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Svensk titel:  Varför behövs folkbiblioteket? 

En diskursanalys av en partsinlaga 

 

Engelsk titel: Why is the public library necessary? 

A discourse analysis of a party pleading 

Författare: Christina Sjögren 

Färdigställt: 2018 

Abstract: The aim of this thesis is to identify and describe how the 

public library in Sweden is being argued for, according to the 

public debate. Why do we need the public library and in what 

way is it unique? What functions are being expressed as vital 

for the public library? What discourses are being expressed 

about the public library? These questions are answered by 

doing an discourse analysis of the book ”Folkbibliotekens 

framtid?” [The future of the public library?] (2010), edited by 

Roland Eliasson, where 19 persons closely connected to the 

library are interviewed. Foucaults discursive theory 

constitutes the methodical frame for this thesis, and by using 

terms from the discursive theory the analysis was made in 

four steps. 

 

Six major functions of the public libraries were identified 

from the interviews: improve literacy, book- and information 

intermediary, democratic role, educational role, culture centre 

and meeting place. With the help from keywords two major 

discourses were identified within the material: a book 

discourse and a community centre discourse. 

 

The conclusion of this thesis is that in many of the dis-

courses, the library is described in a romantic old-fashioned 

way in contrast to the new approach where the library is 

described as a democratic meeting place. The writer of this 

thesis also find that the argumentation of the public library in 

these interviews are in some ways week. Further research 

could be to study what counterarguments exists in discourses 

against public libraries. 
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1.1 Inledning 

 
I varje svensk kommun finns ett bibliotek. Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha 

ett bibliotek, ett s.k. folkbibliotek, och biblioteken ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Vidare ska biblioteken främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Folkbiblioteken 

ska vara tillgängliga för alla och allmänheten ska avgiftsfritt kunna låna litteratur. 

Biblioteket har högt förtroende bland svenskarna och är vår mest besökta 

kulturinstitution. Trots att många har förutspått bokens död länge är den i högsta grad 

levande. Varje år äger 68 miljoner fysiska och ett okänt antal virtuella biblioteksbesök 

rum. Statistiken visar samtidigt att det är en svagt minskande andel av svenskarna som 

besöker ett folkbibliotek varje år. Vilka besöker biblioteket och varför gör de det? 

Genombrottet för elektroniska medier och en krympande offentlig sektor har satt igång 

en diskussion om folkbibliotekens hela existensberättigande i framtiden. Vad händer när 

de offentliga medlen i en kommun tryter? Skattepengarna ska användas till så mycket. 

Finns det en risk att man börjar ifrågasätta anslagen till folkbiblioteken, ja kanske t.o.m. 

folkbibliotekens existens? Man kan ju hitta så mycket på nätet nuförtiden, resonerar 

kanske någon. Böcker har blivit så billiga att köpa, resonerar någon annan. Samtidigt 

pressas biblioteken att anpassa sig efter och konkurrera med andra verksamheter om 

användarnas tid och uppmärksamhet. Vilken funktion fyller folkbiblioteket i dagens 

informationssamhälle? Behövs verkligen folkbiblioteket?  

 

Någon kanske tycker att det är att dra resonemanget väl långt, men de här frågorna har 

blivit alltmer aktuella för mig på senare år i samband med situationer jag ställts inför på 

olika jobb. Inte minst har jag fått frågan indirekt när jag varit på anställningsintervjuer för 

tjänster som bibliotekschef. I en sådan tjänst ingår att försvara verksamheten på ett 

folkbibliotek och tala för den inför kommunens representanter och kanske även inför 

politiker. Frågan jag ställde mig själv var, om jag fick det här jobbet, skulle jag kunna 

försvara folkbiblioteket i den här lilla kommunen? Skulle jag kunna ställa mig upp och 

tala om varför vi verkligen behöver ett bibliotek, mer än att ta till floskler? Och skulle jag 

sedan kunna motivera varför vi behöver ökade anslag till att utöka verksamheten på 

biblioteket?  

 

Det har alltid funnits bibliotek i Sverige, i alla fall så länge vi haft böcker. De första var 

knutna till klostren och universiteten. De mer bemedlade klasserna i landet byggde upp 

sina egna bibliotek. Under 1800-talet började bibliotek etableras som var öppna för 

allmänheten. Detta skedde i kyrkans och folkrörelsernas regi. Kring förra sekelskiftet lade 

för första gången staten sig i när man började ge viss ekonomiskt bidrag till 

biblioteksverksamheten och började utöva viss tillsyn över bibliotekens kvalitet. Varför 

tog det ända fram till 1996 innan vi fick en lagstiftning om bibliotek i varje kommun? 

 

Är folkbibliotekets existensberättigande så givet att vi inte ens behöver diskutera det? Jag 

tror det är viktigt att vi ständigt vässar våra argument. I en föränderlig värld måste man 

ständigt ifrågasätta vad man håller på med. Vilka argument finns för folkbiblioteket? 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur det argumenteras för folkbibliotek i den 

offentliga debatten i Sverige. Hur argumenterar man för folkbibliotekets existens och vad 

kan folkbiblioteket tillföra samhället? Varför behöver vi folkbiblioteken i Sverige, sett ur 

ett samhällsperspektiv? Jag tror inte att man kan ersätta ett bibliotek med en smartphone 

eller en läsplatta eller ett café eller något annat, men hur argumenterar initierade personer 

för detta?  

 

Uppsatsens frågeställningar lyder: 

 

 Varför behövs folkbiblioteket, enligt den offentliga debatten? Hur argumenteras 

för att folkbiblioteket är unikt? 

 Vilka funktioner uttrycks som centrala för folkbiblioteket?   

 Vilka diskurser uttrycks om folkbiblioteket?   

 

Jag vill ta reda på detta genom att göra en diskursanalys av intervjuerna i boken 

”Folkbibliotekens framtid?” (2010), redaktör Roland Eliasson. I boken intervjuas nitton 

personer - bibliotekarier, kulturpolitiker, författare, m.fl. - om hur de ser på folk-

bibliotekens roll och existensberättigande i Sverige. Boken representerar ett tvärsnitt av 

vad personer anknutna till biblioteket anser i dessa frågor, och deras åsikter kan därför 

säga något om debatten kring folkbiblioteket.  

 

 

1.3 Avgränsningar och urval 
 

Det är institutionen folkbiblioteket i det svenska samhället jag har för avsikt att 

undersöka. Uppsatsen kommer att behandla det svenska folkbiblioteket i nutid. Men för 

att få en uppfattning om hur folkbiblioteket fått sin nuvarande roll i samhället, har jag gett 

en tillbakablick på historien, inte minst för att söka klarhet i hur och varför vi fick en 

bibliotekslag. För att kunna belysa svenska förhållanden har litteraturen jag valt 

framförallt varit svensk, men jag har även tittat på norsk och dansk litteratur eftersom den 

nordiska och svenska kultur- och bibliotekspolitiken i mångt och mycket gått hand i hand. 

Av utrymmes- och tidsskäl har jag varit tvungen att begränsa materialet. Jag har vidare 

valt de artiklar, böcker eller annat som varit mest relevanta för mitt uppsatsskrivande. Jag 

har också strävat efter att försöka ha så nytt material som möjligt. 

 

Jag har sökt materialet framförallt på biblioteket på Högskolan i Borås, men även på 

Stockholms stadsbibliotek vid Odenplan. Mina sökningar har gått till så att jag först fick 

tips på några intressanta författare från handledare och studiekamrater och därifrån fick 

jag sedan nya uppslag. Jag har också gått längs hyllorna i biblioteket och kikat på 

bokryggarna, både i Stockholm och i Borås.  
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2. Tidigare forskning och annan relevant litteratur 

 
Jag har hittat ganska lite svensk litteratur om bibliotekspolitik. Det finns något mer med 

ursprung i Norge och Danmark. Den litteratur som jag tyckt varit relevant för 

frågeställningen ger jag nedan en kort beskrivning av. Jag har också undersökt vad som 

tidigare skrivits om bibliotek med diskursanalytisk ansats av studenter vid Högskolan i 

Borås.  

 

 

2.1 Förutsättningar för ett svenskt folkbibliotek 

 
Det är svårt att säga när de första folkbiblioteken uppträder i Sverige. Det beror lite på 

vad man menar med folkbibliotek. Redan på 1600-talet byggdes små boksamlingar upp 

inom de kyrkliga församlingarna, och ansvaret för dem låg på prästen. Böckerna hade 

förstås ett religiöst innehåll men breddades så småningom (Folkbiblioteksutredningen 

1982, s. 48). Folkskolestadgan 1842 uppmuntrade biblioteksverksamhet, vilket ledde till 

etablerandet av sockenbibliotek, små boksamlingar som hölls i skolorna men som prästen 

ansvarade för (Hansson 2005, s. 19). Folkbildning låg i tiden. Sockenbiblioteken tillhörde 

landsbygden, där majoriteten av befolkningen bodde. Parallellt med sockenbiblioteken 

utvecklade folkrörelserna egna bibliotek under senare hälften av 1800-talet, framförallt i 

städerna. Exempel på folkrörelser var nykterhetsrörelsen och fackföreningsrörelsen som 

ville bilda sina medlemmar till delaktiga medborgare (Hansson 2005, s. 19).  

 

Torstensson (2012, s. 90) menar att det tidigaste biblioteken av folkbibliotekskaraktär 

uppstod i Sverige omkring 1800, och han refererar då till sockenbiblioteken. Hansson 

(2005, s. 20) vill istället förlägga uppkomsten av folkbiblioteket till början av 1900-talet. 

Han menar att det började en ny typ av institution då och att den inte bär med sig särskilt 

mycket från vare sig sockenbiblioteken eller biblioteken inom folkrörelsen. Det nya som 

sker då är införandet av de amerikanska public library-idéerna i Norden. I Sverige fick 

public library-idéerna sitt genombrott genom framför allt Valfrid Palmgren, en pionjär 

för biblioteksrörelsen. Hon förespråkade ett bibliotek som var öppet för alla oavsett kön, 

status och ekonomisk tillhörighet. Det skulle vara gratis att låna och verksamheten skulle 

finansieras av offentliga medel (Folkbiblioteksutredningen 1984, s. 64). Palmgren gjorde 

en utredning som idag är en milstolpe i folkbiblioteksutvecklingen, och som innebär att 

man inrättar två bibliotekskonsulenter som utövar tillsyn över bibliotekens kvalitet 

(Torstensson 2012, s. 114). 

 

Under 1930-talet får man en utbildad bibliotekariekår (Frenander 2012, s. 36). Efter andra 

världskriget tar biblioteksexpansionen fart. Anslagen ökar och det skulle bara finnas ett 

slags allmänna bibliotek, nämligen de kommunala folkbiblioteken. Man byggde bibliotek 

och biblioteksfilialer och bokbussen kom till de med särskilda behov. Arbetet tangerade 

socialvårdens område, men biblioteken var i mindre samhällen ofta den enda institution 

som kunde möta behoven (Folkbiblioteksutredningen 1982, s. 80). Den stora utredningen 

om folkbiblioteken, ”folkbibliotekssakkunniga” (SOU 1949:28) slog fast att folk-

biblioteken hade tre uppdrag: ett demokratiskt uppdrag, ett utbildningsuppdrag och ett 

förströelseuppdrag.  
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Den starka ekonomiska tillväxten med tillhörande byggboom på 60-talet, väckte också 

önskemål om och behov av andra typer av välfärdsinrättningar. Tanken var att välfärden 

även hade andliga, kulturella dimensioner. Man ville också utjämna skillnaderna av de 

olika klassernas förutsättningar när det gällde möjligheter till bildning och upplevelser. 

En kulturpolitik började ta form, och folkbiblioteken var en av de viktigaste 

ingredienserna i denna. Under 60-talet får också biblioteken, för första gången, idén om 

att inte bara förmedla böcker och andra medier, utan även kunna bedriva ”utställningar 

och allmänkulturell verksamhet” och få statligt stöd för det (Prop. 1965:50, s. 7).  

 

På 70-talet tillsattes flera utredningar inom kulturområdet. En av dem resulterade i SOU 

1972:66 Ny kulturpolitik. Den ansåg att folkbiblioteket hade en central roll i kulturlivet 

och skulle inte bara ägna sig åt att förmedla litteratur, det skulle sträva efter att bli ett 

kulturhus med flera verksamheter. 1974 inrättades Statens kulturråd, dit biblioteks-

konsulenterna överflyttades. Från att ha varit en del i en utbildningspolitik blev 

folkbiblioteken nu en del i kulturpolitiken. Frågan om bibliotekslag borde införas väcktes 

också, men regeringen menade att statens uppgift borde vara att ”stimulera 

kulturverksamheten i landet och inte reglera den” (Prop. 1975:20, s. 208). 

