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Abstract:                          

The aim of this thesis is to examine how perceptions of the public library are 
expressed in Swedish debates about the public library during the period of 2016-
2018. The debates centered around questions regarding what the public library is, 
what it should be and to whom it should be for. Two main concerns were 
formulated within the two greater debates. One was that there is an increasing 
problem with noisy, threatening and violent groups at the public libraries and the 
other was that librarians are ideology controlled when making decisions on the 
media in the library. The main questions posed in this study are: which images of 
the public library can be found in the debates and who are given the possibility to 
express these images?  
     The analysis shows that perceptions of the public library as an important 
institution in a democratic society is consistent through all debates and the 
discourses within them. But there are different ideas about things that threaten the 
public library, depending on the view of what the ideal public library should be 
and what their main concern should involve. Our study also shows that the library 
has become a place for debates about questions that doesn’t directly relate to the 
institution as such, but about immigration and the extreme right and that the 
articles that relate more about that have had far bigger response than the articles 
about the library as a place and how it should meet new challenges with changes 
in the media climate and a descending circulation numbers. 
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1 Inledning  

 
 
Bilden av bibliotek är mångfacetterad och kan variera beroende på vem du ber 
besvara frågan: Vad är ett bibliotek? Begreppet bibliotek inbegriper således en 
mängd olika värderingar och föreställningar som kan skilja sig åt beroende på den 
kontext det framträder i. 
     En snabb blick in i populärkulturens skildring av biblioteken skapar en bild av 
bibliotek som ett bokens katedral, en mäktig plats med “[...]tio tusentals böcker, 
tusentals hyllor; hundratals trånga rader” där bibliotekarierna finns till för att hålla 
ordning och uppsikt över samlingen (Rowling 2001, s. 245). Biblioteket som 
beskrivs i citatet ovan är Hogwarts skolbibliotek som vi finner i böckerna och 
filmerna om Harry Potter. De flesta av filmscenerna från biblioteket är inspelat på 
Duke Humfrey’s medieval library på Bodleian Library i Oxford. Med gotiska 
fönster och stora bokhyllor i mörk ek målar det upp en bild av ett bibliotek från en 
tid före modernitetens folkbildningsideal, tillägnat och begränsat åt ett adligt stånd 
‒ något som ligger väldigt långt ifrån de folkbibliotek som vi ser i Sverige idag 
och dess varierande verksamhet. 
     I kontrast till bokens katedral ger professionen och bibliotek- och 
informationsvetenskapen en bild av biblioteket som en mötesplats, ett vardags- 
rum där människor utbyter åsikter, ett kulturhus eller kanske till och med en digital 
sfär. Under de senaste decennierna har biblioteken beskrivits som var-ande i en 
kris ‒ något som gett upphov till att en rad biblioteks- och informations-
vetenskapliga forskare studerat folkbibliotek utifrån frågeställningar om dess 
identitet och uppdrag (se exempelvis Buschman, 2003; Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen, 2006 och Hedemark, 2009). Samhällsförändringar, inte minst inom 
informations- och kommunikationsteknik, förändringar i människors läsvanor, 
nya medier och den tekniska utvecklingen i stort har skapat en oro inom 
biblioteksvärlden för att inte vara relevanta för en bredare allmänhet (Buschman 
2003, s. 4–5). Utlånings- och besöksstatistiken på folkbiblioteken har gått nedåt, 
något som har bemötts med beslut om satsningar på förnyelse av folkbiblioteken 
(se Carlsson, 2013 och Hedemark, 2009). Idéer om förnyelse har lett till 
diskussioner om folkbibliotekens uppdrag och vad som definierar ett bibliotek och 
en bibliotekarie. Sådana diskussioner är inte något som endast ägt rum inom 
professionen och biblioteks- och informationsvetenskapen. De senaste åren har en 
rad debatter, som engagerat bland annat politiker, journalister och författare, gett 
exempel på detta.  
     De debatter som ägt rum mellan 2016 och 2018 (och som ligger till grund för 
den här studien) aktualiserar frågor om vad folkbiblioteket är, vilka funktioner som 
bör betraktas som dess primära och vems eller vilkas behov verksamheten bör 
anpassas efter. I led med ett diskursanalytiskt förhållningssätt (som betraktar 
diskurser som något som formar hur vi uppfattar verkligheten) betraktar vi media 
som språkliga praktiker som bidrar till att forma och skapa föreställningar om 
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folkbibliotek, och där vissa föreställningar får mer utrymme och dominerar bilden 
av folkbiblioteket. Denna syn på språk (som betydelseskapande och 
betydelsebärande) är en central utgångspunkt för den här studien då vi ‒ genom 
att undersöka hur föreställningar om folkbibliotek konstrueras i offentliga samtal 
‒ ämnar nå fördjupad kunskap om hur folkbibliotek uppfattas av det omgivande 
samhället. De senaste årens debatter har visat att frågor om folkbibliotekets roller 
är högst aktuella även i de offentliga samtalen. Således finner vi det relevant att 
undersöka hur före-ställningar om folkbibliotek figurerar i sådana samtal ‒ inte 
minst då dessa föreställningar, i förlängningen, kan få konsekvenser för 
institutionens samhällsrelevans och legitimitet, bland annat i form av politiskt och 
ekonomiskt stöd. 
 
 

1.1 Bakgrund 

Sedan 2015 har diskussioner om folkbibliotek1 intensifierat i massmedia, detta med 
anledning av den debatt som blossade upp under sommaren 2015 och som vittnade 
om stök och våldsamheter på landets folkbibliotek. För denna var mediabilden 
tydlig: ungdomsgäng har tagit sig in på biblioteken och hotar lugnet som tidigare 
fanns på biblioteken (se exempelvis Lindh, 2015, 8 juni; Neuding, 2015, 16 maj; 
Neuding, 2015, 6 juni). Två år senare ställdes flera bibliotek till svars när det valt 
bort inköp av Tino Sanandjis omdebatterade bok Massutmaning (2017) något som 
väckte en debatt som kom att handla om allt från högerextrema tidskrifter och 
åsiktsfrihet till bibliotekets inköpspolicy (se exempelvis Arpi, art. 41; Eriksson, art. 
45; Haage art. 47 och Karlsten art. 54). Denna debatt hann knappt avslutas förrän 
debatten som kom att handla om stök och våldsamhet på folkbibliotek fick se nytt 
ljus under hösten 2017. Den gången i samband med att fackförbundet DIK 
publicerat en rapport om arbetsförhållanden på landets folkbibliotek (se Ehn, art. 
12; Mogert, art. 26; Neuding, art. 30 och Troberg, art. 38). Vid sidan av dessa 
debatter tog offentliga samtal om folkbiblioteket form, som inte på samma vis 
genererat ljudliga debatter i media. Denna del av materialet (som vi valt att 
benämna I debatternas kölvatten) är inte på samma vis en enhetlig debatt, även om 
vissa haft som mål att inleda en sådan, men lyfter centrala aspekter och 
föreställningar om vad ett folkbibliotek är och bör vara (se exempelvis Fichtelius, 
art. 76 och 77; Fried, art. 78; Irenius, art. 80 och Svensson, art. 84).2 
     De debatter om folkbibliotek som vi undersöker i denna studie pågick från 2016 
till 2018. Det är två stora debatter och en samling inlägg som kommer i kölvattnet 

                                                
1 För att underlätta läsbarheten och för att inte bli alltför upprepande används hädanefter begreppen 
bibliotek och folkbibliotek synonymt. 
2 Fortsättningsvis benämns dessa debatter som Debatten om stök, Debatten om inköp och gallring 
och I debatternas kölvatten. Vi har valt att versalisera dessa för att understryka det konstruerande i 
sådana avgränsningar. För mer utförlig beskrivning om hur vi betraktar vårt material se kapitel ”3 
Teori och metod”. 
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efter de två debatterna. Dessa debatter belyser två centrala delar av biblioteket, dels 
samlingen och då främst böckerna och förmedlingen av dem och dels besökarna3 
och vad som förväntas av dem. I relation till de två komponenterna finns ständigt 
bibliotekarien och biblioteket som byggnad. Eftersom ämnena för debatterna 
handlar om så pass centrala delar av folkbibliotekens verksamhet uttrycker de 
utsagor om folkbibliotekets och bibliotekariernas roll. Som vi tidigare nämnt har vi 
också tagit med de debattinlägg som inte relaterar direkt till de två större debatterna 
men som tycks ha sprungit ur dem då flera debattörer har sökt lyfta debatten om 
bibliotekens roll och identitet ur de mer specifika debatterna. 
     Genom att göra en diskursanalytisk studie av materialet ämnar vi nå kunskap 
om hur diskurser om folkbibliotek konstrueras i samtida offentliga samtal. Det 
empiriska materialet är relevant utifrån ett sådant perspektiv i och med att det på 
olika sätt lyfter frågor som är centrala för folkbibliotekets vardagliga verksamheter 
liksom för att det, under en kort tidsperiod, nått en stor spridning och genererat 
många och starka utsagor om bibliotek i Sverige. Det går därav att anta att 
folkbibliotek är något som berör såväl professionen som en bredare allmänhet och 
det är genom att undersöka hur föreställningar om folkbibliotek konstrueras i 
offentligheten som vi vill nå kunskap om de diskurser som formar institutionen. 

 
 

1.2 Problemformulering 

Som vi skriver i inledningen är folkbiblioteket i ständig förändring och så även 
bilden av det. Nya funktioner adapteras och en del försvinner. Vid förändringarna 
sker alltid en debatt som på något sätt handlar om biblioteket och dess funktion. 
Åse Hedemark tar i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket (2009) upp de 
större debatter som pågått mellan 1970 och det tidiga 2000-talet. Där framkommer 
tydligt att det ofta är en förändring i bibliotekets roll och uppdrag som tänder 
gnistan för en debatt. En av förändringarna från folkbibliotekets tidigare roll och 
uppdrag är en ändrad styrning av folkbiblioteken och hur en marknadsorientering 
blir allt mer utbredd där (se exempelvis Vestheim, 1997). 
     Sedan internet blev en vedertagen del av vår vardag och den utbredda 
digitalisering som har skett i och med det, har också folkbibliotekens funktion 
ändrats en del. Inte minst praktiskt i förhållande till vad bibliotekarierna hjälper 
besökare med och vad som förväntas rymmas i bibliotekariernas kompetens. Under 
2010-talet har också debattklimatet och agendan för debatter om institutioner 
förändrats och biblioteket har fått stå som arena för debatter om frågor som 
egentligen inte rör dess verksamhet. Dessa tendenser såg vi och ville undersöka 
närmare i debatterna som sedan kom att bli vårt material.  

                                                
3 I uppsatsen används begreppen besökare, användare och låntagare som synonymer. Begreppet 
medborgare baseras i uppsatsen på Nationalencyklopedins definition av en person med 
medborgarskap i en viss stat och där medborgarskap är det förhållande mellan individ och stat som 
utgör såväl rättigheter som skyldigheter (NE, 2018). 
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Med anledning av folkbibliotekets ständiga förändring och de intensiva 
biblioteksdebatter som tagit form i media de senaste åren ser vi det relevant att 
undersöka hur bilden av folkbiblioteket och dess verksamhet, roller och subjekt 
konstrueras i debatterna. Detta då media, sett ur en socialkonstruktivistisk språksyn, 
kan anses forma människors uppfattningar om vad ett folkbibliotek är och ska vara, 
och till följd av det få konsekvenser för folkbibliotekets legitimitet och utformning. 
På så vis anser vi det vara relevant att undersöka dessa debatter med diskursanalys 
som utgångspunkt då en sådan infallsvinkel kan synliggöra hur olika diskurser om 
folkbiblioteket sätter ramarna för dess verksamhet liksom för hur människor kan, 
och förväntas agera på bibliotek.  
     Som ovan nämnts har det genomförts studier om folkbibliotekets olika roller och 
uppdrag liksom hur föreställningar om det figurerar i media. Genom att göra en 
analys där vi analyserar de debatter om bibliotek som ägt rum mellan 2016 och 
2018 vill vi nå kunskap om de föreställningar och den bild av folkbiblioteket som 
äger rum i det offentliga samtalet idag. Användandet av en diskursanalytisk metod 
kan dessutom medföra nya perspektiv på hur olika strukturer om makt innefattas i 
institutionen och formar människors föreställningar om, och förväntningar på den. 
Sådana perspektiv anser vi vara av relevans för såväl bibliotek- och informations-
vetenskaperna som professionen, inte minst för att frammana ökad självinsikt, men 
också för att möjliggöra ett ifrågasättande av maktstrukturer inom, och 
föreställningar om folkbibliotek. Ett ifrågasättande som i längden kan leda till att 
biblioteken blir mer jämlika och inkluderande. 

 
 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Vårt primära syfte med studien är att undersöka hur diskurser och föreställningar 
om folkbibliotekets roller och verksamhet kommer till uttryck i svensk media 
under perioden 2016-2018. Med diskursanalys som teoretisk och metodologisk 
utgångspunkt ämnar studien nå kunskap om hur föreställningar om folkbiblioteket 
konstrueras i mediala diskurser. Studiet av media är intressant ur denna synpunkt 
i och med att media, i egenskap av språkliga praktiker, bidrar till att konstruera 
föreställningar om, och betydelse hos den verklighet som omger oss. 
     På samma sätt kan media anses bidra till att forma föreställningar om 
folkbibliotek och således är det relevant att undersöka hur föreställningar om 
folkbibliotek konstrueras i media, liksom vilka aktörer som har möjlighet att sätta 
agenda och forma bilden av folkbibliotek. Som delsyfte vill vi även undersöka hur 
folkbibliotekets roller och verksamhet speglas i de subjektspositioner som 
förekommer i debatterna. Detta då vi anser att bland annat bibliotekarier och 
biblioteksbesökare har stor betydelse för hur föreställningar om folkbibliotek 
konstrueras i materialet. De frågeställningar som studien ämnar besvara är: 
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● Vad utmärker de diskurser om folkbibliotek som präglar debatterna mellan 
2016 och 2018? 

● Vilka föreställningar om folkbibliotek och dess roller går att utröna av det 
sätt på vilka olika subjektspositioner konstrueras i materialet? 

● Hur förhåller sig de diskurser om folkbibliotek som visualiseras i de olika 
debatterna till varandra?  

 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
I strävan mot att skapa en tydlig bild av undersökningens upplägg görs här en 
beskrivning av uppsatsens disposition. I kapitel 1 Inledning har vi ringat in 
uppsatsens problemformulering och syfte genom att presentera de debatter som 
utgör det empiriska materialet och beskrivit de aspekter av debatterna som är 
centrala för uppsatsen. Dessa aspekter har slutligen ramats in i en rad fråge-
ställningar som analyseras i studien. 
     I kapitel 2 Tidigare forskning placeras studien in i ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt forskningssammanhang. I avsnittet lyfts såväl diskurs-
analytisk forskning inom bibliotek- och informationsvetenskap som andra studier 
som med hjälp av varierande metoder tar sig an och undersöker folkbiblioteket 
och dess roller och uppdrag. 
     Uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkter redogörs för i kapitel 
3 Teori och metod. Inledningsvis ges en förklaring av den social-konstruktivistiska 
synen på språk och verklighet som ramar in vår förståelse för språkliga praktiker 
som bidragande i konstruktionen av verkligheten. Därefter följer en redogörelse 
av begreppet diskurs liksom centrala begrepp ur Laclau och Mouffes diskursteori. 
I nästkommande avsnitt beskrivs begreppen makt och diskursiv formation utifrån 
Foucault och under rubriken 3.5 Subjekt och subjektspositioner beskrivs 
subjektets inverkan på diskurser. Därefter ges en beskrivning av folkbiblioteks-
diskurser som har framkommit i tidigare forskning, främst från Hedemark (2009), 
samt förklaring av en del begrepp vanligt förekommande i medieforskning. Sedan 
ges en förklaring  för vårt övergripande tillvägagångssätt i avsnittet 3.8 
Metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. Slutligen genomförs en 
problematisering av det socialkonstruktivistiska kunskapsanspråket.  
     I kapitel 4 Material redogör vi för hur vi gick tillväga när vi samlade in och 
avgränsade det empiriska material som undersöks i studien. 
     Kapitel 5 Analys är uppdelat i tre avsnitt efter de olika debatterna: 5.1 Debatten 
om stök 2016-2018, 5.2 Debatten om inköp 2017 och 5.3 I debatternas kölvatten 
2016-2018. Dessa inleds med en kort beskrivning av respektive debatt som följs 
av avsnitt som analyserar de olika diskurser som framträder i debatterna, liksom 
hur dessa förhåller sig antagonistiskt till varandra, och slutligen undersöks de olika 
subjektspositioner som äger rum i respektive debatt. Analyskapitlet avslutas i ett 
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avsnitt som ämnar besvara uppsatsens frågeställning om hur de olika debatterna 
förhåller sig till varandra.  
     I den avslutande diskussionen förs en omfattande diskussion kring analysens 
olika resultat och vi avslutar med en uppmaning om mer forskning relaterat till 
vår studie.   
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2 Tidigare forskning 
 
 
Det primära forskningssammanhanget för studien utgörs av folkbiblioteks- 
forskning, närmare bestämt studier som undersöker folkbibliotekets funktioner, 
roller, och utveckling under 1900-talet och 2000-talet. Med anledning av 
undersökningens diskursanalytiska teoriram riktas fokus främst mot studier som 
analyserar föreställningar om folkbibliotek och problematiserar olika 
institutionella normer. Inledningsvis ges en överblick av forskning som studerar 
folk-bibliotek utifrån olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter därefter 
följer ett avsnitt om diskursanalytisk forskning om folkbibliotek. 

 
 

2.1 Folkbibliotekets roller och uppdrag 
I och med uppsatsens fokus på ett folkbibliotek i förändring, vars funktioner och 
roller är i ständig diskussion inom såväl bibliotek- och informationsvetenskapen, 
professionspress och i de offentliga debatterna, kommer vi under denna rubrik 
framföra forskning som tar vid i diskussionen om folkbibliotekets roller och 
uppdrag. Folkbiblioteket har stått föremål för en rad studier på det bibliotek- och 
informationsvetenskapliga fältet, och dessa med spridda utgångspunkter – såväl 
kvantitativa enkätstudier, etnografiska studier och kulturstudier har tagit sig an 
och problematiserat tvisterna kring folkbibliotekens omstridda roller. Följande 
ges, i detta avsnitt, en översikt av folkbiblioteksforskning som placerar sig utanför 
det diskursanalytiska fältet. Det sätt på vilket vår studie relaterar till de nedan 
refererade studierna är således att de båda placerar sig inom folkbiblioteks-
forskningen och undersöker frågor om dess roller och uppdrag. 
     Inom bibliotek- och informationsvetenskaperna råder en relativt sammansatt 
uppfattning om att folkbibliotekets verksamhet befinner sig under förändring. 
Flera studier visar hur den folkbildningstradition som genomsyrat folkbibliotekets 
verksamhet och institutionella normer sedan 1900-talets början utmanas i takt med 
att det omgivande samhället förändras – av såväl den teknologiska utvecklingen, 
av ett ökat marknadsekonomiskt tänkande, som av sociala och demokratiska 
utmaningar som orsakats av det senmoderna och postkoloniala samhället (se 
exempelvis Aabø, 2005; Audunson, 1999; Audunson, 2005; Aabø & Audunson, 
2012; Buschman, 2003; Kann-Christensen & Andersen, 2008 och Vestheim, 
1997).   
     Den teknologiska utvecklingen och nya informations- och kommunikations-
tekniker är centrala teman i folkbiblioteksforskning och behandlas som en aspekt 
som gett upphov till avgörande förändringar för folkbibliotekets uppdrag. 
Farhågor om att boken, som sedan folkbibliotekets tillblivelse kommit att vara 
utmärkande för bibliotekens verksamhet som kultur- och bildningsinstitution, 
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hotas i takt med att nya medieformer tar sig in på biblioteken formar ett 
ifrågasättande av bibliotekets traditionella verksamhet (se exempelvis Carlsson, 
2013; Hansson, 1995; Hedemark, 2009 och Skouvig, 2004). Något som resulterat 
i en rad studier som problematiserar folkbibliotekets uppdrag och roller i relation 
till det nya så kallade informationssamhället, liksom dess relevans i en allt större 
konkurrerande informationssektor.  
     I ”The role and value of public libraries in the age of digital technologies” 
undersöker Aabø (2005) folkbibliotekets roll och värde i en digitaliserad tidsålder. 
Istället för att se den nya tekniken som ett hot mot folkbibliotekets traditionella 
uppdrag (som författaren hänvisar till folkbildning, kulturpolitik och demokrati) 
– lyfter studien de teknologiska utmaningarna som möjligheter för att genomföra 
dessa (Aabø 2005, s. 210). Med hjälp av den nya tekniken kan folkbiblioteket 
skapa nya mötesplatser och tillgängliggöra information som stärker 
folkbibliotekets demokratiska roll. Även Audunson och Windfeld Lund (2001) 
har sammanställt en antologi inom vilken folkbibliotekets roll och uppdrag 
diskuteras i relation till bland annat ny information- och kommunikationsteknik 
(IKT). Författarna beskriver hur folkbiblioteket på samma gång befinner sig mitt 
i kulturen och traditionen som i ständig förändring och självrannsakan – till följd 
av den teknologiska utvecklingen. Denna position, menar författarna, skapar såväl 
möjligheter som problem – inte minst då IKT-samhället kan bidra till ökad 
polarisering som följd av avsaknad av offentliga mötesplatser inom vilka skilda 
värden och perspektiv kan mötas och diskuteras (Audunson & Windfeld Lund 
2001, s. 5-6). Dessa studier samspelar med vår uppsats i och med att de ifrågasätter 
folkbibliotekets roller, uppdrag och legitimitet i relation till det omgivande, 
digitaliserade samhället och samhällsutveckling  ‒  således finns en del berörings-
punkter om än inte på ett teoretiskt plan.  
     Även Geir Vestheim (1997) ser problematiskt på folkbibliotekets ställning i 
det senmoderna samhället. I sin avhandling undersöker han Norges folkbiblioteks-
politik från 1930 till slutet av 1990-talet. Med ett stort material bestående av 
policydokument, andra politiska dokument från stortinget såväl som 
nyhetsrapporteringar och debatter har Vestheim gjort en historisk och sociologisk 
textanalys. Han skriver att staten och samhället började värdera mer utifrån 
instrumentella värden under 80- och 90-talet, vilket ledde till nedskärningar i 
välfärden och så även i folkbibliotekens verksamhet. Värden som demokrati och 
information tillgängliggjord för alla räckte inte längre som anledning för att 
motivera folkbibliotekets existens utan mer marknadsorienterade värden skulle 
tillämpas för att motivera satsningar på biblioteken.  Denna förflyttning i 
värderingen av en verksamhet som folkbibliotek leder till problem för att 
upprätthålla det som förut definierat dess uppdrag. Senare studier av Vestheim 
visar att den marknadsekonomiska utvecklingen resulterat i ett kundorienterat 
förhållande mellan bibliotekarier och användare varav den förstnämnda agerar 
och betraktas som ett företag som ska bistå med en tjänst eller vara i enlighet med 
den senares efterfrågan. Enligt Vestheim är denna relation avhumaniserad något 
som får konsekvenser för folkbibliotekets demokratiska uppdrag och relevans (se 
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Vestheim, 1998 och Vestheim, 1999). Vestheims resonemang är centrala för 
förståelsen för de förändringar som folkbiblioteket genomgått de senaste 
decennierna och således finner vi ovanstående studier relevanta i studiet av de 
offentliga debatterna, inte minst för att undersöka hur utsagor om folkbibliotek 
förhåller sig till den marknadsorientering som Vestheim synliggör. Vestheims 
teorier om marknadsorientering och ett ökat instrumentellt förhållningssätt mellan 
bibliotekarier och besökare är centrala för vår uppsats och för att synliggöra hur 
olika diskurser bidrar till att forma bilden av, och föreställningar om folkbibliotek. 
Kunskap om diskursiva strukturer hos professionen kan leda till en ökad 
självinsikt och därigenom möjliggöra en demokratisk utformning av 
biblioteksverksamheten. 
      Även John E. Buschman skriver i Dismantling the Public Sphere (2003)  om 
den marknadsorientering som folkbiblioteket genomgått. Studien beskriver 
föreställningen om ett folkbibliotek i kris som nödvändig för genomförandet av 
dessa förändringar. Han kritiserar forskning och profession för att ha svepts med 
i en ovetenskaplig beskrivning av denna kris. Vidare menar Buschman att en 
marknadsorienterad förnyelse har fått äga rum utan tillräckligt ifrågasättande på 
grund av utmålandet av förnyelsen som absolut nödvändig. Utöver aspekter om 
marknadsorientering så är Buschmans teorier om en föreställd kris inom 
professionen något som är centralt i vår uppsats. Inte minst i och med att en del 
utsagor i uppsatsens empiriska material ger uttryck åt ett folkbibliotek i kris och 
förändring. 
     I sin avhandling Den nya stadens bibliotek (2013) inspireras Carlsson av 
Buschmans teorier om bibliotekskrisen och applicerar dem i sin undersökning av 
i Malmö stadsbiblioteks omförvandlingsarbete och strategi ‒ The darling library. 
I studien framträder utsagor om stadsbibliotekets bristande samhällsrelevans i ett 
Malmö som – i en global konkurrenssituation – kommit att marknadsföra sig som 
en upplevelsestad. Förändring yttrar sig (i The darling library)  genom en strävan 
bort från gamla rostiga ”föreställningar om vad ett folkbibliotek är och bör vara” 
och analysen visar att bibliotekets förändringsstrategi har en stark koppling till det 
omgivande samhället, där kultur och upplevelser fått stor betydelse – i 
utformandet av det attraktiva Malmö (Carlsson 2013, s. 167). Carlssons 
avhandling är relevant i undersökningen av folkbiblioteksdiskurser, inte minst för 
att belysa relationer mellan föreställningar om folkbibliotek och det omgivande 
samhället. Även Skot-Hansen (2008) belyser hur folkbibliotekets traditionella 
roller och uppdrag, som historiskt präglats av en folkbildningstradition, kommit 
att utmanas av upplevelseinriktad stadsutveckling.  
      En annan fråga som intresserat forskare inom folkbiblioteksforskningen är 
bibliotekets roll som en öppen mötesplats i ett globalt och mångkulturellt samhälle 
– som kan skapa möten mellan invånare som överskrider såväl sociala, kulturella 
och geografiska gränser i ett samhälle som blivit allt mer segregerat. Uttalanden 
om folkbibliotekets uppdrag som en öppen mötesplats kan härledas till dess 
demokratiserande funktion – genom att främja möten mellan olika värden och 
intressen och skapa tolerans mellan olika samhällsgrupper – är folkbiblioteket en 
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av de få arenor inom vilken människor kan vistas och mötas på ett kostnadsfritt 
och kravlöst sätt (se bland andra Aabø & Audunson, 2012; Aabø, Audunson & 
Vårheim, 2010; Audunson, 2004 och Stigendal, 2008). De inom parentes nämnda 
studierna problematiserar på olika sätt hur folkbibliotek kan fungera som öppna 
mötesplatser och bidrar till flera definitioner av sådana. Dessa studier är relevanta 
för vår uppsats då de debatter som utgör uppsatsens material rymmer flera utsagor 
som refererar till folkbibliotek i termer av öppen mötesplats. Bilden av biblioteket 
som en öppen mötesplats (och dess demokratiska anspråk) har även, inom såväl 
profession som forskning, använts i argumentationer för att stärka folkbibliotekets 
legitimitet –  således finner vi det relevant att undersöka på de villkor enligt vilka 
biblioteket, i egenskap av öppen mötesplats, framträder i utsagorna i vårt material.  
 
