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Abstract: This bachelor thesis explores what has been said about The 
Darling Library-project on The City Library of Malmö 
between 2009-2012. In 2009 The City Library of Malmö 
came up with a new strategic plan on how to further develop 
the organization of The City Library called The Darling 
Library - your life, your dreams, your library. This led to a 
debate on what the purpose of The City Library of Malmö 
should be. Should the library be primary about books and 
literature or should the library act as a meeting place in our 
multicultural society?  

This thesis examines different conceptions people have about 
The City Library of Malmö in newspaper articles published 
between 2009-2012. To analyze the empirical material, 
discourse analysis developed by Ernest Laclau and Chantal 
Mouffe have been used, along with a model developed by 
Åse Hedemark.  

The findings shows three different discourses: “The 
traditional discourse”, where books and literature is the core 
of the library, “The discourse of the future” where the 
physical library should work as a meeting place filled with 
activities and experiences, and “The mix discourse” where 
the library is a mix of these two. The discourses show a 
complex and varied image and there is a slight ambiguity 
about what the purpose The City Library of Malmö should 
be. 

Nyckelord: Diskursanalys, Bibliotek, The Darling Library, Malmö 
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1. Inledning 
 
De svenska folkbibliotekens syfte har det senaste seklet varit att verka för bildning och 
förmedla information till allmänheten (Frenander, 2012). Alltmer talas det om att vi 
lever i ett informationssamhälle där tillgång till information genom teknologi och 
digitalisering påverkar hur institutioner och verksamheter ska drivas. Folkbibliotek 
arbetar än idag med förmedling av information och kultur, men de inbjuder även till 
möten mellan människor från olika samhällsgrupper (Audunson, 2005). Forskning 
pekar på att folkbiblioteket alltmer kommer att fungera som en mötesplats och inte 
enbart en plats för litteratur och information. Detta har lett till att synen på bibliotekens 
nuvarande uppdrag och roll har breddats (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-
Hansen, 2012). De senaste decennierna har en ny förvaltningsideologi, New Public 
Management, tagit form i Sverige, där offentligt styrda verksamheter ska efterlikna den 
privata marknaden och drivas som företag (Frenander, 2012). Det har således uppstått 
en debatt om vad biblioteket är och vad dess identitet och uppdrag borde vara i 
framtiden (Carlgren & Ekman, 2010).  
 
Ett projekt som fått stor uppmärksamhet kring folkbibliotekens identitet och uppdrag är 
projektet The Darling Library in The World som var planerat att genomföras mellan 
åren 2009 till 2012 på Malmö stadsbibliotek (Malmö stad, Stadsbiblioteket, u.å.). 
Stadsbiblioteket i Malmö hade en längre tid haft sjunkande besökssiffror och färre utlån 
(Carlsson, 2013). Syftet med detta projekt var således att få fler besökare till biblioteket 
(Malmö stad, Stadsbiblioteket, u.å.).  
 

1.1 Bakgrund  

 
The Darling Library-projektet som initialt skulle genomföras mellan 2009-2012 blev 
dock förlängt fram till våren 2014 (personlig kommunikation 170512). I The Darling 
Library-projektets strategidokument The Darling Library – ditt liv, dina drömmar, ditt 
bibliotek står det följande (Malmö stad, Stadsbiblioteket, u.å.): 
 

Stadsbiblioteket i Malmö vill genomföra ett paradigmskifte. Vi vill bryta med egna 
och andras invanda föreställningar om vad ett bibliotek är och bör vara. Vi kommer 
att inleda en process där vi utmanar det invanda biblioteksbegreppet för att spränga 
existerande fysiska och mentala ramar och utveckla ett toppmodernt kultur- och 
kunskapscenter som kommer att bli ’The Talk of the Town’ i Malmö och världen! 
(s. 1).  

 
Begreppet paradigmskifte innebär en brytning av gamla invanda tankemönster kring ett 
visst fenomen (Bryman, 2011). Detta är ett kraftfullt begrepp att använda sig av, inte 
minst i en strategiplan för ett stadsbibliotek, vilket kan tyda på att projektet skulle 
innebära en stor förändring av verksamheten. För att locka fler besökare till 
stadsbiblioteket, skulle verksamheten satsa på “barn och unga, vidgat deltagande, nya 
mötesplatser, internationalisering” (Stadsbiblioteket & Kulturförvaltningen, 2008, s. 3). 
Några av de övergripande målen med The Darling Library-projektet var att stärka 
läsning, skapa nya mötesplatser, utveckla sin barnverksamhet, samt förbättra sina 



2 
 

digitala tjänster genom webbplatsen Wår Wirtuella Wärld (Malmö stad, 
Stadsbiblioteket, u.å.). Detta skulle också innebära en ny organisationsstruktur i form av 
tre olika enheter: det digitala biblioteket, biblioteksscenen, samt ledarskap och 
utveckling. Initiativtagarna till The Darling Library-projektet var kulturnämnden i 
Malmö stad i samarbete med stadsbibliotekarien Elsebeth Tank. Projektet var ämnat att 
gå i linje med de kulturmål nämnden tagit fram. Stadsbibliotekarien var också ansvarig 
för projektet (Stadsbiblioteket & Kulturförvaltningen, 2008).  
 
I The Darling Library-projektets strategidokument står det att stadsbiblioteket inte 
ställer sig främmande för att bli sponsrade av exempelvis företag. I linje med 
paradigmskiftet, ska stadsbiblioteket “stärka våra möjligheter genom att ingå 
finansierings- och/eller samarbetsavtal med potentiella sponsorer, fonder m fl.” (Malmö 
stad, Stadsbiblioteket, u.å, s. 8). Projektet bekostades internt genom bibliotekets budget, 
och i annat fall skulle de ta emot resurser från andra organisationer eller företag 
(Stadsbiblioteket & Kulturförvaltningen, 2008). 
 
Projektet förde med sig en övergripande omorganisation av hela 
biblioteksverksamheten. The Darling Library-projektet väckte starka reaktioner av den 
anledningen att förändringen ansågs vara radikal genom det “paradigmskifte” som 
skulle genomföras, och därmed bryta den traditionella bilden av vad ett folkbibliotek är 
(Malmö stad, Stadsbiblioteket, u.å.). Som ett första steg i The Darling Library-projektet 
påbörjades en uppmärksammad gallring av bokbeståndet på Malmö Stadsbibliotek 
under 2009. Detta ledde till en debatt kring vad folkbiblioteket borde vara samt vilken 
roll folkbibliotek har i dagens samhälle (Carlsson, 2013).  
 
En masteruppsats Det älskade biblioteket- En diskursanalys av debatten kring Malmö 
stadsbiblioteks visioner av Frida Carlgren och Charlotta Ekman från 2010 har genom en 
diskursanalys studerat artiklar rörande The Darling Library-projektet i dagstidningen 
Sydsvenska Dagbladet mellan augusti och oktober 2009. Carlgren och Ekman 
undersökte även projektets strategidokument, samt artiklarnas kommentarer som 
publicerades online på Sydsvenska Dagbladets hemsida. Syftet var att se vilka 
föreställningar som finns om folkbibliotek som institution och vad dess uppdrag är. 
Carlgren och Ekman ville även undersöka om det fanns skillnader mellan 
föreställningarna och om dessa skulle innebära konsekvenser för institutionen i 
samtiden och framtiden. Studien visade att det finns två olika synsätt i debatten kring 
The Darling Library-projektet. Ett av synsätten såg biblioteket som det bokliga och 
bevarande, och den andra såg biblioteket som en arena för möten och upplevelser. 
Carlgren och Ekmans studie riktade in sig enbart på debatten i tidningen Sydsvenska 
Dagbladet under en begränsad tidsperiod på tre månader under 2009, precis i starten av 
The Darling Library-projektet. Projektet var då inte helt implementerat i verksamheten 
och inte heller debatten kring projektet var avslutad. Debatten pågick även i andra 
dagstidningar, vilka de valde att utesluta i sin studie (Carlgren & Ekman, 2010).  
 
Hanna Carlsson gjorde 2013 en studie om The Darling Library - Den nya stadens 
bibliotek- om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskap- och 
upplevelsestadens folkbibliotek. Hon studerade strategidokumentet rörande The Darling 
Library-projektet och verksamhetsplaner under 2009-2011 för att se hur projektets 
visioner skulle implementeras på Malmös stadsbibliotek. Carlsson satte detta i relation 
till hur nutidens uppfattningar om folkbibliotekens förändringsbehov och kriser 
uppfattas, och analyserar därigenom hur dessa begrepp omsätts i The Darling Library-
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dokumentet. Hon ville även se hur projektets arbete präglats av olika viljor om att dels 
bevara det traditionella biblioteket och dels en vilja att förändra verksamheten. Hon 
gjorde även observationer på Malmös stadsbibliotek och hade gruppintervjuer med 
bibliotekarierna för att kunna följa implementeringsarbetet av projektet på 
stadsbiblioteket och få bibliotekspersonalens bild av arbetet. Carlssons resultat visade 
att synen på folkbiblioteket som litteraturförmedlare inte ses som lika attraktivt idag då 
stadsbiblioteket i Malmö haft färre utlån och färre besökare. Malmö stadsbibliotek 
skulle därför förändra verksamheten för att nå ut till fler genom The Darling Library-
projektet (Carlsson, 2013). 
 

1.2  Problemformulering  

 
De ovanstående studiernas resultat angående The Darling Library-projektet visade att 
det råder delade meningar om vad Malmös stadsbibliotek egentligen ska vara. Carlsson 
(2013) nämner att begreppen upplysning och upplevelser blev konkurrerande 
ståndpunkter i biblioteksdebatten kring The Darling Library. Olika intressenter lade sig 
i debatten, alla med skilda uppfattningar om vad stadsbibliotekets roll och uppdrag 
borde vara. Det finns således olika åsikter om vad stadsbiblioteket i Malmö ska vara. 
Som blivande bibliotekarier vill vi fördjupa vår förståelse för dynamiken kring 
folkbibliotekets uppdrag i samhället. Genom att undersöka vilka åsikter som uttrycks 
och vilka aktörer som uttalar sig i debatten kring The Darling Library-projektet, vill vi 
se vilka föreställningar som finns gällande Malmö stadsbiblioteks uppdrag och roll.   
 
Carlgren och Ekmans (2010) studie behandlar inte hela tidsperioden mellan 2009-2012 
då projektet var planerat att implementeras i bibliotekets verksamhet. De undersökte 
enbart hur debatten såg ut när projektet började, och vi anser därför att det vore 
intressant att se hur debatten har sett ut mellan 2009-2012. Därför anser vi att det är 
motiverat att studera allt som nämnts kring The Darling Library-projektet under 2009-
2012, vilket var det planerade genomförandet av projektet, i flera dagstidningar. 
 
Vi hoppas att vår studie kan bidra till en bredare bild av hur The Darling Library-
debatten sett ut, vilka åsikter som är framträdande i debatten, vilka aktörer som uttalar 
sig, samt vilka diskurser som kan identifieras. Denna studie kan ses som ett ytterligare 
bidrag till biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning då bibliotekens roll och 
verksamhet i samhället har varit ett föremål för diskussioner och debatt på flera håll.  
 

1.3 Syfte  

 
Syftet med denna studie är att nå kunskap om vilka diskurser som kan urskiljas i 
dagstidningar angående The Darling Library-projektet på stadsbiblioteket i Malmö 
mellan åren 2009-2012. För att uppnå detta ställer vi nedanstående frågeställningar.  
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1.4 Frågeställningar 

 
• Vad finns det för olika åsikter, argument och motargument i debatten gällande 

The Darling Library-projektet?  
• Vilka olika aktörer uttrycker sig i debatten? 
• Vilka föreställningar om vad stadsbiblioteket i Malmö ska vara kan urskiljas i 

debatten? 
 

1.5 Avgränsningar 

 
I Sverige drivs folkbibliotek, som innefattar stads- och huvudbibliotek samt filialer, 
under offentlig sektor på lokalnivå och har kommunen som huvudman. Det är 
kommunen som finansierar folkbiblioteken genom offentliga medel, och det är upp till 
varje kommun att själv besluta vilken nämnd som ska ha ansvar för folkbiblioteken 
(Eriksson & Zetterlund, 2013).  Något som särskiljer folkbibliotek från exempelvis 
högskolebibliotek, är att folkbibliotek riktar sig till allmänheten, och inte en specifik 
målgrupp som forskare och studenter (Bibliotekslag 2013:801 2, 12 §§). 
 
Vår avgränsning att enbart studera debatten kring The Darling Library-projektet speglar 
endast åsikter kring stadsbiblioteket i Malmö, och kan inte ge en övergripande bild av 
folk- och stadsbibliotekens uppdrag och roll i dagens Sverige. 
 

1.6 Begreppet aktör 

 
Vi har valt att kalla de som uttrycker sig om The Darling Library-projektet för “aktörer” 
i vår uppsats, i enlighet med Hedemarks avhandling från 2009. Vi ämnar använda det 
som ett samlingsnamn för journalister, författare, politiker, stadsbibliotekarie, 
biblioteksbesökare, eller bibliotekspersonal (Hedemark, 2009).  
 