 

Folkbiblioteksutredningen 80 slog fast att folkbiblioteket hade två uppgifter: ”en 

kulturuppgift och en informationsuppgift” (Folkbildningsutredningen 1982, s. 41). 

Betänkandet blev en stark argumentation för folkbibliotekens stora värde och 

angelägenhet. ”Det är hela samhället som behöver folkbiblioteket för att växa som 

demokrati” (s. 17). Gratis-principen kunde inte ifrågasättas. Folkbiblioteken var ett led i 

en politik som syftade till kulturell och social utjämning mellan olika klasser och grupper 

i samhället.  

 

På 40- och 70-talen hade man snuddat vid frågan om en bibliotekslag men regeringen 

hade alltid sagt nej. Under 90-talets första år började nya vindar blåsa. Vi fick en borgerlig 

regering som drev igenom avregleringar, privatiseringar och möjligheter till privata 

initiativ. Detta innebar att verksamheter som tidigare skötts av kommunen, t.ex. bibliotek, 

kunde konkurrensutsättas. Samtidigt tvingades kommunerna till stora indragningar, och 

folkbiblioteken drabbades. Flera filialer lades ned och bokbussar drogs in. De besparingar 

som kommunerna tvingats till väckte stor oro i bibliotekskretsar. Man var orolig för 

folkbibliotekens fortlevnad. 1996 fick vi en bibliotekslag. (Se bilaga 1.) Argumenten var 

bl.a. de besparingar som kommunerna hade tvingats till och som aktualiserat frågan om 

införande av låneavgifter. Möjligheterna att utnyttja biblioteken skulle inte vara beroende 

av den enskilde medborgarens ekonomi. Man menade att det fanns viktiga argument som 

underströk bibliotekens viktiga roll i en demokrati och att de principer som verksamheten 

byggt på i nästan ett sekel nu var hotade och att en lagstiftning behövdes för att försvara 

dem. Folkbiblioteket utgjorde en grundförutsättning för demokratins utveckling 

(Frenander 2012, s. 72). 

 

Med 2000-talet kom den tekniska revolutionen. För att möta de omvärldsförändringar 

som skett sen den gamla bibliotekslagen instiftades, kommer en ny bibliotekslag den 1 

januari 2014 (se bilaga 2). 
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2.2 Biblioteksvanor och attityder 

 
Ragnar Audunson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid universitetet i 

Oslo, har skrivit flera böcker och artiklar om folkbibliotekets roll i samhället, bl.a. hur de 

fungerar som mötesplatser. Audunson har i sin artikel “The public library as a meeting-

place in a multicultural and digital context” låtit göra en kvalitativ studie i Norge, där han 

intervjuat politiker och makthavare inom biblioteksvärlden för att höra hur de ser på 

bibliotekens roll som lågintensiv mötesplats i samhället. Visserligen är vi intresserade av 

folkbiblioteken i Sverige, men eftersom Norge på många sätt är likt Sverige, är också 

denna studie av intresse. Studien visar att folkbiblioteket har en stark ställning även hos 

de politiker han intervjuar. Biblioteket betraktas som en nyttig offentlig institution och 

alla politiker är rörande överens om att det ska vara gratis att låna. Först och främst 

betraktade politikerna i studien folkbiblioteken som en företrädare för utbildning och 

litteratur. Däremot ser politikerna inte folkbiblioteken som varande garanter för 

demokrati och jämlikhet i samhället, vilket däremot bibliotekbyråkraterna gjorde. 

Audunson menar att dagens mångkulturella samhälle behöver platser där människor kan 

träffas och befinna sig utan krav på att vara aktiva och att dessa platser behövs som 

motvikt till högintensiva platser där ett mycket större engagemang krävs av människorna. 

Detta är särskilt viktigt i ett digitalt kunskaps- och informationssamhälle för att alla 

människor ska kunna få tillgång till bland annat samhällsinformation anser Audunson 

(2005, s. 429).   

 

I boken Till vilken nytta?: en bok om humanioras möjligheter (2013) skriver Anders 

Burman om hur humaniora ska återta sin rättmätiga plats i samhället. Han menar att 

universitetens och högskolornas utveckling mot företagsvärldens lönsamhetskrav speglar 

något som har hänt med den politiska maktens definition av vad som är ett gott samhälle. 

Vi lever i en resultatinriktad värld, där ekonomismens rationella beslutsunderlag är 

allmänt förhärskande och ideologierna sedan länge döda. Sverige drivs som ett företag 

med den ekonomiska nyttan i högsätet, något som har förödande konsekvenser för 

exempelvis kulturpolitiken. Denna politik har förvandlat kulturella värden från något som 

äger en styrka i sig till något som ska agera stödtrupper när stat, kommuner och landsting 

ska bli framgångsrika och ”sättas på kartan”. Samma sak har hänt med de högre 

utbildningarna (Burman 2013, s. 144). 

 

Glimstedt och Johnson (2010) undersöker i sin kandidatuppsats svenska bibliotekariers 

föreställningar om folkbiblioteket som mötesplats. Man studerar yttranden som 

bibliotekarier gjort i en fokusgruppintervju med hjälp av diskursanalys utvecklad av 

Laclau och Mouffe. Fyra teman identifieras: den tänkta arenan för mötesplatsen, 

beteendet inom mötesplatsen, mötesplatsens bibliotekarie och polemik mot mötes-

platsen. Inom dessa teman identifieras en kamp mellan en demokratisk, en 

individualistisk och en organisatorisk diskurs. Studien visar att det råder en viss 

tvetydighet bland bibliotekariers uppfattning om folkbiblioteket som en mötesplats. 

Vidare diskuteras hur idén om biblioteket som en mötesplats skulle kunna grundas i den 

lokala politiska sfären, snarare än i teorierna i biblioteks- och informationsvetenskap. 

 

Åse Hedemark (2009) har gjort en doktorsavhandling om olika biblioteksdebatter i 

svensk media mellan åren 1970-2006. Hon beskriver bl.a. vad hon kallar 
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allaktivitetsdiskursen, som uppstod i Sverige på 1970-talet (Hedemark 2009, s. 51). Det 

var framförallt företrädare från vänsterhåll som betonade vikten av att bibliotekens 

verksamhet inte enbart bör vara inriktad på att förmedla och hantera böcker. Biblioteken 

bör bli allaktivitetshus där olika typer av kulturella sysslor ska kunna bedrivas, t.ex. olika 

former av uppsökande verksamheter, politiska debatter och utställningar (ibid., s. 51). År 

1983 inleds debatten om bibliotekarier som står mellan en boklig diskurs som främst 

företräds av författare, och en informationsförmedlande diskurs som företräds av 

bibliotekschefer (ibid., s. 54). Debatten handlar om vad biblioteken och bibliotekarierna 

ska ägna sig åt. År 1992 inleds Rädda biblioteks-debatten till följd av nedskärningar och 

ökade privatiseringar. Här går de forna ”fienderna” författarna och biblioteken ihop mot 

den gemensamma fienden politikerna (ibid., s. 94). I Rädda biblioteken-debatten träder 

författarna fortfarande fram som representanter för den bokliga diskursen, men de 

befinner sig i en annan position därför att de nu fungerar som antagonister till politiker 

och inte till bibliotekarier. Därför använder de ibland också argument för bibliotekens 

verksamhet som bygger på den informationsförmedlande diskursen. Centralt för debatten 

är i stället att finna legitimeringsargument för biblioteken. Vad som också står på spel i 

debatten är att övertyga andra, företrädesvis den så kallade allmänna opinionen, om 

tyngden i argumenten (ibid., s. 117). Hon menar att det under det tidiga 2000-talet 

fortfarande finns i huvudsak två diskurser som lever sida vid sida: den bokliga- och den 

informationsförmedlande diskursen. 

 

Lars Höglund, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås 

och verksam även vid Göteborgs universitet, har skrivit om tendenserna inom 

biblioteksområdet för SOM-institutet. SOM-institutet är en undersökningsorganisation 

vid Göteborgs Universitet. Sedan 1986 har institutet arbetat tillsammans med forskare 

inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk 

samhällsutveckling. Fokus har legat på svenskars vanor, beteenden, åsikter och 

värderingar när det gäller samhälle, politik och medier (SOM-institutet). Höglund 

kommenterar svenskarnas biblioteksvanor. Han konstaterar bl.a. att biblioteksbesöken de 

senaste åren minskat något. Vad beror detta på? Höglund tror det kan vara ett resultat av 

ökad konkurrens från olika medier och ändrade informations- och mediavanor. Det kan 

också vara så att man väljer att utföra en del av sina biblioteksärenden utan att besöka 

biblioteket fysiskt. Succesivt sker alltså fler besök över nätet (Höglund 2013, s. 345). 

Antalet biblioteksfilialer har minskat med cirka 10 procent under den senaste 15-

årsperioden och vi vet att ett stort avstånd påverkar mötesstatistiken negativt (Höglund 

2013, s. 276). Även bokmarknaden har förändrats över tid, inte minst gäller detta utbudet 

av pocketböcker som finns till priser som är överkomliga för ett flertal. Även ljudböcker 

har blivit populära. När det gäller biblioteksbesök efter demografiska faktorer, kan man 

se återkommande skillnader mellan män och kvinnor, ca 12 procentenheter till kvinnornas 

fördel. Man kan också se att det helt klart är den unga publiken som är de trognaste 

biblioteks-besökarna. Dessvärre verkar det som om ju äldre vi blir, desto mer sällan går 

vi till biblioteket. I statistiken från SOM-institutet framgår det också tydligt att 

högutbildade är de klart flitigaste biblioteksbesökarna (Höglund 2013, s. 347). 

 

Vad gör då folk på biblioteket? För både män och kvinnor är lån av skönlitteratur det 

viktigaste skälet till biblioteksbesök, men kvinnor ligger ca 20 procentenheter högre än 

män. SOM-institutet har också undersökt vad svenskarna tycker om folkbiblioteket. 
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Enligt Höglund (2012, s. 281) tycker svenskarna att folkbiblioteken är viktiga i samhället 

och att de har en god service. I en rad undersökningar under de senaste decennierna kan 

man se att förtroendet för bibliotekens service ligger mycket högt i jämförelse med andra 

institutioner och olika typer av kommunal service. Detta har varit stabilt över tid, men 

med ett minskande antal besökare under senare år kommer även andelen i befolkningen 

som anser servicen vara god eller mycket god att minska. Man får då skenbart ett sämre 

servicebetyg, men de som faktiskt använder biblioteken behöver inte ha ändrat 

uppfattning. Men även bland icke-användarna har folkbiblioteken ett jämförelsevis stort 

förtroende. Den övergripande attityden till folkbiblioteken framstår fortfarande som 

starkt positiv trots den nedgångstendens som kan skönjas för befolkningen som helhet.  

 

I Svensk biblioteksförenings rapport från 2011 sammanfattar man att kärnan av 

folkbiblioteksbesökare utgörs av yngre och kvinnor. Man ska också komma ihåg att 

många människor är icke-användare i perioder och användare i andra. Det är också viktigt 

att komma ihåg att icke-användare inte alltid är icke-läsare, utan kan vara läsare som 

väljer att skaffa sin litteratur på andra sätt (Olika syn på saken, s. 4). I rapporten listar 

man tidsbrist, ointresse eller att man inte har behov av bibliotekets tjänster när man frågar 

om anledningar till att man inte använder bibliotek (Olika syn på saken, s. 8). Det är alltså 

inte dålig service eller dåligt utbud som gör att man inte besöker biblioteket. Forskningen 

har däremot visat att icke-användare ofta har emotionella skäl till att inte besöka 

biblioteket: man uppfattar sig själv som en sådan som inte går på bibliotek. Biblioteket 

upplevs inte som enkelt och smidigt av dem som inte är vana att använda det och att ta 

sig över dessa inledande hinder känns för besvärligt.  

 

Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen (2001) undersöker biblioteks-

besökares användning av folkbiblioteket. De gör intervjuer med en mängd användare och 

icke-användare för att undersöka bibliotekets betydelse, bl.a. vilka föreställningar man 

har om biblioteket och vad man använder biblioteket till. Det visar sig att i princip alla 

invånare någon gång besökt ett bibliotek. Förändringar mellan olika sociala statusar 

påverkar biblioteksvanorna, t.ex. när man blir förälder, när man blir pensionär, etc. På 

vad sätt gör då biblioteket en skillnad? Intervjupersonerna talar om att biblioteket ses som 

ett neutralt offentligt rum dit alla är välkomna. Det gör biblioteket till en nationell symbol, 

samtidigt som det ger känslan av en lokal identitet. För nyinflyttade som inte har arbete 

eller fritidsintressen i lokalområdet kan ett folkbibliotek som lokal förankringspunkt ha 

stor betydelse. Ett sätt varpå folkbiblioteket kan bidra till en lokal förankring är om det 

används till mötesplats för någon lokal förening. Folkbiblioteket är också en plats där 

man som besökare kan slå sig ner för att läsa tidskrifter eller böcker, en social faktor. För 

barnfamiljer blir folkbiblioteket ett ”uppfostrande frirum”. Folkbiblioteket förmedlar 

kulturella upplevelser, framförallt genom skönlitteratur.  