 

2.2 Diskursanalytiska perspektiv på folkbibliotek 
Sedan slutet av 1990-talet har diskursanalytiska metoder blivit allt vanligare inom 
det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet något som 
resulterat i en rad master- och magisteruppsatser, avhandlingar och vetenskapliga 
artiklar. Inte sällan handlar dessa om att på olika sätt synliggöra hur institutionella 
normer och värderingar konstrueras diskursivt och begränsar såväl institutionen 
som dess användare. I följande avsnitt görs en ansats att placera vår studie inom 
ett forskningsfält som undersöker konstruktioner av, och föreställningar om 
folkbibliotek. I och med att antalet studier som fokuserar massmediala debatter är 
begränsat så betraktas diskursanalytisk forskning om folkbibliotek, med 
varierande empiriskt underlag, som relevanta för vår studie4. 
     I Skouvigs avhandling De danske folkebiblioteker ca. 1880–1920  (2004) har 
boken en central roll i definitionen av bibliotekets verksamhet. Genom Michel 
Foucaults maktteorier belyser hon de maktstrukturer som varit framträdande 
under folkbibliotekets framväxt i Danmark och de fostrande dragen i 
folkbibliotekets identitet. Hon skriver att diskursen om disciplin upprättats genom 
att boken, bibliotekarien, användaren och organisationen tillskrivs specifika 
subjektspositioner och värden och förhåller sig till varandra genom aspekter om 
makt (Skouvig 2004, s. 13). Avhandlingen utmanar den vedertagna beskrivningen 
av det moderna folkbibliotekets framväxt. Hon beskriver en sanningsregim som 
definierade det moderna folkbiblioteket som modernt och professionellt i 
jämförelse med det premoderna som beskrevs som oprofessionellt, filantropisk 
och ’det Andra’. Skouvigs studie är relevant i studiet av de folkbiblioteksdiskurser 
som påträffas i vårt material, inte minst då den fysiska boken spelar en central roll 
även i dem. 
     Även Alistair Black (2001) har med hjälp av Foucaults teorier om makt och 
disciplinering kunnat befästa kontrollerande egenskaper hos det framväxande 

                                                
4 För en mer utförlig beskrivning av diskursanalys, se kapitel “3 Teori och metod”. 
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folkbiblioteket. Blacks studie synliggör hur folkbiblioteket spelat en stor roll i det 
modernistiska projektet att kontrollera och civilisera samhällskroppen (läs folket) 
för att göra den mer lättstyrd (Black 2001, s. 74). Genom att betrakta det 
industrialistiska samhället som ett informationssamhälle och dra paralleller till det 
vi idag benämner som ett sådant – belyser han vikten av, och möjligtvis en 
institutionell ovilja, att kritiskt analysera hur folkbiblioteket som institution 
förhåller sig till aspekter om makt och övervakning.  
     Joacim Hansson undersöker i avhandlingen Om folkbibliotekens ideologiska 
identitet (1995) den folkbiblioteksdiskurs som växte fram under sekelskiftet i led 
med att institutionen etablerades – detta i syfte att fastställa folkbibliotekets 
ideologiska identitet. Resultatet visar att den folkbiblioteks- diskurs som 
analyseras, snarare än att vara en del av socialdemokratin (som tidigare studier 
redovisat) uppvisar likheter med konservatism – något som tar sig uttryck genom 
en strävan att skapa en nationell gemenskap och fostra arbetar- och underklassen 
till ordningsamma medborgare. Trots att ovanstående studier, i och med dess 
historiska fokus, placerar sig långt ifrån vår uppsats finner vi dem relevanta i 
analysen av folkbiblioteksdiskurser i dagens debatter – inte minst för att 
synliggöra hur institutionella normer och maktstrukturer kan upprätthållas och 
omformas över tid. Således kan vår uppsats tillföra samtida perspektiv rörande 
strukturer som påverkar folkbibliotekets utformning. Detta är av stor relevans för 
såväl folkbiblioteksforskningen som biblioteks- professionen, för att öka 
självmedvetenhet och nå kunskap om maktstrukturer som ryms inom 
professionen. 
     En annan studie som framhåller kontrollerande egenskaper hos biblioteket är 
Libraries, Librarians and the Discourse of Fear (2001) skriven av Radford och 
Radford ‒ detta genom att analysera representationer av bibliotek i populärkultur. 
Med utgångspunkt i Foucaults teorier om rädslans diskurs beskriver författarna 
hur biblioteket gestaltas som det sista hindret mellan ordning och kaos, harmoni 
och oordning och förnuft och vansinne  ‒  något som, genom dessa attribut, 
iscensätter en rädslans diskurs. Studien lyfter fram en rad aspekter om hur 
föreställningar om bibliotek framträder inom kulturella uttryck och är även 
intressant i analysen av diskurser om folkbibliotek i massmedia. Således har 
studien fungerat som en inspirationskälla för att lokalisera och kontextualisera de 
föreställningar om folkbibliotek som framträder i materialet. 
     I artikeln Speaking of users: on User discourses in the field of public libraries 
(2005) synliggör Åse Hedemark, Jenny Hedman och Olof Sundin hur olika 
användarkategorier och identiteter konstrueras och positioneras inom olika 
biblioteksdiskurser. The General education discourse är en av de diskurser som 
lokaliseras i studien och vars fundament vilar på medborgerliga rättigheter men 
som på senare tid kritiserats för att ge uttryck åt elitism ‒ att vara en upphöjd 
institution som ska fostra och kontrollera det ‘lägre stående folket’. Studien visar 
bland annat hur institutionella föreställningar om folkbibliotek bidrar till att skapa 
och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan användare och bibliotekarier. 
Även Kimmo Tuominen (1997) undersöker olika användar- identiteter och 
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synliggör hur förhållandet mellan bibliotekarier och användare ger uttryck åt olika 
maktasymmetrier. Detta i och med att professionen och forskningen reproducerar 
och konstruerar användaridentiteter i enlighet med binära uppdelningar, enligt 
vilka bibliotekarien tillskrivs en maktposition i förhållande till användaren, för att 
upprätthålla den förstes expertis (Tuominen 1997, s. 350). Kunskapen om dessa 
binära relationer är central för denna uppsats, inte minst för att undersöka hur 
föreställningar om folkbiblioteket kommer till uttryck i relationer mellan, och 
positioneringen av bibliotekarier och användare.  
     Kann-Christensen och Andersen (2009) undersöker den danska biblioteks-
lagen och Århus folkbiblioteks policy med syfte att synliggöra hur dokumenten 
förhåller sig till New Public Management (NPM). Genom att undersöka hur 
biblioteksaktiviteter beskrivs diskursivt åskådliggör de hur danska folkbibliotek i 
allt större grad kommit att legitimera sig genom ekonomiska termer: de danska 
folkbibliotekets verksamhet handlar, i stor utsträckning, om att marknadsföra sig 
för att attrahera så många användare som möjligt (Kann-Christensen & Andersen 
2009, s. 220). Studien undersöker hur utsagor om folkbiblioteket, dess legitimitet 
och uppdrag kan få konsekvenser för utformningen av biblioteksverksamhet och 
lyfter på så vis aspekter som är intressanta i studiet av uppsatsens material. 
     Dan Anderssons avhandling Folkbibliotek makt och disciplinering (2009) 
handlar om folkbibliotekens sätt att bilda folket under 1900-talet. Anderssons 
genealogiska studie visar på folkbibliotekens syn på bildning och dess relation till 
medborgarna. Bildning innebär i de diskurser han har lokaliserat tillgång och 
läsning av böcker. Han använder sig av Foucaults maktteorier när han undersöker 
hur folkbiblioteken har försökt fostra medborgare genom deras verksamhet. Hans 
slutsats är att folkbiblioteket har haft en stark fostrande och disciplinerande roll 
under 1900-talet med ett starkt ideal av en bildad, liberal, ansvarsfull medborgare 
med god litteratursmak.  
     I sin avhandling Medborgaren och marknaden (2003) undersöker Bosse 
Jonsson kommunpolitiker och nämndemäns uppfattningar om folkbiblioteket och 
dess funktion. Han gör det genom en diskursanalys av djupintervjuer som han har 
gjort med beslutsfattare och tjänstemän som på olika sätt har ansvar över 
folkbibliotekens verksamhet. Han lokaliserar en pedagogisk diskurs som 
dominerar synen på folkbibliotek från respondenter sida. En del av hans slutsats 
är att det folkbildande uppdraget är tydligt bland politikerna och tjänstemännen 
men en förändring i hur det uppdraget ser ut har skett sedan folkbildningens 
födelse. Jonsson finner, likt Kann-Christensen och Andersen, en mer 
marknadsstyrd, individfokuserad beskrivning av folkbiblioteket skulle och hur 
besökarna skulle använda det. Ett skifte från medborgare till kund. 
     De ovan nämnda studierna handlar om makt, vilket inte är konstigt då en av 
diskursanalysens styrkor är att belysa maktstrukturer. Relationen mellan 
användaren och folkbiblioteket och dess bibliotekarier synliggörs även i vår studie 
men för oss utifrån ett perspektiv från allmänheten, eller debattörerna, istället för 
inifrån professionen. Flera av de diskursanalytiska studier som vi har tagit del av 
har också ett längre historiskt omfång. Det har hjälpt oss att placera vår studie, 
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trots dess kortare tidsomfång, i en historiskt kontext och att få en uppfattning om 
huruvida de diskurser som framkommer i den tidigare forskningen har förändrats 
på något sätt.  

 
      

2.3 Folkbiblioteksdiskurser i media 
Sedan början av 2000-talet har uppfattningar om medias betydelse för hur bilder 
av folkbiblioteket konstrueras i media ökat, något som resulterat i en rad studier  
(i synnerhet uppsatser) som undersöker diskurser om folkbibliotek i media.  
     Greenhalgh, Landry och Worpoles studie Libraries in a World of Cultural 
Change (1995) är ett tidigt bidrag som undersöker representationer av 
folkbibliotek i media. Den visar att beskrivningar av folkbibliotek i brittisk dags-
press utmärker sig genom en mytbildning enligt vilken biblioteket betraktas som 
en bakåtsträvande institution – som den sista remsan av en värld som gått förlorad. 
Boken tillskrivs, i studien, stor symbolisk betydelse för denna mytbild och 
samtidigt som dess ställning ifrågasätts (i samband med att nya medieformer 
introduceras), så hotas denna spunna tids sista utpost: folkbiblioteket. I likhet med 
Greenhalgh, Landry och Worpoles ämnar vår uppsats undersöka hur 
föreställningar om folkbibliotek figurerar i media med skillnaden att vår 
undersökning fokuserar media i en svensk kontext.  
     Folkbiblioteksforskning i Sverige har i begränsad utsträckning riktat 
uppmärksamhet till media och dess betydelse för hur föreställningar om 
folkbibliotek konstrueras i offentligheten. En studie som däremot inte är möjlig 
att frångå i diskussioner om folkbibliotek är Åse Hedemarks avhandling Det 
föreställda folkbiblioteket (2009) i vilken hon undersöker hur diskurser om 
folkbibliotek kommer till uttryck i massmediala debatter om bibliotek mellan 
1970-2009. Genom en diskursanalys lokaliserar hon tre diskurser som utmärker 
synen på folkbiblioteket i debatterna. I och med att Hedemarks avhandling 
sammanfaller med vår uppsats såväl när det kommer till frågeställningar som 
undersökningsmaterial så kommer den fungera som både inspirationskälla och 
som ett analytiskt bollplank för vår undersökning  ‒  inte minst definitionerna av 
hennes diskurser är centrala för vår studie. Hedemarks studie är omfattande och 
ger på ett bra sätt prov på medias relevans för studiet av hur allmänhetens 
uppfattningar om folkbibliotek kan ta form. Sedan avhandlingen disputerades har 
flertalet intensiva debatter om folkbibliotek uppdagats men få större studier har 
genomförts för att analysera dem. Vår studie går att betrakta som en ansats att ‒ 
genom att undersöka hur föreställningar om folkbibliotek konstrueras i tre samtida 
debatter ‒ nå kunskap om de diskurser om folkbibliotek som gör sig gällande idag, 
liksom vilka frågor om bibliotek som får utrymme i dagens debatter. 
     Utöver Hedemarks avhandling har ett antal master- och magisteruppsatser 
undersökt hur folkbiblioteksdiskurser formas och upprätthålls i media. En av 
dessa är Julia McDowells masteruppsats Högljudda och tystade ungdomsgäng 
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(2016) i vilken författaren analyserar hur ungdomar konstrueras i den debatt som 
kom att handla om stök på biblioteken 2015. Studien visar att bilden av ungdomar 
på biblioteket är såväl sterotypiserande som objektifierande i och med att de 
skribenter som deltar i debatten framhåller ungdomar i förorterna som särskilt 
vållande till stöket på biblioteken. Uppsatsen sammanfaller med vår på flera 
punkter, inte minst då den debatt som ligger till grund för McDowells studie även 
ingår i vårt empiriska material. Sedan McDowells studie genomfördes har 
ordningsfrågor på biblioteken fått se nytt ljus i den massmediala debatten och det 
är där vår studie tar vid  ‒  i debatten 2016-2018. Till skillnad från McDowells 
studie  ‒  som riktar sitt fokus mot representationer av användare ‒ har denna 
uppsats som syfte att undersöka hur föreställningar om folkbibliotekets roller 
förekommer i flertalet debatter för att därigenom nå kunskap om de diskursiva 
villkor, enligt vilka folkbiblioteket framträder i offentliga samtal idag. 
     Under det tidiga 2000-talet var det förhållandevis tyst i dags- och kvällspress 
om såväl stök, som bibliotekens hantering av främlingsfientliga medier. Under 
denna tid skrevs ett antal uppsatser som hanterar andra aspekter av hur 
folkbiblioteket framträder i offentliga samtal. En sådan är Ola Strandqvist 
magisteruppsats Folkbiblioteket och marknaden (2007) i vilken han utför en 
diskursanalys av ideologiska konflikter om marknadsanpassning av folkbibliotek, 
i professionspress. Hans resultat visar att det han kallar marknadsdiskursen var på 
god väg att upprätta en hegemoni i och med att negativa texter mot marknads-
anpassning fick begränsat med utrymme i materialet. Även Frida Carlgren och 
Charlotta Ekmans masteruppsats Det älskade biblioteket (2010) undersöker hur 
föreställningar om folkbibliotek förekommer i media. Här begränsat till en 
specifik debatt som inleddes i samband med omvandlingen av Malmö 
stadsbibliotek 2009. Studien visar att folkbibliotekets roller och uppdrag präglas 
av en konflikt mellan biblioteks- professionen och utomstående aktörers intressen 
‒ något som leder till att biblioteket befinner sig i en slitning mellan traditionella 
roller och krav om förnyelse.  
     Mot bakgrund av de ovan nämnda studier som undersöker hur diskurser om 
folkbibliotek förekommer i mediala kontexter de senaste åren, ämnar vår uppsats 
bidra med kunskap om hur folkbiblioteksdiskurser framträder i dagens debatter. 
Genom att föra samman flera debatter i en gemensam analys är vår förhoppning 
att nå nya perspektiv på de föreställningar om folkbibliotek som visualiseras i 
offentliga samtal om folkbibliotek. 
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3 Teori och metod 
 
 
I det här kapitlet redogör vi för de teoretiska- och metodologiska utgångspunkter 
som är underlag för den här studien. Inledningsvis ges en introduktion till den 
socialkonstruktivistiska språk- och verklighetssynen, därefter går vi djupare in på 
begreppet diskurs liksom Laclau och Mouffes teorier om hur mening konstitueras 
semantiskt genom språkliga processer. Med anledning av att vi finner Laclau och 
Mouffes diskursteori otillräcklig när det kommer till att beskriva diskursiva strider 
har vi tillämpat Foucaults begrepp diskursiv formation  ‒  vilket vi redogör för i 
avsnittet 3.4 Makt och diskursiv formation. Därefter ges begreppet subjekts-
positioner en förklaring. Subjektspositioner är en central del av vår studie, inte 
minst då de ingår i dess syfte. Slutligen ges en kort definition av olika begrepp 
som återkommer i studien, och därefter beskriver vi studiens metod och 
tillvägagångssätt. 
 
 

3.1 Språk, konstruktion och verklighet 
Frohmann skrev 1994 artikeln Discourse analysis as a research method in library 
and information science där han belyser möjligheterna för biblioteks- och 
informationsvetenskapen vid användande av diskursanalys. Han beskriver hur 
teorin och metoden kan belysa maktstrukturer som kan bidra till bland annat ett 
bättre och mer medvetet förhållande mellan bibliotekarie och låntagare 
(Frohmann, 1994).   
     Diskursanalys har sin utgångspunkt i en socialkonstruktivistisk5 syn på språk 
enligt vilken all kunskap om världen betraktas som socialt konstruerad  ‒ genom 
att språket skapar bilder, eller rättare sagt representationer, av en verklighet som 
upplevs som av naturen given. Dessa representationer är däremot aldrig en neutral 
spegling av en redan befintlig verklighet utan de bidrar aktivt till att skapa den och 
således, hävdar socialkonstruktivismen, att all kunskap om verkligheten skapas 
genom språket.  
     Trots det förnekar inte socialkonstruktivismen att det finns en materiell 
verklighet med fysiska ting, känslor och företeelser  ‒  dessa formas och får 
mening genom historiskt upprepade språkliga praktiker, något vi skulle kunna 
benämna: diskurser. Följaktligen tillskrivs dessa fysiska ting och företeelser sällan 
endast en innebörd  ‒  sociala praktiker, ting och fenomen fylls med betydelse 
utifrån olika perspektiv beroende av den diskurs inom vilken de omnämns. Ett i 

                                                
5 Vi betraktar socialkonstruktivism som en bredare kategori inom vilken bland andra 
poststrukturalism ingår, samtliga diskursanalytiska angreppssätt har sin utgångspunkt i en 
socialkonstruktivistisk språksyn men är i varierande grad att bedöma poststrukturalistiska 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 12-13). 
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sammanhanget passande exempel skulle kunna vara hur betydelse hos begreppet 
bibliotek skiftat och skiftar såväl historiskt, inom olika sociala klasser och 
kontexter som i kulturella gestaltningar av det (för att nämna några). Detta 
förhållningssätt iscensätter en godtycklighet i förhållandet mellan språket och 
verkligheten  ‒  och det i och med att vi tillskriver omgivningen betydelse genom 
sociala konventioner där bestämda fenomen kopplas samman med specifika 
tecken. En sådan syn på språk förringar alla tankar om objektiva sanningar  ‒  vår 
kunskap om världen är en produkt av våra sätt att, genom språket, kategorisera 
den  ‒  något som i sin tur synliggör sociala praktiker och identiteter som instabila 
och föränderliga genom att de tillskrivs mening i olika diskurser (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 11-12). Det finns ingen på förhand given essens hos 
den sociala verklighet inom vilken vi verkar utan förståelsen för den konstrueras 
och konstitueras genom språket (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15-16).  
     Diskursanalys handlar om att synliggöra tvetydigheter hos språket för att på så 
vis avslöja det instabila och konstruerade hos det vi betraktar som statiska 
sanningar. Om att undersöka språkliga praktiker: det vill säga vad som sägs, hur 
det sägs och att finna de språkliga “luckor” och misstag som avslöjar språkets 
tvetydighet  ‒  för att på så vis kartlägga vår kunskap om omvärlden. Det som 
studeras i analysen är således en konstruerad verklighet och den språkligt 
konstruerade kunskapen om den  ‒  närmare bestämt på det sätt enligt vilket 
föreställningar om folkbibliotek konstrueras och skrivs fram i materialet. 
Diskurser är begränsande på det sätt de låser fast betydelser  ‒  i och med att vissa 
handlingar och uttryck blir naturliga medan andra framstår som obegripliga  ‒ 
något som får konsekvenser för människors möjligheter till agens. Följaktligen 
har diskursanalysen även som syfte att synliggöra de maktstrukturer som skapar 
sådana begränsningar  ‒  i vårt fall rör sig detta i första hand om att undersöka hur 
olika definitioner av folkbibliotek, dess personal och användare fixeras och 
påverkar såväl institutionens utformning som olika aktörers beteenden på 
biblioteket.  