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Det finns ett flertal studier som belyser folkbibliotekens uppdrag och roll, och hur de 
har förändrats genom åren. Anders Frenander (2012) skriver i antologin Styra eller 
stödja: Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år om det svenska folkbibliotekets 
uppdrag från 1900-talets början fram till idag. Han pekar på att folkbibliotekens 
ursprungliga syfte var att bilda det svenska folket genom “god” litteratur och att 
biblioteksverksamheten skulle främja demokrati i det svenska samhället. Frenander 
nämner Valfrid Palmgren som var den som bidrog till det moderna svenska 
folkbiblioteket, var av åsikten att ett bildat folk var ett konkurrenskraftigt folk som 
genom kunskap, böcker, och således bibliotek skulle stå på “högsta bildningsnivå” 
(Frenander, 2012, s. 28).  
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På 1980-talet kom en ny förvaltningsideologi som var tydligt påverkad av den privata 
marknaden, New Public Management (NPM) (Frenander, 2012). Tidigare var offentligt 
styrda verksamheter och organisationers arbete och uppdrag tydligt reglerade av svensk 
regering och riksdag. NPM syftade till att offentligt styrda verksamheter och 
organisationer skulle drivas på liknande sätt som privata företag där konkurrens, 
marknadsföring av tjänster och produkter är centrala delar, och att medborgare ses som 
kunder istället för användare. Det centrala begreppet inom NPM var effektivitet och 
flexibilitet, och folkbibliotek skulle enligt NPM vara kostnadseffektiva för att kunna 
konkurrera med marknaden. Svenska folkbibliotek är en offentligt styrd verksamhet och 
drivs inte efter kommersiella intressen. Frenander nämner risken med att driva bibliotek 
utifrån NPM, vilket kan “direkt komma att påverka folkbibliotekens organisation och 
driftsformer” (s. 21). Exempel på detta kan vara att folkbibliotek har kvar kommunen 
som huvudman, men att delar av verksamheten drivs av privata företag, såsom fik och 
restauranger. Frenander påpekar också att i takt med att samhället förändrats genom 
digitalisering, står dagens folkbibliotek inför nya utmaningar och att “ekonomisk, 
politisk och kulturell globalisering präglar tiden” (Frenander, 2012, s. 85).  
 
Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansens (2012) 
artikel The four spaces – a new model for the public library talar om The Four Spaces- 
modellen, en modell som fått allt mer genomslag inom bibliotek- och 
informationsvetenskapen i Skandinavien. Modellen speglar den pågående debatten om 
bibliotekens roll som en öppen plats för kultur och upplevelser, som ett centrum för 
möten, men även som ett centrum för kunskap och information. The Four Spaces-
modellen visar olika rum, inte nödvändigtvis fysiska rum, utan snarare olika delar av 
bibliotekens verksamhet och kan fungera som ett verktyg vid konstruerandet av nya 
bibliotek, eller vid en omorganisation av redan existerande biblioteksverksamheter. 
Likaväl anser författarna att modellen kan användas som en utgångspunkt för 
diskussionen kring den nya roll folkbiblioteken har och hur denna kan utvecklas i 
framtiden. Detta pekar på att folkbiblioteken fått en bredare roll, dels som kunskaps- 
och informationsförmedlande och dels att vara ett centrum för upplevelser och möten 
(Jochumsen, et al., 2012).  
 
Åse Hedemarks (2009) avhandling Det föreställda folkbiblioteket - En diskursanalytisk 
studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970–2006 är ett exempel på hur synen på 
folkbibliotekens funktion och uppdrag har förändrats genom åren. Hedemark har i 
denna studie kartlagt hur synen på folkbibliotekens roll i samhället sett ut genom åren 
1970 fram till 2006. Genom att undersöka debatter i dagspress har hon skapat sig en 
bild av detta.  Det resultat som framgick i Hedemarks avhandling var att det fanns tre 
olika diskurser rörande folkbibliotekets roll och verksamhet: den bokliga diskursen, den 
informationsförmedlande diskursen och allaktivitetsdiskursen. Den bokliga diskursen 
handlar om bibliotekets litteraturförmedling, allaktivitetsdiskursen rörde sig om 
bibliotekets uppsökande verksamhet, medan folkbibliotekets uppdrag som förmedlare 
av information via olika medieformat var del av den informationsförmedlande 
diskursen. Denna avhandling visar att synen på vad Sveriges folkbibliotek är och borde 
vara, har varit en återkommande diskussion under de senaste 30 åren i Sverige. 
Folkbibliotekens identitet verkar således inte vara fast utan ständigt i rörelse 
(Hedemark, 2009).  
 
Enligt Frenander (2012) var Valfrid Palmgrens önskan att folkbiblioteket skulle minska 
klyftor i samhället och vara en plats för alla. Detta är något som Frenander kallar 
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dåtidens svar på lågintensiva mötesplatser (Frenander, 2012). Svanhild Aabø och 
Ragnar Audunson (2012) har studerat låg- och högintensiva mötesplatser, där 
folkbiblioteket ses som ett socialt vardagsrum, skiljt från hemmet och arbetsplatsen, och 
som en unik arena i vårt samhälle. En högintensiv mötesplats definieras som en plats 
där en person har möjlighet att leva ut sina främsta intressen. Lågintensiva mötesplatser 
innebär istället en plats där en person har en chans att möta människor med andra 
åsikter, religion, social status eller bakgrund. Aabø och Audunson anser att biblioteket 
är en plats som innehåller både hög- och lågintensiva mötesplatser. Aabø och Audunson 
(2012) påpekar även att dagens biblioteksanvändare inte enbart besöker biblioteken när 
de vill låna böcker, utan istället tillbringar tiden där för att exempelvis studera eller 
umgås med sina vänner (Aabø & Audunson, 2012). Audunson (2005) framhåller i en 
tidigare studie att samhället är idag mer mångkulturellt vilket gör att lågintensiva 
mötesplatser därför spelar en viktig roll i vårt samhälle och främjar demokrati 
(Audunson, 2005). 
 
Carlsson (2013) förklarar att Malmö som stad har genomgått en förändring från att ha 
varit en industristad till att bli en “upplevelsestad”, och att The Darling Library-
projektet skulle göra stadsbiblioteket till “den nya stadens bibliotek” (Carlsson, 2013, s. 
169). Genom projektet skulle stadsbiblioteket tillföra ekonomisk tillväxt till Malmö där 
kunskap och upplevelse var centrala delar i den nya staden. Carlsson fann i sin studie att 
tidigare uppfattningar om folkbiblioteket som litteraturförmedlare för att bilda 
allmänheten, inte längre ses som lika tilltalande idag då verksamheten haft färre 
besökare och färre utlån. Carlsson hävdar att kommunnämndens och 
stadsbibliotekariens svar på detta i The Darling Library-projektets strategidokumentet 
var att verksamheten måste möta denna trend genom projektets “paradigmskifte”. 
Verksamheten skulle således anpassa sig efter det nya Malmö som upplevelsestad, och 
därigenom förändra biblioteksverksamheten. Hon nämner även att The Darling Library-
projektet kan “ses som ett uttryck för en tämligen utbredd förändringssträvan inom 
folkbibliotekssektorn, som syftar till att hantera den föreställda kris och de utmaningar 
som institutionen bedöms stå inför” (Carlsson, 2013, s. 11). Carlsson hänvisar till Kann-
Christensen och Andersen (2009) som antyder att folkbibliotek utvärderas genom hur 
framgångsrik verksamheten är, och att detta är betydande för hur mycket offentliga 
medel folkbiblioteket kommer att erhålla från kommunen. Därför har det blivit allt 
viktigare för biblioteken att visa just hur viktig verksamheten är för samhället (Carlsson, 
2013).  
 
Carlgren och Ekmans (2010) studie visade att synen på stadsbiblioteket i Malmö går i 
två riktningar. Å ena sidan finns det en syn på biblioteket som det bokliga och 
bevarande. Biblioteket ska förmedla litteratur och information, verka för att främja 
demokrati och ge bildning åt folket. Denna syn speglar det traditionella biblioteket. Å 
andra sidan finns det en syn på biblioteket som en organisation som är mer skiftande i 
sin karaktär. Här fungerar biblioteket som en arena för möten och upplevelser, 
digitaliseringen i samhället och dess betydelse för biblioteket är en viktig del i denna 
diskurs. Diskursen innebär en syn på ett modernt bibliotek “som ‘någonting mer’ än 
böcker” (Carlgren & Ekman, 2010, s. 37).   
 
Denna forskning tyder på att det finns olika föreställningar om vad folkbiblioteket är. 
Dagens folkbibliotek måste anpassa verksamheten för att kunna bemöta samhällets 
förändringar, samt bevara kärnan i verksamheten (Carlsson, 2013; Carlgren & Ekman, 
2010; Jochumsen, et al., 2012).  
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3. Teori- och analysmetod  
 
För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi valt att genomföra en diskursanalys.  
I diskursanalysen studeras hur olika individer uttrycker sig i text för att identifiera 
mönster, teman eller åsikter i olika diskurser. Det är därför tacksamt att använda 
diskursanalys till att studera debatter där olika åsikter och argument lyfts fram (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
En diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s. 7). Diskurser går till exempel att finna i olika sorts offentliga texter, 
såsom debatter eller politiska texter. Diskursanalys vilar på en socialkonstruktionistisk 
grund där det tas för givet att språket skapar mening åt den sociala världen. 
Diskursanalysens avsikt är att granska språkliga utsagor i texter för att få en djupare 
förståelse kring hur någon uttrycker sig (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Med 
språkliga utsagor menar vi uttalanden, påståenden och yttranden som är 
meningsbärande i text (Hedemark, 2009). Diskursanalysens syfte är att finna kunskap 
om vad sägs om sociala fenomen genom att studera hur språket används (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Forskningsproblem som kan identifieras med hjälp av 
diskursanalys är exempelvis identitetskonstruktioner och maktstrukturer i samhället 
(Bergström & Boréus, 2012).  
 
En framstående forskare inom diskursanalysen är Michel Foucault (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). Foucault hävdade att det är makt som konstruerar bilden av vår värld. 
På grund av att diskurser uppstår via språket, är det de människor som har makten att 
uttrycka sig som ger den allmängiltiga synen av vår omvärld. Således är makt och 
diskurser är tydligt sammankopplade. Inom diskursanalys finns det olika angreppssätt 
och vi har valt att använda oss av Laclau och Mouffes diskursteori. Diskursanalys är en 
paketlösning vilket innebär att teorin och analysmetoden hänger ihop. Det är således 
inte korrekt att genomföra en diskursanalys utan att ha en teoretisk och metodologisk 
grund (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 

3.1 Diskursteori  

 
Vi har valt att inrikta oss på Laclau och Mouffes diskursteori, där diskurser ständigt 
omformas och slåss om att få vara den styrande diskursen (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). Diskurserna kämpar mot varandra för att nå hegemoni, det vill säga 
“låsa fast språkets betydelser på sitt eget sätt” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 
13). Vi vill undersöka vilka olika åsikter som finns kring The Darling Library-projektet 
på Malmö stadsbibliotek och huruvida dessa åsikter strider mot varandra. Därför anser 
vi att Laclau och Mouffes diskursteori är lämplig att använda. Teorin går ut på att 
sociala fenomens betydelser aldrig är beständiga, totala eller fullbordade, utan att det 
ständigt förs en kamp diskurserna emellan för att ge definitioner av olika fenomen 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Vi har valt att använda oss av de begrepp vi finner relevanta för vår studie och inte alla 
begrepp som innefattas i Laclaus och Mouffes diskursteori. Diskursiv formation är ett 
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sätt att studera sammankopplingen mellan olika utsagor och ett sätt att identifiera olika 
diskurser i det material vi studerar (Hedemark, 2009; Winther Jørgensen och Phillips, 
2000). Hedemark (2009) hänvisar till Foucault (1964/2002) som definierat upp regler 
för hur en diskursiv formation kan urskiljas: “Utsagorna måste kunna bindas samman 
med hjälp av en rad teman eller regler för att bilda en diskursiv formation. Sådana 
formationsregler är objektet, subjektpositioner, strukturer samt begrepp” (Hedemark, 
2009, s. 32). Genom att identifiera utsagor i artiklarna får vi fram de centrala och 
återkommande begreppen som nämns i det empiriska materialet. Utifrån detta kan vi 
urskilja olika diskurser i debatten kring The Darling Library-projektet.  
 
Vanliga begrepp som hör till diskursteorin är objekt och subjekt. I diskursteorin studeras 
ett objekt som är det valda ämnet i diskursanalysen (Hedemark, 2009). I vårt fall blir 
objektet The Darling Library-projektet. Subjekten är olika individer som har skilda 
åsikter kring det studerade objektet. I debatten om The Darling Library-projektet blir 
subjekten därmed de olika aktörerna som exempelvis stadsbibliotekarien, 
bibliotekspersonal, skribenter i dagstidningar eller politiker, således alla individer som 
bidragit till att driva debatten. Dessa personer har olika positioner i samhället och har 
olika stor makt att uttrycka sin åsikt i debatten. Detta kallas av Laclau och Mouffe för 
subjektspositioner. Att studera subjektspositioner ger en bättre bild för hur relationen 
mellan en diskurs och ett subjekt ser ut. Hedemark hänvisar till Foucault (1971/1993,) 
att aktörer inte talar “i egenskap av individ utan utifrån en särskild grupps funktion så 
som den är positionerad i olika diskurser. [...] Individuella författare är således 
representanter för de subjektspositioner som diskursen tillhandahåller och de upptar de 
utrymmen som diskursen möjliggör.” (Hedemark, 2009, s. 36). 
 

3.2 Analysmodell  

 
Vi har valt att använda oss av Åse Hedemarks (2009) analysmodell som hon använt sig 
av i sin diskursanalytiska studie Det föreställda folkbiblioteket. Vi anser att hennes 
modell är lämplig att använda, då Hedemark undersökte vilka aktörer som uttryckte sig 
i debatten, samt vilka åsikter dessa hade. Då vi ska undersöka vad som sägs om The 
Darling Library-projektet på Malmö stadsbibliotek i dagstidningar, vilka aktörer som 
uttrycker sig, samt vilka åsikter som finns om stadsbiblioteket är denna modell lämplig 
för vår studie.  
 