 

Bosse Jonsson (2003) redogör i sin avhandling Medborgaren och marknaden: 

Pedagogisk diskurs för folkbibliotek för hur lokala beslutsfattare inom folkbiblioteket 

låter sig påverkas av ideologiska och politiska förhållanden när de talar om 

folkbiblioteket. Upprinnelsen till frågeställningen är om det är marknaden eller politiken 

som ska styra folkbiblioteken, är du kund eller medborgare på biblioteket? Studien bygger 

på en stor mängd intervjuer med dels ordföranden i de nämnder som politiskt ansvarar 

för folkbiblioteken och dels de tjänstemän som ansvarar för folkbibliotekens verksamhet. 

Jonsson studerar hur folkbibliotekets ledande företrädare talar om eller uppfattar 
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folkbibliotekets funktion (Jonsson 2003, s. 17f). Eftersom folkbiblioteken bildats med 

avsikten att skapa förutsättningar för lärande och alltjämt har en avsevärd pedagogisk 

betydelse väljer Jonsson att kalla diskursen han identifierar för pedagogisk diskurs (ibid., 

s. 15f, s. 115). Besökarnas förväntningar på biblioteket ska vara vägledande för vilka 

media som ska tillhandahållas på biblioteket och hur det i övrigt ska se ut. Besökarna ska 

inte mötas av regler eller restriktioner. Besökarna är individer som själva kan välja vad 

de ska göra på biblioteket. Ett passivt förhållningssätt hos beslutsfattarna är det 

önskvärda. Förhoppningen är att besöket bl.a. ska ha inspirerat besökaren att göra sig till 

delaktig medborgare i ett demokratiskt samhälle. Folkbiblioteket ska vara en plats där 

medborgarna integreras i samhället och dit alla äger fritt tillträde (ibid., s. 116).     

 

Lord och Ström (2012) har i sin magisteruppsats identifierat och beskrivit folkbibliotekets 

olika roller genom att utforska fyra policydokument om Västerås stadsbibliotek 2010 och 

genom intervjuer med tre speciellt utvalda nyckelpersoner. Sju roller identifierades från 

policydokumenten och intervjuerna: kunskaps- och informationsförmedling, demokratisk 

roll, marknadsföringsroll, samverkansroll, läsfrämjande roll, samt roll som 

kulturcentrum. Den mest framträdande rollen är den demokratiska. Vidare identifieras 

och studeras fem diskurser som kan uppfattas i materialet med hjälp av Laclau och 

Mouffe: en demokratisk diskurs, en pedagogisk diskurs, en kulturdiskurs, en 

informationsdiskurs och en användardiskurs. 

 

Sammanfattning 

 

I genomgången av tidigare litteratur har framförallt Åse Hedemarks doktorsavhandling 

varit mycket betydelsefull för min uppsats. Den har gett ovärderlig bakgrundskunskap 

om de biblioteksdebatter som existerat i modern tid och på så sätt gett mig en fördjupad 

förståelse för de utsagor som finns i texten jag studerar. Med hjälp av Hedemarks 

avhandling har jag lättare kunnat analysera texten och därefter identifiera vilka olika 

diskurser som förekommer i mitt material. Även Bosse Jonssons avhandling identifierar 

biblioteksdiskurser, men han fokuserar på en pedagogisk diskurs där biblioteksbesökaren 

eller invånaren står i fokus, vilket gett mig en djupare förståelse av folkbibliotekets roll i 

samhället. 

Lars Höglunds texter från SOM-institutet samt rapporten från Svensk biblioteksförening 

redogör för fakta kring svenskarnas biblioteksvanor, vilket tjänat som en kunskapsbas för 

vilka funktioner ett folkbibliotek kan anta. De har också redogjort för attityder gentemot 

biblioteket, vilket hjälpt mig att identifiera diskurser.  

Audunson, Glimstedt & Johnson samt Jochumsen & Hvenegaard Rasussen skriver om 

folkbiblioteket som mötesplats, vilket varit källor till upplysning om detta för mig relativt 

okända begrepp. Med hjälp av dessa texter har jag fått en förståelse av folkbibliotekets 

funktion och betydelse som mötesplats.  

Jag har hämtat inspiration i Lord & Ströms magisteruppsats. Deras uppsats om ett 

folkbiblioteks olika roller tangerar på många sätt mina egna frågeställningar, varför den 

har varit till hjälp i mitt eget skrivande.  

Burman, slutligen, gör ett mycket intressant resonemang om nyttan med humaniora, d.v.s. 

om vi behöver humaniora i dagens nytto-inriktade samhälle, något som manat mig till 

eftertanke och fått mig att lyfta blicken från statistik och uttalanden om folkbibliotekets 

förträfflighet.     
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3. Metod och teori 

 

3.1 Metod 
 

Metoden jag använder mig av när jag bearbetar materialet, d.v.s. intervjuerna i 

”Folkbibliotekens framtid?” är diskursanalys. Anledningen till att jag valt den här 

metoden är att den är vanligt förekommande inom uppsatsskrivande och att den är ett bra 

redskap när man ska beskriva och jämföra olika inriktningar inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. I diskursanalys är både teori och metod sammanlänkade, 

analysen blir s.a.s. en ”paketlösning”. 

 

 

3.2 Förklaring av begreppet diskursanalys 
 

Vad är diskursanalys? Vi kan börja med ordet diskurs. Definitionen av ordet diskurs är 

enligt Nationalencyklopedin samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang 

kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp.  En 

diskurs är enkelt uttryckt ett sätt att prata om något bestämt tema. Man brukar använda 

begreppet diskurs för att beskriva hur man diskuterar, debatterar, beskriver och ställer 

frågor kring ett visst tema eller ett visst forskningsfält. Winther Jörgensen och Philips 

definierar diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 7). En diskursanalys innebär alltså att 

man analyserar hur man talar om något genom att till exempel identifiera olika ord som 

används för att beskriva något eller identifiera olika sätt att prata kring något. 

Diskursanalys handlar både om att identifiera hur man talar om något, se om det finns 

olika sätt att tala om något, och vad det har för konsekvenser att man talar om något på 

ett visst sätt. 

 

Diskursanalys bygger på en språkfilosofi som hävdar att vårt tillträde till verkligheten 

alltid går genom språket. Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten 

– och representationerna hjälper till att skapa verkligheten (ibid., s. 15). Språket är 

strukturerat i mönster eller diskurser där betydelserna skiftar från diskurs till diskurs. Det 

skapas i ett sammanhang inom diskursen och bidrar till att skapa synen på verkligheten 

och vad som kommer att accepteras som kunskap i detta sammanhang. Språket är inte 

något neutralt medium som representerar verkligheten utan uppfattas inom 

diskursanalysen som produktivt och meningsskapande. Det påverkar hur vi ser på oss 

själva, samhället och företeelser däri (Bergström & Boréus 2012 s. 353). Diskursanalys 

används med fördel för att analysera texter och därigenom studera olika fenomen i 

samhället, till exempel i syfte att synliggöra maktstrukturer. Inom diskursanalys vill man 

få fram vilka uppfattningar som kommer till uttryck inom en viss diskurs, t.ex. genom att 

analysera en text kan man få kunskap om vilka försanthållanden som upprätthålls i och 

genom texten, och hur dessa skapas.   

 



11 

 

Det finns olika inriktningar av diskursanalys, och det ska också sägas att den i viss mån 

fortfarande anses kontroversiell (ibid., s. 305). Diskursanalysen delas ofta in i två 

huvudinriktningar; en kontinental eller fransk med Michel Foucault som förgrundsgestalt, 

och en anglosaxisk där Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är två av företrädarna. En 

ytterligare inriktning är den kritiska inriktningen, som är företrädd av bl.a. Fairclough 

(ibid., s. 308).  

 

 

3.3 Förklaringar av begrepp inom Foucaults diskursanalys 
 

Diskursanalys är ett vitt begrepp och det finns inte utrymme att här ge en fullständig 

redogörelse av teorin. För detta hänvisas till specifik litteratur om diskursanalys, se 

litteraturlistan. Jag kommer här att redovisa några begrepp från Foucault, eftersom det är 

hans variant av diskursanalys som kommer ligga till grund för min analys. 

 

Foucault har utvecklat två forskningsmetoder, en arkeologisk och en genealogisk, som 

kan sägas komplettera varandra. Den arkeologiska metoden innebär att det finns vissa 

regler för vilka utsagor som blir accepterade som sanna, som varande kunskap i en viss 

epok. Utsagor, enligt Foucault, ”är en existensfunktion som är säregen för tecknen och 

utifrån vilken man därefter kan genom analys eller intuition bestämma om de ’bildar en 

mening’ eller ej” (Foucault 1964/2002, s. 99). Begreppet utsaga kan alltså sägas beteckna 

en enhet av tecken som är meningsbärande för förståelsen av analysobjektet. Utsagor 

fungerar som byggnadsstenar i en diskurs och det är utifrån relationer mellan dessa som 

en diskursanalys görs. Kortfattat kan man säga att i denna uppsats utgörs utsagorna av de 

uttalanden som har något att säga om folkbibliotek.  

 

För att analysera relationerna mellan olika utsagor tas utgångspunkten i en så kallad 

diskursiv formation. För att identifiera en sådan ställer Foucault upp olika 

formationsregler. För att kunna bilda en diskursiv formation måste utsagorna bindas 

samman med hjälp av en rad teman eller regler. Sådana formationsregler är objektet, 

subjektpositioner, strukturer samt begrepp (ibid., s. 38 ff). Objektet i denna studie är 

folkbibliotek, det vill säga det är vad utsagorna handlar om och vad diskursen kretsar 

kring. Subjekt, d.v.s. de som uttalar sig, ger uttryck för utsagor och beroende på vilken 

position de har, har de olika möjligheter att få talutrymme i exempelvis en debatt. När 

objektet definieras och beskrivs etableras samtidigt vissa auktoritativa positioner som styr 

vad som kan sägas. Att komma åt dessa positioner är avgörande för huruvida en individ 

lyckas nå inflytande och acceptans i debatterna. Utsagorna skapar subjektpositioner 

utifrån vilka individer talar. Dessa betecknar de roller som olika grupper av människor 

kan inta i förhållande till diskurser. Det uppstår också relationer mellan olika typer av 

subjektpositioner, och en part är ofta mer dominant än den andra. En författare är 

visserligen en individ som skriver och skapar en viss specifik utsaga, men denne upptar 

sin tids författarposition. Författaren talar därmed inte i egenskap av individ utan utifrån 

en särskild grupps funktion så som den är positionerad i diskursen. Individuella författare 

är således representanter för de subjektpositioner som diskursen tillhandahåller och de 
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upptar de utrymmen som diskursen möjliggör. Man undersöker alltså utifrån vilka 

positioner den som uttalar sig gör detta (Bergström & Boréus 2012, s. 359). 

 

Strukturer binder samman utsagor och härstammar från en tidsmässigt sammanhängande 

period, vilket gör det möjligt att studera diskurser över tid. För att kunna tala om en 

diskursiv formation krävs också att det finns vissa gemensamma begrepp som binder 

samman utsagorna. Innebörden av dessa begrepp definieras genom den argumentation 

som utsagorna ger uttryck för. En diskurs syftar till att definiera olika begrepp och göra 

deras betydelse entydig (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 34). En total bestämmelse 

av begreppens mening kan aldrig göras vilket innebär att diskurser förskjuts och förändras 

eftersom innebörder och definitioner förskjuts och förändras. De fixerar betydelser 

tillfälligt, men det finns inget som säger att dessa betydelser ser ut på samma sätt i all 

framtid (ibid., s. 36).  

 

Inom den forskningsmetod som Foucault benämner arkeologi studeras diskursernas 

former, medan diskursernas uppkomst analyseras inom genealogi. Den genealogiska 

metoden handlar om makt. Makt betraktas inte uteslutande som något förtryckande. 

Foucault menade att makt kan sägas skapa något, den skapar föreställningar, 

försanthållanden och kunskaper (ibid., s. 360). En viktig aspekt av makt är också att den 

cirkulerar i samhället. Den ska alltså inte betraktas som något specifika samhällsgrupper 

har, utan som något som utövas av alla (Foucault 1974/1998, s. 36 f.). Makt är det som 

skapar diskursen och den sociala världen, eftersom makten ses som produktiv, vilket 

kallas möjlighetsvillkor. Därigenom bestäms hur den sociala världen och företeelser däri 

kan benämnas. Diskursen vill utesluta andra sätt att tala om en företeelse. Produktionen 

av kunskap betyder samtidigt att makt produceras och utövas. Att utövandet av makt 

accepteras bygger på att det också bidrar till att skapa kunskap om fenomen och 

strukturerar vår diskurs (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 20). Bergström och 

Boréus menar att den arkeologiska metoden kan användas för att analysera vad som ses 

som kunskap inom diskursen och den genealogiska för att undersöka den aktuella 

diskursens möjlighetsvillkor – hur det kommer sig att diskursen kan slå fast den kunskap 

som den gör, till exempel i texter (Bergström & Boréus 2012, s. 360).  

