diskurs. Men Hedemark och Hedman uppfattar att det i deras mate-
rial är den marknadsekonomiska diskursen som är minst vanligt förekomman-
de. De tvingas till en omvärdering under undersökningens gång vilket de ut-
trycker på följande sätt: 

Det är den diskurs som är minst frekvent i materialet. Denna iakttagelse förvånade oss nå-
got då våra förväntningar inför studien delvis byggde på en föreställning om en mark-
nadsekonomisk diskurs landvinningar. Kanske har ett marknadsekonomiskt inflytande 
delvis hejdats i och med 1996 års bibliotekslagstiftning (H & H 2002, s. 46). 

Sett i relation till Jonssons relativt entydiga forskningsresultat, komplicerar 
denna forskningsinsats bilden av hur långt en marknadsekonomisk diskurs 
trängt in i en svensk folkbibliotekskontext.  Hedemark och Hedman finner i 
motsats till Jonsson att en folkbildningsdiskurs dominerar som användar-
diskurs. Jag vill här poängtera att deras undersökningsresultat inte är direkt 
översättbara till varandra, eftersom de opererar med olika begrepp och meto-
der. Jonsson intresserar sig för en pedagogisk diskurs och Hedemark och Hed-
man utgår från ett flertal stridande diskurser inom ett användarperspektiv. Jag 
menar att det ändå går att göra vissa jämförelser eftersom det rör sig om för-
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hållningssätt inom en folkbibliotekskontext. Denna reservation om kompabili-
tet görs ändå för att markera att det rör sig om delvis olika forskningsansatser. 

Hedemark och Hedman vidareutvecklar sin magisteruppsats i ett senare ar-
bete tillsammans med Olof Sundin (H, H & S 2005). 

 Här omarbetar de delvis den modell över användardiskurser som de först 
presenterat i sin magisteruppsats. Det som är utmärkande för den marknads-
ekonomiska diskursen i H, H & Ss modell är att den inte tycks artikulera någon 
skillnad mellan det idealistiskt färgade retoriska talet om användaren och den 
erfarenhetsgrundade retoriken: 
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Figure 3. The four discourses with examples of user's 

designations; 

relating to our ideas about plausible consequences that 

may – directly or indirectly – affect the user  

Ovanstående figur (benämnd ”Figure 3.”) är Hedemark, Hed-

man och Sundins modell över användardiskurser (Hedemark, 

Hedman & Sundin 2005, s. 14-15). 

[Available at http://InformationR.net/ir/10-2/paper218.html] 

(7 augusti 2002) 

De övriga diskurserna uppvisar en skillnad i talet om användare mellan ideal 
och praktik. I modellen visar de även upp tänkbara konsekvenser som de olika 
användardiskurserna kan medföra.  

H, H & S anger att deras motiv med undersökningen inte är att rekommen-
dera en användardiskurs framför en annan utan snarare att medvetandegöra 
bibliotekarien på vad olika sätt att benämna besökarna kan innebära för den 
service man ger och för den vidare praktik som servicen ingår i (H, H & S, 
2005, s. 15). 

Jonsson undersöker en, vad han kallar, pedagogisk diskurs och Hedemark, 
Hedman & Sundin undersöker olika användardiskurser. Eftersom jag vill stu-

 17

http://informationr.net/ir/10-2/paper218.html


dera hur ett allmänt folkbiblioteksbegrepp uppfattas i detta millenniums början 
så betyder det att mitt perspektiv är något vidare än dessa forskares. Mitt per-
spektiv ligger därför närmare Hanssons forskning runt en övergripande folk-
biblioteksideologi, även om jag inte direkt är ute efter en fullständig ideologisk 
bild. Jag vill snarare studera hur ett allmänt folkbiblioteksbegrepp kommit att 
påverkas av de diskursiva samhällsförändringar som ägt rum under de senaste 
decennierna.  
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Material och metod 
Mitt materialval utgår ifrån min frågeställning om folkbibliotek och förändring. 
Jag har ett institutionsnära perspektiv och vill därför undersöka texter som pub-
liceras av aktörer som verkar i ett folkbiblioteksnära sammanhang. Eftersom 
jag vill försöka få syn på olika stridande diskurser inom folkbibliotekets 
diskursordning så har jag valt att undersöka tidskrifter där en debatt om folk-
biblioteket förekommer. Här finner jag också stöd i tidigare forskning. Hede-
mark, Hedman och Sundin har också utgått från folkbiblioteksrelaterade tid-
skrifter för sina användardiskursstudier. Jag menar inte att detta skulle vara det 
enda material som skulle kunna ge svar på mina frågor, eller att det inte går att 
avläsa diskurser på annat sätt, genom en annan metod, än den jag har valt. 
Tvärtom, menar jag att det skulle var fullt möjligt att undersöka detta genom en 
rad andra sätt, exempelvis genom intervjuer eller genom studier av andra text-
baserade källor, exempelvis forskningsrelaterade källor eller politiska doku-
ment. 

Jag vill ändå mena att det är genom att studera områden som etablerat en 
tillhörighet eller närhet till en huvudfåra inom ett diskursivt fält som det går att 
se hur den rådande diskursordningen gestaltar sig samt hur ”främmande” dis-
kurser vinner terräng. Av detta skäl har jag valt ut artiklar ur Biblioteksbladet 
(BBL) och Bibliotek i samhälle (Bis) som grund för min undersökning eftersom 
de är etablerade tidskrifter inom ett folkbiblioteksfält. 

BBL ges ut av Svensk biblioteksförening, tidigare SAB (Sveriges Allmän-
na Biblioteksförening), vilket är en ideell organisation som säger sig arbeta för 
att tydliggöra bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle. BBL har länge re-
presenterat en huvudfåra i svensk folkbiblioteksdebatt. Bis ges ut av föreningen 
med samma namn och har en uttalat partipolitiskt obunden socialistisk profil. 
Det är inte alls ovanligt att en skribent publicerar sig i bägge organen. Det här 
innebär att det inte är några vattentäta skott mellan de två tidskrifterna trots 
deras olika profileringar. BBL och Bis har inte samma ideologiska motiveringar 
för sina tidskrifter men de har varit etablerade i ett folkbiblioteksnära samman-
hang sedan ett flertal decennier. Jag har inte velat ta med den folkbiblioteksnä-
ra tidskriften Ikoner på grund av att den är betydligt yngre och som därför, tän-
ker jag mig, inte bygger på ett äldre folkbiblioteksförankrat värdesystem. Po-
ängen med min undersökning är att se hur förändring påverkar en etablerad 
diskurs, och det tänker jag mig, att jag inte kan hitta i en så ung tidskrift som 
Ikoner. 
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Inom diskursanalysen är inte kvantiteten utan kvaliteten en viktig urvals-
princip, därför är det inte säkert att ett stort antal artiklar skulle ge ett bättre 
resultat än ett litet. Huvudsaken är således att materialet är någorlunda repre-
sentativt. Jag har valt ut tjugofem stycken artiklar ur de två tidskrifterna. Jag 
har valt ut färre artiklar ur Bis, men textmässigt är det ungefärligen lika mycket 
text ur de bägge tidskrifterna beroende på artiklarnas längd. 

När Michel Foucault i Vetandets arkeologi redogör för sin metod för att 
ringa in de diskurser han avser att studera så utgår han från fyra olika aspekter 
som kan sägas utgöra grunden för de diskursiva formationerna (Foucault 2002, 
s. 47-56). Hansson utgår från Foucaults anvisningar och ger en beskrivning av 
hur man kan ringa in en folkbiblioteksdiskurs och en diskursiv formation. Så 
här menar Hansson att man kan gå till väga: 

-utsagor samlas och refereras till ett och samma objekt. Det är alltså möjligt att samla ut-
sagor och texter som explicit säger sig handla om t ex folkbiblioteket och låta dessa utgö-
ra grunden för en folkbiblioteksdiskurs.  

-utsagor som kopplas samman i kraft av form eller sammanhang kan ligga till grund för 
identifierandet av en diskurs. Detta torde kunna göras genom att söka de arenor där debat-
ter och diskussioner om olika ”objekt”, som folkbiblioteken, äger rum. Ett exempel på en 
sådan är den biblioteksrelaterade fackpressen, ett annat är det vetenskapliga samtalet om 
folkbibliotek. 

-en diskurs kan identifieras genom att belysa relationen mellan enstaka utsagor och de 
övergripande strukturer som de fungerar inom. Ett exempel kan vara att söka folkbiblio-
tekens begreppsliga särart i förhållande till ett mer generellt biblioteksbegrepp som inne-
håller de minsta gemensamma nämnare som måste finnas för att kunna identifiera objektet 
”bibliotek” i en eller annan bemärkelse. Ett annat kan vara att söka denna särart i förhål-
lande till ett övergripande institutionsbegrepp, som låter olika institutionstyper placera sig 
i förhållande till varandra.  

-en diskurs kan även identifieras genom de teman som binder samman diskussionen om 
ett objekt eller en företeelse, temat som skapar en identitet som bidrar till att utgöra en 
demarkation utåt, i förhållande till andra närliggande diskurser. Ett exempel på detta kan 
få vara den forskning som är relevant i en diskussion om folkbibliotek, där studier inom 
olika discipliner kan bilda en helhet mera genom de teman som undersöks, t ex bibliote-
kens relation till bildning och folkbildning, än genom någon konkret fokusering på folk-
biblioteken som huvudsak i studierna. Ett annat kan vara de diskussioner i fackpressen 
som förs om ämnen som barn och läsning, bibliotekariernas professionella status, eller 
folkbibliotekens roll i den allmänna demokratiska utvecklingen (Hansson 1998, s. 16-18). 

 

Jag har också utgått från dessa anvisningar vid urvalet av de artiklar, som ska 
ligga till grund för min analys. Jag har valt ut artiklar genom att bläddra ige-
nom varje nummer från år 2000 till och med år 2004 för att få en känsla av 
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tidskrifternas karaktär och uppbyggnad. Jag menar att det inte går att få den 
överblicken genom att söka artiklar via en databas på enbart titel och författar-
namn. En titel kan mycket väl vara vilseledande och artikeln kanske inte alls 
motsvarar densamma, varken tema- eller innehållsmässigt. Eftersom jag vill 
spåra tal om folkbiblioteket så har jag valt ut artiklar som på något sätt berör 
folkbiblioteket ur ett idéperspektiv, men också artiklar som kopplar samman ett 
idémässigt perspektiv med ett verksamhetspraktiskt perspektiv. Jag har således 
försökt få med artiklar som debatterar och formulerar perspektiv runt allmänna 
folkbiblioteksfrågor. Jag har ibland hamnat i svåra övervägningsfrågor. Det 
kan mycket väl vara så att en diskurs om ett övergripande folkbiblioteksper-
spektiv kan visa sig tydligare i en artikel som berör ett nytt bibliotek i ett annat 
land än som framkommer i en debattartikel om svenska förhållanden. Det här 
är en svaghet som jag och läsaren av denna undersökning får leva med. Ett 
urval är ändå nödvändigt att göra för att det alls ska vara möjligt att utföra en 
undersökning av det här slaget och det beror till slut på forskarens eget omdö-
me om urvalet kan spegla de frågeställningar som hon eller han har.  

Som jag redogjorde för i avsnittet om mina teoretiska utgångspunkter bru-
kar ett diskursanalytiskt perspektiv inkludera både teori och metod som en hel-
hetslösning. Så är fallet också för min analys men jag vill gärna uppehålla mig 
vid metoden i ett separat avsnitt eftersom det kräver en viss ytterligare diskus-
sion om begreppsbildningen inom diskursteorin. Som jag också påpekat i teori-
avsnittet varierar forskningsmetoderna inom diskursanalysen och det är inte 
alltid så att forskaren är helt explicit om hur undersökningen faktiskt utförs. 
Teorin brukar vägleda forskarens metodval. 