Modellen är uppdelad i fyra steg. Det första steget innebär att vi läser artiklarna 
noggrant och sedan identifierar de utsagor vi funnit i artiklarna som beskriver eller 
uttrycker en åsikt kring The Darling Library-projektet. Steg två innebär att vi 
identifierar de centrala begreppen i utsagorna. Här letar vi efter återkommande begrepp 
om projektet som använts i artiklarna. I steg tre fokuserar vi på subjektspositionerna där 
relationen mellan subjekt och objekt studeras. I steg fyra kommer vi därefter kunna 
urskilja de diskurser som är framträdande i det empiriska materialet (Hedemark, 2009).  
 
Denna modell innebär att vårt empiriska material kommer att analyseras genom 
noggrann närläsning och omläsning där mönster, nyanser, och motstridigheter i texterna 
studeras. Vi kommer att söka efter övergripande begrepp och teman i artiklarna. 
Carlgren och Ekman (2010) refererar till Hansson (1998) som hävdar att för att 
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identifiera en diskurs ska “utsagor samlas och relateras till ett och samma objekt och 
utsagor som kopplas samman genom form eller sammanhang kan ligga till grund för 
identifierandet av en diskurs” (Carlgren & Ekman, 2010, s. 16). Därmed kommer vi att 
koppla samman utsagor och centrala begrepp för att få fram diskurser i vår analys. 
Hennes modell ser ut på följande sätt, men vi har anpassat den till vår studie: 
 
1. UTSAGOR 
Hur definieras The Darling Library-projektet? Vilka utsagor i debatterna kan användas för 
analysen? 
 
2. BEGREPP  
Hur definieras de centrala begreppen i utsagorna? 
 
3. SUBJEKTPOSITIONER 
Vilka subjektpositioner kommer till uttryck? Vilka roller intar olika positioner i relation till 
varandra? 
 
4. DISKURSER  
Vilka diskurser ger debatterna uttryck för? Vad karakteriserar relationerna mellan olika 
subjektpositioner och diskurser? (s. 40, Hedemark, 2009).  
 

4. Material  

 
För att få en generell uppfattning om vad det fanns för material om The Darling 
Library-debatten, valde vi att använda oss av Google. Vi sökte också direkt på de 
dagstidningar där vi märkte att debatten pågick, exempelvis Sydsvenska Dagbladet och 
Expressen. Därefter sökte vi tidnings- och tidskriftsdatabasen Mediearkivet, där vi 
slutligen fick fram 37 träffar på olika artiklar publicerade mellan åren 2009-2012. 
Utifrån dessa artiklar har vi inkluderat 32 stycken i vår analys. Vi har studerat dessa 
artiklar för att analysera deras innehåll och därigenom få en bild av vilka åsikter som 
framkommer kring The Darling Library-projektet på Malmö stadsbibliotek. 
 

4.1 Urval  

 
Då diskursanalysen är tidskrävande och kräver en närläsning av det material som 
studeras, rekommenderas det att välja ett begränsat urval till analysen (Wildemuth & 
Perryman, 2009). Vi kommer enbart inrikta oss på vad som sagts i debatten rörande The 
Darling Library-projektet i dagstidningar och inte undersöka verksamhetsplaner eller 
genomföra intervjuer. Vårt val att enbart studera dagstidningar och inte den del av 
debatten som pågått i andra medier, exempelvis radio och branschtidskrifter, beror på att 
materialet där var väldigt begränsat. Då vi vill undersöka hur debatten såg ut i 
dagstidningar under tiden då projektet var ämnat att pågå, har vi valt att studera artiklar 
publicerade mellan åren 2009-2012. Från början ville vi även studera åren före och efter 
projektet skulle inledas och avslutas, åren 2008 och 2013, men det visade sig att det var 
svårt att hitta artiklar dessa år. En anledning till detta är att debatten inte verkade 
existera före projektets början. Debatten såg ut att försvinna mot slutet av 2012, något 
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som vi antog berodde på att projektet nu var helt implementerat i bibliotekets 
verksamhet. Det visade sig dock att så inte var fallet. The Darling Library- projektet var 
inte helt färdigt 2012, utan planerades då istället att förlängas fram till 2014 (personlig 
kommunikation, 170512). En ny strategi för hur projektet skulle fungera i framtiden 
skulle utarbetas, detta ligger dock utanför ramarna av detta arbete. 
 
Carlgren och Ekman (2010) undersökte endast The Darling Library-projektet i 
tidningen Sydsvenska Dagbladet och under en begränsad tidsperiod på tre månader 
under 2009. Då en övergripande undersökning av hur hela debatten såg ut i olika 
dagstidningar saknas, fann vi att detta skulle vara av intresse att undersöka för att belysa 
hur debatten utvecklats under projektets gång. Vi anser därför att för att få en bättre bild 
av hur debatten sett ut mellan 2009-2012 är det motiverat att studera det som nämns 
kring The Darling Library-projektet i flera dagstidningar. 
 
Då vårt empiriska material består av artiklar från svenska dagstidningar är det viktigt att 
förstå deras roll i samhället och hur de påverkar vårt sätt att se på vår omvärld. Carlgren 
och Ekman (2010) hänvisar till Wilson (1983) som hävdar att media, och således även 
dagstidningar, kan ses som en “källa som anses ha hög trovärdighet” en kognitiv 
auktoritet (Carlgren & Ekman, 2010, s. 23). Enligt Hedemark (2009) är debattartiklar ett 
sätt för en maktelit, det vill säga människor som innehar en viss position att uttrycka sig 
och synas i det offentliga rummet. I vårt fall kan exempel på sådana vara personer som 
journalister, politiker eller andra myndighetspersoner (Hedemark, 2009).  
 
Dagstidningarna som är inkluderade i denna studie är både lokaltidningar och 
rikstäckande dagstidningar. Då det vi söker i vår studie är subjektiva åsikter och inte 
objektiva fakta, anser vi att vårt val av de olika artiklarna är berättigat. Artiklarna är av 
olika karaktär då några är mer informativa, men med någon bakomliggande åsikt, 
medan andra är debatterande eller författade av en individ som försöker nå ut med sin 
åsikt till allmänheten.  
 
Vi har valt att bortse från dagstidningarnas politiska hållning och hur det kan ha 
påverkat debatten. Detta för att vi ska studera ett flertal dagstidningar och det vore extra 
tidskrävande att lägga till detta till vår studie. Vi är intresserade att undersöka själva 
debatten och åsikterna kring den och inte att försöka koppla åsikterna till någon speciell 
politik.   
 
Detta är de artiklar som vi har analyserat i kronologisk ordning med de äldsta först: 
 

• Artikel 1 - 10 augusti 2009 - Biblioteket mal ner 30 ton böcker. Sydsvenska 
Dagbladet. Författare: Martin Rex. 

• Artikel 2 - 11 augusti 2009 - Politikerna stöder gallringen. Sydsvenska 
Dagbladet. Författare: Martin Rex. 

• Artikel 3 - 12 augusti 2009 - Bokslakt på biblioteket. Aftonbladet. Författare: 
Malin Krutmeijer. 

• Artikel 4 - 12 augusti 2009 - Kund bland urkunderna. Sydsvenska Dagbladet. 
Författare: Andrzej Tichý. 

• Artikel 5 - 13 augusti 2009 - Böcker slaktas när bibliotek förnyas. Expressen. 
Författare: okänd.  
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• Artikel 6 - 14 augusti 2009 - Moderna bokbål. Expressen. Författare: 
Ledarredaktionen. 

• Artikel 7 - 15 augusti 2009 - Populär utdelning av utsorterade böcker. 
Sydsvenska Dagbladet. Författare: Tona Ishaq.  

• Artikel 8 - 18 augusti 2009 - Två ger sin syn på Malmö stadsbibliotek. 
Sydsvenska Dagbladet. Författare: Bjarne Stenquist & Trygve Bång. 

• Artikel 9 - 19 augusti 2009 - Naturlig gallring på hyllorna. Sydsvenska 
Dagbladet  
Författare: Alexander Agrell. 

• Artikel 10 - 19 augusti 2009 - Kunskapens äppelskrutt. Sydsvenska Dagbladet. 
Författare: Mary Andersson, Marjaneh Bakhtiari, Ida Börjel m.fl.  

• Artikel 11 - 21 augusti 2009 - Skönlitteraturens position kommer att stärkas. 
Sydsvenska Dagbladet. Författare: Elsebeth Tank.  

• Artikel 12 - 22 augusti 2009 - Biblioteket måste nå fler. Sydsvenska Dagbladet. 
Författare: Carina Nilsson.  

• Artikel 13 -  23 augusti 2009 - Den postdigitala vägen. Sydsvenska Dagbladet. 
Författare: Rasmus Fleischer.  

• Artikel 14 - 23 augusti 2009 - Kunskapens fruktsallad. Sydsvenska Dagbladet. 
Författare: Maria Andersson, Andreas Ingefjord, Ellen Fall, m.fl.  

• Artikel 15 - 28 augusti 2009 - Luftigt i salar och argument.  Sydsvenska 
Dagbladet. Författare: Andrzej Tichý.  

• Artikel 16 - 19 september 2009 - Viva Läs Vegas. Sydsvenska Dagbladet. 
Författare: Per Svensson. 

• Artikel 17 - 27 oktober 2009 - Mot en plats i Malmöhjärtat. Sydsvenska 
Dagbladet. Författare: Elsebeth Tank.  

• Artikel 18 - 28 okt 2009 - Så slutade biblioteksdebatten. Sydsvenska Dagbladet. 
Författare: Andreas Persson. 

• Artikel 19 - 29 oktober 2009 - Het ordstrid om biblioteket. Sydsvenska 
Dagbladet. Författare: Hussein El-Alawi & Andreas Persson.   

• Artikel 20 - 30 oktober 2009 - Högt och lågt om bibliotek. Kristianstadsbladet 
Sune Johannesson 

• Artikel 21 - 23 november 2009 - Ingen tillgänglig titel.  Borås Tidning 
Författare: Krister Persson. 

• Artikel 22 - 29 april 2010 - Kraftigt missnöje på biblioteket. Sydsvenska 
Dagbladet. Författare: Olof Westerberg. 

• Artikel 23 - 29 april 2010 - Vi har i alla fall inte lyckats. Sydsvenska Dagbladet. 
Författare: Olof Westerberg.  

• Artikel 24 - 11 maj 2010 - Lätt att bygga luftslott. Sydsvenska Dagbladet. 
Författare: Paul-Christian Sjöberg.  

• Artikel 25 - 11 maj 2010 - Debatt Malmö. Sydsvenska Dagbladet Författare: 
Anonym. 

• Artikel 26 - 16 februari 2012 - Personalen oroas över förändringar på 
biblioteket. Sydsvenska dagbladet. Författare: Nathalie Nasr.  
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• Artikel 27 - 5 juni 2012 - Förändringar för de aktiva. Sydsvenska dagbladet. 
Författare: Elsebeth Tank. 

• Artikel 28 - 7 juni 2012 - Älskade bibliotek. Sydsvenska dagbladet. Författare: 
Peter Frennesson. 

• Artikel 29 - 12 juli 2012 - Helhetssynen saknas. Sydsvenska 
dagbladet.  Författare: Moderaterna i kulturnämnden. 

• Artikel 30 - 8 augusti 2012 - Chefen slutar på egen begäran. Sydsvenska 
dagbladet. Författare: Emma Thörnkvist. 

• Artikel 31 - 21 augusti 2012 - Tuff utmaning väntar för nya bibliotekschefen. 
Sydsvenska dagbladet. Författare: Ulf Clarén.  

• Artikel 32 -  22 september 2012 - Litteratur som mysig accessoar. Falu Kuriren. 
Isobel Hadley-Kamptz. 

 

4.2 Forskningsetik 

 
Bryman (2011) refererar till Pace & Livingston (2005) som anser att dokument som inte 
är skyddade eller är sekretessbelagda och som finns tillgängliga på Internet eller 
offentligt, får användas i forskningssyfte (Bryman, 2011). Då det är artiklar i 
dagstidningar som är tillgängliga på Internet vi ska analysera, måste vi inte be om 
tillstånd för att genomföra vår studie. Likaså är artiklarna godkända då de blivit 
kontrollerade innan de publicerades av ansvarig utgivare i respektive dagstidning. Vi 
skulle därför kunna anta att de har genomgått en viss form av kvalitetsgranskning och 
kan därmed ses som tillförlitliga (Carlgren & Ekman, 2010).  
 
En svaghet i diskursanalysen är att det finns en risk för subjektiv tolkning från 
forskarens sida i det material som analyseras (Wildemuth & Perryman, 2009). För att 
genomföra en diskursanalys måste forskaren ha en grundläggande förförståelse över 
forskningsområdet för att kunna sätta in sig i det empiriska materialet. Forskaren måste 
dock försöka åsidosätta sina egna subjektiva tolkningar under analysprocessen, samt 
försöka bibehålla dessa genom hela studien för att resultatet ska ha en så hög validitet 
och hög trovärdighet som möjligt (Wildemuth & Perryman, 2009; Bryman, 2011).  
 
Inom diskursanalysen letar forskaren inte efter en objektiv sanning utan snarare hur 
individer uttrycker sig kring ett fenomen. Det finns därför alltid en 
tolkningsproblematik att förhålla sig till (Carlgren & Ekman, 2010). Hedemark (2009) 
argumenterar i sin avhandling att förförståelse inom bibliotek- och 
informationsvetenskap kan ses både som en styrka och en svaghet. Vi som 
bibliotekariestudenter har en förförståelse inom det område vi ska undersöka, vilket 
påverkar det resultat vi kommer fram till. Vår förförståelse har varit till hjälp vid vår 
analys av det empiriska materialet, samtidigt kan denna förförståelse ha givit oss en 
subjektiv syn på materialet (Hedemark, 2009). Bryman (2011) tar upp tillförlitlighet där 
trovärdighet är ett kriterium som eftersträvas. Trovärdighet nås mer framgångsrikt 
genom att vi tydligt redovisar tillvägagångssättet i vår analys och vårt resultat, samt 
redovisar våra förutsättningar som forskare i detta sammanhang (Hedemark, 2009). Vi 
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kommer därför att presentera vårt tillvägagångssätt och det empiriska material vi har 
använt oss av.  
 