 

Foucault intresserade sig för hur språkliga uttryck påverkar vårt sätt att tänka, vem som 

har makten över tanken och vem som har rätt att uttala sig i olika situationer i samhället. 

Han menade att den sociala tillvaron och politiken inte är fixerade. Det pågår en ständig 

kamp om att få ett visst synsätt eller viss kunskap erkänd som den rätta. 

Utestängningsmekanismer definierar vad som kan sägas vara kunskap och hur detta sker 

i en viss diskurs (ibid., s. 361). 
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3.4 Hur använda Foucault? 

Diskursteori är en abstrakt teori som inte ger några konkreta analysmodeller att använda. 

Jag har utgått från det första helhetsintrycket av texterna och sedan dekonstruerat dem 

och studerat de utsagor som ligger till grund för uttalandena om folkbibliotek. Nästa steg 

innebär att fokusera på vilka subjektroller och subjektpositioner som formar diskurserna. 

Dessa har urskiljts genom att jag studerat från vilka olika subjektpositioner som objektet, 

dvs. folkbiblioteket, definierats. Detta framträder särskilt tydligt i konflikter där det inte 

sällan tillämpas diskursiva utestängningsprocedurer som syftar till att begränsa 

konkurrerande bestämningar av begreppen. Slutligen landar jag i en bestämning av 

diskurserna. 

 

 

3.5 Val av material 

 
Utgångspunkten för min studie är de intervjuer som ligger till grund för boken 

”Folkbibliotekens framtid?” (2010), redaktör Roland Eliasson. Anledningen till att valet 

föll på denna bok var att de personer som intervjuas är just sådana personer vars tankar 

och åsikter jag ville ta del av i arbetet med denna uppsats: bibliotekarier, biblioteks-

chefer, kulturchefer, författare, journalister, låntagare, politiker och andra nära förbundna 

med biblioteket. De är personer som är väl insatta i biblioteksfrågor och är därför väl 

lämpade att kunna svara på den här typen av frågor. Genom att ta del av deras intervjusvar 

kunde jag få en uppfattning om de olika debatter och sedermera diskurser som existerar 

kring folkbiblioteket. 

 

Naturligtvis existerar också diskurser som argumenterar mot folkbiblioteket, men syftet 

med den här uppsatsen är inte att ge en alltäckande bild. Min utgångspunkt som 

bibliotekarie är att tala för folkbiblioteket. Syftet är också att ta reda på vilka diskurser 

som existerar inom den grupp av människor som anser sig vara företrädare eller talesmän 

för folkbiblioteket. Därför har jag valt ett material med argument och åsikter som talar 

till folkbibliotekets fördel, och därpå följer att de diskurser inom folkbibliotek som jag 

nämner i den här uppsatsen, alla är positiva till folkbibliotek. Mitt syfte är inte att spegla 

debatten om folkbiblioteket såsom den sett ut i politiken eller i media. Därför har jag valt 

att inte ta med ”motståndarsidans” (om en sådan existerar) åsikter om folkbiblioteket. 

Resultatet av min analys blir därför att beskriva de positiva effekter folkbiblioteket har 

och de diskurser som finns kring det. Om jag hade valt att vidga analysen till att omfatta 

t.ex. ett tvärsnitt av befolkningen och olika beslutsfattare, skulle denna rimligen inkludera 

även negativa kommentarer om folkbiblioteket. Jag är medveten om att resultatet då 

skulle kunna se annorlunda ut.  
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4. Analys 

  

Här redovisar jag analysen av boken ”Folkbibliotekens framtid?” (2010), redaktör Roland 

Eliasson. I boken intervjuas nitton personer om hur de ser på folkbibliotekens roll nu och 

i framtiden. De får flera frågor som man talar omkring, bl.a. om folkbiblioteken spelar 

någon roll idag, hur man föreställer sig att det framtida biblioteket ska se ut, om det finns 

några hot mot biblioteken, hur man ser på den fysiska bokens framtid och digitaliseringen, 

hur man ser på biblioteket som en mötesplats och vad som gör att det är värt att kämpa 

för folkbiblioteket. De personer som intervjuas är följande: 

 

Lena Adelsohn-Liljeroth (kulturminister) 

Jonas Arvidsson (vd Bibliotekstjänst Sverige) 

Sigrid Combüchen (författare) 

Jacob Dalborg (vd Bonnierförlagen) 

Jan Guillou (författare) 

Christer Hermansson (kulturchef i Strängnäs) 

Shahla Karimi (barn- och ungdomsbibliotekarie vid Skärholmens bibliotek) 

Johanna Koljonen (programledare) 

Niclas Lindberg (generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening) 

Emelie Ljungberg (skolbibliotekarie på Strandskolan i Klagshamn) 

Margareta Lundberg-Rodin (prefekt på bibliotekshögskolan i Borås) 

Katarina Norrlid (låntagare) 

Karl Petersen (kommunstyrelsens ordförande i Luleå) 

Annina Rabe (frilansjournalist) 

Björn Ranelid (författare) 

Gunnar Sahlin (riksbibliotekarie) 

Elsbeth Tank (stadsbibliotekarie i Malmö) 

Marita Ulvskog (Europaparlamentariker) 

Stina Wirsén (illustratör och barnboksförfattare) 

 

Observera att de titlar som nämns hänvisar till de titlar personerna hade då boken skrevs, 

2010. Redaktören Roland Eliasson arbetar med marknadsfrågor på Bibliotekstjänst, som 

också har gett ut boken, och han har tidigare varit länsbibliotekarie i Halland. Boken har 

inget förord eller inledande text som ger oss några ledtrådar till varför Eliasson har skrivit 

boken eller varför han valt de personer han valt. Vi är hänvisade till den korta texten på 

baksidan där det bl.a. står: ”Biblioteken står inför stora utmaningar och kanske ligger den 

framtida rollen i att bedriva både ett kreativt förändringsarbete och ett värnande av 

kärnvärdena – en ekvation som inte är helt lätt att lösa. Förhoppningsvis kan boken, som 

har ett brett perspektiv och en positiv grundton, vara en hjälp i arbetet med att hitta svaret. 

De frågor som ställs och de svar som ges kan inspirera till diskussion om bibliotekens roll 

i dagens och morgondagens Sverige och fungera som underlag för studiecirklar i ett 

nödvändigt och aktivt utvecklingsarbete”.  
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4.1 Identifiering av folkbibliotekets funktioner 
 

I analysens inledande del har jag undersökt vilka funktioner rörande folkbiblioteket som 

nämns av de intervjuade i boken. För att får svar har jag valt att fokusera på en fråga som 

redaktören ställt till alla intervjuade: Vilken funktion anser du att folkbiblioteket fyller? 

Jag har valt denna fråga eftersom den väl korresponderar med en av frågorna i denna 

uppsats. Sex funktioner har identifierats, och jag har namngett dem därefter. De sex 

funktionerna som jag identifierat är följande: läsfrämjande, bok- och 

informationsförmedling, demokratisk roll, kulturbärare, folkbildare och mötesplats. Jag 

har identifierat dessa i intervjuerna och illustrerat med citaten under varje rubrik nedan, 

med hänvisning till vem som gjort respektive uttalande. Ordningen funktionerna nämns i 

har ingen betydelse för vilken vikt jag anser dem ha.  

 

Jag vill nämna att de sex funktioner jag identifierat och ställt upp i denna analys är en 

produkt av den diskursanalytiska ansatsen. Rollerna i uttalandena smälter ibland samman 

och ett flertal roller kan förekomma i en och samma utsaga. Naturligtvis nämns fler 

funktioner, men det här är de huvudsakliga, och de nämns av alla intervjuade, dessutom 

flera gånger av nästan samtliga. Mitt arbete med analysen har inneburit att identifiera och 

kategorisera benämningar av funktioner.  

 

Funktion som bok- och informationsförmedlare 

 

Funktionen som bok- och informationsförmedlare är det som biblioteket i första hand 

förknippas med och som många anser vara bibliotekets kärnverksamhet. Att 

tillhandahålla skönlitteratur har länge varit bibliotekets primära uppgift och många av de 

intervjuade vidhåller, att förmedla den fysiska boken alltjämt är bibliotekets viktigaste 

uppgift. Informationsförmedling har vid sidan av den fysiska boken blivit en av 

bibliotekets huvuduppgifter under de senaste åren.  

 

”Att tillhandahålla en rejäl boksamling är bibliotekets grundläggande och bestående 

funktion.” (Sigrid Combüchen, s. 20) 

 

”Jag tänker framförallt på två väsentliga uppdrag för folkbiblioteken. Det ena är 

litteraturen, tillgången till litteratur; texter i olika former och arbetet med att förmedla 

kvalitetslitteratur på olika sätt för barn, unga, vuxna och äldre människor.” (Christer 

Hermansson, s. 33) 

 

”Jag tycker fortfarande att bibliotekens grunduppgift och kärnverksamhet bör vara att 

förmedla litteratur, både skön- och fack.” (Annina Rabe, s. 102) 

 

”Själva kärnverksamheten, att låna ut böcker som fysiska ting, kommer att finnas kvar.” 

(Björn Ranelid, s. 111) 

 

”Den bredden som biblioteken erbjuder, den kan du inte stå för själv.  […] Alla har till-

gång till samma böcker. Att det finns en så stor mångfald att välja från: vad du än är 

intresserad av så kan du få någonting med dig hem.” (Katarina Norrlid, s. 94) 
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”Det är en älskad institution med stora möjligheter, oifrågasatt, en fri plats för information 

och kunskap med stora möjligheter att göra stor skillnad på frivillig väg – det är det som 

är så fantastiskt med folkbiblioteken.” (Niclas Lindberg, s. 64) 

 

”Vi behöver ett bra läsande och en bra informationsförmedling. […] Men inte bara det: 

det behövs kunskap i att söka information. […]: I den omfattande omdaningen mot det 

digitala biblioteket kommer vi att vara producent, bevarare och förmedlare av ett ständigt 

växande digitalt material.” (Gunnar Sahlin, s. 129) 

 

Läsfrämjande funktion 

 

I intervjuerna syns tydligt en läsfrämjande funktion. Den anses vara en viktig del av 

bibliotekens funktion. Bidragandet till läslust anses t.o.m. av många vara bibliotekets 

primära funktion. I synnerhet nämns vikten av att stödja barns och ungdomars 

läsförståelse.  

 

”[…] tiden, lusten, engagemanget [att läsa böcker], och det är där biblioteken kan göra 

en sådan stor insats.” (Jonas Arvidsson, s. 14) 

 

”[…] biblioteken stimulerar till läsande, att de gör läsandet lustfyllt […] där har 

biblioteken en oerhört viktig funktion.” (Jacob Dalborg, s. 25) 

 

”Och just främjande för intresse av läsning och litteratur, ser jag som det absolut mest 

väsentliga i folkbiblioteksarbetet […]” (Christer Hermansson, s. 34)  

 

”Det läsfrämjande arbetet är centralt i barnverksamheten […]” (Shahla Karimi, s. 47) 

 

”Den läsfrämjande uppgiften är den absolut viktigaste. Utan läsning kommer vi inte 

särskilt långt på de andra planen.” (Emelie Ljungberg, s. 68) 

 

Demokratisk funktion 

 

Den demokratiska funktionen genomsyrar alla intervjuer och kan anses utgöra en 

grundpelare i alla intervjuer. Många menar att bibliotekets viktigaste funktion är den 

demokratiska. Att ge en jämlik service till stadens invånare oavsett etnicitet, kulturell 

bakgrund, ålder eller plånbok är ett viktigt uppdrag. Biblioteket kan också vara en arena 

för politiska debatter. Ett flertal utsagor som benämner bibliotekets demokratiska roll 

baseras på att demokratiarbetet ska skydda både invånarna och biblioteket som utgör en 

viktig demokratisk institution.     

 

”När det är väl kan man upplåta biblioteket för diskussion och debatter. Man kan se sin 

roll i samhället och den politiska debatten, som en del av demokratin.” (Margareta 

Lundberg-Rodin, s. 83) 

 

”Biblioteken är viktiga ur ett mångfaldsperspektiv […] Alla har tillgång till samma 

böcker.” (Katarina Norrlid, s. 94) 
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”Något jag tycker är jätteviktigt är att biblioteken håller fast vid sin utgångspunkt som en 

plats med total integritet. Det innebär att det ska vara en plats dit man kan komma helt 

kravlöst. Vi står inte för någon speciell åsikt förutom den som hänger samman med de 

grundläggande kriterierna för mänskliga rättigheter och demokrati.” (Elsebeth Tank, s. 