För enkelhetens skull vill jag beskriva att min metod tar fäste i ett slags ar-
gumentationsanalys. Det är på den antagonistiska arenan, där argument artiku-
leras, som diskursernas strid synliggörs. Ett annat sätt att uttrycka detta på är 
att säga att jag, genom att studera hur olika utsagor ställs mot varandra i en 
folkbibliotekskontext, kan få fram en diskursordning. Diskursordning, liksom 
diskursiv formation betyder i den här undersökningen diskurser som inom 
samma fält strider om tolkningsföreträdet. Det råder olika tolkningar av dessa 
begrepp inom det diskursteoretiska fältet, men jag finner stöd för min tolkning 
i Winther Jörgensen & Phillips framställning (W J & P 2000, s. 64). 

En diskursordning, liksom en diskursiv formation är således i denna under-
sökning ett antal diskurser inom samma fält (i detta fall folkbiblioteksfältet) 
som strider om att monopolisera sanningsproduktionen.  

Det är just i spelet mellan diskurserna i en given diskursordning som en 
viktig brännpunkt för analysen sker (W J & P 2000, s. 138-139). 
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Det finns ett flertal olika språkliga nivåer inom diskursanalysen. Den mins-
ta nämnaren är tecknet eller själva ordet. Tecknen knyts sedan till varandra på 
ett otal sätt. Kombinationsmöjligheterna är många, men likväl begränsade. 
Varför en text ser ut som den gör vet inte ens alltid den som själv skriver ner 
den. Det faller sig bara så, eller det känns kanske naturligt just när fingret mö-
ter tangenten.  

Inom vissa diskurser är några tecken särskilt viktiga och de kallas då för 
diskursens nodalpunkter (W J & P 2000, s. 33). De är fixerade i sin betydelse, 
men kan alltid omförhandlas till sin betydelse om en motstridig diskurs tar över 
tolkningen och ger begreppet en annan innebörd. När ett tecken (ett ord eller 
begrepp) är statt i förvandling genom att motstridiga diskurser tävlar om hur 
det ska tolkas får tecknet inom diskursteorin benämningen flytande signifikant. 
Tecknet befinner sig nu i ett tillstånd där det inte är entydigt, utan används av 
flera olika diskurser inom diskursordningen, och de olika diskurserna tolkar 
tecknet olika och tillskriver det olika innebörder (W J & P 2000, s. 35) . 

Jag anser det inte vara nödvändigt att jag här går igenom fler begrepp då 
min avsikt med analysen inte är att gå så djupt in i teoribildningens språkliga 
metod att jag behöver trötta ut läsaren med fler begreppsredovisningar. 

Jag kommer att i första hand försöka spåra hur förändring uttrycks i sam-
band med ett tal om folkbiblioteket. Om jag finner begrepp som är av den ka-
raktären att jag uppfattar dem som särskilt viktiga kommer jag att ta upp det i 
min analys. Det är i teckenstriden mellan diskurserna i diskursordningen som 
jag kan upptäcka detta och jag avser nu att påbörja min undersökning.  

En viktig aspekt med min analys är att jag är mer intresserad av dess teck-
en än av personen bakom dessa tecken. Jag avser således inte att redovisa vem 
som säger vad i de olika exempel som jag använder som referenser i undersök-
ningen. Jag kommer på samma sätt som Åse Hedemark och Jenny Hedman att 
använda numrering av mina källor i den löpande texten då jag alltså inte i för-
sta hand intresserar mig för personen bakom artikeln. Det viktiga med analysen 
är att försöka få fram en bild av talet om folkbiblioteket och det diskursiva fäl-
tet. Men för validitetens skull går det att se vilken text jag hänvisar till genom 
att jag markerar artikelnumret efter källan i den separata artikelförteckningen. 
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Undersökningen 

På spaning efter en förändrad folkbiblioteksdiskurs 
Men låt oss nu titta på några konkreta empiriska exempel ur artiklarna för att se 
vad som faktiskt sägs om folkbiblioteket. Låt oss påbörja spaningen efter folk-
bibliotekets diskursiva formationer. 

Till att börja med går det att se att det som Hansson beskriver som en 
grundläggande folkbiblioteksideologi återfinns i artiklarna. Hansson menar 
med stöd i Audunson att det finns några grundtankar för folkbiblioteken som 
också formulerats i organisationer som UNESCO och IFLA (International Fe-
deration of Library Associations). Han sammanfattar detta i några punkter, 
(Hansson 1998, s. 29): 

Folkbiblioteken ska 
• möjliggöra fri och jämlik tillgång till kultur och information för alla medbor-

gare, 
• möjliggöra deltagande i samhälleliga beslutsprocesser, 
• möjliggöra tillgång till det gemensamma kulturarvet oberoende av sociala och 

ekonomiska förutsättningar, 
• värna demokratiska ideal. 

 
Detta ska ske genom att 

• kvalitet men inte efterfrågan ska vara ledstjärna i bibliotekens beståndsutveck-
ling, 

• ett försvar för gratisprincipen. Det ska inte kosta att nyttja folkbiblioteket. 
• Pluralism ska vara det grundläggande urvalskriteriet. 
• Alla åsiktsriktningar ska komma till tals i folkbiblioteket (Hansson 1998, 

s.29). 
 

Utifrån denna punktlista talar Hansson om en ”speciell folkbiblioteksideologi” 
(Hansson 1998, s. 29). Det är tydligt att dessa grundläggande kriterier återfinns 
i ett flertal av artiklarna. Men det sker också en förskjutning av värderingar 
som kan förändra den gemensamma grunden. Detta kan uttryckas på följande 
sätt: 

 23



Så länge vi inte har fastslagit vilka kriterier som skall gälla för att man skall kunna tala 
om ett folkbibliotek så kommer vi att ha dessa diskussioner kring och förslag på olika 
driftsformer samt åsikter om att ett bibliotek kan skötas i stort sett av vem som helst (1). 

Som det här citatet visar pågår det en diskussion om bland annat driftsformer 
och det råder delade meningar om hur ett bibliotek ska skötas. De som publice-
rar sig här har i de flesta fall en professionell koppling till folkbiblioteket så det 
är också rimligt att påpeka att det naturligtvis redan i detta faktum visar sig en 
grundförutsättning för folkbiblioteksdiskursen. Att ”vem som helst” inte kan 
sköta ett bibliotek är inte förenligt med punktlistan ovan, det är enligt folkbib-
lioteksdiskursen en av de viktigaste principerna att ett bibliotek ska skötas av 
professionell personal. Det här visar sig också i de kriterier som, enligt en arti-
kel, måste gälla för att talet ska gälla ett folkbibliotek. Dessa kriterier sägs vara 
utformade av kommittéer och styrelse för SAB (1): 

Folkbiblioteken skall vara ett rikstäckande offentligfinansierat informationssystem med 
krav på bredd, allsidighet och kvalité samt med ett utbud även för språkliga, kulturella 
och andra minoriteter. För att detta skall kunna uppfyllas så måste följande kriterier gälla: 

• folkbiblioteket är till för alla medborgare 
• dess tjänster och medier är gratis tillgängliga 
• mediebeståndet, i tryckt och digital form, är allsidigt och brett samt fritt från 

ideologisk styrning 
• det drivs av professionell personal 
• det måste ingå i ett nationellt och internationellt biblioteksnätverk 
• det skall vara offentligt styrt och finansierat 
• det skall fungera som samhällets öppna mötesplats i demokratins och yttran-

defrihetens anda  (1). 

Här kommer, förutom kriteriet med professionell personal, också andra aspek-
ter fram såsom att folkbiblioteket ska vara offentligt styrt och finansierat. I 
övrigt har dessa punktlistor ett flertal gemensamma kriterier, vilket visar att det 
finns en gemensam inställning till en allmänt övergripande folkbiblioteks-
diskurs mellan en svensk biblioteksförening och internationella organ som 
IFLA och UNESCO. 

 Trots att en bibliotekslag finns så menar flera artikelförfattare att folkbib-
lioteken är fortsatt hotade. Detta beror i hög grad just på att frågan om vad ett 
folkbibliotek är eller ska vara ännu inte är preciserad: 

Att så många i vårt samhälle och bland våra politiker fortfarande ifrågasätter oss beror till 
stor del på okunskap om vad ett bibliotek är och har för uppgifter i dagens samhälle (3). 
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 Vill vi i dag att folkbiblioteket ska bli skolans förlängda arm, ett annex till arkiven och en 
filial och partner till universitetsbiblioteket? Ett ställe vars utbud delvis är identiskt med 
vad andra utbildningsinstitutioner erbjuder? (4). 

Det är inte bara politiker och allmänhet som inte riktigt vet vad ett folkbiblio-
tek ska ha för uppgifter. Även bland tidskrifternas debattörer finns många frå-
gor rörande folkbibliotekets inriktning och framtid. Här tycks råda en förvir-
ring rörande folkbibliotekets inriktning.  Har folkbiblioteket en egen identitet 
eller är den bara en i mängden av andra utbildningsinstitutioner? När det gäller 
utbildningsfrågor framkommer det artikulation runt vilka uppgifter och vilket 
förhållande folkbiblioteket ska ha till just dessa frågor.  

Att biblioteken märkt av olika politiska omsvängningar beträffande utbildning 
och lärande märks tydligt i många artiklar. Utifrån en skrift om biblioteket 
framtagen av Kommunförbundet intervjuas bibliotekarier om bibliotekets roll i 
ett nytt  ”utbildningssamhälle” eller ”lärandesamhälle” (10); 

Kanske är en identitetskris i vardande, främst inom folkbiblioteken. Forsknings- special- 
och högskolebibliotek har nog ett tydligare uppdrag eftersom deras brukare är mer aktiva 
och målinriktade (10). 

 Att studenterna går till folkbiblioteket när de behöver vet vi, men hur är det motsatta flö-
det? (10). 

 
Studenter använder e-tidskrifter och databaser, allmänheten hotmailar och nöjessurfar 

(10). 

Synen på hur bibliotekets resurser används varierar liksom kategoriseringen av 
användarna. Ibland krockar ett flertal olika behov med varandra och blottlägger 
olika sätt att se på bildning, utbildning och lärande. Detta visar sig inte minst 
rörande frågor som till vem eller vilka folkbiblioteket ska rikta sig.  

Förändrade målgrupper 
Enligt den övergripande folkbiblioteksdiskursen som visar sig tydligt i punkt-
listorna ovan ska folkbiblioteket rikta sig till alla människor. Det här är natur-
ligtvis mycket mer komplicerat när det gäller en diskursiv praktik och här 
kommer frågor in som berör denna svårighet. 

I samma ögonblick som vi mässar mantrat om det livslånga lärandet måste vi kanske ock-
så tala mycket högt om hur vi ska nå alla dem som är trötta på skolan, hatar lärandet och 
inte alls kan tänka sig att söka sig till ett universitet. Alltså: hur ska vi nå just dem som är i 
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extra stort behov. Hur ska vår verksamhet se ut för att dyslektiker, analfabeter, språksvaga 
och skoltrötta ska tycka att det är meningsfullt att komma till oss. För visst är det bibliote-
kets uppgift att särskilt värna om deras livslånga lärande. (De andra hittar ändå) (4). 

I det citerade stycket ovan är det människor med extra stort behov som borde 
vara fokusgrupp för folkbibliotekets ansträngningar. Men det tycks finnas ett 
annat fokus som ger biblioteken argument i diskussioner med kommuners be-
slutsfattare. I en kommun har en företrädare för folkbiblioteket visat upp en 
gjord undersökning som ger ett annat användarperspektiv. Undersökningen 
som visas fram till kommunens politiker ska visa folkbibliotekens ”stora sam-
hällsnytta”: 

Den tog sig uttryck i ett ökat användande av folkbiblioteken, men istället för ”skönlittera-
turlånare” var det informationssökare, däribland studenter och företagare, som ökade i an-
tal. Att använda dessa ”starka, friska och kunskapstörstande” individers ökade närvaro på 
folkbiblioteken i argumenteringen var, enligt min mening, ett mycket klokt angreppssätt 
(7). 