5. Beskrivning av The Darling Library- 
debatten över tid 
 
För att ge läsaren en tydligare bild av debatten kring The Darling Library-projektet 
följer här en övergripande genomgång av debatten mellan 2009-2012. Detta kan 
underlätta för läsaren inför vår presentation av vårt resultat nedan. 
 
Hela The Darling Library-debatten startade i samband med att artikeln Biblioteket mal 
ner 30 ton böcker publicerades i Sydsvenska Dagbladet 2009 (Artikel 1). Här diskuteras 
det påstådda faktum att biblioteket gjorde sig av med 30 ton böcker, något som ledde till 
olika åsikter om detta var motiverat eller ej. Gallringen var ett första steg i The Darling 
Library-projektet, och ansågs nödvändig då biblioteket behövde göra plats för scener 
och restauranger. Detta utvecklades till att bli en debatt som handlade om vad 
stadsbiblioteket är och ska vara för malmöborna. Många tog också illa upp av det 
slagkraftiga ordet “paradigmskifte” som The Darling Library-projektet skulle innebära. 
Det fanns även en övergripande oro över vad bokgallringen, sponsring och 
marknadsanpassning skulle innebära för Malmö stadsbiblioteks framtida utveckling.  
 
Det finns delade meningar om mängden böcker som gallrats. Stadsbibliotekarien 
Elsebeth Tank är av åsikten att 30 ton böcker är fel. “Vi har hittills slängt sex ton enligt 
de uppgifter som jag har fått.” (Artikel 2). Hon medger dock att siffran kommer ökas i 
framtiden, och att siffran kan komma att hamna på 20 ton när gallringen väl är avslutad 
(Artikel 2). 
 
Det fanns även en oro över att stadsbiblioteket skulle tappa sin kärnverksamhet genom 
att flytta sitt fokus från böcker och litteratur till mötesplatser, öppna ytor, upplevelser 
och aktiviteter. Många ansåg också att The Darling Library-projektet innebar en viss 
marknadsanpassning där biblioteksanvändarna skulle ses som kunder och inte som 
besökare. Många åsikter om projektet lyftes fram i debatten och Birgitta Gellerstam 
Olander, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap ansåg att: ”Det här handlar om 
ett kärleksförhållande till biblioteket. Det är därför det blir debatt. Biblioteket står för 
trygghet. Ett barndomsminne man återvänder till, som man inte vill ska förändras, säger 
hon.” (Artikel 18). 
 
Per Svensson och Elsebeth Tank kan ses som två stora motpoler i en debatt som ägde 
rum på stadsbiblioteket i oktober 2009. Till debatten bjöds allmänheten in för att få ta 
del av stadsbibliotekets plan för sin framtida utveckling och där The Darling Library-
projektet diskuterades och debatterades. Per Svensson var på böckernas sida och 
Elsebeth Tank på malmöbornas. För att locka malmöborna till biblioteket ska 
biblioteket tillhandahålla vad de vill ha, vilket enligt henne är fler mötesplatser och 
upplevelser, i form av den internationella författarscenen, bättre café och utbyggnad av 
lekplatser för barn i biblioteket. Detta är Elsebeth Tanks återkommande argument 
(Artikel 18). 
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Vid uppstarten av The Darling Library-projektet var 75 % av bibliotekspersonalen 
positiva till omorganisationen. Ett år in i projektet såg det däremot annorlunda ut. I en 
personalenkät från 2010 riktas kritik mot chefskapet samt biblioteket som arbetsplats. 
Det framgår tydligt att personalen är missnöjda med hur organisationen sköts. En 
anonym kommentar från enkäten uttrycker sig på följande sätt: ”Ingen av alla de 
omorganisationer jag varit med om på biblioteket har varit så dåligt genomtänkt som 
denna och så dåligt förankrad hos personalen.” (Artikel 22). Denna kritik ledde till att 
Elsebeth Tank sänkte tempot gällande The Darling Library-projektet. I en artikel 
publicerad i Sydsvenska Dagbladet kort efteråt säger hon: 
 

... det är viktigt att säga att strategin som sådan inte kritiseras. Kritiken handlar om 
att arbetet inte är ordentligt förankrat i organisationen. Vi har tittat för mycket 
framåt och för lite bakåt. [...] Vi kommer att backa. Inte i förhållande till strategin, 
men vi går för fort fram. Vi måste acceptera att tiden för genomförandet måste 
förlängas. Annars lägger vi för stor press på organisationen. (Artikel 23).  

 
Efter valet 2010 valdes en ny ordförande till kulturnämnden i Malmö, Daniel Sestrajcic 
(V), som tillträdde i början av 2011. På grund av detta, var den nya kulturnämnden 
tvungna att sätta sig in i The Darling Library-projektet, och biblioteksledningen 
författade därför ett nytt strategiskt dokument som nämnden skulle ta del av. 
Kulturordförande Daniel Sestrajcic (V) ville därefter ha en diskussion om 
stadsbibliotekets framtid. Denna diskussion skulle inkludera malmöbor, personal och 
beslutsförfattare, och där ett nytt politiskt beslut om projektet skulle fattas, i 
samförstånd med allmänheten (Artikel 27). Det beslutades att The Darling Library-
projektet skulle förlängas fram till 2014 (Personlig kommunikation, 170512).  
 
Daniel Sestrajcic (V), hade dock andra åsikter än sin föregångare Carina Nilsson (S) om 
The Darling Library-projektet. Daniel Sestrajcic (V) undanhåller inte heller att det var 
meningsskiljaktigheter mellan honom och Elsebeth Tank gällande hur biblioteket skulle 
nå ut till fler. Som ny ordförande ville han se utökade öppettider på stadsbiblioteket, 
vilket Elsebeth Tank ansåg var en felprioritering av projektets resurser. Han var dock 
positiv till några av förändringarna Tank genomfört, exempelvis förbättringen av 
barnavdelningen, samt satsningen på den internationella författarscenen. 
 
Under 2012 ändrade debatten sin karaktär och kom att handla om de olika åsikterna 
kring stadsbibliotekets öppettider. Diskussionen om vad stadsbiblioteket borde vara och 
vad det skulle ha som främsta uppdrag fortsatte, medan dispyten över utgallringen hade 
stannat av. I augusti 2012 publicerades det en artikel i Sydsvenska Dagbladet med titeln 
Chefen slutar på egen begäran (Artikel 30). Stadsbibliotekarie Elsebeth Tank valde att 
avgå från sin post som stadsbibliotekarie i Malmö. Hon tyckte hon kände sig färdig med 
det projekt hon varit involverad i och hon ville ta chansen att göra något annat. Elsebeth 
Tank fick utstå mycket personlig kritik från flera håll under hennes tid som 
stadsbibliotekarie. Huruvida detta kan ha bidragit till hennes uppsägning ligger utanför 
denna studie. Tank uttrycker sig på följande vis: 
 

Jag har varit anställd i snart fem år och har tillsammans med personalen genomfört 
en lång förändringsprocess, "The Darling Library in the World", och vi har nått 
många resultat. Vi har skrivit ihop ett strategiskt dokument som kan vara underlag 
för nästa steg i processen och det är en bra anledning att säga "okej, nu kom jag så 
långt i första kapitlet, nu kan någon annan ta över och gå vidare med processen om 
det är det man önskar sig. (Artikel 30). 
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Efter beskedet om att Tank avgår under 2012 verkar The Darling Library-debatten lägga 
sig för att sedan försvinna helt. Trots att projektet förlängdes fram till 2014 flammade 
det inte upp någon ny debatt.  
 

6. Resultat och analys 

 
Utifrån Hedemarks modell (2009) har vi identifierat de utsagor och dess centrala 
begrepp som utgjort grunden för debatten kring The Darling Library-projektet. Vi har 
studerat vilka aktörer som uttalar sig, samt de olika roller aktörerna intar i förhållande 
till varandra i debatten. Vi har kommit fram till att det finns tre framträdande diskurser i 
denna debatt: Den traditionella diskursen, Framtidsdiskursen och Blandningsdiskursen. 
Den traditionella diskursen är negativ till förändringarna The Darling Library-projektet 
skulle innebära, medan Framtidsdiskursen ser möjligheter med projektet. Vi har också 
kunnat identifiera en tredje syn på biblioteket, Blandningsdiskursen, som står mellan de 
två olika perspektiven. Meningsskiljaktigheter mellan bibliotekschefen Elsebeth Tank 
och andra aktörer exempelvis författare, journalister och politiker har även kunnat 
identifieras. I vårt resultat syftar vi till Stadsbiblioteket i Malmö, när vi skriver 
“bibliotek” eller “stadsbiblioteket”, då det är objektet för vår studie.  
 

6.1 Den traditionella diskursen 

 
I Den traditionella diskursen ses den omfattande gallringen som något negativt. Böcker 
och litteratur har en framträdande roll i denna diskurs då de ses som stadsbibliotekets 
kärnverksamhet och ska stå för folkbildning och demokrati. De förändringar som 
projektet skulle genomföra får stark kritik då aktörerna inom denna diskurs anser att 
verksamheten och biblioteksledningen frångår bibliotekets traditionella roll och 
uppdrag. Många kritiserar också hela The Darling Library-projektet och dess 
strategidokument The Darling Library – ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek. Kritik 
riktas även direkt mot stadsbibliotekarien Elsebeth Tank. Mats Söderlund, ordförande i 
Sveriges Författarförbund, känner sig orolig över det förminskade bokbeståndet som 
blir ett resultat av att stadsbiblioteket gallrar mer än vad de köper in: “Man frågar sig 
vad det på sikt betyder för allmänhetens tillgång till litteraturen.” (Artikel 5). Många 
malmöbor uttrycker sig i debatten. Bengt Pettersson, säger: “Jag tycker egentligen att vi 
har för få böcker. Det handlar om vår framtid och folkbibliotekens framtid. Jag blir 
upprörd när det handlar om det är viktigare hur en plats ser ut.” (Artikel 7). Åke 
Wendel, 57, biblioteksbesökare tillägger: “Jag är gammaldags, gillar det tysta rummet, 
gillar att läsa böcker. Det ska vara en oas. Jag är rädd att det ska försvinna.” (Artikel 
19). 
 
Skribenten Malin Krutmeijer kritiserar The Darling Library-projektet i en insändare i 
Aftonbladet: 
 

Förra året besökte cirka 2 800 människor Malmö Stadsbibliotek varje dag. 
Möjligen för att de gillar böcker. I alla fall gick de dit trots att biblioteket varken 
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erbjöd några scener och restauranger, marknadsförde böcker med framsidan utåt 
eller kallade sig självt The Darling Library. Ändå är detta bibliotekets 
framtidsvision, berättar Sydsvenskan, som rapporterar att tonvis med böcker nu 
kastas som ett led i denna vision. Enligt företagaren som hämtar och mal ner 
böckerna handlar det hittills om 30 ton. Sex ton säger bibliotekschefen. 
Naturligtvis måste ett bibliotek gallra, men kunde inte de bokälskande besökarna 
fått förstatjing? Sedan inställer sig frågan: hur mycket Darling kan man bli, innan 
man slutar vara ett bibliotek? (Artikel 3). 

 
Syftet med The Darling Library-projektet var att locka nya besökare till stadsbiblioteket. 
Dessa personer ses som icke-läsare och för att få dessa till biblioteket ska verksamheten 
erbjuda dem saker som upplevelser och kulturella mötesplatser. Detta ses som negativt i 
denna diskurs då många aktörer anser projektets försök att göra stadsbiblioteket 
modernt och följa tiden kommer innebära att stadsbiblioteket tappar sin kärnverksamhet 
- böckerna. Peter Frennesson, ledarskribent på Sydsvenska Dagbladet säger: 
 

Men utvecklingen mot allaktivitetshus och upplevelsecenter når någon gång en 
punkt där verksamheten avlägsnat sig alltför långt från folkbibliotekens 
ursprungliga uppdrag: att främja och stimulera till läsning, utbildning och kultur. 
Uppdraget är lika angeläget idag som någonsin. Det finns en poäng i att ta bättre 
hand om dem som redan hittat biblioteket. Den som vill vara allas älskling riskerar 
att till slut inte älskas av någon. (Artikel 28). 

 
På ledarsidan i Expressen beskrivs stadsbibliotekets besökare som darlings. Dessa ses 
som: 
 

… människor som bryr sig om hur böckerna ser ut, men inte vad det står i dem. [...] 
Bibliotek har aldrig bara varit utlåning av böcker. De är en del av den kulturella 
och demokratiska infrastrukturen, en bastjänst utan vilken det stora samtalet 
förtvinar. De ska tillhandahålla böcker för läsande människor, inte vara kommunala 
vuxenfritids. (Artikel 6). 

 
Kulturskribenten Per Svensson på Sydsvenska Dagbladet framträder starkt i denna 
diskurs. Han är oerhört kritisk till The Darling Library-projektet och han deltog även en 
i debatt mot stadsbibliotekarien Elsebeth Tank som ägde rum på biblioteket. I sin 
debattartikel Viva Läs-Vegas ställer han sig frågande till varför det finns en önskan att:  
 

… göra folkbiblioteket till ett underhållande all-inclusive-koncept? [...] Bör inte ett 
bibliotek, i första hand se sig som en institution i bildningens, för att inte säga 
folkbildningens, tjänst? [...] Det som gör en ledsen och orolig och förbannad är att 
man kan misstänka att utrensningarna är en del av ett synnerligen diskutabelt 
ideologiskt projekt – paradigmskiftet – snarare än del av bibliotekets rutinmässiga 
vård av bokbeståndet. (Artikel 16).  