 
 

3.2 Begreppet diskurs  
I Diskursens ordning beskriver Michel Foucault (1993) det betydelselösa i att söka 
en underliggande och outtalad sanning om verklighetens beskaffenhet  ‒  en sådan 
sanning existerar helt enkelt inte. Det vi istället kan göra är att studera diskurser, 
att analysera dess villkor, spel och effekter för att på så vis avslöja diskursernas 
tvetydighet och inre motsägelser. Eller för att använda Foucaults ord: “vi måste 
ifrågasätta vår vilja till sanning, återge diskursen dess händelsekaraktär och 
äntligen upphäva det betecknades makt” (Foucault 1993, s. 36). Som tydligt vid 
det här laget är det diskurser som står föremål för diskursanalytisk forskning. En 
entydig definition av begreppet har däremot inte låtit sig göras utan betydelsen 
varierar inom de olika diskursanalytiska angreppssätten. I led med Foucaults 
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teorier om kunskapsproduktion kan själva strävan att låsa fast ordets betydelse 
tyckas motsägelsefull  ‒  det ligger inte i diskursanalysens natur att ge ett ord en 
‘sann’ betydelse, och så inte heller för ordet diskurs (Radford & Radford, 2001 s. 
302). I sin användning av begreppet har han hänvisat till utsagor och yttranden 
som uttryckts och får mening inom en specifik domän. Foucaults syn på diskurs 
begränsas däremot inte till att handla om tal utan diskurser får även konsekvenser 
i den sociala praktiken  ‒  genom reglerande praktiker som gör en specifik utsaga 
möjlig och inte andra. På så vis distanserar han sig från vad han kallar en renodlad 
språkanalys, det viktiga är inte vad som sagts utan de bakomliggande strukturerna 
som gör det sagda möjligt och omöjliggör det osagda (Foucault 2012, s. 43).  
     Den definition av diskurs som vi kommer att utgå från i föreliggande 
undersökning tar utgångspunkt i Foucaults sätt att betrakta begreppet men har 
utvecklats till att vara än vidare av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Enligt 
dem är all omvärldsuppfattning diskursivt konstruerad och så även den materiella 
verkligheten, med det inte sagt att det inte existerar en fysisk värld men denna kan 
enbart förstås inom olika diskurser. På så vis konstruerar diskurser kunskap om 
den sociala världen. Diskurser är däremot ingen statisk och sluten enhet utan 
omformas hela tiden när de kommer i kontakt med andra diskurser  ‒  i 
diskursernas strävan att låsa fast betydelser på sitt bestämda sätt (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s 13). Sådan diskursiv kamp kommer att studeras i 
analysen, närmare bestämt hur olika diskurser i materialet strider om att låsa fast 
viss kunskap och betydelse om vad ett folkbibliotek är så att dessa framstår som 
‘sanna’ och naturgivna. Genom att utgå från en omfattande definition av diskurs 
ser vi inte att uppdelningen mellan det diskursiva och icke-diskursiva är möjlig. 
Det vill säga tanken om att sociala praktiker och företeelser existerar utanför 
diskursen (något som utmärker den kritiska diskursanalysen). Istället betraktas 
alla sociala praktiker som diskursivt konstruerade och i och med att de är 
konstruerade (på ett visst sätt och inte ett annat) så är de även kontingenta: de hade 
kunnat vara annorlunda.  
     Detta omfattande sätt att betrakta diskurser menar vi är fruktbart i en analys av 
folkbibliotek i och med att det betonar vad vi uppfattar som “verkligheten” liksom 
kunskapen om den, som något konstruerat och således föränderligt. I led med det 
betraktas uttalanden och föreställningar om folkbibliotek i debatterna som såväl 
konstruerande som reproducerande. De tecken som i debatterna kopplas till 
folkbibliotek konstruerar såväl som reproducerar bilden av vad ett folkbibliotek är 
och bör vara och genom att synliggöra det kontingenta i tecknen och uttalanden 
om folkbibliotek går att synliggöra hur framställningarna av folkbibliotek hade 
kunnat vara annorlunda, något som i sin tur gör förändring möjligt (Ibid., s. 146). 
På så vis går det att blottlägga de strukturer som medför att somliga utsagor och 
handlingar (om och inom folkbibliotek) betraktas som giltiga och andra inte.  
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3.3 Laclau och Mouffes diskursteori 
Som begreppet antyder är diskursteori inte en analysmetod som går att frikoppla 
från de olika teoretiska och filosofiska utgångspunkter som härrör ur social-
konstruktivistiska angreppssätt. Diskursteori bör istället betraktas som en 
blandning av metod och teori  ‒ för vilken de teoretiska utgångspunkterna delar 
poststrukturalismens syn på språket och dess roll i konstruktionen av verkligheten, 
liksom produktionen av kunskapen om den. 
     Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (1985) har utvecklat diskursteorin genom 
såväl en kritik som en sammansättning av strukturalism och marxism. Genom att 
föra samman dessa teoribildningar – för vilka marxismen fokuserar sociala 
faktorer och poststrukturalismen betydelsebildning – utvecklar de en teoribildning 
där den sociala världen uppfattas som en väv av processer som konstituerar och 
strukturerar betydelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32). 
     Tecken och sociala handlingar får, enligt diskursteorin, mening genom att de 
placerar sig i relation till, och skiljer sig från andra tecken och handlingar. Denna 
mening varierar beroende på vilket sammanhang tecknet befinner sig i, liksom de 
tecken det relateras till. Följaktligen betraktas språkbruk som ett socialt fenomen: 
betydelsestrukturer fixeras och organiseras genom sociala konflikter, 
konventioner och språkliga förhandlingar (Ibid., s. 32). Hela tiden strävar 
människor efter att låsa fast tecken och handlingars betydelse till fasta kategorier, 
något som tenderar att misslyckas i och med att dess betydelse varierar beroende 
av vilka andra tecken och handlingar de relateras till. Dessa processer  ‒  själva 
strävandet att fastställa mening, liksom misslyckandet ‒  är vad som kommer 
undersökas i analysen, med andra ord på det sätt olika betydelser tillskrivs och 
formar bilden av folkbibliotek i debatten. Laclau och Mouffe förnekar däremot 
inte att betydelser hos tecken kan konventionaliseras till den grad att vi uppfattar 
dem som naturliga (Ibid., s. 32). Denna process tillkännages genom de begrepp 
som beskrivs nedan. 
     Tecken förklaras av Laclau och Mouffe som en sammansättning av ord, uttryck 
och innehåll. Begreppet element innefattar tecken som är föremål för kamper 
mellan olika betydelser  ‒  folkbibliotek som är föremål för den här studien går att 
se som ett element inom vilket olika betydelser samlas och omförhandlas. Element 
är således tecken som inte har fixerats slutgiltigt. När tecknens mening har fixerats 
utgör det istället moment. Inom en diskurs  ‒ som identifieras som en fixering av 
mening inom en viss domän  ‒  är alla tecken moment, vars betydelse fixeras 
genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt. Med andra ord strävar 
diskurser efter att göra element till moment för att på så vis reducera tecknens 
mångtydighet (Ibid., s. 33-34). En diskurs kan således ses som en exkludering av 
möjligheter – genom dess strävan att låsa fast tecknens betydelse till moment och 
utesluta andra möjliga tolkningar av tecknen och de sätt som de kan relatera till 
varandra på (Ibid., s. 33). Alla de möjliga tecken och tolkningar som diskursen 
utesluter benämns som det diskursiva fältet och det är i relation till det, till det som 
den inte är, som diskursen konstituerar sig. En diskurs kan på så vis inte etableras 
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fullständigt – de moment som den utgörs av löper hela tiden risk att undergrävas 
och omdefinieras av det diskursiva fältets mångtydigheter – och således finns det 
alltid en möjlighet till andra betydelser som kan ifrågasätta diskursens struktur 
(Ibid. s. 36). I föreliggande undersökning kommer vi analysera sådan kamp där 
olika diskurser tävlar om att fylla tecknet folkbibliotek med innehåll och vara den 
rådande diskursen. För det här hänseendet kan begreppet folkbibliotek betraktas 
som såväl en nodalpunkt, det vill säga ett priviligierat tecken runt vilket andra 
tecken organiseras i en diskurs, som en flytande signifikant: Nodalpunkter som 
olika diskurser söker tillskriva mening och som på så vis står inför den kamp inom 
vilken diskurser söker fixera tecknens mening på just sitt sätt.  
     Genom att betrakta begreppet folkbibliotek som en nodalpunkt och flytande 
signifikant går det att synliggöra hur olika diskurser tävlar om att fylla det med 
betydelse och att lokalisera hur vissa betydelser (och diskurser) står oemotsagda. 
På så vis visualiseras såväl rådande diskurser som andra möjliga betydelser av 
begreppet. Flytande signifikanter är ‒ i och med att de är extra utsatta för aktörers 
strävanden att tillskriva dem innehåll ‒ speciellt användbara för att identifiera 
olika diskurser inom en domän (Ibid., s. 141). Även sociala handlingar är föremål 
för diskursers strävan att fixera betydelse. Detta medför att vi uppför oss som om 
hela vår omvärld, de identiteter vi har och de grupper vi tillhör var av naturen 
givna. Precis som tecken får mening i relation till andra tecken så organiseras den 
sociala sfären på bestämda sätt som utesluter andra (Ibid., s. 40-43). När somliga 
sociala praktiker fixeras till den grad att de framstår som de enda möjliga så 
betecknas de inom diskursteorin som objektiva. Det betyder däremot inte (som 
tidigare nämnt) att de är fullkomligt fastställda. 
     En viktig aspekt hos diskursteorin är förändring – fixeringen av tecken och 
handlingar lyckas aldrig helt, våra handlingar är blott tillfälliga fixeringar och dess 
betydelser förblir flytande. Diskursens föränderliga karaktär kan förklaras med 
begreppet antagonism. Antagonism utgör den konflikt som uppstår när olika 
tecken ömsesidigt utesluter varandra, när olika diskurser konkurrerar om den bild 
av verkligheten som är att betrakta som sann (Ibid., s. 55). Objektivitet är det vi 
uppfattar som oföränderligt, som något som (vi upplever) har ett eget värde utan 
att sättas i relation till andra tecken. Sådan objektivitet upprättas genom hegemoni 
– genom hegemoniska processer som reducerar alternativa verklighetsupp-
fattningar till förmån för en bestämd som framstår som naturgiven. 
     Med hjälp av de teoretiska verktyg och begrepp som redogjorts för i det här 
avsnittet ämnar vi synliggöra hur olika diskurser om folkbibliotek framträder (och 
dominerar) i materialet liksom hur de strävar mot att fylla begreppet folkbibliotek 
med visst värde och innehåll. Genom att undersöka hur olika diskurser förhåller 
sig till varandra är de möjligt att blottlägga det sätt på vilket betydelser om 
folkbibliotek fixeras och framstår som objektiva. Diskursteorin lämpar sig bra för 
en sådan analys, men något den däremot inte tar hänsyn till är att olika motstridiga 
diskurser kan verka samtidigt på ett och samma område. Därför har vi valt att i 
nästkommande avsnitt redogöra för Foucaults begrepp diskursiv formation som vi 
menar kan fylla det tomrum som diskursteorin i det här fallet ger uttryck åt.  
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3.4 Makt och diskursiv formation 
Under den här rubriken redogör vi för Foucaults teorier om makt och diskursiv 
formation som vi anser komplettera diskursteori på ett bra sätt, inledningsvis ges 
en förklaring av diskursiv formation och därefter beskrivs begreppet makt. 
Foucault har utvecklat två forskningsinriktningar: den arkeologiska och den 
genealogiska. Bland dessa analyserar den förstnämnda relationer mellan utsagor. 
Utsagan beskrivs av Foucault som diskursernas sista och oupplösliga beståndsdel 
som kan uppträda avskilt i sig själv eller verka i relationer med andra bestånds-
delar. Utsagor kan sägas tjänstgöra som diskursens byggstenar som på olika vis 
bidrar till att forma, men även formas av, diskurser (Foucault 2012, s. 102). Något 
som i vår analys av debatterna går att likställa med uttalanden som säger något om 
folkbibliotek. Relationer mellan utsagor analyseras med utgångspunkt i en 
diskursiv formation vilket innebär att utsagor förs samman genom en rad 
diskursiva teman och regler. Dessa formationsregler utgörs av objekt, subjekts-
positioner, strukturer och begrepp. Utsagor kan i sin självständighet (utspridda i 
tid och rum) upplevas som obestämbara men bildar en enhet när de hänför sig till 
ett och samma objekt – i den här studien är det folkbibliotek som betraktas som 
objekt. Subjektspositioner är de positioner utifrån vilka objektet beskrivs och 
definieras – och som styr vad som sägs och kan sägas (Foucault 2012, s. 48; 
Hedemark 2009, s. 32). Utsagorna förs dessutom samman genom strukturer som 
bildar en specifik kontext, i tid och rum. I denna studie innebär det att samtliga 
utsagor framträder i debatter mellan 2016 och 2018. Slutligen kopplas utsagor 
ihop genom vissa gemensamma begrepp vars betydelse diskurser strävar om att 
fastställa. Som diskuterats i ovanstående kapitel har dessa begrepp ingen helt 
fastställd betydelse utan riskerar alltid att omdefinieras i diskursernas kamp om 
mening.  
     Hedemark (2009) gör en tematisering utifrån två begrepp som är centrala 
aspekter av hur folkbibliotek förstås i de diskurser hon identifierar i sitt material. 
Begreppet verksamhet utgör de olika sätt enligt vilka utsagor ger uttryck åt och 
förhåller sig till det konkreta och praktiska biblioteksarbetet, medan begreppet roll 
består i de olika legitimeringsargument för folkbibliotekets existens, liksom 
utsagor som ger uttryck åt folkbibliotekets betydelse och uppdrag i ett vidare 
samhällsperspektiv (Hedemark 2009, s. 33). I och med att vår studie, i likhet med 
Hedemarks avhandling, ämnar undersöka folkbiblioteksdiskurser – och eftersom 
att begreppen (roll och verksamhet) markerar olika aspekter av diskurserna kring 
objektet folkbibliotek – så kommer vi utgå från dessa i analysen. Genom att 
undersöka hur utsagor förhåller sig till diskursiva formationer i materialet och utgå 
från Hedemarks begrepp så blir det möjligt att synliggöra, inte bara hur diskurser 
kämpar mot att befästa sina specifika betydelser hos folkbibliotek, utan att se hur 
olika diskurser verkar på samma område, går in i och överlappar varandra. Således 
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kan den diskursiva formationen fylla det tomrum som aktualiseras hos 
diskursteorin: Nämligen det att olika utsagor, tillhörande olika diskurser kan ge 
uttryck åt samma innebörder hos begrepp/tecken då de lyder under samma struktur 
(Foucault 2012, s. 103).  
     Den arkeologiska ansatsen riktar sitt fokus mot konflikter och kontroll- 
mekanismer som strävar efter att vidmakthålla diskurser (Hedemark 2009, s. 33). 
För denna ansats är begreppet makt centralt i och med att kunskap och makt utgör 
faktorer som är nära förbundna till varandra   ‒  detta på grund av att vissa utsagor 
får större legitimitet, anses vara mer ‘sanna’, än andra beroende på hur auktoritet 
fördelas mellan objekt- och subjektspositioner  ‒  en insikt som är avgörande för 
analysen av debatterna och vilka som har tolkningsföreträde och möjlighet att 
fylla begrepp som folkbibliotek, biblioteksbesökare och bibliotekarie med 
betydelse.  
     Makt är något som fördelas mellan subjektspositioner, något som inte går att 
reducera till “ett förtryck från ovan”, utfört av vissa grupper  ‒  istället är makt 
något som kan utövas av alla var som helst (Hedemark 2009, s. 34). Makten 
betraktas dessutom inte enbart som förtryckande utan också som produktiv i och 
med att den skapar och organiserar den sociala världen genom specifika processer 
och gör den betydelsefull för oss. Således framhäver makt det tvetydiga i vår 
sociala verklighet: I och med att kunskapen om våra handlingar, grupp-
tillhörigheter och identiteter konstrueras och organiseras på bestämda sätt genom 
makt, så kan dessa – genom att konstrueras på andra sätt – bli och vara annorlunda 
(Foucault 1993, s. 7; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 45).  
     Ett begrepp som är centralt för hur makt accepteras och internaliseras i det 
sociala är sanningsregim. Sanningsregimer är de beskrivningar av omvärlden som 
diskurser låser fast och som vi på så vis uppfattar som sanna. Dessa regimer 
upprätthålls genom att diskurser formar utestängningsprocedurer som syftar till 
att bevara entydighet hos diskurserna. Sådana procedurer tar sig bland annat 
uttryck som regler och förbud som kontrollerar sociala praktiker och tal – genom 
att somliga praktiker och uttalanden förbjuds och regleras hos vissa sociala 
grupper (Foucault 1993, s. 7). Utestängning sker även genom att diskurser 
distanserar sig från det som avviker från och utmanar diskurser – i relation till de 
debatter som är underlag för den här studien kan vi se hur specifika 
användarkategorier målas ut som problematiska för folkbibliotekets verksamhet. 
Vad som betraktas som sant och som rättmätig kunskap av omvärlden styrs 
dessutom av en uppdelning mellan det sanna och det falska – sanningen framträder 
som självklar och god och genom vår vilja att definiera något som sant så utesluts 
andra alternativ som falska (Foucault 1993, s. 7; Hedemark 2009, s. 34).   
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3.5 Subjekt och subjektspositioner 
Subjektets relation till diskursen är central för diskursanalysen och kommer vara 
det även i vår analys  ‒  frågor om vem som får tala och vad som får sägas är något 
som undersöks i denna relation med hjälp av begreppet subjektsposition. Den 
foucaultska definitionen av subjekt tar avstånd från tanken om subjektet som en 
autonom enhet, frikopplat kulturella konventioner. Subjektet har en föränderlig 
karaktär, skapas av och inom diskursen och kan således inte befinna sig utanför 
den. Laclau och Mouffe (2008) betraktar den mänskliga identiteten som en 
diskursivt konstruerad subjektsposition. Ett sådant förhållningssätt synliggör att 
mänskliga identiteter inte besitter någon enhetlig eller ursprunglig essens utan 
konstrueras inom diskursen och i relation till de subjektspositioner den erbjuder  ‒  
alltså genom diskursiva praktiker och i relation till andra subjekt (Laclau & 
Mouffe 2008, s. 173-174). På så vis kan inte ett subjekt (eller en individ) befinna 
sig utanför diskurser  ‒  i och med att diskurser omfattar såväl vår förståelse av 
verkligheten som sociala praktiker.  
     Med subjektspositioner åsyftas de olika utrymmen som är möjliga inom 
diskurser. Begreppet tar fokus från individen och lokaliserar istället de roller som 
olika grupper placeras i, i relation till diskurser. En individs utsaga står inte som 
enbart representant för individen denne talar istället utifrån en specifik position, 
förankrad inom diskursen och representerar således en större grupp ‒  
bibliotekarie, journalist, biblioteksbesökare, författare. I analysen betraktas dessa 
kategorier som subjektspositioner som konstrueras diskursivt genom att de 
relateras till, och skiljer sig från varandra. 
     De relationer som skapas mellan de olika subjektspositionerna ger uttryck åt 
olika maktdimensioner ‒ i och med att en part är mer dominant än en annan 
(Hedemark 2009, s. 36). Denna ordning kan förklaras med Halls förståelse för att 
mening skapas enligt binära oppositionspar och där den ena parten har ett högre 
värde än den andra: Man/Kvinna, Svart/Vit, Homo/Hetero. Förståelsen för det ena 
skapas genom att den är en negation av den andra  ‒  en man är allt det som en 
kvinna inte är o.s.v. ‒ enligt samma princip som att diskurser konstrueras i 
förhållande till det som de skiljer sig från, det diskursiva fältet. Således är de olika 
subjektspositionerna inte fixerade, i och med att en subjektsposition är en 
diskursiv position så är den också delaktig i diskursernas obestämbarhet (Hall 
2013, s. 232; Laclau & Mouffe 2008, s. 172). Halls teorier om binära 
oppositionspar är centrala för analysen av hur olika subjekt positioneras inom 
diskurserna i materialet. 
     Denna polarisering är viktig i förståelsen för hur sociala grupper konstrueras 
genom att vissa egenskaper framhävs och andra utesluts, något som går i led med 
tanken om att ingenting existerar utanför diskursen, utanför språket ‒ det är först 
när en grupp uttrycks i ord som den existerar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 
s. 52). Vem som har möjlighet att göra uttalanden om gruppen är således 
avgörande för hur denna utformas och uppfattas liksom individers möjligheter till 
agens och tillförlitlighet  ‒  detta är en central del i analysen och undersöks genom 
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fokus på vem det är som talar och vem som blir omtalad och därigenom 
objektifieras. Positionen uttalare påverkar i hög utsträckning utformningen av 
diskursen i och med att den producerar utsagor, liksom att dess utsagor tillskrivs 
hög legitimitet inom diskursen, positionen som omtalad är å andra sidan 
objektifierande och genom att studera den går att se hur diskursen konstruerar 
olika subjekt (Hedemark 2009, s. 37). Dessa begrepp används i analysen för att 
undersöka relationer mellan olika subjektspositioner och diskurserna i materialet. 
     Winther Jørgensen och Phillips beskriver hur positioners ojämlika tillträde till 
diskurser även får konsekvenser för vad vi uppfattar som sant i och med att vissa 
aktörer får status som experter, genom att deras uttalanden ses som sanna, medan 
andra positioneras som “vanliga människor” vars uttalanden är att betrakta som 
åsikter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 135).  
      I analysen undersöks hur olika aktörer positioneras på olika sätt i diskurserna 
och hur positionerna påverkar deras möjlighet till agens, liksom vem som har 
möjlighet att uttala sig om folkbibliotek och vilka uttalanden som, till följd av det, 
kategoriseras som sanna. Dessutom analyseras subjektspositioner och hur de 
placeras i grupper genom att distansera sig från det som av diskursen upplevs som 
“det Andra”, det vill säga det avvikande (Pickering 2001, s. 52-56). När en grupp 
representeras synliggörs en större samhällskontext  ‒  i och med att gruppen 
utmärker sig genom differentiering  ‒  utifrån dessa förutsättningar framhävs såväl 
attityder i samhället som inom biblioteksvärlden genom analysen av de olika 
aktörerna på biblioteket. 

 
 

3.6 Folkbiblioteksdiskurser 

Det sätt på vilket vi använder begreppet diskurs i studien går i led med Halls 
definition. En diskurs kan enligt honom betraktas som en samling idéer, bilder 
och praktiker som föreskriver vissa sätt att tala om, och forma kunskap kring en 
specifik fråga, sociala praktiker och händelser (Hall 1997, s. 6). Denna definition 
är nära såväl Foucaults som Laclau och Mouffes sätt att använda begreppet, bland 
annat då de betraktar diskurser som något som styr både tal och sociala handlingar. 
För att forma en brygga mellan diskursanalytisk forskning och folkbiblioteks-
forskning kommer vi i analysen dessutom använda oss av ett antal folkbiblioteks-
diskurser som utarbetats av Hedemark (2009). Dessa folkbiblioteksdiskurser6 
betraktar vi som centrala verktyg för att analysera hur föreställningar om 
folkbibliotek tagit form i media tidigare, liksom huruvida dessa fortfarande går att 
betrakta som rådande diskurser. De diskurser som framträder i vårt material går 
att betrakta som folkbiblioteksdiskurser men är aldrig isolerade i sig själva utan 
ingår i, och utmanas av andra omgivande diskurser med andra utgångspunkter än 

                                                
6 Begreppet folkbiblioteksdiskurs definierar vi i led med Halls definition av diskurs, nämligen som 
en samling praktiker och idéer som föreskriver vissa sätt att tala om, och forma kunskap om just 
folkbibliotek. 
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just folkbibliotek. Vi finner det däremot relevant att, med hjälp av Hedemarks 
diskurser, undersöka hur dagens samtal om folkbibliotek relaterar till tidigare 
debatter och diskurser om folkbibliotek. 
      Hedemarks diskurser är dessutom centrala för analysen av de debatter som 
ligger till grund för vår uppsats då vi uppmärksammat att utsagor från hennes 
diskurser visar upp likheter med utsagor i vårt material. Den bokliga diskursen har 
ett övergripande inflytande och innefattar utsagor som förespråkar att litterära 
aktiviteter som läsfrämjande och bokförmedling dominerar bibliotekets 
verksamhet. I diskursen betonas bibliotekets legitimitet genom dess roll som 
bevarare av nationens kulturella och historiska minnen vars ändamål är att fostra 
och bilda användarna genom att få dem att välja god (skön)litteratur av hög 
kvalitet framför den kommersiella, massproducerade litteraturen (Hedemark 
2009, s. 149-151). I opposition till den bokliga diskursen placerar sig den 
informationsförmedlande diskursen som utformas kring argument om att 
biblioteksverksamheten inte enbart ska hantera böcker ‒ den primära uppgiften är 
istället att förmedla information i bred bemärkelse (Ibid.). Diskursen präglas av 
en tro på ny teknologi, ett välkomnande av olika medieformer och förändring hos 
bibliotekets verksamhet. Förändring utmärker också allaktivitetsdiskursen som 
uttrycks genom en bred syn på de aktiviteter som biblioteket ska bedriva  ‒  
utåtriktade och olika former av kulturella verksamheter anses ha stor betydelse för 
att inta en aktiv roll i utvecklingen av det demokratiska samhället (Ibid., s. 
51;152). Genom att jämföra och relatera de utsagor som framträder i vårt material 
med Hedemarks tre diskurser ämnar vi nå fördjupad kunskap om de diskurser som 
framträder i dagens debatter, liksom de diskursiva premisser som bidragit till att 
forma dem. Dessutom är det av intresse att undersöka huruvida de fortfarande gör 
sig gällande i dagens samtal om folkbibliotek liksom huruvida de förskjutits till 
förmån för andra diskurser.  
   
 

3.7 Media och debattens materialitet 
Under denna rubrik redogör vi för hur vi betraktar och (i viss mån) angriper vårt 
empiriska material. Dessutom redovisas tankar och begrepp som härrör ur media- 
och journalistikforskningen och som vi anser vara centrala för studiet av hur 
folkbiblioteksdiskurser konstrueras i en medial kontext.  
     Det empiriska material som ligger till grund för den här studien består av 
utsagor, dessa utsagor är förankrade i en specifik kontext (närmare bestämt 
media) som i sin tur kan påverka hur utsagor utformas, liksom vilka som har 
möjlighet att tala. Således är kunskapen om medias materialitet  ‒ det vill säga 
de förutsättningar och logiker som påverkar vad som sägs, hur det sägs och vilka 
som har möjlighet att tala  ‒  viktig i analysen av det empiriska materialet.  
      I led med ett diskursanalytisk angreppssätt betraktas media i studien som 
uppsättningar språkliga praktiker som bidrar till att konstruera den verklighet vi 
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bebor och de sätt enligt vilka vi uppfattar den. Sådana verklighetsbeskrivningar 
är inte att betrakta som neutrala återspeglingar av verkligheten sådan som den är. 
Snarare bidrar media till att sätta dagordningen – genom redaktionella processer 
som (ur)val av vissa röster, kontexter och perspektiv ‒ och påverkar vad och hur 
olika samhällsfrågor och problem omtalas och bemöts (Engström 2008, s. 41 och 
Strömbäck 2004, s. 32). På så vis upplevs vissa samhällsfrågor vara mer centrala 
än andra genom att somliga frågor och aspekter av samhällsproblem betonas mer 
‒  något som påverkar människors sätt att tänka på, och uppfatta sin omgivning 
(Engström 2008, s. 43). Tanken om att journalister, genom en rad processer, 
bidrar till att forma allmänhetens inställning till specifika samhällsfrågor är 
central för analysen av vårt material, inte minst i förhållande till hur olika subjekt 
har makt att formulera frågor om folkbibliotek och på så vis skapa förutsättningar 
för de samtal som sedan förs.  
     Media kan följaktligen betraktas som förankrad i en materiell praktik, som ett 
instrument genom vilket olika diskurser formuleras och på så vis skapar den 
materiella praktik, som media utgör, vissa förutsättningar för hur diskurserna 
konstrueras. Vårt empiriska material förhåller sig dessutom (i stor utsträckning) 
till en särskild genre i och med att den största delen av utsagorna förmedlas i 
debatter. Den definition av debatt som vi använder oss av i den här studien 
betraktar debatter som en samling utsagor som ingår i ett större menings-
sammanhang, inom vilket olika ståndpunkter förmedlas om en specifik fråga. 
Debatterna har följaktligen ingen tydlig början eller slut ‒  även om en del av 
dem inletts plötsligt av specifika händelser  ‒  utan de diskurser som framkommer 
i debatterna har kopplingar till andra diskurser som inte har lika tydliga 
avgränsningar (Kroon, 2001 s. 35). Debattgenren upprättar, precis som i den 
generella beskrivningen av media, en rad villkor för det sätt på vilket diskurserna 
blir synliga i materialet. I enlighet med Hedemark betraktar vi utsagorna, så som 
de förekommer i materialet, som beståndsdelar i diskurserna medan formen 
(debatten) utgör de villkor enligt vilka diskurserna förmedlas (Hedemark, 2009 
s. 41). Till exempel kan debatten som genre medföra att diskurser blir extra 
synliga ‒ i och med att debattens sätt att förmedla meningsskiljaktigheter om en 
specifik fråga framhäver utsagornas skillnader och var diskurserna antagonistiskt 
kolliderar. De motsättningar som synliggörs i analysen av materialet kan 
därigenom antas förstärkas av den materialitet som debatten utgör. Vi menar 
däremot att sådana materiella villkor är diskursiva och bidrar till att konstruera 
såväl de diskurser om folkbibliotek som kommer till uttryck i det empiriska 
materialet, som allmänhetens föreställningar om folkbibliotek. 