Här menar författaren att det är viktigt att se skillnaden på vad som sägs till 
politiker i syfte att undvika nedskärningar i verksamheten och vad som är talets 
vidare innebörd. Hon förtydligar sig genom att säga att ”jag är helt överens om 
att ett sådant strategiskt angreppssätt inte innebär, eller ska tolkas som, ett ifrå-
gasättande av svaga gruppers rätt till kultur och bildning” (7). Också denna 
position gör att folkbibliotekets företrädare hamnar i en kluvenhet som ger en 
vacklande identitet. Samma artikelförfattare belyser detta i följande citat: 

Att politiken under framför allt 1990-talet i många avseenden har blivit allt mer pragma-
tisk och resultatorienterad har långt fler än jag insett. Och att en alltför långt driven resul-
tatstyrning kan kollidera med andra värden, såsom medborgarnas lika rätt till kultur och 
bildning, är heller inget att förvånas över. Att klara denna balansgång har varit en svår 
utmaning för alla bibliotek, men i synnerhet för folkbiblioteken som trots sina stora insat-
ser har fått kännas vid betydande nedskärningar (7). 

De användare som tycks attraktiva för politiker är inte ”skönlitteraturlånare” 
men ”informationssökande studenter och företagare”. De kan visa upp ”folk-
bibliotekens stora samhällsnytta” (7). De är ”starka, friska och kunskaps-
törstande” och inte svaga, sjuka och skoltrötta. Här kommer det fram att insti-
tutionen pressas mellan två olika typer av ideologiskt tryck. Dels ett tryck in-
ifrån som vill försvara en grundläggande folkbiblioteksideologi och ett yttre 
politiskt tryck som tycks kräva en förändring. Det här ger upphov till talet om 
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att det för folkbiblioteket som institution, har varit en svår balansgång att klara 
dessa motstridiga förhållningssätt.  

Men eftersom det uppenbarligen finns underlag som visas upp till politiker, 
som säger att folkbiblioteket har fått andra användare, bör inte då också en 
förändring i inriktning också ha skett? Därför kan man tolka det som att det 
samtidigt också sker en faktisk förändring i den diskursiva praktiken som sker 
till förmån för ”starka, friska och kunskapstörstande” individer.  

En förändring som sker är exemplifierad i en artikel genom beskrivningen 
av integration av folk- och högskolebibliotek. I nedanstående citat artikuleras 
detta som en konflikt mellan ”kultur och fritid” å ena sidan och ”utbildning och 
rekreation” å den andra: 

Jag tror att den som tycker att det är naturligt att biblioteksverksamhet bör kategoriseras 
som ”kultur och fritid” får problem att acceptera det integrerade biblioteket. Det blir till 
exempel svårt att motivera inköp av en bok om osteoarkeologi i kultur- och fritidssyfte. 
För dem som skulle vilja sortera biblioteken under den tänkta kategorin ”utbildning och 
rekreation” öppnar sig genast en hel del möjligheter… Så länge vårt samhälle betraktar 
kultur och fritid som något extra, en lyx, kommer biblioteken alltid att vara på något sätt 
ifrågasatta. Det kommer att finnas aktörer som vill ha djupgående samordning av informa-
tionsförsörjning, lärande och kunskapande (10). 

Här kan vi se hur olika språkliga begrepp ställs mot varandra för att belysa 
olika antagonistiska hållningar. I detta citatstycke framställs en folkbiblioteks-
diskurs, där begreppen kultur och fritid ingår, som retoriskt svagare än en folk-
biblioteksdiskurs som relateras till begreppen utbildning och rekreation. Det 
här stycket är ett bra exempel på hur olika begrepp används för värde- och me-
ningsskapande samt hur de kopplas till den praktiska verksamheten. Här finns 
också uttalat att det finns ”aktörer” som eftersträvar ”samordning av informa-
tionsförsörjning, lärande och kunskapande”. Vilka dessa aktörer är och exakt 
hur de vill se ett framtida folkbibliotek beskrivs inte ytterligare i denna artikel. 

 

Nya befolkningsgrupper och ny teknik 
Inte bara nya politiska strukturer utan även nya befolkningsgrupper med nya 
behov gör sig påminda i debatten. Trots allt är det dock lite som sägs om den 
nya befolkningssituationen i Sverige. I en artikel som rapporterar från en bibli-
otekskonferens kommer det fram litet om vad som sker ute i en praktisk verk-
lighet.  

Enda gången smältdegeln trängde sig på var när Alexandra Pascalidou engagerat och upp-
rört slog ned på att kommunen nyss bestämt sig för att lägga ner en biblioteksfilial i ett 
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invandrartätt område i Halmstad. Pascalidou såg det som ett mönster, där sådana beslut 
leder till framtida problem i området, som i sin tur kommer att förklaras med kulturell 
bakgrund  (9). 

I ett stycke senare nämns att orsaken till stängningen berodde på att bråk mel-
lan ungdomsgäng lett till en tillfällig stängning. Artikelförfattaren konstaterar 
lakoniskt att detta var ”[e]tt bra exempel på hur oharmonisk en smältdegel kan 
vara” (9).  

I ett temanummer om just integration artikuleras varför integrationen eller 
den nya befolkningsstrukturen fått stå tillbaka i debatten: ”Ett annat problem är 
att diskussionen kring integration och mångfald fått stå tillbaka under 90-talet, 
då mesta fokus lades på IT-satsningar” (14). Här kommer det fram att olika 
prioritetsfrågor kolliderar och konkurrerar ut varandra när ekonomin tryter. I 
stycket ovan artikuleras en uppfattning om att IT-satsningar gjorts på bekost-
nad av satsningar på integration. Men just IT-satsningar tycks också kollidera 
med en mer allmänt bred folkbiblioteksdiskurs som ligger nära ett kulturper-
spektiv. I stycket nedan utmålar en artikelförfattare en bild av ett bibliotek i 
förändring: 

Biblioteket hade blivit en terminal, med personalen inlåst bakom en disk, var och en med 
sin dator framför sig. Som på en resebyrå. Biblioteket som leverantör av information. På 
vems villkor? tänkte jag. Och i vilket syfte? Vad var det för överordnande värden det här 
biblioteket skulle tjäna? (18). 

Här framkommer att datoriseringen lett till en förändring av folkbibliotekets 
diskursiva praktik, av skribenten uppfattad som ”en resebyrå”. Denna person 
upplever sig främmande inför förändringen. Information har ersatt begrepp 
som litteratur och böcker: 

Böckernas värld. Jag har levat ett liv som litteraturforskare och litteraturläsare, men jag 
har aldrig i böckerna sökt vad som idag kallas ”information”. Jag har sökt andra männi-
skor och jag har sökt mig själv, jag har sökt frågor, inte svar, jag har sökt gemenskap och 
frihet. Som forskare vet jag att det viktiga är att kunna ställa frågor, inte att ha svar. Och 
jag har alltid tänkt att böcker är en konkret, sinnlig verklighet som jag kan röra vid och 
stiga in i. Ord är till för att meddela och medla mellan människor. ”Information” är ab-
straktioner utan någon människa bakom (18). 

Här ges en bild av att en faktisk diskursförändring har skett i och med den nya 
teknikens inträde. Konkurrens mellan de olika synerna på vad som bör priorite-
ras framkommer ofta som en antagonism mellan människan och kulturen å ena 
sidan och tekniken och marknadsanpassningen å andra sidan: 
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Apparater kan det möjligtvis gå att få pengar till, men människor är vad som saknas, tek-
niker, pedagoger och bibliotekarier (17). 

 
Sen tänkte jag på att Sverige under de här fyrtio åren har bytt både ideal och praktik. 

Från gemenskap till konkurrens. Från demokrati till företag. Och då är förändringen lo-
gisk. I demokratin talar man med varandra; det är samhällets grundförutsättning. I företa-
get får man information, uppifrån. I övrigt håller man klaffen, om man nu vill ha jobbet 
kvar. Men hur går det då med böckernas värld och med friheten? (18) 

 
Jag skrev ut en artikel från en fulltextdatabas, men låntagaren ville inte ha ”en konstig 

lapp från datorn”, hon förväntade sig en fotostatkopia av den tryckta upplagan, och så fick 
det bli. Det alltför moderna biblioteket kanske inte kan accepteras förrän det kommer i 
form av ett lärcentrum? (10) 

 

Ibland känner sig uppenbarligen besökaren främmande inför bibliotekets tjäns-
ter. Biblioteket kan upplevas som alltför modernt och skapar då barriärer gent-
emot besökaren som inte efterfrågar förändringen.  

Det går att se en koppling mellan en diskurs för integrationssträvan och en 
allmän folkbiblioteksdiskurs. Gemensamt är hävdandet av det konkreta mötet 
mellan människor. Betoningen av biblioteket som mötesplats kommer fram 
starkt i båda diskurserna: 

 Biblioteket är den enda riktigt öppna och demokratiska plats vi har. Det är öppet för alla, 
kostar inget och är en trygg plats att vara på (14). 

 
Möten mellan människor är trots allt grunden för allt integrationsarbete, menar han 
(14). 

En integrationsdiskurs ligger närmare en traditionell folkbiblioteksdiskurs än 
en informationsteknologisk diskurs. En folkbiblioteksdiskurs som ligger nära 
ett brett kulturellt perspektiv ger upphov till tal om biblioteket som ett demo-
kratiskt projekt.  

Förändrad medieexponering 
I debatten om folkbibliotekens uppgift framkommer i en artikel hur en föränd-
ring mot kundorientering på 90-talet lett till ett helt nytt sätt att exponera bibli-
otekets medier. Jag citerar: 

Idén med detta var att kunden skulle mötas av det mest kommersiellt gångbara vid in-
gången, oftast CD-skivor, videor, seriealbum och de senaste deckarna. Detta skulle ges 
högsta prioritet och få störst utrymme. I rum två skulle romaner och de fackavdelningar 
med böcker som hade hyggliga utlåningssiffror stå. Längst in i magasinsliknande lokaler 
med trånga hyllor skulle de mest oattraktiva böckerna gömma sig, ofta böcker på signum 
O (samhällsfrågor) eller poesi/dramatik. Denna indelning möter vi idag på många svenska 
bibliotek (15). 
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Här artikuleras en förändring från ett tidigare sätt att arbeta. I detta tal artikule-
ras hur ett tidigare politiskt mål med biblioteket skulle vara ”att motverka 
”kommersialismens negativa följdverkningar”(15): 

På biblioteket skulle kvalitet och inte kommersiella resurser vara det viktiga. [---] Sålunda 
en plats kvalitativt annorlunda än kiosken på hörnet. Ett mål för verksamheten var att ak-
tivt engagera människor i samhällsarbetet (15). 

I artikeln artikuleras tydligt hur två olika perspektiv på vad ett bibliotek ska 
vara ger olika resultat i hur böcker och andra medier exponeras i bibliotekets 
lokaler:  

Jag tycker förstås att det är bättre att fronta med poesi och samhällsdebatt. Låntagarna 
brukar hitta till godiset i alla fall men däremot sällan till poesin. Idag står biblioteken inför 
riktigt feta sparkrav (för vilken gång i ordningen vet jag inte). Frågan är nu: Skall det bara 
finnas pengar till godis eller ska biblioteket vara smalare men spetsigt? (18). 

Det är tydligt att en stram ekonomi begränsar bibliotekets förmåga att köpa in 
medier. På samma sätt som i andra prioriteringsfrågor tvingas folkbibliotekens 
företrädare välja hur pengarna ska satsas. I den här artikeln framkommer en 
konflikt mellan ett tidigare kvalitetsbegrepp där det också ingått ett aktivt bib-
lioteksarbete för att ”engagera människor i samhällsarbetet” och ett kundorien-
terat perspektiv där det ”kommersiellt mest gångbara” hamnar i fokus.  

 

Förändring som argument för förändring 
Att omvärlden har förändrats är också ibland ett argument som används för att 
genomföra förändringar i verksamheten. Utifrån en förförståelse om en förän-
derlig värld har exempelvis bibliotekshögskolan startat en ledarskapsutbildning 
för bibliotekarier, vilket framgår av en artikel. Jag citerar: 

Fler och fler har insett vikten av ett starkt och medvetet ledarskap i den föränderliga värld 
som biblioteken verkar i. När BHS i februari 2005 för andra gången drar i gång sin ledar-
skapsutbildning för bibliotekarier är kursen redan fulltecknad (16). 