 
Per Svensson ställer sig också frågande till varför ordet paradigmskifte inkluderats i The 
Darling Library-projektets strategiplan. Han säger: 
 

Det finns ett till populism och publikfrieri maskerat elitistiskt förakt för det 
bokbaserade biblioteket inte bara i reklamfrasen utan också, om än blommigare 
uttryckt, i stadsbibliotekets strategiska dokument. Något nedlåtande och 
överseende. Biblioteksförnyarna, de som har koll och känsla, dansar in i framtiden. 
(Artikel 16).  
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Denna utsaga kan tolkas som att biblioteket i sin iver att locka fler besökare försöker 
göra allt för att få uppmärksamhet. Per Svensson anser i en senare artikel att “Basen på 
ett bibliotek ska vara böcker.” (Artikel 18). Han säger även att “Publikmaximering kan 
inte vara ett mål i sig.” (Artikel 17). En del privatpersoner är också missnöjda med The 
Darling Library-projektet. I en insändare publicerad i Sydsvenska Dagbladet går det att 
läsa: "The Darling Library låter som en plats där man kan låna billiga kärleksromaner.” 
(Artikel 25). En annan uttrycker sig på följande sätt: 
 

Varför har inte en konkret målsättning presenterats så att bibliotekets utnyttjare kan 
informeras om hur denna fyraårsplan successivt ska förverkligas och vilka 
påtagliga förbättringar som kommer att ske? Tyvärr kan jag inte uppfatta detta [The 
Darling Library-projektet, reds. anm.] som en förbättring. (Artikel 14). 

 
 
Dessa utsagor tyder på att The Darling Library-projektet upplevs oseriöst samt att 
projektet verkar sakna en konkret målsättning. Även bland bibliotekspersonalen finns 
det en oro över förändringen och att biblioteket blir ”ett kulturhus med anpassningsbar 
profil.” (Artikel 26). Bibliotekarien Louise Berggren är orolig stadsbibliotekets framtid:  
 

Risken är att vi säljer ut vår själ. [...] Detta handlar inte om att vara kritisk mot 
teknik eller framsteg. Snarare en oro för att biblioteket blir utslätat till något som 
mer och mer liknar ett allmänt uppehållsrum. Men det finns andra platser som 
håller på med det, medan det bara är bibliotek som kan vara bibliotek. (Artikel 26).  

 
En förändring i The Darling Library-projektet var byggnationen av en internationell 
författarscen på biblioteket. Stadsbibliotekarien var även beredd på att ingå 
sponsringsavtal med andra företag, till största delen bokförlag. I Den traditionella 
diskursen ses detta som något negativt. Klagomål hörs från flera håll då åsikten är att ett 
bibliotek inte ska sysselsätta sig med sådant. Inte minst hörs klagomål från 18 svenska 
författare som i artikeln Kunskapens äppelskrutt, publicerad i Sydsvenska Dagbladet, 
gått samman och protesterar mot detta (Artikel 10). De är rädda att de bokförlag som 
sponsrar verksamheten kommer att gynnas när författare ska väljas ut för att uppträda på 
stadsbibliotekets författarscen. Författarna anser att biblioteket kommer att fungera som 
en marknadsföringsplats för de bokförlag som är beredda att betala för att få se sina 
författare på författarscenen. De 18 författarna riktar sin kritik mot stadsbibliotekarien 
Elsebeth Tank och uttrycker sig på följande sätt: 
 

Biblioteket är en av samhällets viktigaste institutioner för läsandet [...] Vi frågar 
oss därför vilken tid Elsebeth Tank lever i. [...] Men utan att blinka agerar hon 
[Elsebeth Tank, reds. anm.] själv som den stora auktoriteten på vad som 
kännetecknar vår samtid och vad denna tid kräver. Det räcker inte att dagens 
informationsöverflöd har gjort bibliotekarien och hennes boksamlingar onödiga. 
Även eleven ansvarar bäst själv för sin utbildning. Till och med patienten är expert 
på sin egen sjukdom. Man kan undra vad författare är bra för. Den ensamme och 
olycklige kan väl dikta om sin egen smärta? Den sanningstörstande kan skriva sin 
egen roman. Den erfarenhetssökande kan sätta upp sin egen dramatik. [...] Det är 
hon som fattat besluten att bryta upp ämneskompetenta arbetsgrupper, centralisera 
inköp av litteratur och annat bestånd, arbeta för sponsring och omvandla biblioteket 
till en kommersialiserad upplevelsepark. (Artikel 10). 
 

Detta citat tyder på att författarna ställer sig frågande till hur deras framtida roll på 
biblioteket kommer att se ut. Utifrån denna utsaga kan ett framtida scenario ses som att 
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om böcker kommer bli en sekundär del av biblioteket, vad kommer författarnas plats i 
biblioteket att vara då? Författarna är av den åsikten att ett bibliotek innebär böcker och 
litteratur. Författaren Trygve Bång, är av samma åsikt. Han ställer även en fråga till 
dåvarande ordförande i kulturnämnden Carina Nilsson (S):  
 

Det är de kommunala bibliotekens trovärdighet som står på spel. Allmänheten skall aldrig 
behöva misstänka att valet av de böcker och författare som presenteras är baserat på 
kommersiella intressen. [...] Är det lämpligt att en kommunal verksamhet väljer ut och 
gynnar enskilda vinstdrivande företag vilket kan innebära en stark konkurrensbegränsning 
inom bokutgivningsområdet? (Artikel 8). 
 

Författaren Andrzej Tichý ställer sig negativ till marknadsanpassningen på 
stadsbiblioteket och att det “är en utveckling som är allt annat än neutral, objektiv och 
naturlig”. (Artikel 15). Han ställer sig frågande till vad detta kommer att innebära för de 
mindre bemedlade i samhället när biblioteket är mer intresserade av att få höga 
besökssiffror, än att vara där för de besökare som behöver biblioteket. Han anser att han 
som medborgare ska ses som bibliotekets hjärtebarn och att biblioteket tidigare varit ett 
en trygg plats att vistas på: 
 

Denna institution är inget hjärtebarn för mig. Snarare, om man nu måste använda ordet, är 
det så att jag är bibliotekets hjärtebarn. Biblioteket är och har länge varit ett uppmuntrande 
och uppbärande verktyg. För mig och för många andra som vuxit upp i obemedlade miljöer 
har det varit en av få fungerande instanser i det svenska välfärdssamhället. Ett sällsynt 
tillgängligt rum som har kännetecknats av rikedom när resten av livet begränsats av 
fattigdom. Mycket tyder på att denna rikedom nu sakteligen håller på att ersättas av en 
marknadsorienterad förståelse av kulturlivet och en vackert inramad föreställning om att 
individen själv ska ta hela ansvaret för sin bildning, medan biblioteket framför allt ansvarar 
för luftiga ytor och besökssiffror. Detta är en utveckling som är allt annat än neutral, 
objektiv och naturlig. (Artikel 15).  

 
Denna diskurs kännetecknas således av synen på stadsbiblioteket där böckerna är 
kärnan i verksamheten. Bokgallring, sponsring och marknadsanpassningen som uppstår 
i läsandet av The Darling Library-projektets strategidokument ses som något negativt av 
aktörerna i denna diskurs. Tydligt i artikeln Kunskapens äppelskrutt är att författarna 
inte vill vara en del av ett bibliotek där “eftertanke, läsande och bildning på ett 
förklenande sätt ställs mot upplevelser och information?” (Artikel 10). De riktar även 
kritik mot Elsebeth Tank att hon och hennes projekt inte har medborgarna i Malmö i 
åtanke: 
 

Det är följaktligen inte Tank som lyssnar, utan Malmös befolkning som ska lyssna 
på henne. Låntagarna måste lära sig att boken är passé och upplevelsen det nya. 
Tiden kräver att böcker försvinner ut och vi författare kommer in [...] Läser man 
Tanks visioner om det framtida biblioteket så uppdagas snart en politisk agenda 
som handlar om mycket mer än gallring och synen på teknologi. Det handlar om 
synen på det offentliga. Om synen på medborgaren och demokratin. (Artikel 10). 

 
Även här påpekas bibliotekens roll för medborgare och demokrati. Dessa utsagor ser 
Tank som någon som vill förändra en välfungerande verksamhet där demokrati och 
samhällets medborgare får komma i andra hand. Per Svensson riktar sin kritik mot att 
biblioteket enbart kommer att bry sig om besöksantal och inte om besökarna (Artikel 
16). Författaren Andrzej Tichý framhåller att stadsbiblioteket ska vara till för besökarna: 
“Jag må vara överkänslig, men när Tank kallar biblioteket för ’hjärtebarn’ kan jag inte 
låta bli att läsa in ett visst förakt för de människor hon säger sig värna” (Artikel 15). 
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Bibliotekarien Louise Berggrens kommentar att “det bara är bibliotek som kan vara 
bibliotek” (Artikel 26), får i denna diskurs en bärande mening. Bibliotek ses som en 
unik institution i samhället, där fri tillgång till böcker och litteratur är det viktiga. Detta 
bör således vara bibliotekens huvudfokus även i framtiden enligt denna diskurs. 
 

6.2 Framtidsdiskursen 

 
Denna diskurs kännetecknas av en positiv syn på stadsbibliotekets roll som mötesplats. 
The Darling Library-projektet ses här som något positivt, och det främsta argumentet i 
denna diskurs är att biblioteket behöver nå ut till fler och ska göra detta genom att arbeta 
mer med olika aktiviteter, skapa bättre möjligheter till lek för barn med mera. Böckerna 
får i denna diskurs en tillbakadragen roll och synen på bokgallringen ses här som en 
motiverad åtgärd. Carina Nilsson (S) kulturnämndens ordförande fram till 2011 säger: 
“Antalet böcker är inte så relevant att prata om tycker jag. Malmöborna blir inte lidande 
eftersom alla böcker finns på andra bibliotek, så det går att beställa dem om man vill.” 
(Artikel 2). Även Stefan Lindhe (M) vice ordförande i kulturnämnden säger: “Det var 
längesedan som bibliotek bara var utlåning av böcker.” (Artikel 2).  Birgitta Gellerstam 
Olander, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds 
universitet, anser att gallringen är “en motiverad åtgärd.” (Artikel 9). Hon tillägger:  
 

… det är inte biblioteken som förändras utan samhället, utvecklingen går mot 
digitala informationssamhällen, allt ska vara tillgängligt omedelbart. Då vore det 
väldigt konstigt om biblioteken skulle vara reservat för tryckta medier, det har de 
inte varit på flera årtionden. (Artikel 9). 

 
Kulturnämndens politiker är överlag positiva till The Darling Library-projektet. Carina 
Nilsson (S), säger:  
 

Vårt mål är att biblioteket både ska behålla sina besökare och låntagare men också 
nå nya grupper. Barn, unga och familjer, äldre, människor med annan bakgrund än 
svensk. Biblioteket skall angå fler! [...] Stadsbiblioteket i Malmö har planer på 
utveckling inte avveckling, och absolut inte att bli en kommersialiserad 
upplevelsepark. Jag blir uppriktigt ledsen när jag i uppropet från 18 författare ser 
att man har tolkat utvecklingsplanerna på detta sätt. (Artikel 12). 

 
Stadsbibliotekarie Elsebeth Tank utgör och dominerar en stor del av utsagorna i denna 
diskurs. Hon har författat en del debattartiklar själv, där hon argumenterar för det 
positiva med The Darling Library-projektet. Hon ser Malmö stadsbibliotek som ett 
viktigt “kultur- och kunskapscentrum” och har svårt att förstå den hårda kritik som The 
Darling Library-projektet fått av den orsaken att hon inte ser sambandet mellan 
projektets visioner och “… de framtidsscenarier som kritikerna har målat upp. [...] 
Namnet [The Darling Library reds. anm.] ska understryka att vårt främsta mål är att få 
en plats i alla Malmöbors hjärtan.” (Artikel 17). Det råder skilda meningar om hur 
många böcker som gallrats och Elsebeth Tank ger sken av att siffran 30 ton är 
missvisande. Den internationella författarscenen ses i denna diskurs som något positivt, 
och som en viktig del i The Darling Library-projektet. Tank uttalar sig om sin förvåning 
över den negativa responsen från den 18 svenska författarna i sin egen debattartikel 
Skönlitteraturens position kommer att stärkas (Artikel 11). Hon säger:  
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Jag har förståelse för att man kan ha synpunkter på detaljer i ett stort 
förändringsarbete, men det är märkligt för mig att man vill skjuta hela planen i 
sank. Jag ställer mig frågan: Vad kan arton skönlitterära författare ha emot en 
förändring som också syftar till att stärka skönlitteraturens position – både i det 
fysiska biblioteket och i debatten? (Artikel 11).  

 
The Darling Library-projektet är således inte ett försök att förvandla stadsbiblioteket till 
en “marknadsplats” eller ett “tivoli”. Elsebeth Tank uttrycker sig på följande sätt:  
 

Jag håller inte med. Jag har aldrig haft sådana tankar. Det är ett missförstånd. För 
mig handlar det om att förmedla saker och ting på ett kreativt sätt. […] Böckerna 
får en lite mer tillbakadragen roll. Bibliotekarierna ska skapa fler mötesplatser än 
tidigare. (Artikel 21). 