 
 

3.8 Metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt 
Som tidigare nämnt går diskursanalys inte att frikoppla en socialkonstruktivistisk 
teoriram, följaktligen har det här kapitlet haft ett tydligt fokus på just teori. Teorin 
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är en del av metoden och det sätt på vilket vi angriper vårt studiematerial ‒ vi 
kommer analysera hur begreppet folkbibliotek fylls med betydelse i debatterna 
genom de olika språkliga och sociala processer som beskrivits ovan. Detta med 
utgångspunkt i att texterna bidrar till att konstruera bilden av folkbibliotek snarare 
än att förmedla statiska sanningar om dess verksamhet och roller, liksom de olika 
aktörer som framträder i materialet. Några konkreta analysmodeller erbjuder 
sällan diskursteorin men för att ge en kortfattad beskrivning av vårt 
tillvägagångssätt går att säga att vi studerar de utsagor om folkbibliotek som 
förekommer i materialet och dekonstruerar det sammanfattande intrycket av 
dessa. 
     Vi kommer således läsa artiklarna noga och flera gånger, stanna upp vid ord 
och passager som förekommer i samband med folkbibliotek för att avslöja de 
språkliga ‘luckor’ och underliggande strukturer som kan synliggöra de diskursiva 
premisser enligt vilka bilden av folkbiblioteket visualiseras och får mening. 
Dessutom kommer vi, baserat på materialet, identifiera olika diskurser som strider 
om att låsa fast betydelser om folkbibliotek och dess aktörer på så vis att de 
upplevs som det ‘sanna’ och de enda möjliga beskrivningarna av folkbibliotek. 
Diskurserna identifieras genom att vi synliggör olika flytande signifikanter, då 
dessa är extra utsatta för diskursernas kamp om betydelser kan de ses som 
indikatorer på diskursordningar. De flytande signifikanterna lokaliseras i 
materialet genom att vi stannar upp vid de ord som är återkommande i 
beskrivningar av folkbibliotek, för att på så vis nå kunskap om diskursernas 
utformning. Att identifiera centrala begrepp som återkommer i utsagorna, och 
därigenom synliggöra de diskurser som framträder, är således ett första steg i 
analysen. Nästa steg handlar om att undersöka de subjektspositioner som formar 
diskurserna, närmare bestämt vilka som har möjlighet att fylla objektet 
folkbibliotek med betydelse och därmed formar diskurserna, liksom vilka som 
omtalas och intar en position som objekt. I denna del av analysen ringas 
diskurserna in slutgiltigt (liksom den beskrivning de förmedlar av folkbiblioteket) 
då föreställningar om folkbiblioteket är avhängigt föreställningar om dess aktörer. 
     För att få en så samstämmig analys som möjligt har de båda uppsatsförfattarna 
läst samtliga artiklar i det empiriska materialet. Detta har varit ett sätt att 
tillsammans lokalisera olika centrala begrepp i debatterna och tillsammans 
formulera uppsatsens problem och frågeställningar. För att genomföra en så 
djupgående analys som möjligt har materialet sedan delats upp utefter de skilda 
debatterna, detta då vi anser att empirins storlek i kombination med vår 
analysmetod kräver ett stort fokus och fördjupning. För att främja koherens och 
samstämmighet i analysen har vi regelbundet kommenterat och diskuterat 
varandras analyser. 
Debatterna, som ligger till grund för studien, betraktas som bidragande till 
konstruktioner av såväl folkbibliotekets verksamhet som olika besökskategorier 
och bibliotekarier ‒ genom att de lyfter fram somliga verklighetsbeskrivningar 
och väljer bort andra, något som leder till att vissa synsätt blir mer framträdande 
än andra (Hedemark 2009, s. 16). Här bör tilläggas att debatterna inte ensamma 



 

31 

konstruerar folkbiblioteket och våra föreställningar om det. Politiken, 
professionen och vetenskapen är exempel på andra diskursiva praktiker som 
konstruerar folkbiblioteket och vår kunskap om det. Studien gör således en 
avgränsning till att undersöka hur diskurser om folkbibliotek framträder i en 
specifik domän, nämligen media. Med detta inte sagt att de diskurser som 
förekommer där inte gör sig gällande inom andra domäner ‒ såsom hos politiken, 
professionen, vetenskapen etc. ‒ utan samma diskurser kan göra sig gällande och 
överlappa varandra inom olika områden (detta är något som däremot inte kommer 
beröras i den här studien). 
     Enligt det socialkonstruktivistiska angreppssättet intar inte forskaren någon 
privilegierad position i förhållande till diskursen enligt vilken den ur ett 
utifrånperspektiv kan analysera diskursen och dess tendenser. Precis som 
debatterna är en del av konstruktionen av folkbibliotek och dess subjekt, så bidrar 
den här uppsatsen till konstruktionen och kunskapsproduktionen av folk-
biblioteket: genom att vara ännu en röst bland många andra som har något att säga 
om folkbibliotek. Följande är de folkbiblioteksdiskurser som förekommer i 
uppsatsen är inte något som redan finns definierat i verkligheten utan något som 
vi i denna uppsats bidrar till att konstruera (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 
137). 
     Det finns således ingen färdigställd empiri som väntar på oss för att 
undersökas, utan när ord och passager lyfts fram i uttalandena så görs detta inte i 
enlighet med att alla uttalanden har samma värde. Uppsatsens empiriska urval är 
snarast att betraktas som en konstruktion, det finns inga på förhand givna gränser 
för materialet som undersöks utan dessa gränser dras utifrån det ämne och de 
frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. De uttalanden som ägnas 
uppmärksamhet i analysen är således uttalanden som har något att säga om 
folkbibliotek.  

 
 

3.8.1 Ett socialkonstruktionistiskt kunskapsanspråk 
Vår studie utgår från en socialkonstruktionistisk beskrivning av hur verkligheten 
och sanning uppfattas. Centralt för ett socialkonstruktionistiskt synsätt är att det 
inte finns någon objektiv eller neutral kunskap. Vårt sätt att beskriva och formulera 
problem och därifrån lösningar påverkas av vilken diskurs vi befinner oss i. Därför 
är resultatet av vår studie även det något som bör betraktas utifrån den diskurs vi 
befinner oss i, och inte som någon objektiv sanning om de debatter vi studerat. Det 
betyder inte att vår studie är meningslös eller utan substans. Diskursanalysens 
verktyg hjälper oss studera de maktförhållanden som kommer till uttryck i 
debatterna och genom att vi sätter ljus på dessa kan rannsakan och förändring ske 
för mer rättvisa förhållanden i samhället allmänhet och folkbiblioteket i synnerhet. 
Därför är diskursanalysen med sitt dekonstruktivistiska anspråk och maktfokus 
den relevanta teorin och metoden för oss att studera materialet på. Vi har således 
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valt bort innehållsanalyser som förutsätter en mer positivistisk syn på att språket 
kan representera verkligheten på ett neutralt sätt.  
     Vi befinner oss med den ena foten i den bibliotek- och informations-
vetenskapliga forskningen och med den andra foten i den praktiska biblioteks-
verksamheten ‒ i och med att vi arbetar regelbundet på två välbesökta folk-
bibliotek samtidigt som vi har studerat på heltid på bibliotekshögskolan i Borås. 
Vårt tillträde till dessa kontexter kan medföra att vi har förutfattade meningar om, 
och själva hyser olika föreställningar om vad ett bibliotek är och bör vara, detta i 
och med att vi själva redan är del av och medverkar i diskurser om folkbiblioteket. 
Vår medvetenhet om att vi verkar inom sådana diskurser, och att det är omöjligt 
för oss att helt ställa oss utanför den, gör att vi kan ha en ambition att förhålla oss 
så distanserade till materialet, och de utsagor som manifesteras där, som möjligt. 
Genom att regelbundet referera till tidigare forskning och ta avstamp i det 
teoretiska ramverk som presenteras ovan, är vår förhoppning att inta ett distanserat 
förhållande till materialet. Vi skall heller inte låta vår uppfattning om de olika 
debatterna skymma de strukturer som ger sig tillkänna där. Vi är också medvetna 
om, och vill understryka för läsaren att vår studie kan förmedla en sanning bland 
många och att vår ambition inte är att komma med alla svar utan att synliggöra 
strukturer som kan lyftas för diskussion. Således är den här studien bidragande i 
konstruktionen av olika folkbiblioteksdiskurser, vår förhoppning är däremot att 
vårt bidrag till samtalen om folkbibliotek ska medföra en nyansering och 
problematisering av de föreställningar om folkbibliotek så som de figurerar i 
media idag. 
     För att vår studie enkelt ska gå att följa med i och för att få ett så distanserat 
förhållande till vårt material som möjligt kommer vi att ha ambitionen att vara så 
transparenta som möjligt i vårt tillvägagångssätt. Vi kommer också ständigt 
använda oss av teorin som verktyg för analys (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 
s. 154).  
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4 Material 
 
 
Denna uppsats är en studie av de debatter som ägt rum i svensk media åren 2016-
2018. Det innebär att det källmaterial som ligger till grund för studiens analysdel 
utgörs av debattartiklar som förts på svenska dags- och kvällstidningar men även 
intervjuer som relaterar till, och i viss mån ingår i debatterna. De debatter som 
ligger till grund för undersökningen har förts inom en rad olika medier, såväl på 
de stora och väletablerade dags- och kvällstidningarnas ledarsidor som i mindre 
och lokala tidningar. I den här studien är vi intresserade av att undersöka offentliga 
samtal som når ut till så många som möjligt, för att på så vis få kunskap om den 
bild av folkbibliotek som når ut till en bred allmänhet. Det är med andra ord en 
nationell folkbiblioteksdiskurs som vi vill undersöka och således riktas fokus mot 
debatter som diskuteras på riksnivå. För detta kan det anses vara centralt att 
avgränsa sig till rikstäckande tidningar men vi har valt att även låta lokala tidningar 
inkluderas i källmaterialet i och med att de frågor som diskuteras i debatterna ofta 
tar avstamp i lokala händelser och relaterar till (och ingår i) de rikstäckande 
debatterna. Med hänsyn till uppsatsens fokus på de offentliga och allmänna 
samtalen om folkbibliotek har vi valt bort medier som placerar sig inom 
professionen, så som Biblioteksbladet och Bibliotek i samhälle. 
    Vidare riktas fokus mot utsagor i skrift och som ägt rum i radio och som enkelt 
transkriberas till text. Däremot har vi valt bort utsagor som tar sig uttryck i tv då 
dessa, genom mediets materialitet, skiljer sig betydligt från utsagor i skrift – i och 
med att det ger uttryck åt en visuell diskurs. Att inkludera debatter och intervjuer 
som tar form i tv hade således förutsatt en visuell analys av bilder, något som vi 
menar inte har samma förutsättningar att besvara studiens frågeställningar 
(Hedemark 2009, s. 44). 
     Ett annat urvalskriterium utgår från Foucaults diskursiva formationer, vilket för 
vår studie innebär att de olika artiklarna (förutom att bestå i utsagor som alla 
hämtas från media) ska kunna relateras till ett gemensamt objekt – folkbibliotek. 
En annan aspekt är att de olika utsagorna som förekommer i materialet ska ge 
uttryck åt relationer mellan diskursiva strukturer och mellan olika 
subjektspositioner. Detta innebär till exempel begränsningar i förhållande till de 
tidsperioder som ringar in de olika debatterna liksom relationer mellan de 
subjektspositioner som förekommer i dem. Slutligen ska artiklarna kunna redogöra 
för några gemensamma begrepp som fungerar strukturerande. I den här studien 
utgörs de övergripande begreppen av två aspekter av objektet (folkbiblioteket) 
som diskuterats flitigt i debatterna – närmare bestämt dess roller och verksamhet 
(Hedemark 2009, s. 44-45). 
     Andra begrepp som har fungerat strukturerande i vår urvalsprocess är sådana 
som varit utmärkande för respektive debatt. För Debatten om inköp och gallring 
har detta resulterat i att källor från mindre och lokala tidningar som inbegriper 
utsagor om begreppen ”Massutmaning”, ”Nya tider” och ”Botkyrka bibliotek” har 
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inkluderats i materialet. Detta då vi menar att dessa källor innefattas i en större och 
rikstäckande debatt om inköp och gallring. Inte sällan har de rikstäckande 
debatterna även ägt rum på lokala tidningar till följd av att olika händelser ägt rum 
på lokala bibliotek, bland annat Debatten om stök visualiserar detta i sina rubriker 
om stängda bibliotek – något som vi menar även det motiverar de lokala 
tidningarna som källmaterial – med restriktioner för att dessa ställer upp på de 
urvalskriterier som rubriceras ovan. 
     Vi begränsar oss till ovanstående debatter liksom intervjuer som utförts i 
samband med debatterna och som anknyter till dem. Detta då vi märkt att andra 
röster än de som hörs i de debatter som äger rum på tidningarnas ledar- och 
debattsidor, i högre grad, kommer till tals i intervjuer. Till exempel är 
bibliotekarier en grupp som i låg utsträckning för sin talan i Debatten om inköp 
och gallring och med anledning av det har vi valt att inkludera intervjuer där de 
uttalar sig om debatten. Dessutom är det inte sällan som uttalanden, som förs i 
intervjuerna, tolkas och kommenteras på ledar- och debattsidorna och olika sidor 
i debatterna får stå till svars för sina utlåtanden i intervjuer. Kroon (2001) 
framhåller att gränser mellan olika mediegenrer är flytande i och med att de kan 
inta olika former och perspektiv samtidigt (Kroon 2001, s. 255). Således kan även 
de intervjuer som utförts i samband med, och som relateras till de olika 
debattinläggen, sägas ingå i de olika debatterna. På så vis anser vi det vara relevant 
att inkludera intervjuer i empirin  ‒  i och med att de relaterar till varandra tematiskt 
och eftersom det erbjuder en större bredd vad gäller olika perspektiv på bibliotek 
(i och med att fler röster kommer till tals). Det bör däremot understrykas att de 
olika formerna ger skilda förutsättningar att tala för den som kommer till tals. 
Bakom svaren i en intervju står alltid en journalist som väljer ut vilka frågor som 
ska besvaras medan ett debattinlägg har en talare som själv kan styra och korrigera 
sina utlåtanden. 

  
 

4.1 Materialinsamling  
För att nå vårt material har vi använt oss av fulltextdatabasen Mediearkivet 
(Retriever Research), en databas som tillgängliggör all offentligt publicerad press 
i norden sedan 1945. I databasen finns möjlighet att begränsa sökningarna genom 
att addera olika filter. De filter som varit aktuella för våra sökningar relaterar till 
tid, i och med att de debatter vi på förhand lokaliserat inleddes 2016 så utesluter 
vi artiklar som publicerats innan 2016-01-01. Den bortre gränsen har dragits vid 
artiklar som publicerats senare än 2018-03-01, denna gränsdragning har utförts 
med hänsyn till att vi påbörjade analysen av materialet vid den tidpunkten och 
således avslutade insamlingen av empirin. Ett annat filter relaterar till artiklar som 
är publicerade i Sverige  ‒  i och med att vår studie begränsar sig till debatter som 
ägt rum i svensk dags- och kvällspress. Att faktagranska eller mäta sanningshalten 
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i debattartiklarna är inte relevant i vår analys då det är spridningen av materialet 
som är det viktiga.  
     Sökningarna utformades genom att kombinera termen “bibliotek” med andra 
söktermer som varit centrala för respektive debatt men också utifrån det ämne och 
de frågeställningar som är aktuella för studien. Vad vi bedömt som centrala 
begrepp för debatterna har baserats på begrepp som varit återkommande och som 
varit de primära fokuset i respektive debatt  ‒  något som bygger på att vi, under 
tidigare studier tagit del av materialet för olika ändamål och således haft en 
förförståelse för dess innehåll. De sökfrågor som relaterar till vad vi anser vara 
centralt för debatterna har till exempel kunnat se ut på följande sätt: “bibliotek* 
stök*”, “bibliotek inköp*”, bibliotek massutmaning, bibliotek bildning, bibliotek 
kunskap*, “rädda biblioteket” och “bibliotek neutral*”. I sökfrågor som relaterar 
till studiens frågeställningar har söktermen bibliotek istället kopplats samman med 
termer som verksamhet och roll*. Begreppet biblioteksdebatt är något som dykt 
upp i samband med samtliga debatter och således har även det fått vara en 
sökfråga. Trunkeringar har använts för att inte utesluta träffar där söktermerna böjs 
på olika sätt. 
     De olika sökträffarna har även inspirerat till nya sökfrågor genom att 
visualisera termer som varit centrala för de olika debatterna. Dessutom har många 
tidningssidor online länkar som relaterar till andra inlägg i debatten, något som 
gjort det möjligt att få en överblick över de inlägg som inlett och fört vidare 
debatterna. Genom att orientera oss bland sådana länkar har vi också fått tillgång 
till andra artiklar än dem våra sökfrågor genererat samt fått bekräftat vilka roller 
de olika inläggen, som sökningarna frambringat, haft. 
     Debatten om stök är den som genererat flest rubriker och det speglar även av 
sig på vårt material. Av de 83 undersökta artiklarna utgörs 38 av Debatten om stök, 
av dessa är 26 publicerade i de stora dags- och kvällstidningarna Svenska 
dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan, Göteborgs-
Posten och SVT Nyheter. Debatten om inköp och gallring består av 33 artiklar med 
en stor spridning bland landets dagstidningar från Norrbottens-Kuriren till 
Blekinge Läns Tidning, de som har publicerat mer än en artikel är Svenska 
dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Göteborgs-Posten. I Debattens 
kölvatten är en samling av 12 artiklar. Även dem med en spridning i landets 
dagstidningar, men Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är de tidningar som 
har publicerat flest av artiklarna.   
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5 Analys 
 
 
Vi har delat in vårt material i tre delar. Det är två större debatter där den ena 
handlar om stök på biblioteken och den andra om inköp och gallring av medier. 
Den tredje delen av vårt material har vi valt att kalla I debatternas kölvatten, i den 
delen ryms texter som handlar om annat än de två större debatterna. Ofta tar de 
texterna avstamp i någon eller båda av debatterna men lyfter sedan fler eller andra 
frågor om folkbiblioteket. Denna uppdelning har vi också hållit oss till i vår analys, 
till en början. Vi undersöker diskurser och subjektspositioner i debatterna separat 
för att sedan jämföra dem i ett fjärde kapitel av analysen.  
 

 

5.1 Plugghästar och bråkstakar  ‒  Debatten om stök 2016-
2018 
Som kapitlet Tidigare forskning påvisat har synen på folkbiblioteket och dess 
verksamhet breddats under 1900-talets andra hälft. Från att folkbiblioteket i början 
av 1900-talet betraktats som en institution som, präglad av ett modernistiskt 
folkbildningsideal med rötter från upplysningstiden, skulle fostra medborgare till 
att bli goda och ansvarstagande medborgare, ett slags litterärt förädlande av den 
ociviliserade arbetar- och underklassen, till att under 1960-talet tillskrivas nya 
roller och uppdrag som riktade fokus bort från en renskalat litteraturorienterad 
verksamhet (Hansson 1998, s. 96;132). Den för 1960-talet nya synen på 
folkbibliotek formades som en kritik mot ett sådant  bildningsideal genom det som 
Hedemark benämner allaktivitetsdiskursen, för vilken bibliotekets verksamhet inte 
begränsas till böcker och läsning utan som istället betonar folkbibliotekets 
funktion som kulturhus, arena för politiska samtal och uppsökande aktiviteter 
(Hedemark 2009, s. 51). 
     Dessa två skilda bilder av vad ett folkbibliotek är och bör vara, uttryckt genom 
en boklig- och en allaktivitetsdiskurs, har visat sig aktualiseras i offentliga samtal 
än idag (se Hedemark, 2009). Under våren 2015 inleddes en debatt om att flera 
bibliotek tvingas hålla stängt på grund av stökiga besökare – till synes ett tragiskt 
resultat av ett folkbibliotek utformat som “’mötesplats’, ’vardagsrum’ eller 
’allaktivitetshus’” (Lindh, 2015, 8 juni). I det följande undersöks hur före-
ställningar om folkbibliotek tar sig uttryck i den debatt som kom att handla om 
stökiga bibliotek, begränsat till de diskussioner som förs mellan åren 2016 och 
2018.  
     Under hösten 2017 händer något som riktar nytt ljus mot förhållandena på 
landets folkbibliotek, fackförbundet DIK ger ut en rapport som hänvisar till ökad 
social oro och ett kulturborgarråd gör ett inlägg i debatten: 
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Ofta är kraven på det tysta biblioteket kryddade med en god portion 
främlingsfientlighet eller en väl tilltagen dos klassförakt. Stöket på biblioteket blir på 
så vis mest ett slagträ mot Den Andre (Mogert, art. 26). 

 
Så lyder de rader som kanske citerats mest i samband med den biblioteksdebatt 
som bröt ut under hösten 2017 och som höjde en rad kritiska röster mot utsagans 
avsändare Roger Mogert. Citatet ger uttryck åt en uppfattning som utmärker den 
sida av debatten som förespråkar ett inkluderande bibliotek till vilket alla är 
villkorslöst välkomna och där verksamheten är avsedd att anpassas efter 
biblioteksbesökares olika behov och aktiviteter. Detta genom att positionera sig 
mot vad som kommit att karaktärisera debattens andra sida som reducerar problem 
om hot, stök och våld till specifika användarkategorier  ‒  ungdomar, hemlösa och 
psykiskt sjuka – och som menar att biblioteket är till för alla på villkor att de 
förhåller sig till dess regler. Dessa två sidor av debatten har vi identifierat som den 
öppna diskursen respektive ordningsdiskursen  ‒  dessa befinner sig i konflikt och 
intar ett antagonistiskt förhållande i och med dess skilda uppfattningar om vad ett 
bibliotek bör vara liksom vilka sociala praktiker som välkomnas i en sådan 
institution. De två diskurserna har inte lika stort utrymme i Debatten om stök. 
Ordningsdiskursen omfattas av 26 artiklar och utgör således majoriteten av de 
artiklar som ingår i debatten medan den öppna diskursen kommer till uttryck i 11 
artiklar. Utöver det förekommer diskurserna i ett reportage där de båda sidor i 
debatten låter sig höras. Således intar ordningsdiskursen en hegemonisk position i 
debatten då dess beskrivningar av folkbiblioteket får mest utrymme och dominerar 
debatten. 
     I det följande genomförs en analys över hur folkbiblioteket konstitueras och 
fylls med betydelse inom de olika diskurserna och därefter studeras debattens olika 
subjektspositioner. 
 
 

5.1.1 Ordningsdiskursen 

För båda diskurser utgör begreppet folkbibliotek en nodalpunkt – det vill säga ett 
privilegierat tecken kring vilket diskurserna ordnar andra tecken för att låsa fast 
dess betydelser. Men det är också en flytande signifikant – ett tecken som de skilda 
diskurserna försöker fylla med skiftande innehåll (Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s. 35). I utsagor inom ordningsdiskursen beskrivs hur biblioteken åter måste 
”bli just bibliotek” (Neuding, art. 12). Diskursens utsagor vittnar om ett folk-
biblioteket under förvandling som blivit till en allmän värmestuga, en ungdoms-
gård, en mötesplats och ett socialkontor. Det lider av en ”nationell epidemi” av 
stök och har blivit till otrygga platser för såväl personal som användare (Expressen 
Ledare, art. 14). Utmärkande för ordningsdiskursens utsagor om folkbiblioteket 
är att biblioteket blivit något det inte borde vara. Således ger utsagorna uttryck åt 
en motsättning – folkbibliotekets betydelse definieras i förhållande till det som 
avviker från vad ett folkbibliotek (enligt ordningsdiskursen) borde vara. 
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I ordningsdiskursen förs folkbiblioteket samman med tecken som tystnad, ro, frid, 
kunskap, respekt, biblioteksfrid, ordning ”en plats för lugn och kunskap” med 
”väggar täckta av långa rader av böcker” där en kan förkovra sig eller studera – 
betydelser som beskrivs genom nostalgi: De föreställningar om folkbibliotek som 
rubriceras i ordningsdiskursen hänvisar till folkbiblioteksideal som upplevs som 
förgångna och ersatta av nya (se Björnestam, art. 7; Jonlund, art. 20 och Eriksson, 
art. 13). Detta tar sig uttryck i Erikssons utsaga: 

 
Det är alltså där gränsen går? Vid hot mot bibliotekspersonal och att sälja gräs bland 
hyllorna? Inte underligt att den vänligt hyschande bibliotekarien som fick klassens bråkstakar 
att foga sig känns som ett minne blott (Eriksson, art. 13).  