 
Vi lever i en tid när ledarskapsfrågor och organisationsfrågor breder ut sig i alla sekto-

rer, inte bara i näringslivet. De ingår i allmänkompetensen. Det verkar just nu finnas ett 
behov inom t ex vård och social omsorg att hitta sina egna ledarskapsfrågor, och på sam-
ma sätt bör vi ställa oss frågan: Hur talar vi i biblioteksvärlden om ledarskap?(16) 
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Så här uttrycker sig en kursdeltagare om varför det tidigare inte satsats på le-
darskapsutveckling inom biblioteksvärlden: 

Jag har tänkt på det ur ett samhällsperspektiv. Finns det något samband mellan en svag 
ledarskapstradition och att vi så ofta får stryka på foten när det gäller nedskärningar? 
Jag tycker att det finns ett stort behov av att lyfta fram ledarskapet inom vår sektor 
(16). 

Samhällsförändringar som sådana renderar uppenbarligen till förändringar på 
biblioteken eller på utbildningar inom bibliotekssektorn. Här syns att näringsli-
vet har inspirerat till de praktiska diskursförändringarna men ofta betonar en-
skilda röster att det inte är kopieringar man gör av näringslivets strukturer. Det 
är istället inspirerade av näringslivsstrukturer men överför dem på sitt eget sätt 
på den egna verksamheten: 

Det har länge funnits en självförståelse hos biblioteken att vi är dåliga på ledarskap. 
Men jag undrar om vi är så dåliga egentligen, eller om det bara är det att vi talar om det 
på vårt eget sätt? I vår sektor har man ju erfarenhet av långsiktigt strategiskt planeran-
de, vi är duktiga på att jobba under snäva ekonomiska villkor. Bibliotekschefen ställs 
ofta inför en komplex verklighet (16). 

Att det finns ett visst språkbruk bland dem som verkar inom biblioteksvärlden 
är troligt. Men på samma sätt som det har skett en förändring av språkbruket i 
samhället i stort så har det också påverkat språket i en biblioteksrelaterad kon-
text. Det är tydligt att det skett en förskjutning av språk och värderingsmönster 
som inspirerats av ett näringslivsspråk och att även folkbiblioteksföreträdare 
anpassat sig till denna större diskursförändring. Men exempel ges också på 
skillnader mellan att arbeta som ledare inom ett företag eller inom en offentlig 
institution: ”Däremot är spelreglerna annorlunda, att arbeta inom politiskt styr-
da organisationer är speciellt eftersom den politiska ledningen kan skifta vart 
fjärde år” (16). 

Att arbeta i en offentlig organisation kräver en flexibilitet att kunna anpas-
sa sig efter den förda majoritetens politik. Det innebär en skillnad från närings-
livet som måste beaktas. Det är de demokratiskt valda politikerna som har det 
yttersta ansvaret för vilka resurser det enskilda folkbiblioteket får till sitt förfo-
gande. 

Hur de förändringar ser ut som lett till att det är viktigt med just ledarskap 
framkommer inte. Men det betonas vid flera tillfällen att det är just förändring-
arna i sig som trycker på förändringar i utbildningen. Här framkommer också 
hur viktigt det är att biblioteket anpassar sig till det nya: 
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Att vara ledare i biblioteksvärlden idag ställer andra krav än för tio år sedan. Förändring-
arna är många och stora. Kursen utgår därför till stora delar från ett framtidsperspektiv, att 
möta de förändringar som man står inför. (16) 

Det är viktigt att ha ett framtidsperspektiv och vara lyhörd för de nya krav som samhället 
ställer (16).  

Det går alltså att se att det pågår förändringar i en folkbiblioteksdiskurs. Tryck-
et att förändra kommer utifrån ett relativt oklart språkbruk där själva begreppet 
förändring i sig tycks leda till en förändring som pekar mot en näringslivskul-
tur. Inom språkforskning finns olika förklaringar till att språkbruk förändras 
och det finns också en risk, menar jag, att enbart titta på språkliga förändringar. 
Det går ”mode” i ord och just nu är det modernt med ett näringslivsspråk som 
inte alltid har en förankring i en diskursiv praktik (se exempelvis Melin 2005, s 
68). Det vill säga språket i sig avspeglar ett allmänt dominansförhållande i 
samhället vilket alltså även kan appliceras på förhållanden som inte styrs av 
samma praktiker.  

Så här beskriver Margareta Norlin hur offentliganställda ibland kan upple-
va språkförändringen med ekonomiska termer, ett språk som kallas för ekono-
miska: 

Fortfarande är det så, att offentliganställda upplever att de har tvingats in i ett ”kontrapro-
duktivt” system av ekonomiska begrepp, med definitioner av effektivitet som de inte an-
ser sig behärska, medan deras yrkeskompetens inte efterfrågas i samtalen runt verksamhe-
ten. Att döma av deras skildringar har ekonomiskan blivit det enda accepterade redskapet 
för att tackla yrkesmässiga problem, på områden där man tidigare var van att resonera 
runt verksamhetens och människornas behov  (Norlin 2005, s. 178). 

 Ett nytt sätt att framföra folkbibliotekets önskemål till politiker är också inspi-
rerat av en näringslivskultur. Utifrån en artikel som beskriver hur den svenska 
modellen har förändrats och istället gett plats för friare påverkansformer artiku-
leras frågor till olika bibliotek om de brukar lobbying i sin verksamhet. Så här 
olika svar fick intervjuaren på om folkbiblioteket arbetade med lobbying: 

Tyvärr, vi är dåliga lobbare (11). 

Lobbying har väl alltid funnits fast under andra namn. Visst har vi försökt påverka politi-
ker och makthavare under åren och inte utan framgång (11). 

Vi ser lobbying som en självklar del av ett demokratiskt samhälle, en möjlighet att påver-
ka (11). 
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Lobbying, eller påverkansarbete om man vill använda ett ord utan negativa konnotationer, 
är helt självklart för en intresseförening som Svensk Biblioteksförening (11). 

Ibland blir svaren att det sker genom ”marknadsföringsarbete” och arbete ”med 
att höja kunskapsnivån, bland politiker såväl som journalister” (11). Här artiku-
leras hur en förändring i den politiska beslutsstrukturen driver fram ett nytt 
språkbruk och i viss mån nya sätt att påverka. Men det framkommer att alla 
inte anammar de nya sätten att föra fram åsikter, så bilden är inte entydig, men 
den ger ändock vid handen att en diskursförskjutning äger rum mot en folkbib-
lioteksdiskurs som påverkas av en näringslivskultur.  

Förändring genom marknadspåverkan och resursbrist  
Genom hela min undersökning syns två mycket starka förändringsfaktorer som 
ger sig till känna genom talet om folkbiblioteket. Förutom att det i ett flertal tal 
om folkbiblioteket tycks infinna sig en förändring mot en marknadsanpassning 
så finns ett ständigt närvarande hot om nedskärningar i verksamheten. Här 
framkommer en av folkbiblioteksdiskursens riktiga begränsningar. Att folkbib-
lioteken blir nedprioriterade på olika politiska plan trots allt tal om informa-
tion, utbildning och lärande artikuleras på många olika sätt i artiklarna. Så här 
kan det uttryckas i en ledartext i BBL: ”Också denna gång, frestas man skriva, 
intar Kulturrådet en restriktiv hållning. Så restriktiv att man inte för bibliote-
kens del äskar en enda kronas ökning i budgetunderlaget för 2005-2007” (12). 

Det framgår tydligt att folkbibliotekssektorn levt med små eller inga mar-
ginaler under minst ett decennium och detta ger upphov till anpassningsbarhet 
som kan ges följande uttryck: 

Folkbibliotekens brist på resurser gör att det alltid finns en risk att sälja själen till eller 
söka sin legitimitet hos den som för tillfället har pengar vare sig det är EU, Statens kultur-
råd, näringslivet, IT-boomen eller som nu utbildningssektorn (19). 

Det här talet påminner om Hanssons utgångspunkter om ett folkbibliotek som 
”följer makten”. Det kan ligga något i att en institution som är beroende av ett 
yttre stöd, också söker sig till detta och tvingas anpassa sig därefter. Det här 
skulle kunna var en grundförutsättning för folkbibliotekets existensvillkor.   

Det är viktigt att poängtera att det kan förekomma ett flertal olika diskurser 
för folkbiblioteket i samma artikel. Det här visar att folkbiblioteksdiskursen 
rymmer ett flertal olika språkspel som existerar tillsammans trots att några kan 
upplevas som uppenbara motsatser. Det är intressant att notera hur just ett när-
ingslivsspråk används för att sätta tyngd bakom argument, även från en före-
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ning som Bis. Så här låter det i slutklämmen i ett remissvar från föreningen till 
Justitiedepartementet, vilket publiceras i tidskiften: ”Sammanfattningsvis är 
bibliotekets största problem att dess affärsidé, av mångfald och möjligheter, 
tycks alltför komplicerad för att kunna marknadsföras framgångsrikt” (19). Att 
beskriva biblioteket som en affärsidé som ska marknadsföras är ett konkret 
exempel på hur ett näringslivsspråk även vunnit terräng i en socialistisk biblio-
teksförening.  

Jag uppfattar det som att det finns ett dominansförhållande i språket som 
avspeglar ett dominansförhållande i en samhällskontext. Av detta skäl används 
ett dominant språk för att ge tyngd åt egna argument som i sig kan ha helt 
andra syften. När en språklig diskurs blir dominant eller är på väg att bli domi-
nant så upplöses antagonismen i ett ordval och blir hegemoniskt. I stycket ovan 
kan man tolka det som att ett näringslivsspråkbruk börjar få en dominant ställ-
ning så att en antagonistisk hållning inte längre känns relevant. Språket övertas 
då även av en kontradiktorisk diskurs och framträder som ”neutralt”.  Jag vill 
här påpeka att det inom diskursteorin finns ett begrepp för detta, nämligen ”ob-
jektivitet”. Det som uppfattas som objektivt betraktas av diskursteoretiker ock-
så som ”ideologi”. Det här är begrepp som myntats av Ernesto Laclau som till-
sammans med Chantal Mouffe har arbetat mycket med att definiera begrepp 
och analysera diskurser (W J & P, s. 31-45). 

Som vi redan sett har inte bara språket ändrats utan också folkbiblioteks-
diskursen som sådan är statt i en förändringsprocess. Utifrån de artiklar jag 
använder som underlag för min undersökning så finner jag också andra exem-
pel på förändringar i bibliotekets diskursiva praktik. Bibliotekets bestånd ex-
poneras på ett nytt sätt på vissa bibliotek, utbildningen förändras men också 
sättet att driva ett folkbibliotek har förändrats. En stark drivkraft för förändring 
har varit inspirerad av näringslivet men också framtvingad av ekonomiska ned-
skärningar. Artiklarna visar upp en trängd sektor som samtidigt tycks vara en 
grundbult i ett samhälle som bygger så starkt på skriftspråket och på begrepp 
som ”kunskap” och ”information”: ”En drivande kraft i hjärtat av informa-
tionssamhället – det är den roll biblioteken kan och bör ta” (13). 