 
Det faktum att både antalet biblioteksbesökare och antalet utlån har minskat på 
stadsbiblioteket är ett problem för verksamheten enligt stadsbibliotekarien Elsebeth 
Tank. Hon är också av åsikten att samhället har utvecklats gällande tillgången till 
information, vilket innebär att biblioteket behöver anpassa sig till detta. Hon säger: 
 

De fysiska besöken och utlånen under lång tid varit nedåtgående, vilket inte 
överensstämmer med önskan om att vara ett bibliotek för alla. Men också för att 
samhället har genomgått en revolution inom informations-, kommunikations- och 
teknikområdena liksom att utbildningsnivån har ökat och homogeniteten i 
befolkningen har avlösts av en stark mångfald. Om inte biblioteken agerade utifrån 
sådana ändrade förutsättningar skulle deras relevans snabbt hamna i fritt fall. 
(Artikel 17). 

 
Gällande bokgallringen uttrycker Elsebeth Tank sig på följande sätt: “Stadsbiblioteket 
har omkring 500 000 böcker i samlingarna. De representerar bredd och djup, historia 
och framtid. Så ska det fortsätta att vara.” (Artikel 11). Denna utsaga tyder på att The 
Darling Library-projektet inte skulle innebära att böckerna försvinner helt och hållet, 
dock är denna diskurs präglad av en syn på biblioteket där “Basen ska vara människor.” 
(Artikel 18). Som tidigare nämnt är syftet med The Darling Library-projektet att locka 
fler besökare till biblioteket genom att skapa aktiviteter och upplevelser. Detta ses som 
enbart positivt i denna diskurs och här finns ingen rädsla att biblioteket kommer tappa 
fokus eller på något sätt mista sin roll som bibliotek. The Darling Library-projektet har 
fått mycket kritik för deras mål att göra ett paradigmskifte. Många har reagerat på 
ordvalet. Elsebeth Tank menar dock att paradigmskiften har skett i biblioteksvärlden ett 
flertal gånger. Hon ser ingen problematik att använda sig av ordet: “Under 110 års 
bibliotekshistoria har det skett flera paradigmskiften. Senast kring 68 och 70-talen då 
programverksamheten introducerades. Hela biblioteksvärlden genomgår ett 
paradigmskifte.” (Artikel 18). 
 
Ordet upplevelser är en annan stor del i denna diskurs. Stadsbiblioteket är en arena där 
människor ska mötas, dela erfarenheter och idéer med varandra samt delta i aktiviteter 
och upplevelser. Elsebeth Tanks vision kring ordet upplevelse ser ut på följande sätt: 
”Upplevelse ska i detta sammanhang förstås lika brett som engelskans ’experience’, 
som utöver upplevelse också betyder erfarenhet.” (Artikel 17). Elsebeth Tank är av 
åsikten att Malmö stadsbibliotek ska efterlikna amerikanska bibliotek “the experience 
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library”. Det finns ingen svensk term till detta, men meningen är tydlig. Det ska vara en 
upplevelse att besöka stadsbiblioteket.  
 
En del som The Darling Library-projektet fått skarp kritik över är tanken att biblioteket 
skulle kunna ingå sponsringsavtal med olika företag. Elsebeth Tank ställer sig inte 
främmande till sponsring så länge det inte påverkar verksamheten i en negativ riktning. 
Även kulturnämndens ordförande Carina Nilsson (S) är för detta. 
 
I Framtidsdiskursen ska stadsbiblioteket vara till för malmöborna. Stadsbibliotekarie 
Elsebeth Tank har detta som återkommande argument i debatten. Hon påpekar också att 
biblioteket har kapacitet att nå många fler och vill därför genom The Darling Library-
projektet nå ut till de som inte besöker biblioteket idag. Tanks val att referera till dessa 
individer som “malmöbor” inte som “biblioteksbesökare” eller “användare” tyder på att 
hon vänder sig till de som inte besöker biblioteket alls. I artikeln Mot en plats i 
Malmöhjärtat publicerad i Sydsvenska dagbladet 2009, uttalar sig Elsebeth Tank på 
följande sätt:  
 

Ändå måste man överväga om det är tillfredsställande att bara 25 % av Malmös 
befolkning är registrerade som aktiva låntagare? Det finns också en tendens att allt 
fler lån samlar sig hos allt färre personer. Under den senaste 10-årsperioden har 
14025 superanvändare stått för 53 % av Malmöbibliotekens utlån. På 
Stadsbiblioteket frågar vi oss om 900 000 årliga besök är tillfredställande, i ett 
bibliotek som är beräknat för 1,5 miljoner? Om det är möjligt att nå fler, varför 
skulle vi låta bli? (Artikel 17). 

 
Elsebeth Tank anser att stadsbiblioteket har kapacitet att nå fler personer än så. Hon 
önskar se en ökning av besökare som inte idag är aktiva biblioteksanvändare, och i 
denna åsikt får hon stöd från kulturnämnden som också vill att The Darling Library-
projektet ska arbeta för att nå ut till fler människor i Malmö.  
 
Denna diskurs utmärker sig genom att kulturella mötesplatser nämns i utsagorna, liksom 
att, bibliotekens framtid och framtidens bibliotek hör samman med det paradigmskifte 
projektet kommer att innebära. Elsebeth Tanks egen definition av “hjärtbarnet” -
stadsbiblioteket är att det ska vara ett kunskaps- och kulturcentrum, där upplevelser, 
scener och restauranger ska finnas till för malmöborna. 
 

6.3 Blandningsdiskursen 

 
I Blandningsdiskursen finns en positiv syn på The Darling Library-projektet och dess 
förändringar, men att kärnverksamheten i form av böcker och litteratur ska finnas kvar. 
Åsikter som har kunnat identifieras i denna diskurs är att stadsbiblioteket i Malmö kan 
vara både ett traditionellt bibliotek i form av litteraturförmedling, böcker och bildning, 
men att verksamheten också ska följa och anpassa sig efter samhällets utveckling. Detta 
tar sig uttryck i åsikter om att stadsbiblioteket inte längre enbart är böcker, utan också är 
en viktig mötesplats i samhället. Dock finns det även i denna diskurs en motsättning till 
dels den påstådda marknadsanpassning och dels det paradigmskifte som återfinns i den 
första diskursen, men att förändringar i sig är välkomna. Blandningsdiskursen kan ses 
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som en kombination av Den traditionella- och Framtidsdiskursen. Journalisten Bjarne 
Stenquist säger: 
 

Böcker och läsande kommer, och bör, vara ankaret i bibliotekens verksamhet även 
framöver. Men andra uppgifter har funnits sedan länge, uppgifter som 
accentuerades av samhällsutvecklingen: biblioteken som plattformar för personlig 
utveckling, liksom mötesplatser för många olika grupper av människor. 
Mötesplatser som, just genom bibliotekens icke-stigmatiserande karaktär, bidrar till 
samhällets sammanhållning. [...] Därför är också förändringarna på Malmö 
stadsbibliotek ett steg i rätt riktning. (Artikel 8).  

 
Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening är också positivt inställd 
till The Darling Library-projektet. Han säger: 
 

Folkbiblioteken i Sveriges 290 kommuner måste hänga med när samhället 
förändras och allt mer material finns digitalt och inte enbart knutet till tryck text i 
bokform. […] Bibliotekens kärnuppgifter är att samla, ordna och tillgängliggöra 
information. När informationen får nya sätt att färdas så måste uppgiften ta sig 
andra uttryck än att bara ha böcker i hyllor, säger han. (Artikel 5). 

 
Utsagan ovan tyder på att The Darling Library-projektet inte innebär att alla böcker i 
biblioteket kommer att försvinna. Dock verkar den tyda på en positiv inställning till 
digitalisering och att ha ett mindre utbud av fysiska böcker på biblioteket. Doktoranden 
i historia, Rasmus Fleischer, ifrågasätter diskussionen rörande The Darling Library-
projektet som också kommit att handla om folkbibliotekets uppdrag i samhället. Han 
anser att diskussionen om vad bibliotekets uppdrag inte måste visa en generell bild som 
ska appliceras på alla verksamheter, utan att bibliotek kan ha olika målsättningar: 
 

Vi kan tänka oss en skala mellan två poler. Längst ut på den vänstra sidan står 
arkivet, längst ut på den högra sidan står muséet, eller teatern. Någonstans mellan 
dessa ytterligheter inrättar sig biblioteket. Utan tvivel måste vissa bibliotek ta ett 
särskilt ansvar för att bevara ett kulturarv för framtiden, vilket placerar deras 
verksamhet nära arkivens. Varför kan då inte andra bibliotek närma sig den 
motsatta polen, där man i stället riktar sig till nuet genom händelser och 
mötesplatser? Alla bibliotek behöver inte ha identiska målsättningar utan det kan 
tänkas att vitt skilda varianter skulle kunna komplettera varandra. (Artikel 13). 

 
Denna ståndpunkt är något som står ut inom denna diskurs, då den visar att The Darling 
Library-projektet på stadsbiblioteket i Malmö kan vara ett sätt att driva verksamheten 
på, och att det inte nödvändigtvis måste bli en självklarhet på alla svenska folkbibliotek. 
I artikeln Kunskapens fruktsallad publicerad i augusti 2009 uttrycker 62 bibliotekarier, 
varav 28 från stadsbiblioteket i Malmö, liknande åsikter (Artikel 14). De tar ställning 
mot den artikel där 18 författare kritiserar The Darling Library-projektet. Dessa 
bibliotekarier argumenterar för att stadsbiblioteket i Malmö är en verksamhet bland 
många andra i världen, där satsningar har gjorts på att “kombinera den traditionella 
biblioteksverksamheten med nya satsningar på biblioteket som mötesplats, som arena 
för samtal om litteratur och samhällsfrågor, som barnbibliotek och som brobyggare över 
digitala klyftor.” (Artikel 14). De motsäger också det påståendet att projektet innebär att 
stadsbiblioteket rör sig mot en mer kommersialiserad verksamhet:  
 

Vi tror inte heller att biblioteket genom att satsa på att skapa mötesplatser för 
litteratur och debatt, för barn och unga, för lärande och medskapande omvandlar 
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biblioteket till en kommersialiserad upplevelsepark. Biblioteket är större än så. 
Biblioteket är inte antingen en plats för eftertanke, läsande och bildning eller en 
plats för upplevelser och information. Det är både och. [...] På en punkt har dock de 
18 författarna rätt: visionen om det framtida biblioteket handlar om mycket mer än 
gallring och teknologi. Det handlar om synen på det offentliga, på medborgaren 
och på demokratin. Det har det alltid gjort. (Artikel 14).  

 
Själva digitaliseringen som skett i samhället är något som bibliotekarierna själva anser 
har skapat en “digital klyfta, där de som saknar verktygen och kompetensen allt mer 
hamnar utanför samhällets demokratiska processer.” (Artikel 14). Därför är viktigt att se 
biblioteken som medlet för att förhindra att den klyftan blir större, och att projektet i 
den meningen är berättigat. Sune Johannesson säger att The Darling Library-debatten är 
något som berör alla folkbibliotek i Sverige. Johannesson lyfter fram något som tydligt 
markerar det som denna diskurs innebär, nämligen att bibliotek både ska vara en 
institution som förändras med samhället, men som också har kvar sin kärna med böcker 
och litteratur.  
 

Det är en intressant debatt, som sträcker sig långt utanför Malmös stadsgräns. För 
vad vill vi med våra bibliotek? Skall deras verksamhet konserveras, och i främsta 
hand vara en kunskaps-, informations- och utlåningsstation för litteratur? Eller en 
mötesplats för alla åldrar med skilda intressen, där böcker är ett, förvisso viktigt, 
men ett av flera uttryck? [...] Biblioteken behöver förnya men samtidigt inse 
styrkan med och vikten av sin kärna. Kommunerna måste ge biblioteken bättre 
resurser. (Artikel 20). 

 
Blandningsdiskursen utmärker sig genom att många aktörer är positiva till 
förändringarna The Darling Library-projektet innebär, men de vill samtidigt ha kvar 
litteraturförmedling och böcker. Den uppmärksammade gallringen får negativa 
reaktioner från några biblioteksbesökare som tycker att böckerna ska vara kärnan i 
biblioteket: 
 

Böckerna är kärnverksamheten, och den ska de inte skära ner på. Men jag stödjer 
andra satsningar till hundra procent. […] Det är bra att de satsar på nya saker, men 
det är inte bra att det går ut över böckerna. Syftet med ett bibliotek är ändå att det 
finns ett stort utbud av böcker. (Artikel 2).  

 
I artikel 19 där fyra biblioteksbesökare intervjuades om hur deras drömbibliotek såg ut, 
var tre positiva till förändringen, men hade ändå en viss betoning på att böckerna är det 
essentiella i verksamheten. För dessa är biblioteket något mångsidigt, där lugn och ro, 
öppna platser och olika medier ska finnas till hands. Det som går att identifiera hos 
dessa besökare är att biblioteket ska vara en mångsidig plats, som ska kunna bemöta 
besökarnas olika behov. Tre biblioteksbesökare uttrycker sig på följande sätt:  
 

Det är bra som det är. Mångsidigt, jag saknar inget. Jag gillar skönlitteratur, teater 
och film. Jag förstår att bibliotekschefen vill hänga med i tiden. Det måste finnas 
en balans. […] En plats där man kan få sitta i lugn och ro men ändå bli sedd och få 
hjälp. Det ska vara olika miljöer, inte för stelt, mycket öppna platser. […] Ganska 
mycket som det här biblioteket. Ljuset här inne är fantastiskt. Jag känner inte till 
debatten, men en blandning hade varit bäst. Här finns ju faktiskt två hus. (Artikel 
19). 
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Författaren Andrzej Tichý uttrycker starka åsikter om The Darling Library-projektet. 
Han är inte emot de nya satsningar projektet innebär i form av scener och restauranger 
eller den uppmärksammade gallringen, men motsätter sig det faktum att stadsbiblioteket 
har infört en marknadsanpassning. Han ställer sig frågande: “Vilka konsekvenser får det 
att vi betraktas som kunder och inte som nyfikna och engagerade medborgare (det vill 
säga deltagare i kulturellt och politiskt liv) när vi träder in i detta nya bibliotek?” 
(Artikel 4).   
 