 
I citatet aktualiseras föreställningen om ett folkbibliotek i förändring – den lugna 
och rofyllda plats som biblioteket en gång var har ersatts av respektlöshet riktad 
mot bibliotekarier och illegal verksamhet. 
     Folkbiblioteket, så som det skildras i ordningsdiskursens utsagor, är hotat av 
såväl den ökande sociala oron, och det påtalade stök som tar sig in på biblioteket 
(något som aktualiseras i Erikssons utsaga) liksom i utformningen av nya roller 
för folkbiblioteket. Ordningsdiskursen etablerar sig genom att utesluta betydelser 
av folkbibliotek som ställs i motsättning till bilden av biblioteket som en lugn plats 
till för kunskap och litterära praktiker, tecken som ”lugn”, ”ordning” och 
”kunskap” fastställs som moment och upplevs som de enda möjliga beskriv-
ningarna av folkbibliotek. Således formas diskursen i negation till vad som finns 
utanför den (det s.k. diskursiva fältet) som i det här fallet utgörs av såväl 
definitioner av verksamheten (vardagsrum, värmestugor och öppna mötesplatser), 
som sociala handlingar som inte hör hemma på biblioteken – knarkhandel, stök 
och bråk (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33-34). ”Stök” och ”bråk” fylls 
inom diskursen med olika betydelser och kan innebära såväl våld och 
personangrepp som att ”hänga i soffor”, att använda ”biblioteket som ungdoms-
gård” och inte vara där för böckerna (se Neuding, art. 30). 
     Utsagor i ordningsdiskursen visar upp likheter med den bokliga diskurs som 
Hedemark lokaliserar i sin studie. Detta manifesteras i utsagor som refererar till 
boken och läsningens värde. Cecilia Brink, kommunpolitiker för moderaterna i 
Stockholms stad, framhåller att folkbibliotek ska ”vara trygga platser för läsning 
och studier” – en utsaga som samspelar med den bokliga diskursens betoning på 
böcker och bildning (Brink, art. 10). Den bokliga diskursen genomsyras av ett 
bildningsideal som härstammar från det tidiga 1900-talets syn på folkbildning, för 
vilken under- och arbetarklassen skulle bildas genom att ta del av den (av 
borgerligheten) ansedda skönlitteraturen. På det här planet skiljer sig ordnings-
diskursen från den bokliga diskursen då den lyfter fram litterära genrer som 
traditionellt sett kategoriseras som populärlitteratur och tillskrivs lågt kulturellt 
värde. Detta tydliggörs i Ismails utsaga där folkbiblioteket beskrivs som en plats 
att plöja sig igenom enorma mängder av fantasylitteratur (se Ismail, art. 19). 
Däremot menar vi att det starka fokuset på böcker, läsning och studier trots det 
gör att utsagor i ordningsdiskursen visar upp beröringspunkter med den bokliga 
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diskursen. Folkbiblioteket ”ska vara en trygg och välkomnande plats för läs-
törstiga människor. Oavsett om de bara vill läsa lokaltidningen, hitta en ny 
spännande roman eller lösa skoluppgifter i fred” (Ismail, art. 19). Den bokliga 
diskursen kommer till uttryck i utsagor där läsning och studier premieras. 
     Som tidigare nämnt förstärks betydelser hos diskursen genom det som den 
utesluter, något som även blir tydligt i utsagor om böcker och läsning. Detta 
genom att aktiviteter som läsning och studier omöjliggörs av att verksamheten 
frånsäger sig tystnadskrav och blir en “öppen mötesplats” och “ungdomsgård” – 
något som leder till oönskade beteenden hos besökare som ”skrämmer [...] bort 
dem som går till biblioteket för att låna böcker” (Phil, art. 34). Detta förstärks 
genom tecken som får betydelse för möjligheten att tillägna sig litteratur och 
studier: ‘tystnad’, ‘lugn’, ‘trygghet’ och ‘ordning’. Dessa begrepp är centrala för 
ordningsdiskursens föreställningar om vad ett folkbibliotek bör vara, och 
betraktas som förutsättningar för att biblioteket ska kunna ägna sig åt vad det är 
till för – nämligen att främja kunskap och läsning. Detta genom att tecknen 
‘läsning’, ‘kunskap’, ‘tystnad’ etc. fixeras och relateras till varandra och tecknet 
folkbibliotek (som är en nodalpunkt). Dessa relationer betraktas följaktligen som 
de enda möjliga och som statiska betydelser av vad ett folkbibliotek är – ett 
folkbibliotek är en tyst och rofylld plats för studier och läsning. Således utgör 
ovanstående tecken element som tillfälligt fixerats som moment och som 
tillsammans skapar en diskurs – som utesluter andra möjliga betydelser som 
tecknen kan ha och andra tänkbara sätt som de kan relatera till varandra på – 
genom en s.k. utestägningsmekanism (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33). 
Sådan fixering är alltid tillfällig i och med att tecknens betydelse alltid hade 
kunnat vara annorlunda, det vill säga; momenten är alltid potentiella element i och 
med att de entydiga definitionerna av dem alltid hotas av de betydelser som 
diskursen förskjuter till det diskursiva fältet (Ibid., s. 34). Det diskursiva fältet 
(alla möjliga betydelser som diskursen utesluter) demonstrerar att tecknen är 
mångtydiga, att de lika gärna kunnat ha en helt annan betydelse och andra 
relationer till varandra. Medan det diskursiva fältet snarast är att betrakta som en 
generell beskrivning av begrepp som befinner sig utanför diskursen så ringar 
begreppet diskursiv formation in hur olika diskurser sinsemellan strider om att 
fylla tecknen med betydelse på ett och samma område. Detta visualiseras i 
Debatten om stök genom att ordningsdiskursen definieras i motsättning till den 
öppna diskursen. 

 
  

5.1.2 Den öppna diskursen 

I Debatten  om stök kommer den öppna diskursen till uttryck i utsagor som 
förespråkar nya roller hos folkbiblioteket som inte förutses vara en plats för enbart 
läsning  ‒  eller ett “bokens mausoleum”  ‒  utan som likväl fungerar som ett 
vardagsrum och en mötesplats (se Mogert, art. 26). Således visar utsagor i den 
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öppna diskursen upp likheter med de utsagor som ingår i det Hedemark kallar 
allaktivitetsdiskursen, inte minst då biblioteket tycks ha en betydande roll för 
“demokratin och det öppna samhället” – något som även karaktäriserar 
Hedemarks diskurs (Mogert, art. 26; se även Troberg, art. 38). Journalisten Martin 
Aagård beskriver hur alla bibliotek inte är platser ”där total tystnad bör råda 
eftersom alla närvarande försöker plugga till nästa tenta”, istället har ”[d]agens 
bibliotek en uppsjö funktioner. Att husera stökiga barn är en. Att förse 
medborgarna med andra upplevelser än just böcker är en annan” (Aagård, art. 1). 
Till skillnad från utsagor i ordningsdiskursen ger citaten uttryck åt en bild av 
folkbiblioteket som inte nödvändigtvis en tyst plats, enbart tillägnad litteratur och 
studier utan som kan erbjuda andra upplevelser än litteraturorienterade. Även 
Mogerts utsaga i ett replikerande inlägg ger uttryck åt en sådan föreställning: 
  

Lugn och ro är en av bibliotekens viktigaste funktioner men jag tycker inte att bibliotekens 
enda syfte är att vara tysta rum. Jag är emot våldet utan att för den sakens skull vara tvungen 
att predika största möjliga tystnad (Mogert, art. 27). 

  
Utmärkande för utsagor i den öppna diskursen (och som visualiseras i Mogerts 
utsaga ovan) är att tecken som ”tystnad”, ”ordning” och ”ro” inte står i motsättning 
till att folkbiblioteket kan ha andra syften än att främja läsning och kunskap – 
något som kännetecknar ordningsdiskursen – istället beskrivs ”att husera stökiga 
barn” som en funktion bland andra (se Aagård, art. 1). I ordningsdiskursen 
framställs (som tidigare nämnt) tecknen tystnad, ordning och trygghet (etc.) som 
förutsättningar för att biblioteken ska kunna leva upp till dess viktigaste roll, det 
vill säga att främja läsning och kunskap. I den öppna diskursen tillskrivs 
folkbiblioteket fler funktioner, som kanske till och med kräver ett ”kreativt sorl” 
och således tillskrivs tecken som tystnad och lugn inget privilegierat värde på det 
sätt de gör i ordningsdiskursen (Nilsson, art. 33). Tecknen tystnad, lugn, ro och 
ordning relateras till nodalpunkten folkbibliotek och formuleras som egenskaper 
(betydelser) hos ett sådant. Men genom att andra tecken, såsom kreativa sorl, 
”vardagsrum” och ”öppna mötesplatser”, också relateras till folkbiblioteket (och 
formar betydelsen av det) så möjliggörs andra betydelser hos folkbiblioteket och 
dess verksamhet än att vara just ”tysta rum” till för läsning. På så vis kan den 
öppna diskursen sägas ha en mer öppen inställning till vad för typ av verksamhet 
folkbiblioteket ska utgöra (i och med att den inkluderar fler aktiviteter och 
beteenden), till skillnad från ordningsdiskursen som definierar böcker och läsning 
som den primära verksamheten. 
     I utsagor hos den öppna diskursen definieras inte folkbibliotek i motsättning 
till en ökad social oro, stök och högljuddhet (tecken som i ordningsdiskursen stod 
i konflikt med folkbibliotekets verksamhet) detta i och med att de ger uttryck åt 
biblioteket som något som ska vara öppet och “till för alla” (se Roberts, art. 35). 
Det betyder däremot inte att sådana faktorer inte formuleras som problem. Men 
istället för att tecken som våld, stök och social oro reduceras till specifika 
användargrupper med besöksförbud som lösning (vilket är utmärkande för 
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ordningsdiskursen) formuleras utsagor som beskriver stöket, våldet och den 
sociala oron som delar av en större samhällsstruktur – som samhällsproblem 
snarare än något som enbart rör biblioteket. Något som gör sig gällande i Sara 
Roberts, vice ordförande för fackförbundet DIK, utsaga: 
  

Hat, hot och våld på våra bibliotek ska tas på allvar. Då krävs det att ordningsproblemen 
ses som de samhällsproblem de är, inte något enskilt problem för biblioteken. Svaret på 
ordningsproblemen är inte portning [...] Missbrukare, stökiga gäng och psykiskt sjuka 
befinner sig på biblioteken för att de inte har någon annanstans att vara (Roberts, art. 35). 

  
Genom att belysa problem om våld, stök och hot som ett samhällsproblem istället 
för problem som förorsakats av specifika användargrupper och förändringar hos 
biblioteket så distanserar sig utsagan från utsagor hos ordningsdiskursen. Medan 
utsagor i ordningsdiskursen använder sig av tecken som ”stök” och ”högljuddhet” 
för att beskriva hotet mot folkbiblioteket så formulerar utsagor i den öppna 
diskursen snarare vad det är som innefattar tecknet ”stök”. Således görs en 
åtskillnad mellan handlingar som direkt strider mot lagen (våld, droghandel) och 
till exempel ”högljuddhet” och ”stökiga barn”.   
     Folkbiblioteket beskrivs i den öppna diskursen genom tecken som 
”kostnadsfri”, ”demokratisk” ”öppen mötesplats” som erbjuder en ”uppsjö 
funktioner” och som är ”öppna och till för alla” och dessa teckens betydelse 
förstärks i motsättning till det som utsagorna belyser som ett samhällsproblem (se 
Aagård, art. 1; Eggert, art. 11; Roberts, art. 35 och Troberg, art. 38). 
     I den öppna diskursen artikuleras och förstärks föreställningar om folk-
bibliotekets identitet i förhållande till det större samhällsproblem som gör sig 
gällande i citatet ovan. Detta kommer även till uttryck i Anna Trobergs, 
förbundsordförande på DIK, uttalande där biblioteket beskrivs som en extra 
positiv kraft för ”människor som resten av samhället givit upp hoppet för” (se 
Troberg, art. 38). På så vis kan även utsagor i den öppna diskursen i viss mån 
sägas konstruera folkbiblioteket i motsättning till element som faller under 
rubriken stök, men istället för att betrakta stöket som orsakat av individer och 
verksamhetsförändring (och propagera för exkludering) så förstärks beskriv-
ningen av folkbiblioteket som en öppen och demokratisk institution. Detta i och 
med att utsagorna, istället för att föra samman stöket med specifika grupper, 
hänvisar till konsekvenser av ”ett samhälle som blivit allt hårdare” och lyfter fram 
biblioteket som en ”plats för de som inte har någon annanstans att ta vägen” (se 
Roberts, art. 35).  
     Den öppna diskursen konstruerar alltså folkbibliotekets betydelse i förhållande 
till ett föreställt samhällsproblem som beskrivs som orsakat av nedskärningar i 
den offentliga sektorn, något som gör sig gällande i Eggerts utsaga: ”Det är klart 
att i ett samhälle med ökade klyftor så måste offentliga platser ha bättre resurser 
och inte sämre. Ett förändrat samhälle kräver också förändrade bibliotek” (Eggert, 
art. 11). I utsagan synliggörs hur utomstående strukturer (här i termer av ökade 
sociala orättvisor) får konsekvenser för vad ett bibliotek ska vara. Detta tydliggörs 
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i Eggerts och Trobergs utsagor inom vilka föreställningar om vad folkbibliotekets 
roller bör innefatta kontrasteras mot den påtalat ökade sociala oron: 

  
Bibliotekarier ska inte behöva vara fritidspedagoger när fritidsgården stängs, eller vårdare 
när den psykiska vården inte räcker till. Bråk ska hanteras av polis eller väktare, inte av 
barnbibliotekarien (Roberts, art. 35). 

  
[...] idag [är folkbibliotek] inte främst en plats för skönlitteratur utan ett ställe dit folk går 
för att få bibliotekariers hjälp med att kopiera papper, skriva ut semesterbilder och 
flygbiljetter (Eggert, art. 11). 

  
Utsagorna uttrycker att bibliotekarier tar på sig roller som inte anses innefatta den 
primära biblioteksverksamheten. I och med att dessa roller formuleras som 
konsekvenser att ett växande samhällsproblem så förstärks föreställningen om 
folkbibliotekets demokratiska funktion och roll som välgörare i ett samhälle på 
fall. I utsagorna förekommer föreställningar om folkbiblioteket som ger uttryck åt 
folkbiblioteket som ett slags reststation. En reststation som, genom att vara den 
sista utposten för samhällets bortglömda, manifesterar sin öppenhet genom att ta 
på sig roller som egentligen inte är avsedda för biblioteket. Roberts uttalande visar 
upp likheter med ordningsdiskursens misstro riktad mot en verksamhet som 
utformas som socialkontor, fritidsgård eller vardagsrum  ‒ genom att påtala att 
sådana uppgifter inte är en del av bibliotekariers yrkesroll. Vad som däremot 
skiljer Roberts utsaga från ordningsdiskursen tar sig uttryck i den öppna 
diskursens sätt att formulera problem om stök och det växande ansvaret hos 
biblioteket. Nämligen att hänvisa dem till ett övergripande samhällsproblem och 
bristande resurser, liksom att förespråka villkorslös inkludering  ‒ istället för att 
reducera problem till specifika användargrupper eller en förändringsivrande 
profession.   
     I den öppna diskursen har tecknen – öppenhet, demokratisk, kreativa platser, 
allas möjligheter, öppna och till för alla, öppen mötesplats, utveckling, och 
upplevelser – fixerats och blivit till moment, det vill säga att de är meningsbärande 
för förståelsen för vad ett folkbibliotek är och bör vara, inom diskursen (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 33). Precis som för andra diskurser konstituerar sig 
den öppna diskursen i förhållande till det som den utesluter – det diskursiva fältet. 
Som vi i det här kapitlet uppmärksammat konstituerar sig den öppna diskursen i 
motsättning till ordningsdiskursens exkluderande utsagor liksom i förhållande till 
ett växande samhällsproblem. Detta genom att distansera sig från de nya roller 
som det genererar men också genom att dess öppna och demokratiska roller 
förstärks i tal om biblioteket som ”den sista utposten” för människor i behov av 
stöd (se exempelvis Eggert, art. 11; Mogert, art. 26 och 27; Roberts, art. 35 och 
Troberg, art. 38). 
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5.1.3 Diskursiva strider om folkbibliotekets betydelse 

Den öppna diskursen konstitueras i motsättning till ordningsdiskursen – detta 
genom utsagor som betonar tecken som inkludering och öppenhet och 
kontrasteras mot ordningsdiskursens exkluderande förslag om besöksförbud. I den 
öppna diskursen heter det att utestängning ”strider mot hela syftet med dess 
[folkbibliotekets] verksamhet” och förvränger dess ”symbolisk[a] värde för tron 
på det öppna samhället” (Eggerts, art. 11; Roberts, art. 35). 
     Den öppna diskursen och ordningsdiskursen intar ett antagonistiskt förhållande 
till varandra då de båda strider om att fylla tecknet folkbibliotek med den egna 
diskursens specifika innehåll, och etablera sig som den rådande diskursen – detta 
görs bland annat genom att representera skilda verklighetsbeskrivningar av stöket 
på biblioteket. När ordningsdiskursen formulerar utsagor om besöksförbud mot 
användare som uppvisar oönskade beteenden så ser den öppna diskursen 
biblioteket som lösningen på problemen “Bibliotek utgör visserligen ofta en extra 
positiv samhällskraft [...] kanske främst för gruppen stökiga ungdomar” (Troberg, 
art. 38). Genom att erbjuda en rad olika aktiviteter efter allas möjliga behov. I viss 
utsträckning framhåller även utsagor i ordningsdiskursen att biblioteket ska vara 
“till för alla” och att det utöver läs- och kunskapsorienterade verksamheter kan 
fungera som en “öppen mötesplats”. Föreställningen om biblioteket som en öppen 
mötesplats är återkommande i båda diskurserna och således är det möjligt att tala 
om en hegemonisk intervention  ‒  betydelsen av folkbiblioteket som en allmän 
mötesplats har fixerats och överensstämmer hos debattens två sidor som 
antagonistiskt kolliderar. Däremot skiljer sig innebörden hos begreppet åt inom 
de olika diskurserna och den öppna mötesplatsen tycks inom ordningsdiskursen 
vara villkorad. Jonlund skriver att “[...] biblioteken [ska] inte vara allmänna 
värmestugor [...] Brott ska givetvis alltid polisanmälas, men tryggheten på 
biblioteket kan kräva något mer. Upprepade ordningsstörare ska helt enkelt inte 
få komma tillbaka under en tid” (Jonlund, art. 21). Av citatet att tyda så kan 
utestängande åtgärder även berättigas mot handlingar som inte är brott, exakt vad 
för handlingar som åsyftas framkommer inte men att använda biblioteket som 
“värmestuga” betraktas enligt utsagan som ett beteende som avviker från 
biblioteksverksamheten. 
     Läsning har en betydande roll även i den öppna diskursen, läsning som beskrivs 
som en “biljett ut i världen” för “unga killar [...] som kommer från hem där man 
inte läser” (Mogert, art. 26). I utsagan tillskrivs tecknet läsning betydelser som går 
i led med det folkbildningsideal som sedan folkbibliotekets uppkomst genomsyrat 
dess verksamhet, inom vilket just läsning haft en central roll för att bilda folket – 
i det här fallet unga killar. Flera utsagor i den öppna diskursen samspelar även de 
med den bokliga diskursen i och med att böcker och läsning har ett högt värde, 
däremot står dessa (hos den öppna diskursen) inte i motsättning till att biblioteket 
erbjuder andra aktiviteter  ‒  något som kännetecknar den bokliga diskursen. I den 
öppna diskursen betonas folkbibliotekets demokratiska roll och öppenhet genom 
tecknet läsning – detta då läsningen blir ”en väg ut i världen” för personer som 
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vuxit upp i hem utan böcker och läsning betraktas som en lösning på de yttre 
samhällsproblem (om social oro och växande klyftor) och det stök som påtalas.  
     Betydelsen av läsning har således till viss del fixerats och överensstämmer i de 
två stridande diskurserna  ‒  genom att båda lyfter läsningens värde för att bilda 
underprivilegierade grupper i samhället. Emellertid ger ordningsdiskursens 
utsagor om bildning och läsningens goda inverkan på medborgare uttryck åt en 
paradox – då de bygger på en exkludering av de grupper som stökar (genom att 
dessa grupper ställs i motsättning till “bokälskande” besökare och 
“bokslukarungar”) –  något som skiljer sig från den öppna diskursens in-
kluderande utsagor.  Elementet läsning relateras till tecknet folkbibliotek på olika 
sätt i de båda diskurserna för att förmedla olika sanningar om såväl biblioteket 
som det så kallade “stöket på biblioteket”. Detta påvisar tecknens föränderlighet, 
hur olika begrepp och betydelser är i ständig omförhandling även inom diskurser 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 34-35;54). I ordningsdiskursen formuleras 
tecknet läsning som en del av folkbibliotekets primära verksamheter och 
kontrasteras mot, står i konflikt med praktiker som inte premierar just läsning på 
biblioteket. Således berättigas utestängande praktiker mot användargrupper som 
utför praktiker som inte går i led med, och avviker från bibliotekets primära 
verksamhet – läsning och att vara en tyst och rofylld plats (Hedemark 2009, s. 34). 
Sådana praktiker benämns inte sällan i ordningsdiskursen genom tecknet “stök” 
som innefattar såväl illegala verksamheter som hot, våld och trakasserier liksom 
praktiker som inte lever upp till bibliotekets tystnadskrav eller att ”inte använda 
biblioteket för böckerna” (se Neuding, art. 32). Denna breda definition av stök 
bidrar till att praktiker som att “hänga” eller att vara “högljudd” förstärks och 
upplevs som kriminella. I utsagor i den öppna diskursen görs en åtskillnad mellan 
“stök” och illegala verksamheter  ‒  biblioteket är inte nödvändigtvis en plats där 
total tystnad ska råda och således välkomnas även bland andra “stökiga barn” att 
ta del av verksamheten (se Aagård, art. 1).  
      I och med att ordningsdiskursen utgör majoriteten av de artiklar som inräknas 
i Debatten om stök så intar den en dominerande ställning, och de beskrivningar av 
folkbiblioteket som förmedlas inom den, bedöms vara sanna.  En sådan ställning 
leder till att bilden av folkbiblioteket och biblioteksrummet betraktas som 
villkorat  ‒  det vill säga till för alla som beter sig på ett visst sätt som går i led 
med en relativt snäv definition av vad ett folkbibliotek är. Följaktligen förmedlar 
utsagorna i ordningsdiskursen begrepp som ‘tystnad’ och ‘lugn och ro’ som 
förutsättningar för inkludering  ‒  uppgörelser med tysthetsnormen, uttrycks det, 
skrämmer “bort dem som går till biblioteket för att låna böcker” (Jonlund, art. 20). 
På så vis ställs olika besökargrupper mot varandra i ordningsdiskursen  ‒  
“högljudda” besökare som använder biblioteken som värmestuga har en negativ 
inverkan på “bokälskande” besökare som tillägnar sig läsning  ‒  dessa beteenden 
är bidragande till kategoriseringen och konstruktionen av subjektspositionen 
besökare  ‒ något som vi kommer undersöka närmare i nästkommande avsnitt. 
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5.1.4 Subjektspositioner i Debatten om stök 
Foucault beskriver hur alla individer inte har lika stort tillträde till en diskurs i och 
med att somliga subjektspositioner tillskrivs lägre status som talare och till följd 
av det fråntas makten att driva diskursen och fylla den med betydelse – ett slags 
”gallring bland de talande subjekten” (Foucault 1993, s. 26).   
     I Debatten om stök får det som följd att vissa talare har större möjlighet att göra 
uttalanden om folkbiblioteket och dess verksamhet och användare, som betraktas 
som sanna – medan andra uttalanden avfärdas. Hur olika utsagor bemöts och 
tolkas är således förankrat i de subjektspositioner som de olika aktörerna innehar. 
Journalisten Paulina Neuding, vars namn varit återkommande i debatten sedan 
den utlöstes 2015, genomförde 2016 en intervju som åskådliggör de 
subjektspositioner som förekommer i debatten, liksom de sätt på vilka de 
uppträder i den. Genom intervjun görs ett urval där olika röster får komma till tals 
om de faktorer som fått ett bibliotek i Bäckby att minska sina öppettider (se 
Neuding, art. 28). I intervjun uppträder fyra olika subjektspositioner som 
fortsättningsvis får centrala roller i debatten, och som således även har det primära 
fokuset i vår undersökning. Dessa utgörs av: bibliotekarier, politiker, 
biblioteksbesökaren och journalisten – det vill säga Neuding själv som författar 
intervjun. I det följande avsnittet undersöks hur dessa subjektspositioner konst-
rueras och relaterar till varandra inom de olika diskurserna, liksom hur dess olika 
möjligheter att ta del av diskurserna påverkar de bilder av folkbibliotek som 
förekommer i debatten. 