I några av artiklarna artikuleras även hur biblioteken ska uppnå sina lång-
siktiga mål. Här används ofta ett marknadsekonomiskt språkbruk. I en artikel 
som efterlyser en ny och starkare bibliotekslag kommer ett typiskt marknads-
ekonomiskt språkbruk fram: 
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Det viktigaste för en bibliotekslag borde vara att bibliotekets roll och värde för samhälls-
utvecklingen slås fast och kopplas till de verktyg för kommunal planering och utveckling 
som finns. Resultatstyrning är ett sådant. Och kvalitetssäkring. (6) 

Resultatstyrning och kvalitetssäkring är typiska begrepp för en marknads-
diskurs. I artikeln framkommer hur man kan mota bort hot från exempelvis 
fribibliotek: 

Fribibliotek, då? Liknande friskolorna. Kan inte sådana uppstå och bli ett hot? Frågan be-
svarar delvis sig själv genom att varje överföring av resurser från offentliga bibliotek till 
privata kommer att påverka bibliotekens resultat. Alla sätt som ger sämre resultat är dåliga 
sätt och då bör inga pengar styras dit. (6) 

Samtidigt som en tydlig marknadsdiskurs visas i språket upplevs fribibliotek 
här som hot mot verksamheten. Det här visar att olika diskurser ryms inom 
samma text och ger en stor spännvidd till en allmän folkbiblioteksdiskurs. Men 
här framkommer likafullt att resultatet ska styra, men exakt hur det ska gå till 
ges inga klara besked om. Det här tycks passa bra in i bilden av ett flexibelt 
bibliotek, vilket uppenbarligen också ingår i en marknadsdiskurs: ”En lag som 
beskriver mål och kvalitet, själva funktionen för bibliotek, men inte fastslår hur 
dessa mål ska uppnås, ger optimala möjligheter till flexibla lösningar” (6). 

Som vi kan se är även detta citatstycke kryddat med ett ekonomiskt språk-
bruk. Målen ska ge optimala möjligheter. I stycket nedan tecknas en mer pro-
blematisk bild, och det är beträffande vilka mål och kriterier som ska styra 
verksamheten. Här blandas både en allmän folkbiblioteksdiskurs med det nya 
marknadsanpassade språkbruket: 

Problemet och utmaningen blir naturligtvis att ta fram målen och kriterierna, men genom 
att utgå från nuvarande kunskaper om samverkan, om utlåning, besökarantal etc. och läg-
ga till ambitioner och mål för kunskapsutveckling, lässtimulans, informationskunnighet 
m.fl. bör att [sic!] par tydliga kriterier kunna utkristalliseras som talar om i vad mån en 
kommun har bra eller dåliga bibliotek, ge signaler om hur en kommun får mest och effek-
tivast verksamhet för pengarna (6). 

Det förefaller vara svårt att beskriva hur man ska mäta ett biblioteks värde och 
vilka kriterier som ska styra ett bibliotek med ett ekonomiskt språkbruk. Det 
som ändå går att mäta förutom vad verksamheten kostar i reda pengar är besö-
karantal och utlåning. Men uppenbarligen krävs också andra begrepp för att 
fylla ut det ekonomiska språket. I det här fallet läggs ambitioner in för kun-
skapsutveckling, lässtimulans och informationskunnighet. Som vi ser så stäm-
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mer de här begreppen in på den utveckling mot ett kunskaps- eller informa-
tionssamhälle, som vi tidigare tecknat en bild av.   

I texten artikuleras att kommunala biblioteksplaner kan vara en lösning på 
problemet och att dessa måste följas upp för att en verklig resultatstyrning ska 
kunna ske. Det går helt enkelt att utläsa artikeln som att ett nytt sätt att formu-
lera en biblioteksverksamhet också kräver att den dikursiva praktiken föränd-
ras.  

Men det finns olika sätt att använda sig av en marknadsdiskurs. Vi har re-
dan sett att ett marknadsmässigt språkbruk används för att visa fram till politi-
ker för att erhålla budgetmedel, men också för att ge allmän tyngd i argumente-
ring om folkbibliotekets existens inför lagstiftningsorgan. Det är ett språkbruk 
som ger prestige till den enskilda debattören eftersom det avspeglar ett makt-
förhållande i samhället i stort, där en marknadsdiskurs dominerar i striden om 
tolkningsföreträdet, oaktat om det är temporärt eller ej.  

I en synnerligen, ur denna aspekt, intressant artikel visas hur ett ekono-
miskt språkbruk eller sätt att tänka tvingat fram en förändrad diskursiv praktik 
på biblioteksområdet. I den här artikeln kommer det fram att dessa nya verktyg 
för styrning kan användas för att bygga upp ett folkbibliotek med ett uttalat 
vänsterperspektiv och traditionellt folkbiblioteksdiskursivt innehåll. Låt oss till 
att börja med se vad som sägs i början av artikeln för att förstå vad artikeln går 
ut på: 

Går det att förena ett bibliotekspolitiskt engagemang, som har sin grund i en politisk till-
hörighet ganska långt till vänster med ett engagemang för styrning och ledning av folk-
bibliotek, som tar sin utgångspunkt i tanken på ’värde för pengarna’? Det är en fråga som 
jag ställer för att kunna argumentera för ett svar som är: ja, det gör det! (20). 

I artikeln används argumentering för de nya styrningssätten för att kunna upp-
fylla behov hos kommunens innevånare som ger tillgänglighet för alla. Arti-
keln är kryddad med ett marknadsekonomiskt språkbruk. Till att börja med 
finns här en stark kritik mot de bibliotek som inte satt upp mål för sin verk-
samhet.  

Jo, för att man inte satt upp klara resultatmål, som bygger på en målsättning och på de be-
hov som finns i kommunen (20). 

 D v s  hur vet man om man får ut ett optimalt värde för de skattepengar man har till sitt 
förfogande?(20) 
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 Alltså måste varje bibliotekschef våga leda och styra verksamheten, sätta upp resultatmål, 
som man kan följa upp. Och följa upp mycket konkret. Det gäller att veta hur många sko-
lor det finns i kommunen och var. Och ge ansvar och uppdrag åt olika biblioteksenheter 
att erbjuda varje skola ett antal visningar och bokprat. Och se till att det finns tid för bib-
liotekarierna att planmässigt arbeta med verksamheten (20). 

Här används styrningsmekanismerna för att kunna erbjuda en biblioteksservice 
som grundar sig på de behov som finns i området istället för att ge servicen 
slumpmässigt till dem som får reda på att den finns: 

 
Jag frågar mig: Är det bibliotekets resultat gott, om endast elever från en enda skola får 
en mycket hög service men många andra ingen alls? Har man en god Boken kommer ser-
vice, om man ger en utomordentligt god service till ett litet antal låntagare, som mer eller 
mindre av en slump fått veta att servicen finns? (20) 

Artikelförfattaren använder styrmetoder som bygger på ett marknadsdiskursivt 
språkbruk och en marknadsdiskursiv praktik men avsikten är att resultatet ska 
tillfalla alla invånare. Det innebär att det går att använda en marknadsdiskurs 
för att uppnå politiska mål som inte bygger på ren efterfrågan utan på ett kart-
lagt behov, just för att uppfylla ett grundläggande folkbiblioteksideologiskt mål 
som bygger på tillgänglighet och lika möjlighet för alla att nås av bibliotekets 
service: 

Först om man använder råa och kalla siffror, kan man uppnå politiska mål. […] Biblio-
tekschefen måste ha modet och förmågan att ta upp dessa frågor mycket konkret i den 
nämnd, som har ansvar för biblioteket. Han eller hon måste vara mycket påläst och kun-
nig om kommunen och de behov som finns. Då tror jag att man får gehör. Jag inte bara 
tror det, jag är övertygad om det. När jag varit ute i kommunerna i mitt län och talat om 
sådana saker med både bibliotekarier och politiker får jag alltid mest respons hos politi-
kerna, som knappt tror sina ögon och öron, när de ser och hör att man kan sätta siffror på 
biblioteksverksamheten, att det går att styra biblioteksverksamheten i den riktning man 
vill (20). 

Man kan inte uppnå tillgänglighet för alla och möjlighet för alla att ta del av bibliotekets 
goda, om man inte bäddar ordentligt för det  (20). 

Alla i en kommun skall ha lika möjlighet att ta del av the Library goodnes (20). 

En viktig skillnad mellan en ren marknadsdiskurs som skulle bestå i ett efter-
frågestyrt bibliotek där besökaren är en kund som erbjuds det hon eller han 
efterfrågar och en folkbiblioteksdiskurs som erbjuder service enligt kartlägg-
ning av kommunens behov kan utkristalliseras just i skillnaden mellan begrep-
pen behov och efterfrågan. Begreppen ligger väldigt nära varandra betydelse-
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mässigt men implicerar skilda diskurser och förhållningssätt till hur bibliote-
kets resurser ska erbjudas.  Begreppet behov ger också folkbiblioteksdiskursen 
en något annan betydelse än en vanligt förekommande tolkning av densamma 
som förmyndaraktig. Det vill säga det föreligger en skillnad mellan ett biblio-
tek som bygger på att bibliotekarierna erbjuder en service eller ett bestånd som 
helt utarbetats utan kontakt med en omkringliggande verklighet, utifrån en viss 
”smak” eller ”stil” som utvecklats institutionellt genom det slags ”filter” som 
institutionen och dess kulturella kontext erbjuder och ett bibliotek som erbjuder 
en service och ett bestånd som bygger på en kartläggning av ett behov i den 
enskilda kommunen. Men det är också stor skillnad på ett bibliotek som helt 
skulle styras av efterfrågan, då den rimligtvis måste bygga på de enskilda indi-
vider som uppsöker biblioteket och därigenom kan påverka bestånd och servi-
ce, i regel någorlunda rörliga och aktiva personer, oaktat att också ett flertal av 
de individer i en kommun som kan betraktas som rörliga och aktiva knappast 
alls använder sig av bibliotekets resurser.  

Den mest tydligt marknadsekonomiska praktiken är dock inte särskilt aktu-
ell på svenska folkbibliotek. I och med att bibliotekslagen tydligt poängterar att 
boklån ska vara gratis så kan man inte ta betalt för det. Eftersom kommunal 
verksamhet inte längre enbart drivs av kommunen utan det finns flera typer av 
kommunal verksamhet som drivs på entreprenad (även bibliotek drivs på ent-
reprenad även om det syns lite utav det i de av mig undersökta artiklarna) så 
kommer folkbiblioteket i kontakt med de nya entreprenörerna såsom exempel-
vis friskolor. Det här ger upphov till olika tal om hur dessa ska behandlas av 
biblioteken. Ska de erhålla samma service eller ska de betala för sig är en fråga 
som uppstått. Här framkommer lite olika hållningar: 

Att spela marknadsanhängarna så direkt i händerna att man förespråkar skilda regelverk 
och avgifter vore bara en annan variant på att folkbiblioteken i så fall kan ”göra vinst” på 
friskolornas bekostnad. Dessutom urholkar man den bibliotekslag som åtminstone för mig 
är ”helig”. Ingen ska betala för boklån på ett folkbibliotek. Det bästa argumentet för soli-
darisk skattefinansiering vore nog att verkligen hålla fast vid den… (21). 

 
Nej, jag är inte i första hand ute efter att avgiftsbelägga tjänster. Jag är ute efter en pla-

nering av barnens bokförsörjning. Att det ska vara gratis att låna böcker står inte i mot-
sättning till att skolorna måste ta ansvar för sitt behov av biblioteksservice när de bygger 
sin undervisning på bibliotekstillgång [---] Samhället förändras hela tiden och kartan har 
ritats om i och med att kommunal service lagts ut på entreprenad. […]  verkar tro […] att 
jag vill ta betalt för bibliotekstjänster – vilket jag ju inte vill. Jag tycker att skolorna och 
biblioteken ska hjälpas åt att planera biblioteksverksamheten och tillsammans med politi-
ker börja ett arbete för att kartlägga behov och kostnader. (22) 
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Egentligen är uppfattningarna inte så motstridiga i de ovan anförda citaten, 
men det tycks vara viktigt att positionera sin ståndpunkt till försvar för avgifts-
fria lån. I citat två, (ur artikel 22) artikuleras den kommunala ekonomins be-
gränsningar återigen. Om skolorna förlitar sig på folkbiblioteken och uraktlåter 
att ta något ansvar för att bygga upp egna skolbibliotek så kommer kanske inte 
folkbiblioteket att räcka till för alla. Här skulle, menar artikelförfattaren, krävas 
ett bättre samarbete för att gemensamt med politikerna planera för de gemen-
samma resurserna.  