Daniel Sestrajcic (V), som övertog rollen som ordförande i Malmö kulturnämnd efter 
Carina Nilson (S) var positiv till projektets förändringar gällande den internationella 
författarscenen och att barnrummet hade utvecklats. Han ansåg däremot att 
stadsbiblioteket i Malmö inte skulle bli “ett nöjesfält, inte ett kulturhus som det i 
Stockholm där biblioteket är en väldigt liten del. […] På Stadsbiblioteket är det 
böckerna och verksamhet kopplad till läsande och bildning som ska stå i första 
rummet.” (Artikel 31). Han kritiserar ståndpunkterna i strategidokumentet, genom att 
säga:  
 

Det finns positiva sidor med "Darling Library", men mycket av det förstår jag inte. 
Man pratar om den nya wellness-generationen och att man ska kunna gå till 
biblioteket och få en spa-upplevelse. Det är inte så konkret, känns mer som 
snömos, tycker jag. (Artikel 31).  

 
Således finns det en vilja bland utsagorna i denna diskurs att biblioteket ska ha böcker, 
litteratur och bildning som kärnverksamhet, men att verksamheten även ska följa med 
samhällets förändringar och anpassa sig efter dem. Att biblioteket som mötesplats tar en 
allt större roll, ser aktörerna inte som något hot mot litteraturen. Biblioteket ska vara en 
öppen, bred och levande plats för alla malmöbor där mångfald är starkt representerat. 
Vad biblioteket däremot inte ska vara, är att bli en del av marknaden genom att 
kommersialisera verksamheten. Det som går att utläsa från de utsagor tillhörande 
diskurs tre, är att stadsbiblioteket ska vara till för dess besökare. Detta är ett 
återkommande tema i utsagorna från den nya kulturnämndsordföranden Daniel 
Sestrajcic (V), biblioteksbesökare och skribenter i dagstidningar.  
  

6.4 Subjektspositioner 

 
Vi har utifrån Hedemarks modell (2009) identifierat olika aktörers subjektspositioner i 
det empiriska materialet. Vi har också identifierat de relationer som finns mellan de 
olika subjektspositionerna och diskurserna, samt vad som karakteriserar dem. 
 
Hedemark (2009) nämner att ett visst subjekt kan ha olika roller i förhållande till olika 
subjektspositioner. Med andra ord kan en viss grupp, exempelvis bibliotekspersonalen, 
stå i relation till The Darling Library-debatten på olika sätt. De kan dominera eller 
forma en viss diskurs genom att vara de som uttalar sig i debatten. De kan också vara 
omtalade i debatten, om de blir refererade till av någon annan. En tredje kategori är att 
de är läsarna eller adressaterna för utsagorna. Som vi nämnt ovan kan ett subjekt inte 
existera vid sidan av en diskurs utan måste befinna sig inom dess sfär. Vi kommer 
därmed använda oss av detta sätt att se på subjektspositioner, genom att presentera vilka 
som uttalar sig, blir omtalade eller är adressater i denna debatt. Detta kommer att visa 
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relationerna mellan subjektet och diskurserna, och därmed hur stor del de haft i att 
forma eller dominera debatten (Hedemark, 2009).   
 
De subjekt som utgör Den traditionella diskursen består av journalister och skribenter, 
svenska författare, bibliotekspersonal, samt några biblioteksbesökare. Dessa individer 
har olika stort utrymme som subjekt i denna diskurs och de riktar kritik mot The Darling 
Library-projektet genom att ifrågasätta saker som den omfattande bokgallringen, 
sponsringen, eller mot hela projektet i sig.  
 
Kulturskribenten Per Svensson på Sydsvenska Dagbladet tar stor plats i Den 
traditionella diskursen då han i sin artikel Viva Läs Vegas (Artikel 16) riktar skarp kritik 
mot The Darling Library-projektet. Han blir därmed en viktig uttalare i debatten. Även 
Peter Frennesson, ledarskribent på Sydsvenska Dagbladet, och Malin Krutmeijer, 
skribent på Aftonbladet, ingår i denna diskurs. Journalisterna och skribenterna får 
mycket utrymme i dagstidningarna och har på så sätt en stor roll i att driva debatten. 
Deras argument är samstämmiga: Aktiviteter och mötesplatser får inte ta fokus från 
böckerna som utgör kärnan i Den traditionella diskursen.  
 
De 18 svenska författarna som går samman och publicerar en artikel där de protesterar 
mot The Darling Library-projektet är också en viktig röst i denna diskurs. I artikeln 
Kunskapens äppelskrutt riktar de sin kritik direkt mot stadsbibliotekarien Elsebeth Tank 
som i detta fall är adressaten för utsagorna (Artikel 10). Kort därpå publiceras artikeln 
Skönlitteraturens position kommer att stärkas där Elsebeth Tank svarar tillbaka till 
författarna (Artikel 11). Precis som i Hedemarks (2009) studie Det föreställda 
folkbiblioteket utgör författarna en betydande del i denna debatt.   
 
Två insändare från privatpersoner varav en av dem anonym hör också till denna diskurs. 
De ställer sig frågande till projektets målsättning även om de inte utgör någon alltför 
stor del i diskursen. Biblioteksbesökare har också uttalat sig i intervjuer då de oroas 
över förändringen på biblioteket och vill att det ska förbli som det är. De talar inte direkt 
till någon utan ställer sig snarare frågande till hela projektet. Andrzej Tichý intar en 
position som uttalare i denna diskurs, då han står bakom den publicerade artikeln Luftigt 
i salar och argument (Artikel 15). Han yttrar sig genom att kritisera The Darling 
Library-projektet.  
 
De subjekt som kännetecknar Framtidsdiskursen är stadsbibliotekarien Elsebeth Tank, 
samt politikerna i kulturnämnden, däribland Carina Nilsson (S). Även universitetslektor 
Birgitta Gellerstam Olander uttrycker sig i denna diskurs. Denna diskurs präglas av 
röster från personer som alla har en beslutsfattande roll eller en position inom 
biblioteksfältet. Det är således inte journalister eller privatpersoner som uttrycker sin 
åsikt i denna diskurs. Dessa individer innehar även en position där de försvarar och 
motiverar The Darling Library-projektet. Då projektet fått kritik från flera håll är deras 
utsagor mer av en försvarande och förklarande karaktär där de försöker motivera de 
förändringar The Darling Library-projektet innebär, både som svar på kritiken men 
också för att övertyga eller upplysa allmänheten. 
 
Elsebeth Tank innehar en viktig position i Framtidsdiskursen. Hon tar upp den största 
delen i den här diskursen, inte minst då hon som stadsbibliotekarie är den som har 
yttersta ansvar för The Darling Library-projektet och är en av uttalarna i debatten då hon 
författat många artiklar själv. På samma gång blir hon även omtalad av andra, inte minst 
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från kritikernas sida. Då en stor del av kritiken är riktad direkt till Tank personligen blir 
hon även adressat i denna debatt.  
 
Politikerna i kulturnämnden har uttalat sig endast vid några tillfällen om The Darling 
Library. De tar inte upp så väldigt stort utrymme i debatten, med undantag av Carina 
Nilsson (S), som uttrycker sig vid ett flertal tillfällen. Hon publicerar även en egen 
artikel där hennes egna åsikter framkommer. Birgitta Gellerstam Olander och Stefan 
Lindhe (M) uttrycker sig endast en gång vilket gör deras bidrag till en väldigt liten del. 
 
Framträdande aktörer i Blandningsdiskursen är främst skribenter i dagstidningar, men 
också stadsbibliotekets besökare har fått yttra sig om projektet och ge sina åsikter om 
vad stadsbiblioteket i Malmö ska vara. Bibliotekarier från hela Sverige framträder starkt 
i denna diskurs, då de i artikeln Kunskapens fruktsallad försvarar stadsbibliotekets roll 
efter den publicerade artikeln Kunskapens äppelskrutt från augusti 2009. 
  
De aktörer som fått artiklar publicerade och därmed fått utrymme att delta i debatten om 
The Darling Library-projektet är doktoranden i historia, Rasmus Fleischer, skribenter i 
dagstidningar, däribland Sune Johannesson och Bjarne Stenquist, och de 62 
bibliotekarierna. Det är värt att nämna att de biblioteksbesökare som uttalar sig i 
Blandningsdiskursen endast har blivit intervjuade i några artiklar, och inte själva 
publicerat någon artikel. Likaså får kulturnämndsordförande Daniel Sestrajcic (V) och 
Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, uttala sig i debatten. 
 
De subjekt som blir omtalade i Blandningsdiskursen är främst Elsebeth Tank som också 
i denna diskurs får mottaga kritik för projektet. Författaren Andrzej Tichý anser att 
debatten om The Darling Library-projektet är något som rör alla medborgare, och därför 
kan det tyckas att större delen av artiklarna just har allmänheten som adressater. I The 
Darling Library-debatten har få privatpersoner fått yttra sina åsikter om de inte blivit 
intervjuade. Det är endast två insändare som publicerats. Journalister och skribenter från 
olika dagstidningar har haft mer möjlighet att dominera och påverka debatten.  
 

7. Diskussion  

 
Vårt syfte med denna studie har varit att nå en djupare förståelse om vad som sagts 
angående The Darling Library-projektet i dagstidningar mellan åren 2009-2012. 
Frågeställningarna vi ställde inledningsvis var: 
 

• Vad finns det för olika åsikter, argument och motargument i debatten gällande 
The Darling Library-projektet?  

• Vilka olika aktörer uttrycker sig i debatten? 
• Vilka föreställningar om vad stadsbiblioteket i Malmö ska vara kan urskiljas i 

debatten? 
 
Vi har utifrån dessa frågeställningar kunnat se vilka aktörer som har dominerat debatten, 
deras olika argument och motargument, samt hur de ser på Malmö stadsbiblioteks roll 
och uppdrag. Som vi nämnt tidigare i teori- och metodavsnittet, kämpar diskurser 
ständigt om att vara den ledande diskursen, det vill säga nå hegemoni (Winther 
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Jørgensen & Phillips 2000). Med hjälp av Hedemarks modell (2009), har vi kunnat 
urskilja tre diskurser i det empiriska material vi har analyserat: Den traditionella 
diskursen, Framtidsdiskursen och Blandningsdiskursen.  
 
I likhet med Carlgren och Ekmans studie (2010), har vi också funnit att det finns två 
tydliga motpoler i debatten kring The Darling Library-projektet. Den ena anser att 
bibliotekets kärnverksamhet är böcker och litteratur, och den andra anser att biblioteket 
måste följa med samhällets utveckling och förändras för att locka fler besökare med 
hjälp av aktiviteter och mötesplatser. Dessa diskurser har vi valt att benämna som Den 
traditionella diskursen och Framtidsdiskursen. Dock har vi identifierat en diskurs som 
ställer sig mellan dessa två, Blandningsdiskursen, där Malmö stadsbibliotek inte 
behöver vara antingen eller. Det som utmärker denna diskurs är att stadsbiblioteket ska 
vara en kombination av det som ses som kärnverksamheten, men att verksamheten 
också måste följa med i samhällets utveckling.  
 
Det vi har kunnat urskilja i det empiriska materialet är att aktörerna i Den traditionella 
diskursen argumenterar för att böcker och litteratur ska vara kärnan i 
biblioteksverksamheten. Utsagorna i Den traditionella diskursen motsatte sig att 
stadsbiblioteket skulle ingå sponsringsavtal med företag och därmed bli en 
kommersialiserad verksamhet. Aktörerna inom denna diskurs är främst författare som 
Andrzej Tichý, skribenter som Per Svensson och Malin Krutmeijer, samt 
bibliotekspersonal på Malmö stadsbibliotek. De ansåg att The Darling Library-projektet 
var en förändring i fel riktning som skulle innebära att fokus hamnade på upplevelser 
och aktiviteter. Det fanns en oro att stadsbiblioteket långsamt skulle förvandlas till ett 
allmänt uppehållsrum istället för att vara ett bibliotek. Det faktum att biblioteket 
gallrade böcker enbart för att skapa utrymme ledde till heta diskussioner. I The Darling 
Library-projektets strategidokumentet var målet att genomföra ett paradigmskifte, och 
det tycks vara detta ordval som aktörerna i denna diskurs reagerade starkt på.  
 
Synen på stadsbiblioteket i denna diskurs är att verka för bildning och demokrati genom 
böcker och litteratur, vilket går i linje med folkbibliotekets traditionella uppdrag 
(Frenander, 2012). Frenander (2012) påpekar att marknadsanpassning i form av NPM 
kan innebära problem för hur biblioteksverksamheten ska drivas. Detta verkar vara den 
oro som aktörerna inom Den traditionella diskursen uttrycker. Svenska folkbibliotek ska 
inte vara vinstdrivande, och det faktum att stadsbibliotekarie Elsebeth Tank och 
kulturnämnden i Malmö var positiva till sponsring av The Darling Library-projektet och 
biblioteksverksamheten, resulterade i starka protester från aktörerna inom Den 
traditionella diskursen. Att böcker och litteratur ska vara folkbibliotekens 
kärnverksamhet är också tydligt i Hedemarks (2009) bokliga diskurs, som handlar om 
bibliotekets litteraturförmedling. Även folkbildning anses i Hedemarks bokliga diskurs 
som viktig för bibliotekets verksamhet (Hedemark, 2009). Detta är också centralt i Den 
traditionella diskursen där kulturskribent Per Svensson är av åsikten att biblioteket ska 
“se sig som en institution i bildningens, för att inte säga folkbildningens, tjänst.” 
(Artikel 16).  
 