 

5.1.4.1 Journalister 

Majoriteten av artiklar i debatten om stök är författade utifrån subjektspositionen 
journalister – dessa utgörs av såväl debattinlägg som intervjuer. Journalister är 
den subjektsposition som i störst utsträckning uppträder som uttalare i debatten 
om stök – det vill säga att de aktivt bidrar till att formulera olika frågor som sedan 
blir föremål för debatten – genom att skriva och utföra intervjuer och debattinlägg. 
Journalister kan således betraktas som den subjektsposition som har störst 
inflytande över debatten, vilka frågor som lyfts och vilka aktörer som ges tillträde 
till den. Journalisterna kan således sägas inta en institutionell makt i och med att 
de bidrar till att, i skrift, fylla diskurser om folkbibliotek med betydelse.  
     Engström (2008) redogör för hur journalister har inverkan på människors sätt 
att betrakta verkligheten i och med att de – genom olika redaktionella processer 
såsom (ur)val av vissa röster, kontexter och perspektiv – påverkar vad och hur 
olika samhällsfrågor och problem omtalas och bemöts (Engström 2008, s. 41). 
Genom dessa sätt rekonstruerar media olika bilder av verkligheten och sätter dag-
ordningen för de frågor människor tycker är viktiga samhällsfrågor (Strömbäck 
2004, s. 32). Detta blir synligt i materialet framförallt i de intervjuer som 
genomförs av subjektspositionen journalister. I intervjuerna intar journalisterna 
en position där de framstår som osynliga och neutrala medan genren i själva verket 
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sätter gränser för vem som får tala (i och med att journalisten gör ett urval bland 
respondenter), liksom vilka frågor den talande får besvara – och besitter således 
en kontroll över dagordningen. Detta åskådliggörs bland annat i exemplet med 
Neudings intervju ovan, inom vilken flera kritiska röster om stöket på biblioteket 
i Bäckby kommer till tals medan de ”stökandes” (de unga killarnas) perspektiv 
uteblir. Detta visar sig vara en genomgripande trend för debatten då dessa även 
utesluts från resterande artiklar i materialet. Det journalistiska urvalet kring vilka 
som kommer till tals (i såväl intervjuer som i debattinlägg) får således 
konsekvenser för vilka positioner som får utrymme i debatten  ‒  något som i sin 
tur riskerar att vissa frågeställningar och utgångs- punkter utesluts i debatten. 
     Förutom att subjektspositionen journalister påverkar våra uppfattningar av 
verkligheten genom att formulera och lyfta fram olika samhällsfrågor, och välja 
bort andra, så intar den en maktposition. Detta genom att vara en del av en 
sanningsregim i och med att de, genom en ansats att avslöja saker ”så som de är”  
gör anspråk på objektivitet och sanning (Kroon 2001, s. 254). Detta blir tydligt i 
hur den redan påtalade journalisten Paulina Neuding framträder i debatten. 
     Neuding är den journalist som i störst omfattning intar en position som omtalad 
– då hon omnämns av andra skribenter i de olika diskurserna. Inom ordnings-
diskursen betraktas hennes uttalanden som innehavande en hög sanningshalt och 
hennes utsagor om bibliotek runt om i landet används som bevisföring i argument 
om stöket. Detta går i led med föreställningar om att det journalister beskriver är 
sanningar om verkligheten och bortser från att Neuding i sina utsagor om stöket 
på biblioteken har valt att lyfta fram specifika exempel och händelser – istället 
upplevs hennes betraktelser som neutrala återspeglingar av förhållandena på 
landets folkbibliotek. Denna position som omtalad kan betraktas som objekt-
ifierande i den mening att utsagor om Neuding används för andra skribenters 
syften (att föra argument) men i och med att fokus i synnerhet riktas mot hennes 
uttalanden, liksom att hon i egenskap av sin yrkesroll tillskrivs auktoritet så 
undviks en sådan maktobalans mellan talare och omtalad (Hedemark 2009, s. 
122). 
     Vid enstaka artiklar förekommer den journalistiska subjektspositionen redan i 
artikelns titel eller i ingressen: ”Abramowicz: Sveriges öppna rum har kid-
nappats”, ”Paulina Neuding: Porta hotfulla gäng från bibliotek” (se Abramowicz, 
art. 2 och Neuding, art. 32). I exemplen understryks utsagorna som åsikter genom 
att den journalistiska rollen görs synlig – det är journalisten som tycker något – 
och således minskar utsagornas sanningsanspråk något. 
     I den öppna diskursen framkommer en mer pessimistisk bild av journalister 
(även fast subjektspositionen journalister är majoritet även i denna). Detta 
visualiseras i utsagor om att journalister (vars uttalanden i denna studie lokaliseras 
till ordningsdiskursen) drivs av en politiska agenda. I journalisten Anna Hellgrens 
utsaga heter det att ”Skribenter som Paulina Neuding har envist rapporterat om 
saken”, där ”saken” beskrivs som ”biblioteken är under attack från våldsamma 
förortsgäng vars kulturella koder föranleder dem att trakassera personal och 
besökare” (Hellgren, art. 17). Vidare beskrivs de som ”bibliotekens 
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självutnämnda högerriddare” och konservativa debattörer” (se Aagård, art. 1; 
Hellgren, art. 17 och Mogert, art. 26). Genom att tillskriva journalister politiska 
epitet så problematiseras den objektivitet som beskrivs ovan i och med att 
subjektspositionen journalister får en annan innebörd än att enbart beskriva 
sanningen om stöket på biblioteket. Något som utmärker positionen journalister 
är att de har möjlighet att besvara sådan kritik (till skillnad från till exempel 
subjektspositionen besökare) och således kan sanningshalten i journalisters 
utsagor upprätthållas. Journalister förekommer i såväl den öppna diskursen som i 
ordningsdiskursen. I ordningsdiskursen står subjektspositionen som majoritet 
vilket leder till att det är journalister som i stor utsträckning formar och dominerar 
diskursen och således konstruerar såväl bilden av folkbiblioteket som dess 
besökare och verksamhet. 
     De premisser, enligt vilka subjektspositionen journalister förekommer i det 
insamlade materialet, kan i stor utsträckning sägas ha påverkat vilka 
subjektspositioner som överhuvudtaget kan ta plats i debatten liksom vilka 
positioner dessa tillskrivs (som talare eller som omtalade). I det kommande 
avsnittet undersöks dessa positioner närmare. 

 

5.1.4.2 Besökare 
I Debatten om stök tillägnas subjektpositionen besökare stor uppmärksamhet och 
det framförallt som omtalad. De olika utsagorna struktureras kring frågan om vem 
det är som stökar liksom vilka som har rätt att vistas på biblioteket. Till viss del 
förekommer även subjektspositionen som talare och då i journalisters och andra 
skribenters beskrivningar av sig själva som biblioteksbesökare. Eriksson 
beskriver hur hon “minns barndomens inträde i bibliotekets värld, det andaktsfulla 
i att kliva in i ett rum där tiden och tempot var något väsentligt annorlunda” och 
för Mogert blev “biblioteken och böckerna biljetten ut från Hagsätra” (Eriksson, 
art. 13 och Mogert, art. 26). Genom utsagorna belyses subjektets möjlighet att 
identifiera sig på olika sätt i olika sammanhang i och med att det kan besitta olika 
identiteter i enlighet med de diskurser det ingår i (Winther Jørgensen & Phillips 
1999, s. 51). Förutom att vara skribenter i en journalistisk diskurs är utsagans 
författare biblioteksbesökare i en annan diskurs  ‒  dessa utsagor fungerar följande 
som vittnesmål och kan ses som en strategi för att höja sanningshalten i sina 
påstående om folkbiblioteket. Trots det är diskursernas positionering av 
biblioteksbesökare snarast att betrakta som marginaliserade i och med att de som 
omtalade nekas inträde i debatten. 
     Subjektspositionen besökare struktureras kring nodalpunkten folkbibliotek och 
de sociala praktiker som betraktas som giltiga på ett sådant. Utmärkande är att 
somliga beteenden kategoriseras som giltiga medan andra kategoriseras som 
ogiltiga – och det sätt på vilket olika beteenden och sociala praktiker tolkas är 
förbundet med de två diskursernas sätt att identifiera folkbiblioteket. Praktiker 
som anses vara ogiltiga, eller oaccepterade, benämns i debatten genom tecknet 
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’stök’. Tecknet ’stök’ är ett knuttecken, det vill säga ett tomt tecken, utan egentlig 
betydelse men som fylls med mening genom att sättas i förbindelse med andra 
tecken (Winther Jørgensen & Pedersen 1999, s. 58). Tecknet stök förs samman 
med olagliga praktiker såsom våld, hot och skadegörelse men kan även betyda att 
‘inte använda biblioteket för böcker’, ‘att vara högljudd’ och ‘att uppträda i grupp’  
‒  denna sammansvärjning av lagliga respektive olagliga praktiker medför en 
kriminalisering av subjekt som även inte begått något brott. I och med att ‘att 
stöka’ kan kopplas till såväl våld som ‘att vara högljudd’. 
     Följaktligen inordnas subjektspositionen biblioteksbesökare i kategorierna ’de 
som sköter sig’ och  ’de som stökar’ och utsagor om dem kommer att handla om 
vem som är välkommen och vem som inte är välkommen att ta del av biblioteket. 
Gemensamt för hur kategorin ‘de som stökar’ konstrueras i diskurserna är att de 
förhåller sig till aspekter om ålder och klass  ‒  “det handlar i regel om ungdoms-
gäng, och problemen dominerar i och i anslutning till utanförskapsområden” 
(Neuding, art. 31).  
     I den öppna diskursen skildras subjektspositionen genom inkludering. Subjekt-
positionen besökare beskrivs i dess utsagor som ’alla’– utmärkande är också att 
besökaren inte sällan formuleras genom ett ’vi’. Besökaren är också ”människor i 
samhällets marginal – människor med missbruksproblematik, psykisk sjukdom 
och annan social utsatthet”, dessutom är de ’stökiga ungdomar’ och ’unga killar’ 
(Troberg, art. 38). Kännetecknande för den öppna diskursen är den villkorslösa 
inkluderingen som medför att även de kategorier människor som som anses ge 
upphov till stöket inkluderas i verksamheten, något som går i led med diskursens 
bild av folkbiblioteket som en plats för skilda behov och aktiviteter: 

  
De ska hålla oss med en bredd av litteratur och ge oss vägar till nya läsupplevelser, oavsett 
vilka vi är och vad vi har för behov, oavsett vår ålder, funktionsvariation, yrke eller 
klasstillhörighet (Mogert, art. 27). 

  
Inkluderingen möjliggörs genom att utsagorna formulerar andra lösningar än 
portning och exkludering, till exempel ”stöd från chefer [och] tydliga 
handlingsplaner” betraktas som en, att ta ”bort alla mjuka möbler så det blir 
tristare att bara hänga” är en annan (Roberts, art. 35; Nilsson, art. 33). I den öppna 
diskursens inkluderande utsagor om subjektspositionen besökare förstärks 
folkbibliotekets demokratiska roll. Eggert Kraft beskriver biblioteket som “[en] 
plats där man kan utmanas, ifrågasätta, hitta sig själv och bli något annat, utveckla 
sig själv och och i förlängningen också utveckla samhället” (Eggert Kraft, art. 11). 
Tron på att att biblioteket, genom besökarnas delaktighet, ska bidra till 
samhällsutveckling är något som utmärker den öppna diskursens beskrivningar av 
subjektspositionen. 
     Tecknet ’att hänga’ är något som återkommer i ordningsdiskursen och tillskrivs 
en negativ innebörd i och med att praktiken anses strida mot folkbibliotekets 
premierade syssla: läsning. Följaktligen får tecknet betydelse genom att de 
tillskrivs vissa specifika subjekt. Inom ordningsdiskursen struktureras giltiga 
praktiker kring tecknet läsning som fått en betydande roll för diskursens definition 
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av folkbiblioteket. Ogiltiga praktiker definieras således i motsättning till (bland 
andra) tecknet läsning och förs samman med specifika besöksgrupper som anses 
bidra till stöket:  ’stökiga ungdomsgäng’, ’stökiga killar’, ’fjortisar’, fridstörare’, 
’bråkstakar’ och ’öldrickare’ (se exempelvis art. Björnestam, art. 7; Ehn, art. 12 
och Jonlund, art. 20 och 21). Således konstrueras subjektspositionen genom att de 
tillskrivs olika tecken (som nämns ovan) och sociala praktiker som skiljer sig från 
den primära biblioteksverksamheten  ‒  så som den ser ut enligt ordnings-
diskursen. Vidare utmärker sig subjektspositionen besökare av att den får mening 
i motsättning till andra subjektspositioner i debatten – däribland bibliotekarier. 
Brinck beskriver i en intervju att ”problemet är att människor kommer dit [till 
biblioteket] och ockuperar biblioteksytan på ett sätt som är farligt för dem som 
jobbar där” (Bouvin, art. 8). Den bild som i utsagan målas upp av besökaren 
förstärks av dess krigsretorik – besökaren är någon som inkräktar på biblioteket, 
biblioteket som i sin tur betraktas som ockuperad av ett yttre hot. Utsagan målar 
upp en bild av besökaren som förövare och bibliotekarien som offer. Detta 
förhållande gör sig också gällande för subjektspositionens åtskilda grupper 
’besökare som sköter sig’ och ’besökare som stökar’ som separeras och får mening 
i motsättning till varandra. ’Småbarnsföräldrar och äldre’, ’bokslukarungar’ och 
’medborgare’ blir till offer under ’mobbarnas’, ’bråkstakarnas’ och 
‘ungdomsgängens’ våld (se Birgersson, art. 5 och Ehn, art. 12). 
     Å ena sidan är besökaren ett barn, en småbarnsförälder, ett mobboffer, en 
plugghäst och en bokälskande bokslukare hos vilka det vrider sig i magen när det 
där “gänget” kommer in  ‒  de unga killarna, de rastlösa, stökande, bråkstakarna 
och kriminella mobbarna som “använder biblioteket som ungdomsgård” 
(Neuding, art. 10, se även Ehn, art. 12). Den kategori besökare som stökar 
konstrueras således såväl genom att kopplas samman med specifika tecken (‘unga 
killar’, ‘kriminella’, ‘gäng’) liksom genom att de tillskrivs sociala praktiker och 
betraktas som ett hot mot såväl andra besökare och bibliotekarier  ‒  liksom till 
följd av det, mot folkbiblioteket.  
     Tuominen (2005) synliggör hur biblioteksprofessionen genomsyras av normer 
kring informationssökande som något som förutsätter individualitet, att den 
informationssökande processen förväntas pågå i ensamhet och utgå från ‘individens 
inre värld’  ‒ något som omöjliggör att informationspraktiker kan förekomma i 
grupp (Tuominen 1997, s. 356). På så vis får tecknet “gäng” en negativ innebörd i 
diskursen och det att vara i grupp ställs i motsättning till praktiker som handlar om 
att tillgodose sig information  ‒  att uppträda i gäng blir synonymt med att inte 
använda bibliotekets tjänster på det sätt som förväntas i ordningsdiskursen  ‒  att 
söka och tillskansa sig litteratur.  
     Ordningsdiskursens sätt att konstruera subjektspositionen biblioteksbesökare i 
motsättning till varandra går i led med Halls teorier om hur diskursiva makt-
dimensioner kommer till uttryck genom binära oppositionspar (Hall 1997, s. 235). 
Genom åtskillnaden mellan ‘stökiga’ och ‘skötsamma’, ‘ungdomar‘ och ‘barn och 
‘äldre’, ‘gäng’ och ‘individer’ synliggörs tankar om hur ett folkbibliotek bör vara 
och hur besökare förväntas uppföra sig i ett sådant. Ordningsdiskursens likheter 
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med den bokliga diskursen kommer till uttryck i hur stökiga besökares handlingar 
avfärdas (bland annat) för att de inte använder biblioteket för att tillskansa sig 
läsning och böcker  ‒  eller som det heter att biblioteken: “missbrukas [...] av 
människor som inte är där för böcker” (Neuding, art. 32). Inom ordningsdiskursen 
premieras handlingar som kopplas till läsning och handlingar som avviker från 
praktiker som riktar sig mot läsning betraktas som “det Andra”  ‒  det som hotar 
och avviker från diskursen. 
     Att handlingar kategoriseras som “det Andra” kan förstås genom en ute-
stägningsmekanism som upprätthåller regler om vem som kan tala och vad de får 
tala om, och reproducerar en uppdelning mellan acceptabelt/oacceptabelt, 
normalt/avvikande (Bergström & Boréus 2012, s. 382). I utsagorna framställs 
stökiga besökares handlingar som “det Andra” ‒  i och med att dess handlingar 
avviker från de som premieras i ordningsdiskursen, att de i utsagorna framställs 
som ett ‘De’ (de Andra) i motsättning till ett ‘Vi’  ‒  ‘Vi’ som använder biblioteket 
för läsning (Hedemark 2009, s. 34). Detta förstärks av att de besökare som anses 
stå för stöket inte representeras som subjekt i diskursens utsagor och således intar 
en position som omtalad. Positionen som omtalad medför en objektifiering i och 
med att dessa tillskrivs innebörder från någon (eller några) som intar en position 
som talare och som har makt att fylla kategorin (‘besökare som stökar’) med 
betydelse (Ibid., s. 37). Det sätt på vilket besökare gestaltas i ordningsdiskursen 
inrymmer således en maktobalans i och med den polarisering som innefattar ett ‘Vi’ 
(som sköter oss) och ett ‘De’ (som trakasserar) och ger en förenklad (till synes) 
statisk bild av ungdomar som förövare. ‘Vi:et’ utgörs i det här fallet av olika 
besökskategorier (äldre, barn, småbarnsföräldrar, plugghästar etc.) men också av de 
skribenter (journalister och politiker) som beskriver sig själva som besökare  ‒  
något som förstärker polariseringen. ‘De’, alltså de som stökar beskrivs nästan 
uteslutande som ‘ungdomar’, och mer specifikt unga killar, i ordningsdiskursen (se 
exempelvis Abramowicz, art. 1; Ehn, art. 13 och Neuding, art. 29, 30, 31 och 32). 
I led med att handlingar och grupper ses som avvikande i en diskurs ‒ något som 
utmärker ordningsdiskursens utsagor om ‘de som stökar’ genom den polarisering 
som beskrivs ovan ‒ så legitimeras vissa sociala praktiker mot dem (Liberalerna i 
Stockholm förespråkar besöksförbud av besökare som stökar), liksom 
disciplinering och  kontroll av de individer som identifieras som avvikande. 
     Som tidigare nämnt har läsning och litteratur ett högt värde i såväl den öppna 
diskursen som ordningsdiskursen. Mogert beskriver hur biblioteket måste kunna 
vara en plats för “unga killar, sådana som jag en gång var, som kommer från hem 
där man inte läser men som i biblioteken kan finna en biljett ut i världen” (Mogert, 
art. 26). Läsning betraktas som “vägen ut i världen” och lösningen på hur vi ska 
förstå oss själva och omvärlden  ‒ och folkbiblioteket tillskrivs en central roll för 
detta. På så vis rymmer även den öppna diskursen likheter med den bokliga 
diskursen (genom att höja litteraturens värde) och de folkbildningsideal som 
Hansson lyfter fram som en central del av folkbibliotekets identitet under början av 
1900-talet (se Hansson, 1995). Associationerna ger uttryck åt en tankefigur som 
förutsätter att arbetar- och underklassens ungdomar behöver kontroll och 
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disciplinering, liksom att detta på bästa sätt uppnås via kulturen och som på så vis 
tillskriver folkbiblioteket en auktoritär roll som fostrare (Hansson 1995, s. 143). En 
sådan tankefigur undviks delvis i den öppna diskursen genom dess betoning på 
inkludering och demokrati: biblioteken “[...] de måste även nå människor som inte 
är läsvana  ‒  inte bara den litterärt bevandrade medelklassen” (Mogert, art. 8). 
Liksom att dess utsagor förespråkar en bredd av litteratur i olika medieformat  ‒  
“lättlästa böcker, talböcker samt böcker och tidningar på olika språk”  ‒  och således 
tar avstånd från den elitistiska föreställningen om en säregen borgerlig ‘kvalitets-
kultur’ som den enda rätta vägen för att bilda folket, liksom den bokliga diskursens 
hyllning av den tryckta litteraturen (Ibid.). Den öppna diskursen inrymmer, såväl 
som ordningsdiskursen, och trots sin inkluderande inställning, förväntningar på hur 
biblioteksbesökare ska uppträda i förhållande till biblioteket. Utsagor om att 
besökare ska utvecklas och ‘finna vägen ut i världen genom läsning’ genom att ta 
del av biblioteket ger uttryck åt en valfrihet men i praktiken begränsas besökares 
beteenden genom sådana utsagor som trycker på utveckling och aktivitet – något 
som går i led med den traditionella fostrande rollen som tillskrivs folkbiblioteket. 

 

5.1.4.3 Bibliotekarier      

I föregående avsnitt framträder subjektspositionen journalister som en domin-
erande grupp i och med att de förekommer som talare och således har makt att 
formulera olika utgångspunkter i debatten liksom att de, utöver sitt tillträde i 
biblioteksdiskurser, befinner sig i en journalistisk diskurs som i sin tur genererar 
viss makt. Bibliotekarier intar en överordnad position i förhållande till 
subjektspositionen biblioteksbesökare, detta i och med att de i större utsträckning 
förekommer som uttalare i debatten och således bidrar till att konstruera såväl 
bilden av folkbiblioteket som av dess besökare. 
     Bibliotekarier förekommer som aktiva uttalare (i meningen utifrån en position 
där de uppträder som skribenter och själva författar inlägg i debatten) vid sex 
tillfällen i debatten – av dessa tillhandahålls två av ordningsdiskursen och 
resterande placerar sig inom den öppna diskursen. Det bör dock tilläggas att två av 
de subjekt som tillhör den öppna diskursen är fackliga representanter för 
fackförbundet DIK. Utöver detta lämnas bibliotekarier visst utrymme i debatten 
genom intervjuer och reportage. Denna, på sätt och vis,  marginella representation 
av subjektspositionen bibliotekarier – i en debatt som kommit att kretsa kring just 
folkbibliotek – synliggör att andra aktörer getts stort utrymme debatten. Hedemark 
beskriver hur bristen på biblioteksföreträdare i offentliga debatter om bibliotek får 
som konsekvens att institutionella praktiker och värderingar går förlorade 
(Hedemark 2009, s. 121). Detta kan vara en anledning till att debatten i viss mån 
kommit att kretsa kring biblioteksbesökare, liksom hur yttre aktörer såsom polis 
och ordningsvakter ska bära ansvaret för dessa (se exempelvis Jonlund, art. 20). 
Framförallt är det utsagor i ordningsdiskursen som framför sådana ’enkla 
lösningar’ för stöket, medan utsagor i den öppna diskursen i större omfattning 



 

52 

hänvisar till bibliotekets värdegrund. Sara Roberts (vice ordförande i DIK) skriver 
att ”utestänga individer strider mot bibliotekens syfte” vilket tyder på en viss 
förankring i bibliotekets demokratiska uppdrag – och går i led med hur 
bibliotekarier i DIK’s undersökning besvarat frågan om att biblioteket ska vara 
öppna för alla (Roberts, art 35 se även DIK 2018, s. 4). Detta skulle kunna 
betraktas som en indikation på att subjektspositionen bibliotekarier har ett större 
inflytande i den öppna diskursen än i ordningsdiskursen, men så är däremot inte 
fallet. Det finns i Debatten om stök inget givet mönster för hur olika subjekts-
positioner får tillträde till de olika diskurserna utan bibliotekarier, journalister och 
politiker tar plats i de två stridande diskurserna. Med andra ord representeras inte 
bibliotekarier i en specifik diskurs och ger således inte uttryck åt en enhetlig 
beskrivning av folkbiblioteket och professionen. 
     Bibliotekariers position som omtalade utmärker sig inte i samma utsträckning 
som för biblioteksbesökare genom underordning. Det har att göra med att 
bibliotekariers utsagor används som vittnesmål och tillskrivs ett visst värde i och 
med att de – eftersom att de arbetar praktiskt i biblioteksverksamheten – anses veta 
sanningen om tillvaron på folkbiblioteken. Vittnesmålsfunktionen förstärks 
genom att subjektspositionen lyfts fram redan som en del i titeln på två av de 
artiklar som skrivs av bibliotekarier. Dessa artiklar lokaliseras båda till ordnings-
diskursen i och med att de i utsagor lyfter fram de (för diskursen) centrala tecknen 
läsning och tystnad: 
  

[A]lla önskvärda epitet som man tänker sig att ett bibliotek ska ha; väggarna är täckta 
med böcker, det är tjocka ljuddämpande mattor på golven och djupt koncentrerade 
människor sitter och läser (Björnestam, art. 7). 

  
Liksom att utsagorna konstruerar subjektspositionen biblioteksbesökare ’som 
stökar’ i motsättning besökare som ’sköter sig’: 
  

Inga borgerliga debattörer eller hyschande bibliotekarier har någonsin skrämt iväg en 
läshungrande unge. Det har däremot jämnåriga mobbare och hangarounds till kriminella 
gäng (Ehn, art. 12). 