Globalisering som förändringsfaktor 
Förutom att folkbiblioteket tycks befinna sig i en identitetskris beträffande sina 
målgrupper och sin allmänna inriktning så förstärks denna splittrade bild av ett 
antal yttre faktorer som river upp ett eventuellt tidigare samförstånd runt folk-
bibliotekstanken.  

Även om svenska folkbibliotek ingår i internationella och regionala nät-
verk, vilket är en grundförutsättning för att kunna tillhandahålla litteratur och 
annan information i en global värld, så innebär den makropolitiska förändring-
en att nationella folkbibliotek blir påverkade utifrån andra än sina egna förut-
sättningar. Folkbiblioteken blir också en arena för politiska samtal som utspe-
las långt ovanför de enskilda bibliotekens politiska hemisfärer: den egna kom-
munen eller det egna landets lagstiftning. Internationella handelsavtal såsom 
GATS (General Agreement on Trade in Services), är en överenskommelse 
inom WTO som ska underlätta för konkurrens och frihandel inom servicesek-
torn. I denna fråga framkommer i tidskrifterna ett antal farhågor om att den 
politiska situationen ska förändras till folkbibliotekens nackdel. Bland annat 
finns farhågor att tjänster som enligt nuvarande avtal ska vara undantagna i 
GATS, nämligen tjänster som inte är konkurrensutsatta, ska bli det i framtiden 
och tvinga folkbibliotek och andra typer av bibliotek att konkurrera med priva-
ta typer av bibliotek (8, 23, 24, 25). 

Men lika väl som internationaliseringen så tycks den svenska politiken 
skrämma många folkbiblioteksdebattörer. Några politiker som blivit citerade i 
en artikel tycks själva rädda för lagstiftning. En ville riva upp bibliotekslagen 
därför att det ”mest ojämlika man kan göra är att behandla alla lika”. En annan 
såg ”marknadsanpassning av biblioteken med krav på att sälja information för 
att få intäkter” som en hotbild (9). 

EU har också blivit en förändringsfaktor för svenska folkbibliotek. Något 
som indirekt rör folkbiblioteken är den statliga biblioteksersättningen och Sve-
riges författarfond. EU-kommissionen anser att lagar och bestämmelser inom 

 39



uthyrnings- och utlåningsättigheter ska harmoniseras liksom rättigheter inom 
det immaterialrättsliga området. Globaliseringen kan märkas i en artikel som 
beskriver detta och där författaren hävdar att motståndet mot att förändra bibli-
oteksrelaterade lagar inom EU bedrivs av länder utanför EU: ”Det är nog ingen 
tillfällighet att det är en mexikansk biblioteksorganisation, och inte en skandi-
navisk, som har engagerat sig till försvar för de europeiska biblioteken, och 
mot EU-kommissionen” (25). I artikeln talas om hur viktigt det är att folkbibli-
otekens företrädare vet vad man vill med bland annat upphovsrätten och när-
stående rättigheter för att kunna driva frågorna på bästa sätt. ”Vi måste veta 
vad vi önskar oss om vi skall få vad vi vill ha, är en gammal sanning. Att veta 
vad vi önskar oss är förstås ingen garanti för att vi får vad vi vill ha, men det är 
nog en nödvändig förutsättning” (25). 

Det går att tolka talet i artikeln som att folkbibliotekets företrädare i Sveri-
ge inte riktigt har hängt med i den internationella utvecklingen och därmed 
riskerar att tvingas till förändringar som inte sker på egna villkor. Däremot 
tycks företrädare för länder som levt under kolonialism vara mer medvetna om 
hur internationella förändringar påverkar ett lokalt perspektiv och därför sker 
protester mot lagstiftningsharmonisering i EU främst av företrädare utanför 
EU. 

I en artikel framkommer hur det internationella biblioteksorganet IFLA ar-
betar med biblioteksfrågor ur ett internationellt perspektiv. Fokus vid det stora 
mötet i Genéve 10-12 december 2003, WSIS (Wold Summit on the Informa-
tion Society) var att överbrygga det som benämns som den ”digitala klyftan”, 
vilket innebär att göra IT, eller ICT (Information and Communication Techno-
logies) tillgängligt för även de fattigaste länderna. Men det kommer också fram 
ett annat tal om hur biblioteken ska kunna tackla framtidsfrågorna: 

I framtidens bibliotek handlar det i allt högre grad om att jobba nära tillsammans med 
andra kunskapsförmedlande yrken som t.ex. lärare. Dessutom handlar det om att möta be-
hov från sina kunder genom förebyggande arbete (13). 

Idag har man helt enkelt inte råd att fortsätta på traditionellt vis och samla material och 
göra det tillgängligt… Istället måste man möta behov, definierat till exempel genom 
marknadsundersökningar (13). 

I bägge dessa ovan anförda citat förekommer ett marknadsdiskursivt språk-
bruk. Här talas om ”kunder” och om ”marknadsundersökningar”. Talet bygger 
vidare på att det är de ekonomiska begränsningarna som tvingar fram en för-
ändring av en biblioteksdiskurs. En intressant begreppsanvändning visar sig i 
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talet. Det är tydligt att ett flertal språkliga diskursordningar försöker samsas i 
talet. Således hamnar begreppen behov och marknadsundersökningar i samma 
mening. Det som skulle kunna uppfattas som en katakres, det vill säga som 
oförenliga element, gör här entré som ett syskonpar. Det här kan belysa att ett 
marknadsdiskursivt språkbruk kan användas för att driva fram traditionella 
folkbiblioteksdiskursiva ambitioner.  

Men här finns också ett parallellt tal som handlar om olika slags ”läskun-
nighet”: 

Läskunnighet handlar således inte bara om att kunna läsa en text, utan också om att förstå 
sin omgivning, den kultur man befinner sig i och dess relation med andra [---] Biblioteken 
har en given plats och ansvar för att utrusta kommande generationer med kapacitet i ana-
lys och tolkning samt kunskap att hantera den nya tekniken (13). 

Utifrån ett slags grundideologisk diskurs om vad ett bibliotek är så läggs den 
nya tekniken och de nya styrformerna till och förändrar delvis en gemensam 
grund. Så här artikuleras bibliotekens roll i denna artikel: 

Bibliotekens roll är således mångfacetterad. För det första gäller det tillgången till infor-
mation, dels i fysisk bemärkelse som informationspunkter dit människor kan vända sig, 
dels genom den hjälp som bibliotekarierna kan erbjuda vad gäller urval, analys, informa-
tionssökning och källgranskning. Dessutom handlar det om att bevara kunskap och kul-
turarv (13). 

Så här presenteras hur man arbetar för att nå ut med bibliotekstjänster. Här 
refereras till den finska biblioteksstrategin Library Strategy 2010: 

Den (Library Strategy 2010) lyfter fram betydelsen av hybridbibliotek, tydligare yrkesroll 
för bibliotekarier samt utveckling av nätverk. Den presenterar vidare visioner och mål 
kring tillgänglighet till kunskap och kultur. Det handlar om att biblioteket ska vara kund-
orienterat samt erbjuda snabb feedback, kvalitetskontroll och kontinuitet. Häri ligger en 
stor utmaning. Omformningen av bibliotekens tydligare och skarpare roll i samhället mås-
te ske parallellt med intensivt arbete gentemot beslutsfattare. Detta är centralt för att bibli-
otekens alltmer strategiska roll i informationssamhällets framkant också ska erkännas och 
prioriteras. (13) 

Det här utsnittet text kan tolkas sålunda: för att nå erkännande i det nya sam-
hället, i talet kallat för informationssamhället, tvingas folkbiblioteket att för-
ändras för att göras attraktivt för de nya beslutsfattarna i det nya samhället. 
Dessa förändringar tycks bestå i att vara just kundorienterat och snabbt kunna 
ge respons på en efterfrågan. Om vi tittar på hur en grundläggande folkbiblio-

 41



teksideologi beskrevs vid undersökningens början så fanns begreppet kvalitet 
med. Men så här uttrycktes det i den listan: 

 
• kvalitet men inte efterfrågan ska vara ledstjärna i bibliotekens beståndsutveck-

ling 

När begreppet kvalitet istället paras ihop med kundorientering, feedback, kon-
troll och kontinuitet ger det en helt annan bild av bibliotekspolitik än när det 
ställs i motsättning till efterfrågan. Skillnaden blir fundamentalt annorlunda. 
Här är det tydligt att en förskjutning av betydelser äger rum som går mot ett 
marknadsmässigt diskursivt språkbruk.  

Detta språkbruk tycks också mynna ut i en annan diskursiv praktik. Det här 
ger upphov till tal om att folkbiblioteken måste bygga upp nya allianser för sin 
finansiering. Talet går ut på att biblioteket har en allt viktigare roll i ett samhäl-
le som bygger på information och kunskap. Men en allt mindre ekonomi för 
offentlig verksamhet har drabbat biblioteken som då tvingas ut på en ny arena. 
”Toppmötet blev därför tillfället att diskutera och inleda nya partnerskap med 
den kommersiella sektorn på en internationell nivå” (13). 

Det gavs nationella exempel på hur detta partnersskap kunde se ut med ett 
exempel från Finland där Nokia genom en Senior Surf Day lärde äldre männi-
skor att hantera bibliotekstjänster via mobil. Men en annan diskurs ser faror 
med denna sammankoppling mellan marknadsintressen och folkbibliotek. Det 
här gav upphov till tal om faran av att knyta band med kommersiella aktörer 
som kan skapa ett behov runt sina egna produkter.  

Också andra principiella frågor runt allianser med marknadsaktörer upp-
stod: 

En annan farhåga väcktes också under seminariet kring bibliotekens kunskapsbevarande 
roll när allt mer material digitaliseras. Det gäller att vara uppmärksam på att även sådant 
som inte ligger i sponsrade företags intressen blir bevarat, till exempel historiskt material 
över längre tidssekvenser. Här står offentligt finansierade bibliotek inför val. Hur kombi-
nera ambitionen kring mångfald, öppenhet och tillgång för alla, med marknadsintressen? 
Att ingå samarbeten med privata sektorn kan ge signaler till regeringar att offentlig finan-
siering inte behövs (16). 

Här syns ett tal där en traditionell folkbiblioteksdiskurs som talar om tillgäng-
lighet för alla ska kopplas samman med en marknadsdiskurs. Talet handlar om 
hur dessa begrepp ska kunna kombineras. Talet signalerar också att det rör sig 
om skilda sätt att se på hur material värderas i de olika diskurserna. Här märks 
en påfallande oro för att en traditionell bevaranderoll som biblioteken har kan 
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gå förlorad eftersom det rör sig om ett diskursivt helt annat sätt att värdera ma-
terial. Talet uppger också att en offentligt finansierad institution kan bli av med 
sina politiska medel om samarbete med den privata sektorn ingås. Talet rym-
mer en valsituation som ger upphov till en konflikt mellan två stridande diskur-
ser, en marknadsdiskurs och en diskurs som bygger på offentliga medel och ger 
tillgänglighet för alla. Talet illustrerar att det pågår ett starkt förändringstryck 
som riktas mot ett offentligt styrt och finansierat folkbibliotekssystem. Det här 
sker även på en global arena vilket visar att en makropolitisk diskurs uppvisar 
stora likheter med en regional och lokal diskurs. På samtliga dessa politiska 
nivåer tycks en förskjutning mot en marknadsdiskurs ske.  

Trots att folkbiblioteken redan finns representerade i regionala och interna-
tionella nätverk så ger globaliseringen upphov till hotbilder om lagstiftning 
som kan spräcka ett tidigare nationellt samförstånd. Men också den inhemska 
nya politiken framstår som hotande genom experimenterande med driftsformer 
och hot om nedskärning av verksamheter. Men språkbruket indikerar också att 
värdeladdade ord får nya innebörder när de placeras in i nya konstellationer. 
Ett begrepp som kvalitet ställs inte längre alltid i motsättning till en efterfråge-
styrd diskurs, utan tvärtom i kombination med efterfrågestyrda eller kundorien-
terade diskurser. Det här indikerar en faktisk värdeförskjutning och en diskurs-
förändring som orienterar sig bort från en traditionell folkbiblioteksdiskurs. 
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Sammanfattande analys 
Som vi har sett genom undersökningens gång har det skett en rad förändringar i 
ett diskursivt språkbruk om folkbiblioteket. I de tjugofem tidskriftsartiklar som 
utgjort underlag för denna undersökning går det avläsa en institution i föränd-
ring. 