Det som utmärker Framtidsdiskursen är synen på stadsbibliotekets roll som mötesplats. 
Stadsbiblioteket i Malmö ska vara ett viktigt kultur- och kunskapscentrum för 
malmöborna. Aktörer som uttrycker sig i denna diskurs är främst stadsbibliotekarien 
Elsebeth Tank, kulturnämndens kommunpolitiker Carina Nilsson (S) och Stefan Lindhe 
(M), samt universitetslektorn Birgitta Gellerstam Olander. Stadsbibliotekarie Elsebeth 
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Tank såg på stadsbiblioteket som en plats för möten och genom att skapa mötesplatser 
och aktiviteter i biblioteket skulle verksamheten nå ut till fler. Hon var övertygad om att 
The Darling Library-projektet kunde göra stadsbiblioteket i Malmö till framtidens 
bibliotek. Aabø och Audunsons (2012) studie pekar på att biblioteksbesökare tillbringar 
sin tid på biblioteket i allt större utsträckning genom att umgås med bekanta eller 
studera, utöver att låna böcker. Elsebeth Tanks vision om att ha aktiviteter, i form av 
mötesplatser och författarscen, kan således ses motiverat då syftet med The Darling 
Library-projektet var att locka fler besökare till stadsbiblioteket.  
 
Ett återkommande begrepp som dyker upp i Framtidsdiskursen är upplevelser. 
Upplevelser ska enligt stadsbibliotekarie Elsebeth Tank ses som det engelska ordet 
“experience” där upplevelser och erfarenheter slås ihop. Detta går i linje med 
Jochumsen et al. (2012) The Four Spaces-modellen där biblioteket kan ses som en plats 
för information och kultur, upplevelser och möten. Elsebeth Tank befinner sig således i 
mötes- och upplevelsedelen av modellen, då hon ser stadsbiblioteket som en viktig 
mötesplats och ett kunskaps- och kulturcentrum.  
 
Blandningsdiskursen är en kombination av Den traditionella- och Framtidsdiskursen. 
Här återges argument från båda håll som syftar till att stadsbiblioteket ska vara en 
mångsidig verksamhet. Kärnan i verksamheten ska fortfarande vara böcker, litteratur 
och upplysning men biblioteket ska också utvecklas i takt med samhället, bland annat i 
form av mötesplatser. Framträdande aktörer som uttalar sig i Blandningsdiskursen är 
bibliotekspersonal, skribenter, biblioteksbesökare, samt kulturnämndsordförande Daniel 
Sestrajcic (V). Dessa aktörer ser således positivt på mötesplatser och aktiviteter i 
biblioteket så länge som böckerna inte glöms bort. De är dock emot paradigmskiftet, 
sponsring och att kommersialisera verksamheten. Följaktligen ställer sig 
Blandningsdiskursen, i likhet med Den traditionella diskursen, emot att 
stadsbibliotekarien och Malmös kulturnämnd ställde sig positiva till 
marknasanpassning. Detta ger en bild av att NPM som förvaltningsideologi inte borde 
implementeras på stadsbiblioteket enligt aktörerna i Blandningsdiskursen.  
 
Låga besökssiffror och minskade antal utlån av medier var en anledning till att The 
Darling Library-projektet initierades. Varken stadsbibliotekarien eller kulturnämnden 
var emot möjligheten att få delar av projektet finansierat genom sponsring från privata 
företag. Den kritik The Darling Library-projektet fick från aktörerna i både Den 
traditionella diskursen och Blandningsdiskursen var den marknadsanpassning som 
projektet skulle innebära. Tanken bakom NPM är att offentligt styrda verksamheter ska 
drivas i likhet med den privata marknaden i allt större utsträckning vilket innebär att 
verksamheten ska vara vinstdrivande (Frenander, 2012). Folkbiblioteken måste 
rättfärdiga sin verksamhet för att erhålla finansiering från kommunen (Eriksson & 
Zetterlund, 2013). Vi har tolkat vårt resultat att aktörerna i Framtidsdiskursen, i 
synnerhet Elsebeth Tank, värderar stadsbiblioteket i Malmö i besökssiffror och antal 
utlån, vilket även Carlsson (2013) påpekar i sin studie. Syftet med 
marknadsanpassningen i The Darling Library-projektet blir att nå så höga besökssiffror 
som möjligt istället för att arbeta med förmedling av litteratur, kultur och information. 
Således ansåg aktörerna i Den traditionella diskursen att The Darling Library-projektet 
skulle resultera i att böcker och litteratur skulle hamna i skymundan.  
 
I vår analys har vi kunnat identifiera de som har dominerat debatten och därmed de som 
har makt att uttrycka sig, då diskurser och makt är starkt sammanlänkade (Winther 
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Jørgensen & Phillips, 2000). Det är tydligt i vår studie att stadsbiblioteket i Malmö 
berör många olika aktörer då röster från flera håll hörs i debatten. Det stämmer överens 
med Hedemarks studie (2009) där hon nämner att författare tidigare haft en 
maktställning inom biblioteksdebatter. Även i vår studie har författarna fått ett stort 
utrymme att uttala sig i debatten inom både Den traditionella diskursen och 
Blandningsdiskursen. Likaså har journalister och kulturskribenter fått stort utrymme i 
denna debatt då de driver och dominerar debatten genom att ifrågasätta och kritisera 
The Darling Library-projektet.   
 
Blandningsdiskursen är den mest spridda vad det gäller aktörer. De som uttalar sig är 
allt från biblioteksbesökare, skribenter, bibliotekspersonal och kulturnämndsordförande 
Daniel Sestrajcic (V). Debatten leds dock av aktörer från Den traditionella diskursen 
vilket kan bero på att deras kritik är stark och innehåller slagkraftiga ord och uttryck. 
Exempelvis refererade ledarsidan i Expressen till Heinrich Heines citat “Där man 
bränner böcker kommer man till sist också att bränna människor” (Artikel 6). Samma 
artikel kallar den uppmärksammade gallringen för “Litteraturmassakern i Malmö” 
(Artikel 6).  
 
Framtidsdiskursen domineras av personerna bakom strategidokumentet, däribland 
stadsbibliotekarien Elsebeth Tank, och kulturnämndens ordförande Carina Nilsson (S). 
De är således beslutsfattare i The Darling Library-projektet, vilket ger dessa individer 
en maktposition. Detta är synligt även i Carlgren och Ekmans (2010) tidigare studie, då 
beslutsfattarnas åsikter speglar en bild av hur biblioteket skulle kunna se ut i framtiden. 
Dock hävdade Carlgren och Ekman (2010) att folkbiblioteket har en legitimitet i 
samhället som påverkar omvärldens uppfattningar om den, vilket även vi har kunnat 
urskilja i Den traditionella diskursen. Ett bibliotek som bryter mot legitimiteten för 
mycket kan tappa förtroende hos allmänheten (Carlgren & Ekman, 2010). Det ger även 
viss maktposition till aktörerna inom både Den traditionella- och Blandningsdiskursen. 
Under projektets gång backar Elsebeth Tank efter den negativa kritiken, vilket kan visa 
på att allmänhetens syn på verksamheten är betydande för dess legitimitet. 
 
Något som är intressant att nämna är då Malmös kulturnämnd bytte ordförande vid 
årsskiftet 2010-2011, förändrades kulturnämndens syn på The Darling Library-
projektet. Carina Nilsson (S) som tillhör Framtidsdiskursen, ställde sig positiv till de 
förändringar som The Darling Library-projektet skulle innebära och hon var även en av 
initiativtagarna till projektet. Hennes efterträdare, Daniel Sestrajcic (V) som tillhör 
Blandningsdiskursen, hade en mer kritisk syn på The Darling Library-projektet. Han 
ställde sig positiv till utveckling av barnavdelningen och den internationella 
författascenen, dock ansåg han att stadsbiblioteket i Malmö inte skulle bli ett 
”kulturhus”. Efter att han tillträtt som ny kulturnämndsordförande, saktades tempot på 
projektet ned. Detta pekar på att båda kulturnämndsordförandena har haft stort 
inflytande som beslutsfattande aktörer gällande The Darling Library-projektet, då de har 
haft en maktposition att uttala sig och påverka debatten.  
 
Till skillnad från Hedemarks studie (2009) där hon funnit att bibliotekarier uttrycker sig 
i liten utsträckning i debatten, har vi istället kunnat urskilja att stadsbibliotekarien 
Elsebeth Tank haft en framträdande roll i The Darling Library-debatten. Hon låg bakom 
strategidokumentet The Darling Library- ditt liv dina drömmar ditt bibliotek i 
samarbete med Malmös kulturnämnd och hon har själv författat några artiklar i 
debatten. Många artiklar är även riktade direkt till henne och där hon blir omtalad. 
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Elsebeth Tank är således både uttalare, omtalad och adressat i denna debatt. Även 
bibliotekspersonalen har uttryckt både positiva och negativa åsikter. Hedemark (2009) 
ansåg att bibliotekariernas frånvaro i debatten berodde på att dessa istället höll till i 
branschtidskrifter, vilket vi funnit vara raka motsatsen i vår studie. Stadsbibliotekarien 
Elsebeth Tank har således varit framträdande i The Darling Library-debatten, dels som 
ansvarig för projektet, och dels som den som fått ta mycket kritik för delar av projektet 
som aktörer från Den traditionella- och Blandningsdiskursen varit missnöjda med.  
 

7.1 Slutsatser 

 
Folkbiblioteket har blivit en arena där människor kan samlas och umgås med varandra 
eller studera (Aabø & Audunson, 2012). Detta är en förändring som skett även på 
stadsbiblioteket i Malmö. Färre besökare och färre utlån låg bakom att The Darling 
Library-projektet startades upp från början. Det kan därmed tyckas att kulturnämnden i 
Malmö och stadsbibliotekarie Elsebeth Tank haft belägg för att vilja förändra 
verksamheten och att förändringen skulle bidra till att öka antalet besökare.  Aabø och 
Audunson (2012) ser biblioteket som en blandning av låg- och högintensiva 
mötesplatser och där dagens biblioteksbesökare använder biblioteket till annat än att 
endast låna böcker. Audunson (2005) menar också att låg- och högintensiva 
mötesplatser behövs för att främja demokrati i dagens samhälle. Frenander (2012) 
hävdar å andra sidan att folkbiblioteken ska verka för demokrati genom litteratur och 
bildning, vilket även Den traditionella diskursen anser, medan Framtidsdiskursen talar 
om mötesplatser och upplevelser. Vårt resultat pekar på att valet inte behöver stå mellan 
dessa motpoler, då båda aspekterna för demokrati är viktiga för stadsbiblioteket, och 
detta framgår tydligt i Blandningsdiskursen.  
 
Carlsson (2013) hävdar att dagens folkbibliotek konkurrerar med den privata 
marknaden, och då de är beroende av finansiering från kommunen, måste biblioteken 
således visa hur betydande verksamheten är för samhället. Vi anser att The Darling 
Library-projektet kan ses som ett exempel på att stadsbiblioteket i Malmö tagit ett steg 
närmare att driva verksamheten enligt NPM, då besöksantal och viljan att älskas av alla 
blivit det väsentliga för biblioteksledningen. Vi har också funnit att projektet går i linje 
med att Malmö som stad gått från en industristad till att bli något som Carlsson (2013) 
liknar vid en upplevelsestad. Biblioteksverksamheten skulle således följa denna trend, 
vilket gör det berättigat av aktörerna i Den traditionella diskursen att kalla Malmö 
stadsbibliotek och The Darling Library-projektet för en “kommersialiserad 
upplevelsepark”.  
 
Samtliga diskurser argumenterar för att stadsbiblioteket ska vara till för dess besökare. 
Oavsett om verksamheten förändras eller inte genom projektet, är det besökarna som är 
betydande för stadsbiblioteket. Framtidsdiskursen ville dock att projektet ska nå ut till 
de malmöbor som inte besöker biblioteket, medan Den traditionella diskursen och 
Blandningsdiskursen anser att stadsbiblioteket är till för allmänheten men de snarare vill 
prioritera de besökare biblioteket redan har. 
 
Sammanfattningsvis har vår studie visat att det finns tre olika synsätt på vad 
stadsbiblioteket i Malmös uppdrag och roll ska vara. Vårt empiriska material har visat 
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att stadsbiblioteket har en mångsidig verksamhet och frågor som rör biblioteket 
engagerar många. Blandningsdiskursen pekar på att det finns en möjlighet för 
stadsbiblioteket både ha böcker och litteratur som kärnverksamhet men också att 
fungera som en mötesplats och ett kulturcentrum, och det ena behöver inte utesluta det 
andra. Vi anser att det paradigmskifte som skulle göra Malmös stadsbibliotek till ”the 
talk of the town”, var en del av den nya staden Malmö där kultur och upplevelser skulle 
stå i centrum (Malmö stad, Stadsbiblioteket, u.å., s. 1; Carlsson, 2013).  
 

7.2 Förslag till fortsatta studier  

 
Förslag till fortsatta studier vore att undersöka vad bibliotekarier på stadsbiblioteket i 
Malmö har för åsikter om stadsbiblioteket nu efter att The Darling Library-projektet är 
avslutat. En intervjustudie på biblioteket skulle kunna ge en djupare förståelse för hur 
verksamheten och dess personal har påverkats av projektet. På samma sätt vore det 
också intressant att intervjua biblioteksbesökare om deras syn på stadsbiblioteket före 
och efter The Darling Library-projektet genomfördes.  
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