  
Dessa artiklar är de som i störst omfattning citeras och används av andra skribenter 
i debatten. Möjligen kan det förklaras med att de utsagor som framförs i dem 
stämmer överens med den dominerande diskursens (ordningsdiskursens) sätt att 
framställa folkbiblioteket. Således är positionen bibliotekarie villkorad i debatten 
– i och med att bibliotekariers utsagor får varierande utrymme beroende på vilken 
bild av folkbiblioteket och stöket på biblioteket de förmedlar. Detta går i led med 
de utestägningssystem som Foucault beskriver, för vilka vissa subjekt förnekas 
tillträde till diskursen och där andra subjekt producerar diskursen genom att 
kontrollera vilka röster som får höras liksom vad som får sägas (Foucault 1993, s. 
7). Sådan exkludering av perspektiv och röster (som också gör sig gällande för 
subjektspositionen biblioteksbesökare) blir en strategi för att upprätthålla 
ordningsdiskursens dominans. Det sanningsanspråk som positionen bibliotekarier 
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tillskrivs (i egenskap av praktiskt arbetande) blir således något som enbart kommer 
att identifiera de två ovanstående subjektens utsagor – i och med att 
bibliotekarierna Nilsson och Eggert Krafts utsagor inte genererar några 
kommentarer. Tilläggas bör att det görs hänvisningar till Anna Trobergs artikel 
men då är syftet att lyfta den rapport som DIK publicerade 2017, snarare än att 
lyfta hennes utsagor som vittnesmål från en på golvet verksam bibliotekarie. 
     Hedemark framhåller hur utsagor i de debatter hon undersöker ger uttryck åt en 
skepsis gentemot bibliotekarier där såväl bibliotekarier själva, som andra 
subjektspositioner beskriver en bristande kompetens professionen (Hedemark 
2009, s. 86). I Debatten om stök uppdagas en något annorlunda bild av 
bibliotekarien – detta genom den vittnesmålsfunktion som beskrivs ovan, men 
också i utsagor där den ”hyschande bibliotekarien” beskrivs i nostalgiska ordalag 
och blir symbol för ett förlorat biblioteksideal. Therese Erikssons utsaga ”den 
vänligt hyschande bibliotekarien som fick klassens bråkstakar att foga sig känns 
som ett minne blott” ger uttryck åt en romantisk bild av den ’vänliga bibliotek-
arien’ liksom en nostalgi då denna tycks vara helt förlorad. Flera utsagor i 
ordningsdiskursen ger uttryck åt att biblioteksprofessionen, precis som folk-
biblioteket, genomgått en förändring. Den förlorade bibliotekarien som ” inte har 
rätt att hindra besökare från att komma tillbaka” betraktas som en konsekvens av 
ett ”misstag att låta biblioteken fungera som allmän mötesplats” och ”[n]utidens 
trendbegrepp – som öppenhet och transparens – får mycket dåliga konsekvenser 
när de praktiseras på bibliotek” (Neuding, art. 32; Phil, art. 34). Utsagorna ger 
uttryck åt en profession i förändring och där bibliotekariers auktoritet gått förlorad 
i led med att biblioteket intagit nya roller. Detta förtydligas i Phils utsaga: ”Men 
om man accepterar – och till och med inbjuder – människor att använda biblioteket 
som vardagsrum har man öppnat dörren för bråk och stök” (Phil, art. 34). 
     Utmärkande för ordningsdiskursers utsagor om subjektspositionen bibliotek-
arier är att de konstrueras i motsättning till andra subjektspositioner – och det 
framförallt i förhållande till biblioteksbesökare, närmare bestämt de som stökar. 
Bibliotekarier beskrivs i utsagor som ”personal som kan domineras och kuvas” av 
”människor som inte är där för böckerna” (Neuding, art. 30) och blir till offer för 
besökarnas illdåd. Den bild av den ’förlorade bibliotekarien’ som 
ordningsdiskursen målar upp går i led med den roll som Black (2001) identifierar 
hos biblioteket. Han synliggör att biblioteket haft en kontrollerande och 
disciplinerande funktion genom att vara en upprätthållare av ordning och i en 
sådan position, menar han, intar bibliotekarien en roll som övervakare som 
upprättar regler och kontrollerar bibliotekets besökare (Black 2001, s. 74-76). I 
Neudings och ovanståendes utsagor har denna auktoritära och respekterade roll 
ersatts av en position som offer, ett offer för förövarens (besökarens) illdåd. Denna 
offerroll är däremot inte fullständigt negativ i och med att bibliotekarien, precis 
som folkbiblioteket, lyfts fram som något som måste värnas och tas om hand – 
något som skiljer sig från den negativa synen på bibliotekarier i Hedemarks studie. 
Snarare stärks förtroendet för professionen i ordningsdiskursen genom att 
utsagorna skildrar ett yttre hot mot folkbiblioteket som måste bekämpas. 
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Detsamma gäller för den öppna diskursen men inom den konstrueras inte 
subjektspositionen bibliotekarier i förhållande till andra subjektspositioner utan i 
förhållande till det yttre samhällsproblem som beskrivs i utsagor. I den öppna 
diskursen är bibliotekarien snarare ett offer för bristande resurser, för chefers ute-
blivna ansvarstaganden och sociala klyftor och samhällsproblem. Bibliotekarien 
blir i såväl den öppna diskursen som i ordningsdiskursen en symbol för 
bibliotekets goda värden (vilka de än är) som konstrueras i motsättning det som 
hotar diskurserna, ”det Andra”, eller det diskursiva fältet. 
 

5.1.4.4 Politiker 

Subjektspositionen politiker förekommer både som uttalare och omtalade i 
Debatten om stök. Bland de som talar placerar sig de flesta inom 
ordningsdiskursen och det är även i ordningsdiskursen som subjektspositionen 
politiker i störst utsträckning uppträder som omtalade. Detta har att göra med 
kulturborgarrådet Roger Mogerts uttalande i Svenska Dagbladet den 10 oktober 
2017 som genererade en rad repliker från i första hand journalister. 
     Mogerts artikel målar upp en romantisk bild av folkbiblioteket med visioner 
om att biblioteket, genom att vara ett rum för reflektion och kultur, kan ge 
människor ”möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, 
tala och skriva fritt” (Mogert, art. 26). Denna visionära tilltro på folkbibliotekets 
betydelse för demokrati är något som skiljer sig från politikers utsagor om 
bibliotek i Hedemarks studie. Hedemark lokaliserar en negativ syn på biblioteket 
hos politiker i utsagor som präglas av marknadsekonomiska perspektiv och 
lönsamhet (Hedemark 2009, s. 103). Detta gäller inte för Debatten om stök. I 
Debatten om stök är biblioteket något som ska skyddas och värnas. 
Stockholmspolitikern Cecilia Brink (M) beskriver att biblioteket ska vara en 
fristad 
  

Särskilt för de barn och ungdomar som kommer från hem där det inte läses kan biblioteken 
vara en fristad. Just för de barn som har det svårt i skolan, bor trångt där det kan vara svårt 
att koncentrera sig på sina hemläxor eller för de som bara vill slukas upp i en annan värld 
(Brink, art. 10). 

  
Likt de tillfrågade politikerna i Audunsons studie (2001) lyfter Brincks utsaga upp 
bibliotekets värde för att jämna ut klasskillnader – i och med att lyfta fram epitet 
som ’trångboddhet’. I studien visar resultatet att politiker har ett stort förtroende 
för biblioteket som institution något som även utmärker politikers utsagor i 
Debatten om stök (Audunson 2001, s. 219-221). Betoningen på biblioteket som 
’fristad’ framhäver vad som kännetecknar politikers utsagor i ordningsdiskursen – 
nämligen fokuset på trygghet. Och det är den, tryggheten, som Mogert, enligt 
ordningsdiskursen, förringar i sin utsaga om biblioteket. Mogert omtalas i det 
följande som ’fördummande’, som någon som ’förminskar’ de reella ordnings-
problem som landets folkbibliotek drabbats av, och ignorerar såväl bibliotekariers 
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och besökares nödrop som journalisters utlåtanden. Journalisten Erik Helmersson 
skriver att Mogert väljer ”att blåsa strid – inte mot dem som missbrukar bibliotek-
ens omistliga värden utan mot dem som påpekar att dessa värden måste räddas” 
(Helmersson, art. 18). Vilka de som ”missbrukar bibliotekens omistliga värden” 
här förtäljer inte utsagan (möjligen rör det sig om den kategori besökare som vi 
valt att benämna ’de som stökar’) men budskapet är tydligt. Biblioteket är under 
hot och en rad journalister (och politiker) har tagit på sig att föra dess sak. Genom 
den krigsmetaforik som tillskrivs Mogerts utsaga, det att ”blåsa i strid”, 
positioneras Mogert i motsättning till de journalister, bibliotekarier och 
biblioteksbesökare som drabbas av, och uppmärksammat stöket. En sådan 
motsättning förstärks i Ehns utsaga som understryker Mogerts ansvar – i egenskap 
av makthavande politiker. 
  

Jag har svårt att ta in att det jag läser är skrivet av personen med det yttersta ansvaret för 
den verksamhet jag arbetar i. [...] Roger Mogert lever kvar i samma föreställning om att det 
går att förändra verkligheten om man inte talar om den, eller beskriver den så som man 
önskar den såg ut. Vi som går till jobbet varje dag och driver den verksamhet som råkat 
hamna i Mogerts knä vet att det inte fungerar på det sättet. [...] Varför är det så viktigt för 
Stockholms kulturborgarråd att rikta uppmärksamhet bort från uppenbara problem, och 
dem som larmar om dem?  (Ehn, art. 12). 

  
I citatet upprepas tecken som ’kulturborgarråd’ och ’yttersta ansvar’ för att 
understryka att det är Mogert som står ansvarig för de påtalade problemen på 
biblioteken. Ordningsdiskursens utsagor om subjektspositionen politiker – som 
näst intill uteslutande rör utsagor om Mogert – framställer politiker genom 
negativa ordalag. Bibliotekarier och biblioteksbesökare framställs som offer för 
Mogerts ignoranta utspel och uteblivna åtgärder för att lösa problemen om stök, 
och de journalister som värnat bibliotekets trygghet blir till offer för Mogerts 
glåpord (dessa anklagas av kulturrådet för att ge uttryck åt klassförakt och 
främlingsfientlighet, se citat ovan). 
     Hedemark redogör för hur subjektspositionen politiker i debatterna förstärks 
som det  ’onda’ i motsättning till det ’goda’ och synliggör detta som en strategi 
för att avvisa motpartens utsagor och verklighetsbeskrivningar. Motsättningen 
cementeras i Hedemarks material genom att biblioteket ’det goda’ skildras med 
poetiska formuleringar (Hedemark 2009, s. 99). Detta gör sig inte på samma sätt 
gällande i Debatten om stök. Biblioteket framställs däremot uteslutande genom 
positiva epitet och tecken som förs samman med trygghet. Biblioteket beskrivs 
som en ”oas”, ”en fredad zon”, ”en fristad” en ”trygg välkomnande plats” med 
”öppna varma rum” (Björkman, art. 7; Ismail, art. 19; Jonlund, art. 20). Trots att 
ordningsdiskursens utsagor inte utmärker sig genom poetiska porträtt av 
biblioteket så tecknar de en bild av biblioteket som något värdefullt och i behov 
av omsorg och vördnad. Således visar ordningsdiskursen upp likheter med 
Hedemarks studie då de – genom att omtala Mogert som ’fördummande’, ’feg’ 
’ignorant’ och att han förminskar problemen på biblioteket – förmedla en bild av 
honom som ’ond’, i motsättning till det ’goda’ (trygga) biblioteket. En sådan 
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antagonistisk framställning för med sig att ordningsdiskursen och den öppna 
diskursen ter sig oförenliga: Den romantiserade och visionära bild som Mogert 
tecknar av folkbiblioteket (och som helt utesluter problem om stök och behov av 
trygghet) förefaller inom ordningsdiskursen vara helt obegriplig, så länge trygghet 
och ’lugn och ro’ inte premieras. Utmärkande blir följaktligen att journalister och 
politiker i ordningsdiskursen (och till viss del även den öppna diskursen) 
framställs som pålitliga och hederliga medan politiker i den öppna diskursen (läs 
Mogert) betraktas genom missnöje. Detta har möjligen att göra med att stöket på 
biblioteken går att betrakta som en konsekvens av den politik som förts av 
Mogerts parti, Socialdemokraterna, som var makthavande vid tidpunkten då 
Debatten om stök utlöstes – liksom Mogerts egen ovilja att tala om de reella 
problem som debatten belyser. Detta kan också förklara varför politikerna Rasmus 
Jonlund (L) och Cecilia Brinck (M) ägnas mindre uppmärksamhet och uteslutande 
(med undantag från ett tillfälle då det hänvisas till Jonlunds debattinlägg i positiva 
ordalag) förekommer som uttalare i debatten. Missnöjet riktas i debatten mot dem 
som har den politiska makten – i och med att dessa anses ha den slutgiltiga makten 
över biblioteket – bland annat i form av ekonomiskt stöd. En ledare i Expressen 
kritiseras kulturministern Alice Bah Kuhnke för att göra för svaga satsningar på 
biblioteken och därigenom inte ta ”biblioteksstöket på största allvar” (Expressen 
Ledare, art. 14). 
     I den öppna diskursen förekommer politiker som subjektsposition bara i en 
utsaga, och det i en uppmaning om att politiker måste satsa på ökade resurser för 
biblioteken och omkringliggande institutioner som medborgarkontor och 
behandlingshem (se Troberg, art. 38). Att politiker framträder i så liten omfattning 
i den öppna diskursen kan ha att göra med att diskursen i lägre utsträckning 
fokuserar på åtgärder mot stöket och vill verka inkluderande. 
     Subjektspositionen politiker är på intet sätt dominerande i någon av de två 
diskurserna, däremot besitter de en maktposition i och med att de har fritt tillträde 
att göra uttalanden i debatten. Foucault talar om att vissa subjekt anses vara mer 
kvalificerade talare i en diskurs än andra vilket ger dem ett givet utrymme i 
diskursordningen (Foucault 1993, s. 13). Detta speglas i hur politiker positioneras 
i Debatten om stök liksom hur de återkommande riktas uppmärksamhet i 
intervjuer. Positionen som omtalad leder inte till marginalisering (så som beskrevs 
angående subjektspositionen biblioteks- besökare) detta i och med att 
subjektspositionen politiker kan, och förväntas besvara de utsagor i vilka de 
omnämns. 
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5.2 Politisk aktivism eller professionalitet?  ‒  Debatten om 
inköp och gallring 2017  
I februari 2017 beskriver Alice Teodersecu, i en ledartext, hur Maria Halkiewicz, 
politiker inom Liberalerna, mailade Ekerö bibliotek om boken Massutmaning av 
Tino Sanandaji. Hon ville låna boken men den fanns inte i bibliotekskatalogen. Vid 
frågan fick hon som svar att biblioteket inte valt att köpa in boken på grund av 
kvalitetsskäl. I svaret hon fick lutade de också beslutet mot att de inte köper in 
böcker som stödjer rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på 
annat sätt strider mot mänskliga rättigheter (se Teodorescu, art. 67). I och med det 
beskedet blossade en debatt om bibliotekens opartiskhet i inköp och tillhanda-
hållandet av litteratur upp och det kom fram att även Botkyrka bibliotek i Stockholm 
inte köpt in boken på grund av kvalitetsskäl.  
     Det skrevs många debattinlägg om bibliotekens beslut att inte köpa in boken som 
snabbt sålde väldigt bra för att vara utgiven på eget förlag. När debatten svalnat i 
början av juni samma år gjorde journalisten Janne Josefsson ett uttalande i sitt 
program av Sommar i P1 som satte igång debatten igen. Han uttryckte där att ”man 
idag bränner böcker i Sverige” och berättade sedan om hur han hade kontaktat 
Botkyrka bibliotek och fått reda på att boken Pippi i Söderhavet hade gått till 
förbränning när det gallrats ut på grund av olämpliga ord  (Hansson, art. 49). Det 
gav debatten om bibliotekariernas inflytande över beståndet och deras eventuella 
politiska partiskhet nytt bränsle och debatten tog fart igen. Mellan dessa två större 
delar av debatten, rapporterades det att den högerextrema tidningen Nya Tider inte 
hade köpts in, trots önskemål, på Nacka bibliotek. (se Lindkvist, art. 55) som togs 
upp i den senare delen av debatten. Tidigare händelser av gallring av litteratur 
baserat på en bedömning av innehållet i förhållande till värderingar eller 
styrdokument, så som Dieselverkstadens Facebook-omröstning om de skulle gallra 
John Grays ”Män är från Mars, kvinnor är från Venus” samt att Falköpings 
bibliotek hade nekat inköp eller fjärrlån av boken Världsmästarna: när Sverige blev 
mångkulturellt, av pseudonymen Julia Caesar, togs även de upp i en del av 
debattartiklarna för att visa på en tendens. Det sistnämnda ledde också till ett 
uttalande av Justitieombudsmannen att biblioteket hade gjort fel i att neka lån av 
boken. Alla dessa delar av debatten lyfts fram i ett narrativ om bibliotekarier som 
”agerat som politiska aktivister”, och att det ”pågår en ideologisk utrensning i 
tysthet” på biblioteken (Johansson, art. 53). 
      I Debatten om inköp och gallring har vi lokaliserat två diskurser som står i 
konflikt mot varandra, det är diskursen om fri åsiktsbildning och diskursen om 
mänskliga rättigheter. Inom båda diskurserna är begreppet demokrati viktigt, men 
inom diskursen om fri åsiktsbildning innebär det ett bibliotek som tillgängliggör 
medier med alla sorters budskap och som har yttrandefrihet som högsta mål, i 
diskursen om mänskliga rättigheter innebär ett demokratiskt bibliotek en begränsad 
tillgänglighet av material som kränker andra människor eller framhåller en åsikt 
som inte går i linje med alla människors lika värde. Elementet demokrati laddas så 
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med olika, kontrasterande betydelser i de olika diskurserna. Demokrati fungerar 
därmed som en flytande signifikant (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 35).  
     De båda sidorna har inte lika stort utrymme i debatten och därför har vi valt att 
inkludera intervjuer med bibliotekarierna vid de olika biblioteken som stått i fokus 
för att deras perspektiv har kunnat komma fram genom dem. Av de 32 artiklarna är 
17 debattartiklar, varav 5 inte är en del av diskursen om fri åsiktsbildning, 2 press-
meddelanden och 13 intervjuer, där 2 inte är den del av diskursen om mänskliga 
rättigheter. 
 
  

5.2.1 Diskursen om fri åsiktsbildning 
Inom det som vi valt att benämna diskursen om fri åsiktsbildning upprepas 
bibliotekslagens paragraf om just fri åsiktsbildning i många av de olika artiklarna. 
Utsagorna om bibliotekens roll handlar om en plats att tillhandahålla litteratur med 
alla olika åsikter. ”Biblioteket är som bäst när det tillhandahåller litteratur som kan 
utmana våra åsikter och tankar” skriver Bawar Ismail (art. 51) i Gefle Dagblad och 
Anders Gustafsson fyller på den beskrivningen i sin debattartikel 
  

[…] tanken med bibliotek […] är att det återfinns en mängd åsikter och perspektiv 
om samhället – allt från röd revolutionskramande litteratur till nyliberala hyllningar 
till nattväktarstaten – i bibliotekshyllorna (Gustafsson, art. 46). 

  
Att bibliotekens funktion beskrivs på ett sätt som liknar det som Hedemark (2009) 
benämner som en boklig diskurs är inte så konstigt i en debatt som handlar om 
bibliotekens hantering av medier och i synnerhet böcker. Fokuset på bibliotekens 
verksamhet ligger på böckerna som medie och tillhandahållandet av dem det. En 
skillnad från Hedemarks bokliga diskurs är att facklitteratur och tidningar får större 
del i utsagorna i diskursen om fri åsiktsbildning. Anledningen till differensen är 
förmodligen att debatten 2017 främst fokuserar på inköpet av en bok som 
kategoriseras under facklitteratur och att en tidning även finns med i en av de 
mindre situationerna som också tas upp i debatten. Det är endast Magnusson inom 
diskursen om fri åsiktsbildning, som nämner andra verksamheter som biblioteket 
bedriver (Magnusson, art. 61). Men även hon ger utsagor om biblioteket som en 
plats för läsning i stillhet.  
 

Denna bibbla satt jag ofta läste efter skolan, med bruset av en bedagad fontän som 
ljudkuliss. Mest blev det romaner. Men biblioteket prenumererade dessutom på en 
massa spännande utländska tidningar (Magnusson, art. 61). 

  
Biblioteken beskrivs ofta som något utopiskt, vackert eller fantastiskt, inte sällan 
med så kallad anekdotisk bevisföring. Debattörens erfarenhet av folkbiblioteken får 
beskriva den idylliska plats som nu hotas inifrån. 
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Bibliotek har varit en för mig viktig plats under min uppväxt. Här kunde jag i lugn 
och ro plöja mig igenom den enorma mängden av fantasylitteratur. Det var även här 
jag först kom i kontakt med liberala tänkare och filosofer. (Ismail, art. 51) 

  
När idealet om ett bibliotek som verkar för fri åsiktsbildning beskrivs innebär 
begreppet demokrati en stat fri från censur, åsiktsregistrering och andra totalitära 
sätt att begränsa den fria åsiktsbildningen. Bibliotekets samhällsuppdrag beskrivs 
av Anders Gustafsson (art. 46) som något ”fantastiskt liberalt”. Diskusen går i linje 
med en marknadsekonomisk världssyn där individen anses vara rationell och handla 
utifrån sina egna övertygelser och för sin egen vinnings skull. Även individens 
möjlighet och rätt att själv välja och tillgodose dig med den litteratur och de medier 
den vill går i linje med den marknadsekonomiska synen på människan. För att 
individen skall ha möjlighet till det fria valet av av kunskapsintag på biblioteken 
bör därför folkbibliotekens strävan vara att tillgodose alla individers beställningar 
(Jonsson 2003, s. 178). Det som står i kontrast och hotar det beskrivs som 
”tjänstemannaaktivism” och vidare med termer som att det ”för tankarna till 
maoistiska Kina eller nazi-Tyskland” eller ”känns igen från det kommunistiska 
Sovjet” (Nya Wermlands-Tidningen, art 63). Fokuset på individens fria vilja och 
självständighet leder till en uteslutning av att individen skulle kunna ha en 
överindividuell tillhörighet som påverkar hennes val. I utsagor i diskursen om fri 
åsiktsbildning avfärdas identitetspolitik som något som står i konflikt med den 
individfokuserade marknadsekonomiska idén (Jonsson 2003, s. 178-180). 
Identitetspolitik beskrivs som vänsterpolitik som inte är fokuserad på individen utan 
snarare tilldelar människor överindividuella tillhörigheter och hur den politiska 
övertygelsen leder till en totalitär tendens hos bibliotekarierna (se bland annat 
Haage, art. 47). Diskursen om fri åsiktsbildning stänger därmed ute begreppen 
“identitetspolitik” och “bibliotekariens makt över bibliotekets samling” som 
positioneras som antagonismer mot “neutralitet” och “användarnas makt över 
bibliotekets samling”. Konflikten om nodalpunkten folkbiblioteken ställer 
ovanstående begrepp mot varandra och gör dem till antagonismer (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 55). 
     I den senare delen av debatten får styrdokument och policys större utrymme i 
problembeskrivningen. Delvis för att de ansvariga bibliotekarierna i de tidigare 
positionerna har hänvisat till dem när de gjort sitt urval, men också för att Janne 
Josefsson genom sitt sommarprat riktade sin kritik mot Botkyrkas interkulturella 
handlingsplan snarare än mot enskilda bibliotekarier. Han beskrev det som att det 
råder en överideologi som styr Botkyrka kommuns tjänstemän till att agera partiskt. 
Fredrik Haage (art. 47) beskriver handlingsplanen som ”en hoper snömos som bär 
den identitetspolitiska vänsterns alla förtecken”. Policydokumenten och handlings-
planen beskrivs i fler utsagor som “vänster” eller identitetspolitiska (se Hermansson 
art. 50; Johansson, art. 53 och 54 och Nya Wermlands-Tidningen, art 63). Genom 
de utsagor om hotet mot biblioteken exkluderar diskursen om fri åsiktsbildning 
betydelsen av ett demokratiskt folkbibliotek som en verksamhet där policys och 
handlingsplaner med identitetspolitiska förtecken är ett hjälpmedel i besluts-
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processen för inköp och gallring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 33). 
Tecknen “fri åsiktsbildning”, “liberalt” och “neutralt” fixeras tillfälligt till nodal-
punkten folkbibliotek och skapar diskursen om fri åsiktsbildning och tydliggör de 
föreställningar om vad ett folkbibliotek bör vara som finns där.  
  
 

 5.2.2 Diskursen om mänskliga rättigheter 
I konflikt med diskursen om fri åsiktsbildning står det vi valt att kalla diskursen om 
mänskliga rättigheter. I den här diskursen beskrivs den flytande signifikanten 
demokrati som något som måste skyddas från odemokratiska organisationer och 
ideologier. På så sätt strävar diskursen om mänskliga rättigheter att fixera tecknet 
demokrati till en betydelse där medier och utrymme på biblioteket för till exempel 
nazism inte får ges.  
     Begreppet ”policy” är centralt för att beskriva bibliotekets styrning och roll och 
för att motivera avslag från inköpsförslag eller gallring. I diskursen om mänskliga 
rättigheter beskrivs policys som något som skall ”skydda demokratin [och] idén om 
alla människors lika värde” (Eriksson, art. 45) det genom att inte ge plats åt material 
med åsikter som förespråkar ett inskränkande av de mänskliga rättigheterna.   
     Ett annat hot mot demokratin som beskrivs i de senare artiklarna är på-
tryckningar från högerextrema grupper om inköp. De beskrivs som ”ljusskygga 
grupper som hotar bibliotekarier via mejl, telefon och sociala medier” (Arnroth, art. 
40). Förbundsordförande för DIK, bibliotekariernas största fackförbund, säger i en 
intervju om problemet att det ”ytterst [är] ett demokratiproblem när grupper 
försöker påverka inköp efter deras politiska åsikter” (Arnroth, art. 40). Bim 
Eriksson ifrågasätter om Debatten om inköp och gallring verkligen är till 
demokratins fördel och skriver att Ivar Arpi går rasisternas ärenden i ”finrummen” 
hon avslutar sitt debattinlägg med: 
 

[…] i en tid då högerextrema krafter växer runt om i Europa och världen. När 
trollfabriker inte är fiktion utan ett faktum, och när propaganda sprids på löpande 
band. Då kan vi inte låtsas som om nationalism och nazism enbart är åsikter bland 
andra (Eriksson, art. 45).  

  
Den flytande signifikanten ”demokrati” beskrivs här som något som upprätthålls 
genom den grundläggande åsikten om alla människors lika värde. I konflikt med 
demokratin står rasism och extremhögern och material som företräder deras åsikter 
snarare än att inte tillhandahålla den litteraturen på bibliotek. De metoder av hat och 
hot som vissa personer och grupper beskrivs använda för att få igenom sina inköp 
är också ett hot mot demokratin.  
     I diskursen om mänskliga rättigheter tar oron över hat och hot en större plats. 
Debattörerna beskriver bibliotekarierna som offer för hat och hot, i synnerhet från 
det högerextrema hållet. Utsagor ges om de debatterande journalisternas sätt att gå 
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odemokratiska organisationers ärenden i sin iver att främja den fria åsikts-
bildningen.  
 