I inledningen till denna uppsats beskriver jag mina egna funderingar runt 
folkbiblioteksförändringar som jag både intuitivt och konkret erfarenhetsmäs-
sigt uppfattat genom det tidsspann som gått sedan min anställning vid Stock-
holms Stadsbibliotek på 1980-talet och min förnyade kontakt med 2000-talets 
folkbibliotek. Syftet med min undersökning har således varit att studera vilka 
förändringar som skett. Min egen förförståelse har varit att en offentlig institu-
tion som folkbiblioteket torde ha påverkats av de stora samhällsförändringar 
som skett sedan 80-talet.  

I min undersökning visar sig i artikulationen om folkbiblioteket ett tal om 
ett nytt informations- eller kunskapssamhälle. Det här illustreras inte bara av 
tal på satsningar på utbildning, lärande och ny teknik. Detta tal tycks också 
sammankopplat med ett starkt marknadsinfluerat språkbruk som särskilt tycks 
appellera till politiska beslutsfattare. Det kan tyckas kontradiktoriskt men illu-
strerar väl den makropolitiska omsvängning som gjorts såväl globalt som na-
tionellt. Ett tidigare socialdemokratiskt eller socialliberalt paradigm har ersatts 
med ett neoliberalt synsätt som förändrat också svensk kommunalpolitik i 
grunden. Genom den nya kommunallagen som antogs 1992 skiftade den kom-
munala lagstiftningen från regelstyrning till målstyrning (Norlin, 2005, s. 169). 
Avsikten var att inspiration skulle hämtas från näringslivet för kommunala 
verksamhetsformer och ge nya organisationslösningar. I min undersökning 
syns hur en rad förändringsfaktorer av detta slag också påverkar en folkbiblio-
teksdiskurs.  

Det går att se att ett stort förändringstryck handlar om olika utbildnings-
satsningar. Utbildning, information och kunskap är i relation till talet om det 
nya samhället viktiga begrepp för folkbiblioteket på 2000-talet. Runt dessa 
begrepp pågår en strid som verkar förskjuta fokus från ett folkbiblioteksbe-
grepp som är kopplat till ett allmänt kulturbegrepp. I en artikel visas ett tal om 
folkbiblioteket som illustrerar en antagonism där begreppen kultur och fritid 
framställs som retoriskt svagare än begreppen utbildning och rekreation. Detta 
tal kopplar också begreppen utbildning och rekreation till aktörer som önskar 
sig ”samordning av informationsförsörjning, lärande och kunskapande” (10). 

 44



Även om det inte uttrycks explicit så handlar det här troligen om förändrade 
politiska krav på folkbiblioteket.  

Det tycks samtidigt pågå ett tryck som vill förändra en traditionellt förank-
rad folkbiblioteksideologi som vill rikta sig till alla människor. I undersök-
ningen kommer det fram olika sätt att betrakta vilka målgrupper som folkbibli-
oteket bör satsa på. Det tycks som om ett nytt språk används gentemot politiker 
för att påvisa bibliotekets stora samhällsnytta. I detta tal lyfts starka, friska och 
kunskapstörstande biblioteksanvändare fram och dessa grupper ökar i antal på 
biblioteken. Dessa biblioteksanvändare är studenter och företagare vilket i talet 
ställs emot skönlitteraturlånare. Enligt talet ska inte detta tolkas som ett ifråga-
sättande av svagare gruppers rättigheter till kultur och bildning. Men här kom-
mer det fram en konflikt mellan olika sätt att betrakta bibliotekets användare. I 
ett annat tal redovisas en oro för att de som har extra stora behov, här kategori-
serade som dyslektiker, språksvaga och skoltrötta inte ska finna det menings-
fullt att besöka biblioteket.  

Enligt Hedemark, Hedman & Sundins (H, H & S) analys av användardis-
kurser så rymmer olika diskurser olika utsagor om användare. Min undersök-
ning uppvisar liknande utsagor och jag anser att min undersökning till dels kan 
bekräfta deras forskning av användardiskurser. I en marknadsdiskurs ryms tal 
om starka och friska användare, medan det i folkbildningsdiskursen talas om 
svagare grupper (H, H & S, 2005, s. 14-15).  

I undersökningen finns inte så mycket tal om nya befolkningsgrupper. Det 
kommer fram en konkret beskrivning av en biblioteksfilial i ett invandrartätt 
område som har lagts ner temporärt på grund av bråk mellan ungdomsgäng. 
Men också ett tal som artikulerar att integrationssatsningar har fått stå tillbaka 
under 1990-talet då mesta fokus lagts på IT-satsningar. Det går att, i undersök-
ningen, se en koppling mellan en diskurs för integrationssträvan och en allmän 
folkbiblioteksdiskurs. Gemensamt är hävdandet av det konkreta mötet mellan 
människor. Betoningen av biblioteket som mötesplats kommer fram starkt i 
båda diskurserna. Här finns ett brett kulturellt perspektiv som också ger upp-
hov till tal om biblioteket som ett demokratiskt projekt. Men här kommer också 
fram att det inte alltid är konfliktfria möten som sker. En svårighet att veta hur 
disharmoni ska tacklas blir uppenbar. 

I undersökningen visas också att ny teknik förändrar både talet om folkbib-
lioteket och bibliotekets dikursiva praktik. I de av mig undersökta artiklarna 
målas upp en bild av ett nytt bibliotek som betonar begreppet information på 
bekostnad av begrepp som böcker och litteratur. Här visas fram ett bibliotek 
som hellre satsar på apparater än på människor.  I konkurrensen mellan olika 
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synsätt på vad ett folkbibliotek ska prioritera uppenbaras i artikulationen en 
antagonism mellan människan och kulturen å ena sidan och tekniken och 
marknadsanpassningen å den andra. Men även ett annat tal framkommer som 
betonar folkbibliotekets viktiga roll för att den nya tekniken ska göras tillgäng-
lig för alla. I ett internationellt sammanhang talas om att överbrygga den ”digi-
tala klyftan” mellan rika och fattiga länder (14). 

 I en debatt om folkbibliotekens uppgift kommer det fram att en förändring 
mot kundorientering har lett till ett nytt sätt att exponera bibliotekets medier. 
Det mest kommersiellt gångbara ska enligt detta sätt att se på biblioteket vara 
det första som besökaren, här kallad kund, ska mötas av vid entrén. Enligt den-
na diskursordning artikuleras en prioritering där CD-skivor, videofilmer, serie-
album samt de senaste deckarna ska komma först, sedan romaner och fackav-
delningar med bra utlåningsstatistik, men allra lägst prioritet ska samhällsfrå-
gor eller poesi och dramatik ha. I denna artikel talas om en konflikt mellan ett 
kvalitetsbegrepp som ställs i motsättning till ”kiosken på hörnet” (15). Här 
talas vidare om att en förändring skett som förflyttat målet för biblioteksverk-
samheten bort från idén att engagera människor i samhällsdebatten. Både 
kundorienteringen och att folkbiblioteket förflyttat sig bort från idén att enga-
gera människor i samhällsfrågor korresponderar väl med det Bosse Jonsson 
kommit fram till i sin forskning. Jonsson har i sin forskning om folkbibliote-
kets pedagogiska diskurs kommit fram till att en kundorientering har skett på 
svenska folkbibliotek. Han hävdar att de beslutsfattare som han intervjuat bär 
på en önskan om att den pedagogiska diskursen ska ge tillbaka medborgare 
som vill delta i samhällsdebatten men att det inte längre finns någon aktiv 
medverkan från bibliotekets sida för att så ska ske. Besökarna eller kunderna 
ska på eget initiativ genom indirekt påverkan bli aktiva samhällsmedborgare 
(Jonsson 2003, s. 117). Jag uppfattar således att Jonssons forskningsbild av ett 
kundorienterat bibliotek också går att finna i min undersökning. Men i mitt 
material går det samtidigt att avläsa en annan bild. Här finns också artikulation 
om ett annat folkbiblioteksarbete, där kundorienteringen inte har anammats. 
Här framkommer att det finns ett val för biblioteket där olika kvalitetsbegrepp 
strider om tolkningsföreträdet.  

Bosse Jonsson menar att det i den pedagogiska diskursen för folkbibliote-
ket finns ett avståndstagande till ett äldre folkbildningsideal som uppfattas som 
ålderdomligt folkuppfostrande (Jonsson 2003, s.117).  Här finns en parallell till 
Hedemark, Hedman & Sundins forskning där de i sin modell över användar-
diskurser visar upp en pedagogisk diskurs som retoriskt består av ”selfpropel-
led information-seekers” (H, H & S, s. 14). Jonsson menar att ”[d]en pedago-
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giska diskursen säger att det är att föredra att möta invånarna som självregle-
rande individer som formar sig själva till [sic!] än som ett aggregat av folk som 
ska uppfostras” (Jonsson 2003, s. 117). Hos H, H & S finns också en folkbild-
ningsdiskurs kvar som artikuleras genom att möta användarna som ”medborga-
re”. I denna folkbildningsdiskurs lever fortfarande ideal kvar om jämlikhet och 
socialt ansvarstagande men också med en syn som riskerar att omyndigförklara 
användarna (H, H & S, 2005, s. 15). Där Jonsson talar om en enda pedagogisk 
diskurs för folkbiblioteket så artikuleras i H, H & S forskning ett flertal 
stridande diskurser. Jag uppfattar den artikulation som förekommer i min un-
dersökning som ett stöd för H, H & S forskningsresultat om ett flertal stridande 
folkbiblioteksdiskurser. Men jag finner också många spår av det som Jonsson 
kallar den pedagogiska diskursen i synnerhet beträffande kundorienteringen 
och dess nära samhörighet med ett marknadsdiskursivt språkbruk. 

Jag har kunnat finna i mitt material att det i talet om folkbiblioteket före-
kommer artikulation som påverkar och förskjuter folkbibliotekets diskursord-
ning. Ett tryck mot förändringar sker bland annat till följd av både yttre fakto-
rer som politiska förändringar och befolkningsförändringar men också genom 
införandet av ny teknik. En mycket stark diskursförändring som ser ut att på-
verka folkbibliotekets diskursordning är ett nytt språkbruk som är starkt påver-
kat av en näringslivskultur. 

Detta marknadsdiskursiva språkbruk används på olika sätt i en folkbiblio-
tekskontext. Ibland leder språkbruket till reella förändringar också i en diskur-
siv praktik, vilket kan leda till en förändrad syn på bibliotekets användare, hur 
de omtalas och till vem biblioteket ska rikta sig i första hand. Det kan också 
leda till förändringar i exponeringen av bibliotekets bestånd samt hur bibliote-
ket ska styras och det kan bidra till förändringar i den övergripande synen på 
folkbiblioteket.  

Det som kan betraktas som en folkbiblioteksideologi förändras på flera av-
görande punkter av ett marknadsdiskursivt språkbruk. Låt oss återigen titta på 
den punktlista som Hansson med stöd i Audunsons forskning presenterade som 
ett slags övergripande folkbiblioteksideologi: 

 Folkbiblioteken ska 

• möjliggöra fri och jämlik tillgång till kultur och information för alla medbor-
gare, 

• möjliggöra deltagande i samhälleliga beslutsprocesser, 
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• möjliggöra tillgång till det gemensamma kulturarvet oberoende av sociala och 
ekonomiska förutsättningar, 

• värna demokratiska ideal. 

Detta ska ske genom att 

• kvalitet men inte efterfrågan ska vara ledstjärna i bibliotekens beståndsutveck-
ling, 

• ett försvar för gratisprincipen. Det ska inte kosta att nyttja folkbiblioteket. 

• Pluralism ska vara det grundläggande urvalskriteriet. 