136) 

 

”Det [biblioteket] ska vara ett icke-kommersiellt, demokratiskt kulturhus, ett öppet 

offentligt rum.” (Marita Ulvskog, s. 141)  

 

”Folkbiblioteken är en demokratisk institution som tillhandahåller litteratur och kunskap 

på ett sätt som ingen annan institution gör. Tröskeln till biblioteket är låg. Tänk att man 

bara komma in! […] Det har nästan blivit en klassfråga att gå på teater. Men på 

folkbiblioteken kan alla bara dimpa in. Så visst är det värt att kämpa för det.” (Shahla 

Karimi, s. 46) 

 

”Biblioteken är viktiga ur ett mångfaldsperspektiv. Den bredden som biblioteken 

erbjuder, den kan du inte stå för själv.  […] Alla har tillgång till samma böcker. […] Alla 

har inte råd att köpa böcker, men låna kan man alltid.” (Katarina Norrlid, s. 94) 

 

”Jag vill hävda att biblioteken är helt nödvändiga tillskott till ett samhälle som vill hålla 

fast vid demokratin, barmhärtigheten, förståelsen för varandra som människor.” (Elsebeth 

Tank, s. 137) 

 

Funktion som kulturcentrum 

 

Biblioteket anses av de intervjuade vara den viktigaste kulturinstitutionen i samhället. Det 

talas om hur biblioteken ska fungera som kulturförmedlare och inspiratör, men även 

kulturbevarare. Biblioteket ska vara ett viktigt centrum eller forum för läsupplevelser och 

andra kulturella upplevelser som ska inspirera besökaren. Denna upplevelse gör att 

besökaren mår bra. 

 

”Alla […] var överens om att den viktigaste delen var den kulturbärande funktionen.” 

(Sigrid Combüchen, s. 20)  

 

”De [folkbiblioteken] är ett av de traditionellt sett starkaste inslagen i svensk kulturpolitik 

och har under det senaste århundradet betytt oerhört mycket.” (Jan Guillou, s. 32) 

 

”Enligt min uppfattning är folkbiblioteken grunden för hela den kulturella sektorn, den 

viktigaste institutionen av alla. Även om vi har teatrar och konserthus och 

Norrbottensmusiken och så vidare, så utgör biblioteken det verkliga fundamentet för 

kulturen. De har dessutom många besökare från många samhällsklasser.” (Karl Petersen, 

s. 100)  

 

”I många enkäter och intervjuer lyfts biblioteken fram som den mest självklara kultur-

satsning en kommun kan och ska göra. Det visar att biblioteken har en stark ställning.” 

(Lena Adelsohn-Liljeroth, s. 11) 
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”Folkbiblioteken är den viktigaste offentligt finansierade kulturinstitutionen, det är min 

absoluta övertygelse. Och det är återigen en fråga om demokrati, inte minst om man ser 

det ur ett medborgarperspektiv.” (Christer Hermansson, s. 39) 

 

”Det är något speciellt med bibliotek, människor mår bra av att gå in på bibliotek. […] 

Du får en annan rytm därinne, till och med fysiologiskt.” (Björn Ranelid, s. 114) 

 

Funktion som folkbildare 

 

Här hänvisar man både till den traditionella roll som folkbildare som folkbiblioteket haft 

sedan lång tid tillbaka, och den nya roll som folkbiblioteket kan ikläda sig. Det handlar 

om den digitala klyftan, d.v.s. hur biblioteken ska kunna bistå med kunskap och 

hjälpmedel för att hjälpa de människor som inte har råd eller kunskap för att kunna ta del 

av den senaste tekniken. Bibliotekets personal ska genom ett pedagogiskt arbete bidra till 

att minska den digitala klyftan. En del talar också om bibliotekens betydelse för 

utbildningssektorn, i synnerhet vuxenutbildningen.  

 

”Sverige har en lång tradition av bibliotek som folkbildare […]” (Jacob Dalborg, s. 25) 

 

”Det andra uppdraget som är viktigt och som diskuteras nu, är den digitala klyftan. […] 

Överhuvudtaget är det mesta som handlar om bildning, folkbildning, demokrati och 

litteraturförmedling det som bör prägla folkbiblioteken.” (Christer Hermansson, s. 33)  

 

”Jag tror att människor som läser böcker blir mer självständiga och de som är 

självständiga kuvas inte så lätt av makthavare. Boken ger bildning och bildning ger 

självständighet. Därför måste vi ha bibliotek som är tillgängliga så att folk kan få en god 

bildningsnivå.” (Karl Petersen, s. 99) 

 

”Jag är övertygad om att bibliotekens betydelse för utbildningssektorn kommer att bli allt 

viktigare.” (Gunnar Sahlin, s. 122)  

 

”[…] Vi har ett högt valdeltagande i Sverige om man jämför med andra länder. Vad är 

det som har skapat det? Jo, folkbildningen och läsandet har varit centrala hörnstenar i hur 

Sverige fungerar.” (Jonas Arvidsson, s. 18) 

 

”Man pratar gärna i Sverige om att vi har en hög läskunnighetsnivå, men kopplar inte 

ihop det med att vi har haft ett fungerande folkbiblioteksväsen under en lång tid. Det är 

central faktor för den höga utbildningsnivån.” (Annina Rabe, s. 110) 

 

Funktion som mötesplats 

 

Det talas mycket om bibliotekens roll som mötesplats i intervjuerna. Med mötesplats 

menar man både en högintensiv och en lågintensiv mötesplats som kan vara en arena för 

politiska debatter, författarträffar, föredrag och andra evenemang eller helt enkelt en plats 

dit man kan komma för att vara ensam tillsammans med andra, ett ”förlängt vardagsrum”.  

 

”Jag ser den fysiska mötesplatsen och folkbildningen som bibliotekens framtid.” (Jacob 

Dalborg, s. 27) 
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”Idén om biblioteket som mötesplats över generationer och etniska gränser, inkomst-

skillnader eller vad det nu kan vara, det ska vi slå vakt om […]” (Niclas Lindberg, s. 59) 

 

”Vi hade en riksdagsman som kom dit, men det kan också vara lokala politiker, som man 

bjuder in för att deltaga i olika sammanhang. På det sättet blir biblioteket en aktiv del i 

samhället.” (Margareta Lundberg-Rodin, s. 79) 

 

”Samtalsgrupper, författarbesök och över huvud taget att man kan ha biblioteket som en 

mötesplats, det är viktigt.” (Karl Petersen, s. 97) 

 

Sammanfattning 

  

I sammanställningen ovan har jag identifierat vad de intervjuade anser vara 

folkbibliotekets sex huvudsakliga funktioner och som jag illustrerat med uttalanden från 

de intervjuade. Som jag skrivit tidigare går funktionerna och uttalandena ofta in i varandra 

och ibland finns även fler funktioner omtalade, men min bedömning är att dessa sex 

funktioner är de mest framträdande. Man kan också se flera motsättningar där bibliotekets 

olika funktioner ställs mot varandra, även om de bland flera intervjuade inte är speciellt 

starka. 

 

En tydlig konflikt är den som handlar om huruvida folkbiblioteket ska vara en bevarare 

av tradition eller vara den som går i bräschen för det nya. Detta har att göra med vad man 

menar är folkbibliotekets främsta uppgift. Många av de intervjuade menar att bibliotekens 

kärnverksamhet är att ha en stor mängd litteratur samt förmedling av denna, medan andra 

menar att folkbiblioteket idag har fått en ny och vidgad funktion. Denna motsättning 

tydliggör jag i nästa avsnitt då den är upprinnelsen till de två huvudsakliga diskurser som 

jag identifierar. Uttalandena ovan är några exempel på de utsagor som bildar grunden för 

mitt fortsatta analysarbete.  

 

 

4.2 Identifiering av folkbibliotekens diskurser  
 

Inom en diskurs talar man om eller förstår man världen på ett visst sätt, och där språket 

ses som centralt.  Utifrån dessa benämningar har jag identifierat två diskurser kring sättet 

det talas om folkbibliotekets funktioner i materialet. Till grund för diskurserna ligger 

utsagorna jag identifierat och beskrivit i avsnittet 4.1. Jag exemplifierar även diskurserna 

med utsagor från materialet för att underlätta läsarens förståelse för resonemanget. Utifrån 

bl.a. utsagorna ovan har jag identifierat vilka diskurser som existerar bland 

subjektpositionerna, d.v.s. bland de intervjuade. Med utgångspunkt i Åse Hedemarks 

doktorsavhandling kan jag också lätt identifiera en diskurs i mitt material som drar åt det 

traditionella, som jag kallar en boklig diskurs, och en diskurs som drar åt nytänkande, 

som jag kallar en allaktivitetsdiskurs. Till skillnad mot Hedemark (2009) väljer jag att 

kalla denna diskurs allaktivitetsdiskurs och inte informationsförmedlande diskurs 

eftersom jag upplever att man vill använda folkbiblioteken till mer än 

informationsförmedling (Hedemark 2009, s. 153, 160). Hedemark studerar i sin 

avhandling främst den offentliga biblioteksdebatten i media, medan jag studerar en bok 

med intervjuer. Hedemark menar också att man internt på biblioteken diskuterar en 

verksamhet som påminner om 70-talets allaktivitetshus (ibid., s. 160). 
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Jag har valt att stanna vid dessa två diskurser eftersom det går en tydlig skiljelinje mellan 

det traditionella och det nytänkande. Det nytänkande kan i sig delas in i flera olika 

kategorier eller mindre diskurser, men dessa går så tätt in i varandra och blir svåra att 

särskilja, varför jag väljer att samla alla dessa under en och samma diskurs.   

 

Boklig diskurs 

 

Den mest lättidentifierade och traditionella diskursen är den bokliga diskursen. 

Folkbiblioteket tillhandahåller litteratur på det traditionella sättet i form av fysiska 

böcker, men av materialet framgår att folkbiblioteken också arbetar hårt för att tillgodose 

låntagarnas behov av e-böcker. De främsta företrädarna för den bokliga diskursen är de 

som själva inte arbetar på bibliotek, t.ex. författare och journalister. Man ser biblioteket 

främst som en plats för böcker, en ”litteraturförmedling” och hur viktigt det är att kunna 

gå till biblioteket för att titta och bläddra i böcker (Folkbibliotekens framtid, s. 104). 

Några uttalanden tar sig nästan religiösa uttryck. En författare säger: ”De flesta människor 

vill låna boken, och tittar du runt på biblioteket så har du kommit till ett tempel” (ibid., s. 

112). Detta för tankarna till antiken och deras bibliotek. Man uttalar sig kritiskt mot, som 

man tycker, att folkbiblioteket har tappat fokus i sin strävan att vilja tillgodose alla 

människors och politikers behov och önskemål. En journalist säger: ”Jag tycker 

fortfarande att bibliotekens grunduppgift och kärnverksamhet bör vara att förmedla 

litteratur, både skön- och fack. Det är viktigare än någonsin…” (ibid., s. 102).  

 

Det finns flera kommentarer om hur viktig den fysiska boken är: ”att låna ut böcker som 

fysiska ting” är ”själva kärnverksamheten” enligt en journalist (ibid., s. 111). ”Digitala 

och fysiska böcker kompletterar varandra på ett ganska bra sätt, men det är något helt 

annat att sitta och läsa en bok via en läsplatta eller en dator än att ha en fysisk bok och 

kunna erfara den; lukta på den och kanske till och med bli lite upphetsad…” enligt en 

författare/bibliotekarie (ibid., s. 35). Andra, liksom denna bibliotekarie, nöjer sig med att 

uttrycka glädjen över att läsa böcker: ”Vi behöver alla uppleva den glädje som finns i att 

läsa […]” (ibid., s. 129).   

 

I denna diskurs finns ibland en nästan en romantiserad bild av folkbiblioteket. En 

bibliotekarie säger ”Jag tror att vi kommer att gå tillbaka till ursprunget, att biblioteket 

kommer att ha samma betydelse som det haft tidigare, som en kunskapskälla i samhället.” 

(ibid., s. 68) Man talar också om hur stor betydelse biblioteket har haft som folkbildare: 

boken ger bildning och därför måste vi ha bibliotek som är tillgängliga så att folk kan få 

en god bildningsnivå. En politiker uttrycker det med religiösa undertoner: ”Jag tycker att 

de fungerar som lärdomstempel” (ibid., s. 9). 

 

En del talar om sitt barndoms bibliotek i uttryck som gränsar till det nostalgiska: ”Det var 

en lugn och skön plats att vara på, och jag minns den där doften av böcker” enligt en 

författare (ibid., s. 153). Och vidare: ”Jag skulle gärna vilja att det bevaras som det är. 

Det är mysigt att komma in där bland böckerna… det är en lite högtidlig känsla att vistas 

där bland böckerna. Jag tycker att det är spännande såsom det är” enligt en låntagare 

(ibid., s. 95). 

 

Som bibliotekets existensberättigande hänvisar man till demokratin. Alla ska ha tillgång 

till böcker, oavsett plånbok. Man betonar inte bara vikten av det demokratiska värdet, 
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man betonar även vikten av det lustfyllda eller rofyllda med biblioteket. En författare 

säger ”Det är något speciellt med bibliotek, människor mår bra av att gå in på bibliotek” 

(ibid., s. 114).  

 

Allaktivitetsdiskurs 

 

Allaktivitetsdiskursen betonar vikten av att bibliotekens verksamhet inte enbart bör vara 

inriktad på att förmedla och hantera böcker. Biblioteket bör också spela en aktiv 

kulturförmedlande roll för det omgivande samhället. Biblioteken bör bli 

informationsförmedlande allaktivitetshus där olika typer av kulturella sysslor ska kunna 

bedrivas, t.ex. föredrag och utställningar och biblioteken ska tjäna som en pedagogisk 

resurs och som en samhällelig mötesplats. Denna diskurs kännetecknas också av att 

biblioteken inte bara ska syssla med böcker, utan här framhålls att bibliotekens primära 

uppgift är att förmedla information oavsett medieformat. Diskursen rymmer således en 

bred syn på vilken roll biblioteken kan spela och vilka aktiviteter som är möjliga att 

bedriva inom institutionens ramar: ”Utgångspunkten är […] att de handlar om 

upplysning, tillgång till information, konst, kunskap, digital bildning, möten, debatt – allt 

sådant” enligt en chefsbibliotekarie (ibid., s. 135). 

 

Företrädare för denna diskurs är framförallt bibliotekarier: ”Sverige har inte riktigt börjat 

tänka strategiskt om vart de är på väg. […] Många har en uppfattning om att biblioteket 

är något som har med böcker och läsande att göra, en plats där man kan mötas och läsa, 

att det har med demokrati i en eller annan form att göra, och att det har med barn att göra, 

men det är ändå gammaldags.” (ibid., s. 131), olika företrädare för bibliotek, t.ex. en 

prefekt vid Högskolan i Borås: ”Det har förts diskussioner med jämna mellanrum, att man 

ska hålla sig till kärnverksamheten. Det tror jag inte på, jag har aldrig trott på det, utan 

jag tror man ska vara ett levande centrum för människor…” (ibid., s. 81) och i viss mån 

politiker: ”Bibliotek som bara har en komplett boksamling attraherar inte särskilt många” 

(ibid., s. 97). 

 

Folkbiblioteken försöker alltid ligga i framkant när det gäller alla nya typer av digitala 

informationstjänster. Kommunen använder sig av folkbiblioteket för att informera 

medborgarna. Man ser också biblioteket och bibliotekarierna som en pedagogisk resurs 

för att främja medborgarens utbildning. En chefsbibliotekarie uttrycker sig på följande 

vis: ”Vi har IT-pedagoger som kan hjälpa till och visa hur man använder programmen 

och förstå hur man gör. Detta är exempel på att man utnyttjar medierna på ett annat sätt, 

att vi inte enbart understödjer läsningen, utan också stödjer digital bildning till exempel. 

[…] … bibliotekarierna måste acceptera och förstå – även om de inte tycker om det – att 

boksamlingarna inte längre är utgångspunkten för att befinna sig på biblioteket. Det är 

användandet som är utgångspunkten” (ibid., s. 133).  

 

Även inom denna diskurs hänvisar man till demokratin. Man talar mycket om att 

biblioteket ska vara en naturlig mötesplats utan krav på konsumtion. Biblioteket är till för 

alla och kan även vara en plats för politiska diskussioner. Uttryck som används om 

biblioteket är ”samhällets vardagsrum”, ”samhällets offentliga tillgängliga utrymme” 

(prefekt på Högskolan i Borås) (ibid., s. 84) ”ett icke-kommersiellt, demokratiskt 

kulturhus, ett öppet offentligt rum” (politiker) (ibid., s. 141) ”demokratens skattkammare” 

(författare) (ibid., s. 111) ”en demokratisk plats” (ibid., s. 62) och ”demokratisk 
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institution” (generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening) (ibid., s. 64). Man 

tillskriver också folkbiblioteket stora krafter, d.v.s. om biblioteket kan få vara denna 

mötesplats för alla sorters människor ”…då kan biblioteken vara den murbräcka som är 

central för att man ska utvecklas till en demokratisk samhällsvarelse” (politiker) (ibid., s. 

145). 

 

Sammanfattning 

 

Jag har identifierat en boklig- och en allaktivitetsdiskurs. Den bokliga diskursen är den 

dominerande bland de intervjuade och är också den som är lättast att ringa in. Framförallt 

företräds denna diskurs av författare och journalister. Diskursen betonar värdet av 

folkbiblioteket som en tillhandahållare av böcker och utsagorna karaktäriseras ofta av ett 

tillbakablickande som för tanken till tradition. Uttrycken färgas ibland av nostalgiska eller 

romantiska drag. 

 

Allaktivitetsdiskursen företräds framförallt av bibliotekarier, bibliotekspersonal och i viss 

mån politiker. Man vill ha en breddad och i någon mån utåtriktad verksamhet med 

aktiviteter som är allmänkulturella och inte bara inriktade på den fysiska boken, t.ex. 

betonas starkt behovet av folkbibliotekets funktion som mötesplats. Användaren står i 

fokus. Utsagorna är fyllda av ord som för tanken till folkbibliotekets nytta för demokratin, 

för individen och för samhället. Nytänkande är ett ledord, inte minst när det gäller att 

hänga med i den tekniska utvecklingen.    

 

Som jag skrivit ovan skulle man kunna inordna dessa diskurser i mindre diskurser. 

Framförallt är det allaktivitetsdiskursen som innehåller tendenser till ett flertal 

underdiskurser, men jag har valt att beskriva dessa två huvudsakliga diskurser.  
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5. Resultat med diskussion 
 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur det argumenteras för folkbibliotek i den 

offentliga debatten i Sverige. Genom att undersöka vad bibliotekarier, författare, 

låntagare och kulturpolitiker har att säga om folkbibliotekets olika funktioner och vad 

som gör det värt att kämpa för folkbiblioteken, har jag identifierat två olika diskurser 

kring folkbiblioteket.  

 

Uppsatsens frågeställningar lyder: 

 

 Varför behövs folkbiblioteket, enligt den offentliga debatten? Hur argumenteras 

för att folkbiblioteket är unikt? 

 Vilka funktioner uttrycks som centrala för folkbiblioteket?   

 Vilka diskurser uttrycks om folkbiblioteket?   

 

5.1 Folkbibliotekets funktion 

 

Under analysarbetet identifierades sex olika funktioner för folkbiblioteket: bok- och 

informationsförmedling, läsfrämjande, demokratisk funktion, kulturcentrum, 

folkbildning och mötesplats. De funktioner jag valt är de som varit mest framträdande i 

materialet och som nämnts av alla intervjuade. Som jag tidigare nämnt går många av dem 

in i varandra och kan stundtals vara svåra att särskilja. Detta ger svaret på en av mina 

inledande frågeställningar: Vilka funktioner uttrycks som centrala för folkbiblioteket? 

 

Bok- och informationsförmedling  

 

I majoriteten av utsagorna uttrycks bok- och litteraturförmedling som folkbibliotekets 

kärnverksamhet eller huvuduppgift. Man talar framförallt om fysiska böcker, men också 

e-böcker. I samband med detta nämns ofta även informations- och kunskapsförmedling.  

Skönlitteratur, barn- och ungdomsböcker, kurslitteratur, diktsamlingar, lokalpress med 

aktuella ortsannonser, facklitteratur, memoarer, etc finns tillgängligt för alla att ta del av 

gratis på biblioteket. Det finns inte heller alltid tillgängligt att köpa eller att hitta på nätet. 

Att tillgängliggöra kommunal och statlig information till medborgarna är också något 

som nämns i utsagorna.   

 

Läsfrämjande 

 

Tydligt i utsagorna uttalas vikten av att folkbiblioteket har en läsfrämjande roll, särskilt 

när det gäller att främja barn och ungdomars läsvanor. Barn och ungdomar är en 

prioriterad grupp enligt bibliotekslagen. För invandrare har biblioteken också en 

avgörande roll när det gäller lästräning och språkinlärning. I utsagorna talas det om att 

”det läsfrämjande arbetet är centralt”, i synnerhet när det gäller barnverksamheten, men 

att många bibliotekarier känner sig otillräckliga p.g.a. brist på tid och resurser. Ett 

problem som tas upp är att även besökarna har ont om lästid eftersom det är så mycket 

annat som pockar på deras uppmärksamhet (Folkbibliotekens framtid, s. 43). 
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Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2001) talar om hur läs- och biblioteksvanor 

grundläggs redan i barndomen och om man fått med sig dem från hemmet, tenderar dessa 

att hålla i sig till vuxen ålder (s. 111). På liknande sätt uttrycker flera av utsagorna vikten 

av läsfrämjande insatser för barn och ungdomar eftersom man är formbar i en ung ålder. 

Märkbart vid identifikationen av rollen som läsfrämjare för barn är att uttrycken ”ordet” 

och ”berättandet” ofta förekommer i samma utsagor.  

 

Demokratisk funktion 

 

I utsagorna betonas folkbibliotekets demokratiska funktion. Lord och Ström (2012) ser 

den demokratiska rollen som den starkaste i sin undersökning av ett stadsbiblioteks olika 

roller. Den demokratiska rollen är även den som i störst grad genomsyrar de sex övriga 

identifierade rollerna i deras empiriska material (s. 48). 

 

Jonsson (2013, s. 116) visar att det i den pedagogiska diskursen finns en önskan hos 

beslutsfattare att restriktioner minimeras så att biblioteksbesökarna själva kan välja hur 

de vill använda biblioteket, att besökarna i viss mån själva får vara med och påverka 

utbudet på biblioteket och att de ska mötas av en miljö som tillfredsställer deras behov. 

Förhoppningen är att de på så sätt ska lära sig hur samhället fungerar och bli inspirerade 

att vilja vara delaktiga medborgare i samhället. Denna idé går i linje med min 

undersökning där ett flertal utsagor innehåller uppmaningar att biblioteket ska vara en 

demokratisk arena som stödjer informations- och yttrandefrihet. Man vill engagera 

besökaren att ta mer aktiv del i utformandet av biblioteket: ”Läxläsning är en bra sak. Det 

kan vara en väg att visa att biblioteket är en aktiv del av och som förstår det samhälle man 

verkar i. Det tror jag på, förutom det här med generösa öppettider, tillgängligheten. Att 

lita på låntagarna, att låta dem vara med på olika sätt” (Folkbibliotekets framtid, s. 86). 

Ett annat exempel är följande: ”Jag vill att barnperspektivet ska ta större plats, att barnen 

är med och köper in böcker, till exempel, att de är med och bestämmer hur rummet ska 

se ut, att de är med och utformar verksamheten och vilka program vi ska ha” (ibid., s. 42). 

Detta ska, enligt Jonsson, leda till att besökarna blir mer inspirerade att vilja delta aktivt 

i ett demokratiskt samhälle, något som nås genom att biblioteket är öppet för alla (Jonsson 

2013, s. 117). 

 

Kulturcentrum 

 

En viktig förutsättning för att folkbiblioteket ska kunna ha en läsfrämjande roll är att det 

har en väl förankrad roll som kulturcentrum. Folkbiblioteket är vår mest besökta och 

älskade kulturinstitution. Alla utlånade böcker skapar varje år tusentals läs- och 

kulturupplevelser. Därtill står biblioteket ibland värd för författarträffar, konserter, 

konstutställningar, m.m. Innehållet i biblioteket ska vara inspirerande och lättillgängligt 

för alla människor, inte minst barn och ungdomar. I utsagorna talas det om att biblioteket 

ska stå för inspiration och upplevelser och att det ska vara lustfyllt att besöka biblioteket. 