• Alla åsiktsriktningar ska komma till tals i folkbiblioteket (Hansson, s. 29). 
 

På flera av dessa ovanstående punkter förändrar ett marknadsdiskursivt språk-
bruk bilden av en övergripande folkbiblioteksideologi. En bärande punkt som 
förändras och som vi också sett närmare på i undersökningen är punkten att 
”kvalitet men inte efterfrågan ska vara ledstjärna i bibliotekens beståndsut-
veckling”. Kvalitetsbegreppet som sådant är statt i förändring och skulle, med 
ett diskursanalytiskt språkbruk, kunna kallas för en flytande signifikant. En 
flytande signifikant är ett begrepp som inom diskursteorin knyts till tecken som 
är särskilt öppna för tillskrivning av olika betydelser. Det används för att be-
skriva ett tecken (ord) som det pågår en kamp runt betydelsebildningen om, 
mellan ett antal olika diskurser (Winther Jörgensen & Phillips, s. 35). Kvalitet 
ses i den ovanstående punktlistan som ett begrepp som är motpol till ett efter-
frågestyrt folkbibliotek. I kampen om ordets betydelsebildning så används be-
greppet i en marknadsdiskurs tillsammans med ord som kundorientering: 

 

Det handlar om att biblioteket ska vara kundorienterat samt erbjuda snabb feedback, kva-
litetskontroll och kontinuitet. Häri ligger en stor utmaning. Omformningen av bibliote-
kens tydligare och skarpare roll i samhället måste ske parallellt med intensivt arbete gent-
emot beslutsfattare. Detta är centralt för att bibliotekens alltmer strategiska roll i informa-
tionssamhällets framkant också ska erkännas och prioriteras (13). 

 

 Kvalitet har i de olika diskurserna fundamentalt olika betydelser. I bägge dis-
kurserna används ordet för sitt värdeladdade innehåll. En god kvalitet ska ”säk-
ras” i marknadsdiskursen. Det här är ett typexempel på ett förändrat språkbruk 
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till följd av en annan ideologisk idé om hur kommunal verksamhet ska bedri-
vas. Detta språkbruk orienterar verksamheten i riktning mot en näringslivskul-
tur och förändrar en folkbiblioteksideologi i enlighet med punktlistan ovan. 

En annan förändring som marknadsdiskursen utgör på punktlistan ovan är 
punkten om gratisprincipen. Det som hindrar utlån av böcker mot betalning är 
den bibliotekslag som började gälla den 1 januari 1997. Men lagen hindrar inte 
att betalning tas för utlån av andra typer av media och detta sker också i en 
diskursiv praktik. Därmed kan det mycket väl kosta att besöka ett folkbibliotek 
idag. Det råder också en strid om detta men det är ingenting som syns i de ar-
tiklar som jag undersökt. I de av mig undersökta artiklarna syns ingenting som 
skulle peka mot en vilja till avgiftsbeläggning av tjänster, däremot är kundbe-
greppet vanligt förekommande. 

Kundbegreppet samt begreppet efterfrågan är centrala i en marknads-
diskurs. Dessa två begrepp utgör nodalpunkter i det mönster av tecken som 
utgör en marknadsdiskurs. När dessa tecken används i en folkbibliotekskontext 
förändrar de i grunden en folkbiblioteksideologi, som den beskrivs i punktlis-
tan ovan. Dessa begrepp förändrar i princip samtliga punkter i punktlistan ovan 
genom den värdeförskjutning som dessa begrepp implicerar. Men, vilket också 
syns i min undersökning, dessa begrepp har inte fått en hegemonisk ställning i 
folkbibliotekets diskursordning. Detta betyder att det även om dessa begrepp 
råder en strid, men inte om ordens betydelsebildning, däremot om begreppens 
status i folkbibliotekskontexten.  

I min undersökning visar sig ett marknadsdiskursivt språkbruk i många oli-
ka sammanhang. Ibland används det till försvar för en traditionell folkbiblio-
teksdiskursiv riktning. Ibland används det av uttalade vänstermänniskor. Det är 
ett språkbruk som i särskilt hög grad tycks användbart i samtal med beslutsfat-
tare på olika nivåer eftersom språkbruket tycks ge en särskild tyngd åt argu-
menteringen. Att språket appellerar till beslutsfattare syns också tydligt i citatet 
ovan (se citat ur artikel 13, ovan).  

Inte sällan används ett marknadsdiskursivt språk tillsammans med ett opre-
cist tal om förändring, så att en förändring i sig tycks leda till en förändring av 
folkbibliotekets inriktning mot en företagskultur.  

Förutom att folkbiblioteket finns representerat i internationella nätverk för 
bibliotek så har makropolitiska förändringar lett till att regler och bestämmelser 
om svenska folkbibliotek kan komma att bestämmas i andra politiska samman-
hang än inom landets gränser. Internationella handelsavtal som GATS ger upp-
hov till farhågor om konkurrensutsättning av offentligt erbjudna tjänster. EU 
kan komma att förändra och harmonisera lagstiftning inom området med ut-
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hyrnings- och utlåningsrättigheter samt rättigheter inom det immaterialrättsliga 
området (29).  

Ett marknadsinfluerat språkbruk visar sig även i en global kontext. Här vi-
sar sig ett tydligt intresse för att skapa allianser med näringslivsaktörer. Detta 
illustreras i talet som ett direkt svar på den krympande andel av den offentliga 
kakan som bibliotekssektorn länge fått kämpa med. Här syns tydligt att om de 
demokratiskt valda församlingarna nonchalerar folkbiblioteken tillräckligt 
länge så tvingar det till slut ut dem på en ny arena. En ny politik tycks önska att 
den politiska styrningen ska minska.  

Det finns en uppenbar paradox i talet om folkbiblioteket. Å ena sidan om-
huldas institutionen som ett hjärta i kunskapssamhället å andra sidan erhåller 
institutionen allt mindre medel för att förverkliga idealen med.  

Sammantaget ger det en bild av ett folkbibliotek under förändring. 
 

 50



Sammanfattning 

 
Denna uppsats undersöker hur olika förändringsfaktorer påverkar talet om folk-
biblioteket på 2000-talet. Först tecknas en bakgrund över de viktigaste sam-
hällsförändringar som skett sedan 1980-talet. Uppsatsen beskriver hur en mak-
ropolitisk omsvängning från ett traditionellt socialdemokratiskt eller sociallibe-
ralt paradigm ersatts av ett nyliberalt sådant. Parallellt med denna stora sam-
hällsförändring har också en informationsteknologisk omvälvning medfört sto-
ra förändringar i bibliotekens sätt att hantera media och information. Denna 
omvandling har skett parallellt med en rad utbildningssatsningar. Talet om 
kunskap, information och ny teknologi har kommit att bli betecknande för det 
som stundtals kommit att kallas informationsåldern.  

Andra förändringsfaktorer för folkbiblioteket har varit en ny befolknings-
struktur och nya politiska strukturförändringar. De sistnämnda förändringarna 
har skett på både lokal, regional och global nivå.  Sådant som påverkar folkbib-
lioteken kan vara att internationella handelsavtal kräver gemensamma regler, 
eller att EU kräver harmonisering av olika nationella regelverk till ett gemen-
samt grundat sådant. Lokalt förändrade politiska krav påverkar också folkbib-
lioteket.  

Uppsatsens teoretiska perspektiv liksom metodologiska verktyg bygger på 
diskursanalys. Här redogörs för teorins grund i poststrukturalistisk och post-
marxistisk språkfilosofi och teorins socialkonstruktivistiska bas. Michel Fou-
cault och senare diskursanalytiker presenteras mycket översiktligt. Viktigt är 
senare diskursanalytikers övergivande av monologismen, som innebär att en-
dast en kunskapsregim tenderar att ha monopol över kunskapsproduktionen. 
Detta arbete ansluter sig till dem som hävdar att kunskapsproduktionen är mer 
komplex och består av en kamp om betydelsebildningen mellan flera olika 
tolkningshorisonter.  

Genom att studera hur folkbiblioteket omtalas i tjugofem folkbiblioteksre-
laterade tidskriftsartiklar vaskas en bild fram av olika stridande folkbiblioteks-
diskurser. Metoden tar fäste i analys av argumentartikulation om folkbibliote-
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ket ur olika förändringsaspekter. Det är i brännpunkten mellan hur olika mot-
stridiga argument artikuleras som en diskursordning kan uppdagas. En diskurs-
ordning liksom en diskursiv formation, har i denna uppsats samma betydelse, 
nämligen hur olika diskurser strider om tolkningsföreträdet inom samma fält, i 
detta fall folkbiblioteksfältet. 

Uppsatsens slutsatser blir att en förändring av talet om folkbiblioteket gör 
sig gällande i de undersökta artiklarna. Undersökningen visar sammanfatt-
ningsvis att talet om folkbiblioteket har förändrats på ett flertal punkter. Två av 
de största förändringsfaktorerna som påverkar talet om 2000-talets folkbiblio-
tek, i de undersökta artiklarna, är artikulation om knappa resurser och ett för-
ändrat diskursivt språkbruk som är färgat av påverkan från en marknads-
diskurs. Trots ett starkt tal om bibliotekens centrala position i ett nytt informa-
tionssamhälle driver de knappa resurserna ut folkbiblioteken i en diskursiv 
förändring med stark påverkan från näringslivet. Men också de makropolitiska 
förändringarna i kombination med den nya tekniken driver på denna föränd-
ring.  

Samtidigt finns det också ett starkt tal som artikulerar ett folkbibliotek för 
alla och till försvar för ett bibliotek som bygger på kartläggning av olika be-
folkningsgruppers skiftande behov. Detta tal kan samtidigt bygga på ett mark-
nadsdiskursivt språkbruk, vilket betyder att detta språkbruk kan användas för 
helt andra syften än rent efterfrågemässiga och kundorienterade perspektiv. 

Undersökningen visar att talet om folkbiblioteket rymmer ett flertal olika 
språkspel som strider om sanningsproduktionen vid början av det nya millenni-
et. Slutsatserna analyseras i en sammanfattande analys där vissa jämförelser 
görs med tidigare forskning. Resultaten ur denna undersökning kan dels ge 
stöd och dels motsäga tidigare forskning.  

Några slutord 
Jag vill avsluta denna undersökning med några slutord om dess räckvidd. Det 
känns viktigt att poängtera att undersökningen är ett litet utsnitt av en diskursiv 
verklighet. Dess räckvidd begränsas av dess urval. Min avsikt har inte varit att 
ge en heltäckande bild av folkbibliotekets diskursordning utan snarare bidra till 
forskningen genom att lyfta fram några viktiga förändringsaspekter som kom-
mer fram i de av mig undersökta texterna. Jag uppfattar också att dessa aspek-
ter har fortsatt aktualitet för folkbibliotekets framtids vidkommande. Det är inte 
oviktigt hur vi talar om folkbiblioteket när vi formar dess framtid.  

Den här undersökningen kan kanske ge stimulans till vidare forskning runt 
folkbiblioteket. Den kan eventuellt också bidra till fortsatt artikulation om folk-
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bibliotekets syn på användare, medieexponering och styrsätt. Kanhända kan 
den ge ett litet bidrag till ökad förståelse runt de förändringar som sker och till 
debatten om på vems villkor det sker. Vem ska bestämma över folkbiblioteket i 
framtiden? Vilka är de aktörer och användare som ska prioriteras? Är folkbib-
lioteket till för alla? 

Till syvende och sist är det bra om alla vi som bryr oss om folkbiblioteket 
också lägger oss i dess framtidsfrågor. Det här kan också belysa min egen in-
ställning, för mångfald och mot ensidighet. 

Jag vill dessutom passa på att tacka tidigare forskare för intressanta forsk-
ningsinsatser som givit mig inspiration till detta arbete! 

Tack också till Susanna för allt stöd!  
Tack Johanna, studiekamrat som delat min vånda!  
Slutligen vill jag tacka min familj som stått ut med mig under tiden detta 

arbete pågått!  
Tusen tack alla! 
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