Det ska vara ett naturligt val på fritiden. Jag finner stöd för rollen som kulturcentrum hos 

bl.a. Frenander (2012) som skriver att det var under 1970-talet som folkbiblioteken för 

första gången fick uppdraget att sträva efter att bli ett kulturhus, ett nav i det lokala 

kulturlivet (s. 55).  
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Folkbildning 

 

Folkbildningsbegreppet är traditionellt tätt knutet till folkbiblioteket. I utsagorna talas det 

om att vi har folkbiblioteket att tacka för att vi uppnått en så hög folkbildning i Sverige, 

med hög politisk medvetenhet och högt valdeltagande. Detta förutsätter fri tillgång till 

kunskap och information, oavsett klasstillhörighet och inkomst. Hedemark (2009) 

nämner att det folkbildande uppdraget hos folkbiblioteken idag ofta förbises i debatter 

om folkbildning. I många offentliga sammanhang definieras inte folkbibliotek som en 

folkbildande institution. Hon menar vidare att mycket tyder på att den traditionella 

folkbildaridentiteten för bibliotek i allt högre utsträckning utmanas av en 

informationsförmedlande uppgift, och det är den senare som politiker och makthavare 

ofta företräder (s. 153, 154). I flertalet utsagor har folkbiblioteket en fortsatt folkbildande 

funktion. Vilken typ av folkbildning tänker sig då de intervjuade att folkbiblioteken ska 

ägna sig åt? Det talas om utbildningssektorn, t.ex. i form av olika typer av samarbeten. 

Och det gäller ”den digitala klyftan”, speciellt i samband med ”att erbjuda 

informationssvaga medborgare utbildning i att hantera datorer och internet” enligt en 

författare/bibliotekarie (Folkbibliotekens framtid s. 33). Enligt bibliotekslagen ska 

folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, men har folkbiblioteket som uppgift att ge folk en generell 

utbildning i datorhantering? Folkbildningsbegreppet håller kanske på att stöpas om så att 

begreppet får en ny mening.   

 

Mötesplats 

  

I många av utsagorna talar man sig varm för folkbiblioteken som mötesplatser för 

besökare, en plats dit man kan komma utan motkrav. De här mötesplatserna har på vissa 

bibliotek fått hög prioritet och enligt vad som ges uttryck för i mitt material har de blivit 

mycket lyckosamma, t.ex. på stadsbiblioteket i Malmö. Man kan se mötesplatsen som ett 

uttryck för den demokratiska funktionen. I utsagorna är det inte alltid klart definierat vad 

som menas med uttrycket mötesplats. Det kan betyda en plats där man är ensam 

tillsammans med andra, en plats där man träffas för att prata utan tvång på konsumtion, 

eller en högintensiv mötesplats med debatter, föredrag, utställningar och andra kulturella 

aktiviteter. Uttrycket mötesplats står således för en mängd olika betydelser. 

 

Glimstedt och Johnson (2010) har på likande sätt i sin magisteruppsats kommit fram till 

att det idag finns ett flertal diskurser som kämpar om vilka föreställningar och värderingar 

biblioteken och deras personal ska lägga i fenomenet ”biblioteket som en mötesplats”. 

Deras analys är att verksamheterna på svenska folkbibliotek skulle gynnas av öppna och 

djupgående diskussioner av innehållet i och syftet med den mötesplats man eftersträvar 

att skapa. De är ofta vagt uttalade. En solid värdeförankring saknas hos personalen. 

Glimstedt och Johnson menar att frågan varför en mötesplatsfunktion är värdefull 

fortfarande i stora delar är obesvarad, och att resonemanget riskerar att bli klyschor (s. 

34). Min egen reflektion är att de många olika betydelser man i utsagorna lägger i 

uttrycket mötesplats riskerar att försvaga och otydliggöra argumentationen för 

bibliotekets roll som mötesplats. Att klart definiera vad man menar med uttrycket 

mötesplats och vad man vill åstadkomma med denna, hade tjänat resonemanget.  
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Ambivalens 

 

Flertalet av bibliotekets funktioner samverkar med varandra men konkurrerar också om 

låntagarnas, och inte minst bibliotekariernas, uppmärksamhet. Det skapar ambivalens hos 

bibliotekariekåren om vad de ska ägna sig åt. Margareta Lundberg-Rodin, prefekt på 

Högskolan i Borås, säger såhär: ”Det har förts diskussioner med jämna mellanrum, att 

man ska hålla sig till kärnverksamheten. Det tror jag inte på, jag har aldrig trott på det, 

utan jag tror att man ska vara ett levande centrum för människor, och då kan man inte 

styras av vad bibliotekarierna tycker utan vad invånarna och omvärlden anser är viktigt 

[…]” (Folkbibliotekens framtid s. 81). Med kärnverksamhet menar hon bokbeståndet. 

Här ser vi en tydlig ambivalens mellan folkbibliotekets olika funktioner. Den tydligaste 

konflikten står mellan de som är förespråkare av folkbibliotekets traditionella roll som 

bokförmedlare och de som menar att folkbiblioteket har fått en ny och vidgad 

informationsförmedlande roll. 

 

Nyttan med kultur? 

 

I biblioteksvärlden talar man mycket om att följa med i utvecklingen och att vara 

uppdaterade på det senaste inom tekniken, vilket man också försöker vara. Det är viktigt 

att litteratur och information är så lättillgänglig som möjligt. Många folkbibliotek har 

också som mål att locka ny publik och visa för makthavare att man är med i 

teknikutvecklingen och gör nytta i samhället. Burman (2013) gör en intressant 

observation på detta med nytta: ”Humanistiska ämnen som idéhistoria, 

litteraturvetenskap och filosofi kan omöjligen mäta sig med exempelvis biomedicin eller 

företagsekonomi i avseende just på nytta. I alla sådana nyttojämförelser är vi dömda att 

förlora, eftersom vi så att säga spelar på fel planhalva. Vi bedöms här efter måttstockar 

som är utformade och anpassade till andra typer av verksamheter. […] I ett utpräglat 

nyttofixerat, svåröverblickbart och till synes fragmenterat samhälle står humaniora för 

sammanhang, överblick och en djupare meningsdimension. Det är detta som är 

humanioras rätta planhalva: mening snarare än nytta. Om detta stämmer så blir så blir en 

av humanioras stora utmaningar idag – inför framtiden – inte att spela med i nyttospelet 

utan tvärtom att formulera alternativ till och göra motstånd mot det kortsiktiga 

nyttotänkandet som genomsyrar vår tids samhälle. Som humanister måste vi ta upp 

kampen om problemformuleringsprivilegiet och samtidigt visa att den verksamhet vi 

bedriver faktiskt är högst meningsfull och samtidsrelevant” (s. 144, 145). 

 

Här kommer vi in på den första av mina inledande frågor, varför folkbiblioteket behövs. 

Sett ur Burmans resonemang skulle man kanske kunna säga att kultur, och som i vårt fall, 

litteratur, ger vårt liv mening, och som en konsekvens av detta behövs folkbiblioteket. En 

journalist, är inne på samma spår: ”Dagens kulturpolitik är tydligt resultatinriktad. Men 

inom kultursektorn är resultaten svåra att mäta, och delar av den har inte någon chans att 

inbringa pengar. Den kostar bara, och dess eventuella effekter går inte att mäta. Sådan 

kultur blir mer och mer ifrågasatt. Även vi som är emot den här typen av tänkande 

anpassar oss mer och mer efter de rådande vindarna” (Folkbibliotekens framtid, s. 109). 

Hon menar att det är lätt att gå i fällan och börja argumentera på ”fel planhalva”. Gunnar 

Sahlin, riksbibliotekarie, är inne på nytto-spåret: ”Det viktigaste är inte att bli älskade 

utan det är den nytta vi kan göra för samhället – för kulturen, utbildningen och 

samhällsekonomin” (ibid., s. 128). Politiker har ofta en förmåga att låta sina beslut styras 
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av nyttoeffekten och därtill bara räkna kronor och ören. Jag tror att en viktig uppgift man 

har som kulturarbetare är att försöka lära politiker att tänka på ett annat sätt. Jag efterlyser 

därför mer litteratur eller uppsatser i ämnet varför vi behöver kultur. Resonemanget måste 

utgå från att läsaren inte förstår värdet av kulturupplevelsen, mer än som guldkant på 

tillvaron.  

 

 

5.2 Folkbibliotekets diskurser 

 
Den bokliga- och allaktivitetsdiskursen 

 

Jag har identifierat en boklig- och en allaktivitetsdiskurs. Bland de intervjuade är den 

bokliga diskursen den dominerande. Den talar om boken på ett nära nog avgudande sätt 

och diskursen innehåller tillbakablickande och nostalgiska drag. En mängd symboliska 

betydelser knyts till såväl tryckta böcker som till det fysiska biblioteket. Den talar om 

bibliotekets roll som kulturinstitution och kulturbevarare. Bibliotek är viktiga för att 

bevara samhällets minnen och historia. Det är bibliotekets materiella innehåll som 

betonas. Biblioteket kan kanske beskrivas som en passiv behållare för böcker. Här 

används också romantiserande beskrivningar av folkbiblioteket, och man vill gärna gå 

tillbaks till det gamla, traditionella. Det svenska folkhemsidealet finns även här. 

Läsfrämjande åtgärder och litteraturtips är något som folkbiblioteket ägnat sig 

traditionellt åt. Föregångaren till vårt folkbibliotek, sockenbiblioteken, ägnade sig åt 

folkbildning redan i samband med folkskolestadgan 1842, så det finns en lång tradition 

av detta i Sverige. Bildningsbegreppet är något som också har upprepats som ett av 

folkbibliotekets syften. Den bokliga diskursens syn på användare tar sig uttryck i en 

bildande och fostrande syn på bibliotekets roll i förhållande till användarna. Biblioteket 

anses vara en institution som kan bidra till samhällets utveckling, men i huvudsak ska 

människor bildas genom att de erbjuds skönlitteratur att läsa – inte information. Här 

betonas bibliotekets roll som bevarare.  

 

Allaktivitetsdiskursen definieras av en ambition till förändring av bibliotekets verksamhet 

och en tro på ny teknologi. Man vill ha en breddad och i någon mån utåtriktad verksamhet 

med aktiviteter som är allmänkulturella och inte bara inriktade på den fysiska boken. Det 

är inte den fysiska boken som står i centrum, utan en informationsförmedlande funktion 

som ska utbilda den besökande och ge henne den information hon söker. På så sätt ska 

besökaren bli väl rustad att vara medborgare i dagens informationssamhälle. Denna 

diskurs betonar också starkt biblioteket som mötesplats. Mötesplatsen fungerar som ett 

andrum utan krav på att konsumera och där folk av olika nationaliteter och åldrar och 

socialgrupp kan träffas. Flera folkbibliotek har flyttat fokus från samlingarna av fysiska 

böcker till folkbiblioteket som en mötesplats. Individen och samhället står i centrum, och 

här betonas bibliotekets roll som förmedlare och förnyare.  

 

På liknande sätt beskriver Hedemark (2009) hur biblioteket har framställts i två olika 

diskurser i media under 2000-talet: den bokliga- och den informationsförmedlande 

diskursen. Till skillnad mot i den bokliga diskursen kopplas bibliotekariers kompetens i 

den informationsförmedlande diskursen företrädesvis samman med kunskaps-

organisation och teknisk kompetens, inte med kunskap om skönlitteratur. Hon menar att 

eftersom skönlitteratur inte står i centrum i den informationsförmedlande diskursen finns 
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ingen argumentation kring vad användare borde läsa, istället knyts bibliotekens 

legitimitet framförallt till individen och hennes personliga utveckling. Den 

informationsförmedlande diskursen betonar och utgår från individen i bibliotekens 

verksamhet (s. 152). 

 

Bosse Jonsson (2013) är inne på samma spår i sin avhandling, men han kallar sin diskurs 

den pedagogiska diskursen, där biblioteksbesökaren eller invånaren står i fokus. Hon ska 

fostras i att fostra sig själv. Grundläggande i diskursen är att hon inte ska bli hindrad eller 

styrd i sitt biblioteksbesök och man ska inte tala om för besökaren vad hon ska läsa eller 

göra där. Detta har likheter med allaktivitetsdiskursen i mitt material där man betonar 

individen och hur hon ska bli rustad att bli en god samhällsmedborgare. Fokus ligger inte 

på att ett bibliotek ska tillgängliggöra ett stort bestånd av böcker, såsom i den bokliga 

diskursen. Fokus ligger istället på att varje individ på eget initiativ tar ansvar för sig själv 

och sin egen förkovran (s. 191).  

 

Subjektpositioner  

 

I diskurser talar man om subjektpositioner, d.v.s. vilka positioner de som uttalar sig intar 

i förhållande till varandra inom diskursen. Som jag beskrivit i avsnitt 3.3 skapar makt 

föreställningar och försanthållningar, och omvänt betyder produktionen av kunskap att 

makt skapas och utövas. Subjektpositionerna inom den bokliga diskursen i mitt material 

innehas främst av författare och journalister. De arbetar inte själva på biblioteket men ser 

ändå biblioteket som sin ”hemma-arena”. Min gissning är att man inom den bokliga 

diskursen under en lång tidsperiod kunnat skapa strukturer och därmed makt som är svår 

att bryta. Man kan även föreställa sig att den här gruppen har stort inflytande i media, de 

utövar på så sätt också en stor makt. I vissa utsagor finns kritiska utspel om företrädare 

för allaktivitetsdiskursen, i synnerhet om dem som förespråkar mötesplatser. Även 

Hedemark beskriver den bokliga diskursen som den som varit den dominerande under 

många år och att media i första hand förmedlar och konstruerar en boklig diskurs, vilket 

kan få konsekvenser för det sätt användaren agerar på bibliotek. Om bibliotek i första 

hand associeras med tryckta böcker påverkar det användarnas förväntningar och 

antaganden om biblioteket, vilket i sin tur får konsekvenser för deras interaktion med 

densamma. I och med att biblioteket i media i så hög utsträckning beskrivs som en 

kulturbevarande institution kan en sådan föreställning ha inflytande på användarnas syn 

på biblioteket – en syn de även bär med sig i mötet med biblioteket. Den bokliga diskursen 

reproduceras således, vilket kan verka normerande och begränsade för utvecklingen av 

framtidens bibliotek (Hedemark 2009, s. 163, 164).  

 

Subjektpositionerna inom allaktivitetsdiskursen innehas främst av företrädare för 

bibliotek, bibliotekarier och i viss mån politiker. Människor inom biblioteket är inte så 

förtjusta i att bli positionerade som ”enbart” museivakter och kulturbevarare, utan 

framställer sig hellre som moderna och som tekniskt avancerade. Dessutom vill man 

utvecklas och erövra nya områden och på så sätt skaffa en ny publik. I flera av dessa 

utsagor kan spåras en viss irritation eller trötthet över den bokliga diskursens fortsatta 

dominans. Man ser företrädare för den bokliga diskursen som bakåtsträvare. Man är rädd 

för att hamna på efterkälken och är mån om att vara med i den tekniska utvecklingen och 

skaffa ny publik. Man betonar också starkt behovet av en mötesplats. Jochumsen & 

Hvenegaard Rasmussen (2001) menar att folkbiblioteket är viktigt som en mötesplats, 
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speciellt för nyinflyttade i ett samhälle om de inte har arbete eller fritidsintressen i 

lokalområdet, för då kan ett folkbibliotek som lokal förankringspunkt ha stor betydelse. 

Audunson (2005) har i sin studie undersökt hur politiker respektive bibliotekstjänstemän 

ser på folkbibliotekets roll. Först och främst betraktade politikerna i studien 

folkbiblioteken som en företrädare för utbildning och litteratur. Däremot ser politikerna 

inte folkbiblioteken som ett redskap för demokrati och jämlikhet i samhället, vilket 

däremot bibliotekbyråkraterna gjorde. Det är tydligt att biblioteksföreträdare själva vill 

se sig som ett redskap för demokrati och för möten mellan människor, och att detta är 

något som man gärna skyltar med utåt. Detta stämmer bra överens med bilden jag fått i 

mitt material.  

 

Utestängningsmekanismer 

 

Foucault nämner också utestängningsmekanismer som vanligt förekommande i en 

diskurs, bl.a. olika former av uppdelnings- och förkastandeprinciper. Dessa innebär att 

vissa uttalare kategoriseras som avvikande och udda, vilket för med sig att deras utsagor 

också definieras som betydelselösa, irrationella eller ointressanta. I allaktivitetsdiskursen 

finns flera uttalanden om exempelvis ”den digitala verkligheten” (enligt en politiker) och 

att det därför är av intet värde att diskutera bibliotekets funktion som bara bestående av 

fysiska böcker (Folkbibliotekets framtid, s 143). I den bokliga diskursen, å andra sidan, 

finns uttalanden liknande denna som starkt kritiserar övergivandet av det man anser vara 

kärnverksamhet, d.v.s. bokförmedling, till förmån för annan ansvarslös verksamhet: ”Jag 

raljerar gärna över ordet mötesplats, men ibland upplever jag att biblioteken måste hitta 

på tusen andra saker för att rättfärdiga det faktum att man också har böcker. […] Det blir 

mer och mer golv på biblioteken och mindre och mindre innehåll. Tyvärr gör 

biblioteksretoriken att mycket av det här enbart blir tomma ord utan innehåll. Mötesplats 

låter bra, visst, men vad betyder det egentligen? Nog är det ett kortsiktigt tänkande” 

(enligt en journalist) (ibid., s. 107, 108). Flera av de intervjuade uttalar också sin oro över 

det hot som marknadsmässiga krafter utövar över folkbiblioteken. Det finns en oro för 

bibliotekens existens eller för att man ska ta ut en avgift för att låna ut böcker. Man 

avfärdar politikers argument som okunniga, ja rent av idiotiska. En politiker uttalar sig 

om en annan politiker i boken som att dennes politik ”står i konflikt med bibliotekens 

grundläggande verksamhet” (ibid., s. 145).  

 

Framtidens bibliotek? 

 

Som jag tidigare skrivit är det ibland svårt att särskilja en diskurs från en annan eftersom 

de går in i varandra. Dessutom är det så att en person kan företräda flera diskurser. På 

frågan hur man vill att det framtida folkbiblioteket ska se ut och vad det ska ägna sig åt i 

framtiden, svarar flertalet med att folkbiblioteket ska göra i princip allt: det ska stå fast 

förankrat i traditionen samtidigt som det ska vara med i den allra senaste 

teknikutvecklingen och ha ”känselspröt mot samtiden”, man ska ha mycket böcker med 

ett modernt utbud samtidigt som folkbiblioteket ska vara en mötesplats som inbjuder till 

intressanta författarträffar, teaterverksamhet och debatter, man ska ha läsfrämjande 

aktiviteter, utbildning i datorhantering och databaser och annan kursverksamhet, 

bokpresentationer, det ska finnas café, man ska ha social verksamhet… Som en journalist 

säger ”Mitt framtida bibliotek ska innehålla allt” (ibid., s. 110). 
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Klarar folkbiblioteken av alla dessa uppgifter? Finns det inte en risk att verksamheten blir 

för spretig och att man därigenom i längden riskerar att tappa besökare? Olika 

folkbibliotek har funnit olika lösningar. Det är upp till varje enskild kommun att 

formulera och anta en biblioteksplan, som i praktiken ofta görs av biblioteket. Vissa, som 

Malmö stadsbibliotek, har nischat in sig på mötesplatser och det verkar ha varit mycket 

framgångsrikt. Man har mycket verksamhet som gränsar till det sociala, t.ex. hjälper man 

nyanlända med att fylla i blanketter till myndigheter, man svarar på frågor och hjälper 

dem till rätta. Jämför folkbibliotekets roll i Sverige under 40- och 50-talen! 

Folkbiblioteket har onekligen en funktion i samhället och har en stor publik. Men man 

kan också ställa sig frågan var gränserna för vad folkbiblioteket ska ägna sig åt ska dras, 

eller snarare vad folkbibliotekets uppdrag är. Och har uppdraget ändrats över tid? 

Bibliotekslagen säger att biblioteket ska bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Hur stämmer den sociala 

verksamheten överens med detta? Dessutom har vi idag ett väl utbyggt socialt nätverk 

med institutioner som kan ta hand om dessa frågor utan att folkbiblioteket belastas.  

 

 

5.3 Sammanfattande reflektion 
 

Den här uppsatsen har visat att de intervjuade i den bok jag läst uppfattar att det finns sex 

huvudsakliga funktioner för folkbiblioteket: bok- och informationsförmedling, 

läsfrämjande, demokratisk funktion, kulturcentrum, folkbildning och mötesplats. Bland 

annat tack vare dessa sex funktioner läggs grunden för en institution som är unik i 

samhället. I samband med analysarbetet identifierades två diskurser inom 

folkbiblioteksvärlden, och många av dem innehåller gammaldags och romantiska uttryck, 

framförallt gäller det när man i den bokliga diskursen talar om litteratur och folkbildning. 

När det gäller företrädare för det nya, t.ex. informationsförmedling eller mötesplats, 

använder man sig företrädesvis av ord som ”demokrati”, ”samhälle”, ”medborgare” och 

”utveckling”.  

 

Min egen reflektion är att de intervjuade visar prov på en överraskande svag 

argumentation. Det kan kanske bero på hur frågorna varit ställda, eller rättare sagt, de 

intervjuade var kanske inte på det klara med att de skulle hålla ett försvarstal för 

folkbiblioteket, men min uppfattning är att man uttrycker sig i svepande och vaga ordalag. 

För tjugo år sedan fick vi en bibliotekslag efter en ekonomiskt pressad tid i kommunerna 

då man såg att många av biblioteksvärdena var hotade, inte minst gratis-principen. Därför 

kan det vara av intresse att ta upp vilken omvärld biblioteksanknutna har att förhålla sig 

till, vilket jag inte tagit upp i den här uppsatsen. Folkbiblioteken har andra aktörer som 

de måste förhålla sig till – politiker som har makt över dem, användarna som de är 

beroende av etc. Diskurser både skapar och speglar samtiden, och initieras vanligtvis av 

just makthavarna som kanske inte alltid stämmer överens med de diskurser som existerar 

inom folkbibliotekets egen värld. Vilka motargument mot folkbibliotek finns det t.ex. i 

sådana diskurser? Hur talar man om folkbiblioteket? Det nyttiga och instrumentella har 

länge varit högt i kurs hos politiker medan de intervjuade i boken försöker hävda andra 

värden som lust, kultur, kvalitet etc. Vad händer när dessa två olika diskurser möts? Och 

hur ska biblioteksanknutna argumentera för folkbiblioteket för att bättre nå fram till sina 
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”motståndare”, t.ex. om folkbiblioteken är hotade eller om bibliotekslagen ifrågasätts? 

Det kan vara ämne för en uppsats. 

 

Vidare är min reflektion efter att ha analyserat de här intervjuerna, att människor inom 

biblioteksvärlden måste göra sig själva medvetna om värdet av folkbiblioteket, men de 

behöver också medvetandegöra sig själva om värdet av kultur i allmänhet och lära sig 

argumentera för det. Jag tror att de måste göra sig själva och andra medvetna om 

skillnaden på upplevelsen av olika kunskaper och betona värdet av kultur inför politiker. 

Detta behövs för att kunna försvara och försäkra folkbibliotekets plats i samhället nu och 

i framtiden. Det kan också vara ämne för en uppsats. 
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Bilaga 1.  

 

Bibliotekslagen från 1996 (SFS 1996:1956) 
 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 

 

2 § Till främjade av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning  

och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till 

ett bibliotek. 

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 

medborgare. 

Varje kommun skall ha folkbibliotek. 

 

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

Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto 

och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare 

inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 

 

§ 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. 

Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning 

och andra regionala biblioteksuppgifter. 

För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera 

lånecentraler. 

 

§ 5 I 2 kap. 36 § skollagen finns bestämmelser om skolbibliotek. 

 

§ 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek 

skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara 

för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i 

övrigt ge biblioteksservice. 

 

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 

Landstingen ansvarar för länsbiblioteken. 

Staten ansvarar för högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan 

biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten.  

 

7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 

samverka.  

Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.  

 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 

och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i 

former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 

 

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 

genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras 

behov för att främja språkutveckling och stimulera läsning. 
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10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av 

staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till 

folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och 

bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 
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Bilaga 2.  

 

Bibliotekslag (2013:801) 
 

Tillämpningsområde: 

 

1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna 

biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs 

av: 

1. folkbibliotek, 

2. skolbibliotek, 

3. regional biblioteksverksamhet, 

4. högskolebibliotek, 

5. lånecentraler, och 

6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. 

 

Ändamål 

 

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

 

Ansvarsfördelningen 

 

3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa 

skolor, enskilda. 

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna. 

2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i 

enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800). 

3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som inte 

ingår i ett landsting. 

4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen 

(1992:1434) ansvarar staten. 

5. För lånecentraler ansvarar staten. 

6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt 

särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten. 

 

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen 

ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna 

lag. 

 

Prioriterade grupper 

 

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och 
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förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 

information. 

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland 

annat genom att erbjuda litteratur på 

1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska 

 

Folkbibliotek 

 

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla 

och anpassade till användarnas behov. 

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 

 

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 

användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

  

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 

främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 

litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. 

 

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång 

till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform. 

 

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut 

1. Ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och 

2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 

 

Skolbibliotek 

 

10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha 

tillgång till skolbibliotek. 

 

Regional biblioteksverksamhet 

 

11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva 

regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling 

och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. 

 

Högskolebibliotek 

 

12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som 

omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för 

biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid 

universitetet eller högskolan. 
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Lånecentraler 

 

13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller 

flera lånecentraler. 

 

Samverkan 

 

14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 

bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka. 

 

15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de 

egna samlingarna till varandras förfogande. 

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för folk- och 

skolbibliotek. 

 

16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till 

kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek 

avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna 

biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen. 

 

Biblioteksplaner 

 

17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. 

 

Uppföljning 

 

18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och 

främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.  

  

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och 

kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de 

används. 

 

 