I början av veckan drog en gapig debatt censur igång, med startskottet på den 
rasistiska hatsajten Nyheter Idag och upplyft i finrummet av Ivar Arpi, ledarskribent 
på Svenska Dagbladet. [...] Detta följdes av att bibliotekschefer i landet hängdes ut 
och hotades. (Eriksson, art. 45) 

 
I ett reportage i Dagens Nyheter framkommer att en bibliotekarie på Ekerö 
bibliotek, ett av de två biblioteken som omtalats mest i den första delen av Debatten 
om inköp och gallring, har sagt upp sig som följd av hot och hat. I samma reportage 
uppges även att en bibliotekarie i Nacka har polisanmält dödshot. I reportage från 
Botkyrka målas samma bild av situationen. “Efter att kommunen nekat 
‘Massutmaning’ fick [bibliotekschefen] order om att undvika kollektivtrafiken. Via 
mejl och Facebook ramlade hatiska kommentarer in.”. Botkyrkas bibliotekschef, 
Anja Dahlstedt, uttrycker också en oro över att biblioteken skall ge vika i sina beslut 
på grund av de yttre påtryckningarna. Hon menar att det är då biblioteken verkligen 
styrs av ideologiska intressen.  
     I september 2017 kommer fackförbundet DIKs arbetsmiljörapport ut där pro-
blemet får större utrymme än i den tidigare rapporten. Där framkommer det att hot 
och hat i anslutning till inköp är ett av de två största problemen relaterade till 
otrygghet för bibliotekarier (Troberg, art. 68). I ett reportage kopplat till den nya 
rapporten gör inköpsansvarig för fysiska medier till Malmö Stadsbibliotek ett 
uttalande. Han menar att det är “grupper från den politiska högerkanten som på 
olika sätt försöker tvinga fram inköp” (Wickberg, art. 70). Att kritiken av 
bibliotekens inköp eller uteblivna inköp har följts av hot och hat återkommer främst 
i intervjuer med bibliotekarier och där intar bibliotekarierna en position av talare 
och bidrar själva med utsagor om sitt arbete och om inköpen.  
 
 

5.2.3 Subjektspositioner i Debatten om inköp och gallring 
Det är samma dag, den 20 februari 2017, som Ivar Arpi skriver en debattartikel och 
Alice Teodorescu en ledartext om Ekerö och Botkyrkas beslut att inte köpa in boken 
Massutmaning. Båda texterna kan ses som ett gemensamt startskott för Debatten 
om inköp och gallring. I texterna figurerar fyra subjektspositioner, bibliotekarierna, 
låntagarna (medborgarna), författarna och journalisterna.  Subjektspositionen lån-
tagare beskrivs inte med några särskilda attribut men det impliceras att alla 
medborgare är potentiella låntagare och bör säga ifrån och hävda sin rätt när 
demokratin hotas av de censurivrande bibliotekarierna. Till skillnad från de andra 
debatterna talas det ingenting om att låntagarna eller andra personer skulle kunna 
hota biblioteket. Låntagarna ses som ordentliga medborgare som bara vill ha 
möjlighet att komma till biblioteket för att läsa och bilda sig.  
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Eftersom debatten tar ny fart under sommaren 2017 får subjektspositionen 
journalister större utrymme. Genom Janne Josefssons uttalande går journalister från 
att vara talare till att även vara omtalade. Från att ha varit en subjektsposition som 
inte varit lika synlig som till exempel bibliotekarierna och författarna tar nu även 
journalister plats och det ges utsagor om dem.  
  

5.2.3.1 Bibliotekarier 

Biblioteken beskrivs som något som måste skyddas från bibliotekariernas sätt att ta 
makten över dem, som Alice Teodorescu uttrycker sig i hennes ledartext i 
Göteborgs Posten ”Det är beklagligt, biblioteken får inte kidnappas av ideologiska 
censurivrare”. 
     Bibliotekarier är ett centralt subjekt för debatten. I diskursen om fri åsikts-
bildning finns flera utsagor om bibliotekarier. Där de ofta beskrivs som oprofession-
ella och att de har handlat efter egna personliga uppfattningar. De beskrivs i flera 
fall som ”tjänstemannaaktivister” men också som okunniga och att de på olika sätt 
beter sig oprofessionellt. 
  

Nyligen lekte en inköpsansvarig statistiker och motiverade sin underlåtenhet att köpa 
in ekonomen Tino Sanandajis bok med att den var baserad på bristfällig statistik 
(Johansson, art. 52). 

 
Fredrik Haage ifrågasätter motiveringen till gallring av Pippi-böckerna på 
Botkyrkas biblioteken då han uppfattade den som ”en helt godtycklig utgångspunkt 
med vilken man kan välja bort vad man vill” och att Botkyrkas motivering till att 
inte köpa in Massutmaning på grund av att den innehöll ”selektiva fakta” var ”en 
lite för fantastisk kompetensprestation av bibliotekets personal”. I de texterna där 
de ansvariga bibliotekarierna, eller bibliotekarier i allmänhet, diskrediteras finns en 
tydlig könskodning i form av att det känslostyrda ses som oprofessionellt och 
opartiskt. Bibliotekarierna beskrivs som drivna av egna känslor istället för att vara 
objektiva och rationella. Det sker en stereotypisering som utgår ifrån den binära 
uppdelningen mellan journalister och bibliotekarier, män och kvinnor samt 
rationalitet och känslostyrd. Där framstår bibliotekarien som “den Andra” och de 
motsatta egenskaperna som journalisten ser sig besitta ges till henne. Genom den 
stereotypisering som journalisterna producerar så målas också en god bibliotekarie 
upp med andra egenskaper som kodas kvinnligt (Pickering 2001, s 63-65;71). Den 
goda bibliotekarien beskrivs som en person som tar hand om samlingen och som 
följer bibliotekslagen skrivning om fri åsiktsbildning i besluten om vad som skall 
köpas in, och då ska hon köpa in allt som efterfrågas (se Ismail, art. 51; Johansson, 
art. 52 och Magnusson, art. 60). De bibliotekarier som har brutit mot idealet 
framställs i de mer negativa beskrivningarna av bibliotekarien och hennes brist på 
professionalitet är återkommande i de utsagorna “Demokratin kommer inte att 
utvecklas så länge vissa lätt upphetsade människor tar sig rätten att avgöra vad andra 
människor har rätt att ta del av” (Persson, art. 64). 
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De bibliotekarier som beskrivs som personer som har tagit medvetna genomtänkta 
beslut beskrivs som aktivister. Det finns många liknande drag hos de aktiva 
bibliotekarierna med den ideologiska övertygelsen i debatten 2017 och 
bibliotekarierna från Bibliotek i Samhälle i debatten om bibliotekens förnyelse i 
början av 1970-talet som Åse Hedemark skriver om i sin avhandling. Där är det 
dock BiS-bibliotekarierna själva som talar om sin politiska övertygelse att 
bibliotekens verksamhet bör vara inriktad på att medvetandegöra användare om 
samhällets ekonomiska villkor, makt och ägandeförhållanden. Deras position som 
talare istället för omtalade gör att deras beskrivning är annorlunda. BiS-
bibliotekarierna har delvis makten över sin positionering själva, till skillnad från 
bibliotekarierna som anklagas för att vara aktivister och där beskrivningarna om 
deras handlingar endast utmålas som något olagligt och till och med farligt.  
     I debatten 2017 beskriver flera av debattörerna inom diskursen om fri 
åsiktsbildning bibliotekarierna som några som vill bilda folket istället för att 
tillhandahålla bildning, i form av böcker, åt folket. Det som debattörerna beskriver 
som bibliotekariernas uppgift kan då knytas till den bokliga diskurs som Hedemark 
och Skouvig båda beskriver i sina avhandlingar. Bibliotekarierna bör vara neutrala 
tjänstemän som tillhandahåller en samling böcker. Gallring skall ske endast när 
böcker har slitits ut och vid önskemål om inköp bör bibliotekarien köpa in så länge 
inte boken strider mot lagen på något sätt.    
      När bibliotekarierna själva kommer till tals i debatten hävdar de starkt sin 
professionalitet. De beskriver processen av inköp och gallring och beskriver att de 
handlat utifrån de riktlinjer och policys som finns i kommunerna. I en debattartikel 
kritiserar även Ulf Moberg motdebattörerna för deras bokliga fixering. “Idag har vi 
allt fler som kommer till biblioteken och gör annat än att lånar böcker [...]. 
Biblioteken kräver idag andra typer av ytor, ytor för läsning, skapande, lyssnande 
och så vidare” (Moberg, art. 62). Han fortsätter att beskriva bibliotekets uppdrag 
som under för-ändring där mer än böcker skall rymmas. Moberg nämner inte ordet 
allaktvitetshus men delar av hans beskrivning av bibliotekets uppdrag beskrivs på 
liknande sätt som de som Hedemark (2009) placerar inom det som hon har valt att 
kalla just allaktivitetsdiskursen. Mobergs utsaga går också i linje med den öppna 
diskursen som återfinns i materialet för Debatten om stök på biblioteket i tidigare 
kapitel. Eftersom bibliotekarierna inte har problem- formuleringsprivilegiet i 
debatten blir deras svar defensivt och med en upprepande hävdelse av 
professionalitet. Anja Dahlstedt, som är bibliotekschef på Botkyrka bibliotek, 
återkommer som intervjuobjekt i flera artiklar där får hon utrymme att ifrågasätta 
journalisternas beskrivning av bibliotekarier. Hon citeras “Vi är inga aktivister. Det 
vi gör är att utifrån styrdokument och vårt yrke som bibliotekarier göra 
professionella urval.” och senare i samma artikel “Vi har varit transparenta med 
varför de här böckerna inte skall finnas i vårt bestånd. Vi går inte på magkänsla.” 
(Arvidson, art. 47). I alla intervjuer med henne upprepas hennes beskrivning av 
deras sätt att ta beslut om inköp och gallring. I slutet på tidigare nämnda intervju 
får Dahlstedt en fråga om bibliotekens hållning i frågorna i framtiden. I hennes svar 
vänder hon på kritiken och riktar den tillbaka mot de som gjort påtryckningar om 
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inköpen och önskar fler bibliotekarier som vågar ta beslut som kan leda till att de 
får hatmejl (Arvidsson, art. 47).  
 

5.2.3.2 Författare 

I konflikt med subjektspositionen ”bibliotekarierna” positioneras bland annat Tino 
Sanandaji. Tillsammans med Astrid Lindgren utgör han subjektspositionen 
författare. Lindgren är inte delaktig i debatten av naturliga skäl då hon är avliden 
sen flera år tillbaka. Sanandaji kommer inte heller till tals i debatten. Författarna 
figurerar alltså som omtalade istället för talare. På grund av att subjekten författare 
är omtalade så fungerar de båda författarna som nodalpunkter i debatten. Författarna 
beskrivs i olika utsagor för att positionera dem i relation till andra tecken i de två 
diskurserna. 
     I diskursen om fri åsiktsbildning beskrivs Sanandaji ofta utifrån hans titel som 
civilekonom. Hans utbildningsnivå används som svar på invändningen mot bokens 
kvalité. ”[…] inte heller blir jag klok på att Sanandajis siffror skulle vara selektivt 
utvalt, det handlar om offentlig statistik och bokens redaktör är ju en civilekonom 
från Handelshögskolan.” (Ismail, art. 51). Hans försäljningsframgång av boken är 
ett annat argument som lyfts fram, boken beskrivs som en succé och att den toppar 
nätbokhandlarnas försäljningslistor (se bland annat Arpi art. 41; Haage, art. 47; 
Ismail art. 51 och Johansson, art. 52). På sättet som den ekonomiska framgången 
med boken skall legitimera dess kvalité och relevans och hur efterfrågan bör styra 
valet av inköp finns tendenser av vad Vestheim (1997) beskriver som en ökad 
marknadsorientering hos folkbiblioteken. Även om det i det här fallet handlar om 
utomstående debattörers argument och inte chefer och politikers förslag ansluter 
den till den diskurs som Vestheim beskriver som på god väg att bli hegemoni.    
     Det finns inga utsagor om Astrid Lindgren konkret, i det skiljer hon sig ifrån 
Tino Sanandaji. Anledningen till Lindgren inte beskrivs är förmodligen för att hon 
är en av Sveriges mest kända författare genom tiderna och hennes gärning och 
personlighet är högt älskad. Man kan på så vis beskriva att det råder en hegemoni 
om Astrid Lindgren som en älskad och  hyllad författare. Den hegemonin använder 
sig en del av debattörerna om fri åsiktsbildning av genom att ifrågasätta politi-
seringen av gallringen av hennes verk.  
     Det förekommer i mindre antydningar som ett utropstecken i förvåning eller 
förfäran “skickat iväg politiskt obekväma böcker som Astrid Lindgrens (!) till 
förbränning” (Haage, art. 47) men också debattörernas ovilja att skriva rakt ut det 
som de ansvariga bibliotekarierna har beskrivit som det konkreta problemet med 
boken, att n-ordet används. Istället beskrivs problemet i vaga ord om att boken “kan 
uppfattas vara rasistisk” eller att boken har varit “ideologiskt problematisk” 
(Persson art. 64). En del utsagor gör sig även lustiga över att bibliotekarierna har 
tagit bort den äldre versionen av boken av de skälen  
 

“[...] här medger man om än i sliriga ordalag att det handlar om sådana böcker man 
uppfattar (eller, som det så ofta heter för att slippa ta fullt ansvar; man uppfattar att 
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andra kan uppfatta) som föråldrade och stötande ur diskrimineringsperspektiv” 
(Haage, art. 47) 

 
I diskursen om fri åsiktsbildning ställs författarnas professionalitet och rykte mot 
bibliotekariernas. Därför omtalas bibliotekarierna med utsagor om känslighet och 
onödig politisering av böcker samtidigt som författarna omtalas med de yrkestitlar 
och ord om verken som “klassiker” eller “succé” och “bästsäljare” (se bland annat 
Haage art. 47; Hermansson, art. 50 och Magnusson, art 60). 
 

5.2.3.3 Journalister 

I den subjektsposition som vi har valt att kalla journalister ingår alla skribenter och 
debattörer som inte har en annan titel, som bibliotekarie eller författare. I 
subjektspositionen journalister återfinns både väletablerade namn och debattörer på 
de landsortstidningar som finns med i materialet. De flesta journalister är inte 
omtalade alls utan har endast en position som talare i debatten. Precis som i 
Debatten om stök på biblioteken så är journalister de som gör utsagor om 
folkbiblioteket och om andra subjekt mer än att själva bli omtalade. I Debatten om 
inköp och gallring finns två undantag.  
     När debatten tog ny fart i juli då journalisten Janne Josefsson ifrågasätter Bot-
kyrkas interkulturella policy och deras gallring av Pippi-böcker i Sommar i P1 
kommer en ny journalist med en ny nivå av vad man skulle kunna kalla för 
kändisskap in i debatten. Josefsson är en välkänd röst i den svenska debatten och 
blir på så vis en till person som de som debatterar måste förhålla sig till. Han är en 
av Sveriges mest välkända opinionsjournalister, inte minst när det kommer till 
frågor som rör förorten. Uttalandet han gör ses som tillspetsat från de flesta inom 
båda diskurserna vilket också förstärker honom som person att förhålla sig till. 
Josefsson blir , likt de båda författarna, en term att relatera till andra inom diskursen. 
Utsagor om Janne Josefsson skiljer sig något inom diskursen om fri åsiktsbildning 
men i diskursen om mänskliga rättigheter finns en mer samlad beskrivning. 
Josefsson beskrivs som att han gör en höna av en fjäder och att inte vara insatt i hur 
bibliotekens rutiner om inköp och gallring fungerar. Ulf Moberg, den enda personen 
som har arbetat med bibliotek som skriver ett eget debattinlägg, skriver “[...] alltid 
lite beklämmande när förståsigpåare, senaste exemplet Janne Josefsson, gör en stor 
sak av ett enskilt bibliotek gallrat bort äldre böcker” och Emanuel Karlsten  skriver 
att “då och då tycks han bli så uppeldad att slutsatserna slirar” och avslutar sin text 
med att kalla Josefsson för tendentiös (Moberg, art. 62; Karlsten, art. 54) .  
 

5.2.3.4 Medborgare och låntagare 

Subjektspositionen besökare, medborgare eller låntagare är inte central i debatten 
de finns heller inte representerade som talare i någon av texterna. Visserligen 
beskriver en del av journalisterna sig själva som besökare på bibliotek, men de är 
inte någon av dem som har bett att få låna en bok som inte finns tillgänglig. Deras 
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position som journalist är starkare än den som låntagare. Det finns inte många 
utsagor om dem i diskursen om fri åsiktsbildning utan de figurerar oftast som en 
dold, implicerad grupp. Det handlar om att biblioteken skall köpa in de böcker 
som låntagare vill läsa och att samlingen i biblioteket bör styras av efterfrågan. I 
ett fåtal av artiklarna görs korta utsagor om de som önskar läsa de böcker som 
biblioteken inte tillhandahåller. Alice Teodorescu skriver att politikern från 
Liberalerna får “tvärnej” vid förfrågan om att köpa in Massutmaning en återgivelse 
som sen följs av informationen att hon har “rötterna i forna kommunistiska Polen 
[sic!]”. Det impliceras att låntagaren får ett bemötande som och hantering som för 
tankarna till kommunismen. Något som andra i diskursen skriver ut mer konkret 
(se Ismail, art. 47 och Gustavsson, art. 46).  
     Den mer implicita biblioteksbesökaren beskrivs som någon som vill få tillgång 
till bildning men inte har råd med massa böcker, eftersom de är dyra (Magnusson, 
art. 60). Hon tar sig till biblioteket för att “söka information och bilda sig en egen 
uppfattning om vad som är rätt eller fel, både gällande samhällsfrågor och i beslut 
som rör det egna livet” (Gustafsson, art. 46). Den tilltänkta besökaren fungerar 
som en förklaring till vad biblioteket skall vara, genom att visa för vem det skall 
vara till för. Ingen av texterna i diskursen om fri åsiktsbildning kommenterar de 
utsagor från diskursen om mänskliga rättigheter att det är högerextrema eller 
odemokratiska grupper som har varit drivande i påtryckningar. De enda två 
gångerna som de personer som har sökt låna litteratur som inte finns tillgänglig 
beskrivs är det dels ovan nämnda politiker på Ekerö och dels den person som 
önskat låna “Världsmästarna: när Sverige blev mångkulturellt”, som omnämns 
som “den lässugne” (Persson, art. 64).  
     I den senare delen av debatten där Botkyrka bibliotek och boken Pippi i Söder-
havet står i centrum lyfts en ny besökargrupp, barnen. Det är främst bibliotek-
arierna i intervjuer som gör utsagor om vad barn ska och inte ska utsättas för när 
de läser böcker.  

 
[Boken] innehåller rasistiska uttryck som barnen i Botkyrka inte ska behöva möta när 
de letar berättelser, underhållning och lässtimulans. Vi tar särskild hänsyn till barns 
möjlighet att folka bild och text är annorlunda än för barn. (Lindkvist, art. 59) 
 

Dahlstedt får inte utrymme att utveckla utsagan om barn och deras sätt att läsa och 
förstå text. Men i utsagan kan vi ana en syn på barn som mindre benägna att kunna 
ta till sig omständigheter kring texten, så som att språkbruket är gammalt och att 
anledningen till att bland annar n-ordet används är för att ordet inte var 
problematiserat i samma grad 1948 när boken först kom ut. Delvis slår den utsagan 
an bibliotekets gamla roll som folkbildare men också en roll i att skydda barnen 
från litteratur som inte är god. Här handlar det om att uppdatera en bok till en ny 
upplaga men det finns ett stråk av att bibliotekarien tar ett beslut om utbyte för att 
skydda barnen. En annan utsaga om att skydda barnen från det rasistiska språk-
bruket kommer från en barnbibliotekarie på Fittjas bibliotek  
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Mellanstadiebarn har kommit fram till mig, pekat på sidor i den här boken och sagt 
att det inte känns okej. Det är de som kommer hit som måste känna sig välkomna. 
Barnen kommer ju och lånar själva. Om de känner sig kränkta av en bok, så måste vi 
ta ställning (Arvidsson, art. 42).  
 

Bibliotekarien motiverar beslutet att byta ut genom att hänvisa till att barn har farit 
illa av den gamla upplagan. Att utbytet är gjort för barnens skull. I båda utsagorna 
görs det klart att boken i den här delen av debatten är en barnbok och att barn är 
de tilltänkta låntagarna av boken. I den sista utsagan fråntar bibliotekarien rätten 
att klaga från journalisterna genom det förtydligandet. Det handlar om barnen och 
att de skall vara trygga och känna sig välkomna på biblioteket, att det inte är fråga 
om någon censurering eller ideologisk utrensning i mediabeståndet.  
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5.3 Från livslångt lärande till civilsamhällets nav  ‒  i 
debatternas kölvatten 2016-2018 
I kölvattnet av de ovan analyserade debatterna följer ett samtal i offentligheten 
som i högre utsträckning än de tidigare debatterna riktar fokus mot just 
folkbibliotekets roller och uppdrag (till skillnad från de tidigare som fokuserat 
olika händelser och genom dessa fört samtal om folkbiblioteket). De utsagor som 
förekommer i den här delen av det empiriska materialet går således inte att härleda 
till en enhetlig debatt. Däremot hänvisar en del av artiklar till varandra och den 
gemensamma nämnaren är att de alla, på ett eller annat sätt, diskuterar och riktar 
sitt primära fokus mot folkbibliotekets värde och roller. 
      Möjligen har flera av de artiklar som representerar den här delen av uppsatsen 
haft som ambition att väcka en större debatt – och några av dem har genererat 
enstaka kommenterande inlägg. Möjligen kan den fåtaliga responsen, på de 
utsagor som analyseras i det kommande, säga något om de massmediala samtalen 
om folkbibliotek och vilka frågor som betraktas som viktiga i förhållande till det. 
De artiklar som analyseras i det följande visar däremot upp en rad folkbiblioteks-
diskurser som i viss mån också förhåller sig till varandra antagonistiskt.  
     Något som utmärker majoriteten av artiklarna är att de, på ett eller annat sätt, 
beskriver folkbiblioteket som antingen varande i en förändringsprocess, eller i 
behov av förändring och utveckling. Detta känns igen från utsagor i ordnings-
diskursen som kritiskt omtalade ett förändringsivrande folkbibliotek som bjudit in 
till stök och oordning till följd av ett förändrat biblioteksrum som fått karaktären 
av ett ”vardagsrum” eller en ”värmestuga”. Men till skillnad från att, som ord-
ningsdiskursen, betrakta utvecklingen som något negativt ses den, i den här delen 
av materialet, som en naturlig följd av en rad samhällsförändringar vilka snarast 
bidrar till att befästa och stärka folkbibliotekets identitet – genom att det åsamkar 
sig fler roller och funktioner. En ökad fragmentisering i samhället skapar ett stort 
behov av demokratifrämjande institutioner, sjunkande skolresultat ställer krav på 
bildande samhällsinstanser och den digitala utvecklingen som ”förändrar hur vi 
lever och arbetar” ställer stora krav på demokratiska samhällen i frågor om 
tillgänglighet och deltagande (Linder & Nathanson, art. 81; se även Andersson et. 
al., art. 72 och Irenius, art. 80). 

 

5.3.1 En informationsförmedlande diskurs 
Carlsson (2013) beskriver hur en rädsla att hamna på efterkälken i den digitala 
utvecklingen av informationstekniker besvarats av visioner om ett innovativt och 
användarorienterat folkbibliotek. Att tillskansa sig nya tekniker och att, med hjälp 
av dessa, ”uppgradera det gamla folkbiblioteket” har således varit tillvägagångs-
sätt för att bevisa sitt värde i samhället (Carlsson 2013, s. 13). Erik Fichtelius, 
nationell samordnare för en biblioteksstrategi, lyfter fram bibliotekets roll för ett 
allt mer digitaliserat samhälle och framhåller att ”biblioteken har inte utnyttjats till 
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sin fulla potential” (Fichtelius, art. 75). Utsagan går i led med föreställningen om 
att folkbiblioteket är i behov av att utvecklas i takt med att de omgivande samhället 
förändras och Fichtelius målar upp en optimistisk bild av folkbiblioteket som en 
välfungerande demokratis ”femte statsmakt” och ett ”nav i informationssamhället” 
(se Fichtelius, art. 75 och 76). Vidare ger materialet uttryck åt att biblioteken har 
en ”mycket viktig funktion när det gäller att stärka kunskaper om ny teknik och 
digitala medier” och för att ge medborgaren ”guidning i den medieutveckling och 
den tjänsteutveckling som kan kopplas till digitalisering” (Irenius, art. 80 och 
Fichtelius, art. 75). Utsagorna visar upp likheter med den diskurs som Hedemark 
identifierat som den informationsförmedlande diskursen. Uttalanden som kan 
sättas i samband med den informationsförmedlande diskursen karaktäriseras av att 
(i likhet med den öppna diskursen som förekommer i Debatten om stök) 
bibliotekets verksamhet inte enbart ska handla om böcker (Hedemark 2009, s. 
151). Istället beskrivs bibliotekets primära uppgifter genom begrepp som 
”informationsförmedling” och ”digital utveckling”, och biblioteket ska erbjuda 
medier oavsett medieformat. Inom diskursen framhävs bibliotekets nytta för 
samhället i utsagor om bibliotekariens kompetens genom kunskapsorganisation 
och teknisk kompetens – och det finns en föreställning om att sektorns framtida 
relevans vilar i bibliotekets funktion som informationsförsörjare (Carlsson 2013, 
s. 13 och Hedemark 2009, s. 152). Detta framkommer bland annat i Fichtelius 
uttalande om bibliotekarien som en ”guide” vars uppgift är att lära den informerade 
medborgaren att ”söka bredare, djupare och med större insikt och källkritik”, 
liksom i Irenius utsaga ”Om de [folkbiblioteken] ska bidra till att öka den digitala 
kompetensen måste syftet vara tydligt: att lära medborgare hantera och kritiskt ta 
del av e-böcker, digitala medier och annan information” (Fichtelius, art. 75 och 
Irenius, art. 80).  
     När förespråkare inom informationsdiskursen i Hedemarks studie betraktade 
den annalkande informationsteknologin (året för debatten som studerades var 
1983) som något som skulle komma att förändra biblioteket från grunden så 
förefaller det som att dagens debattörer inte tycker att det har förändrats 
tillräckligt. I utsagor beskrivs ett samhälle där alternativa fakta, filterbubblor och 
hemliga algoritmer ”lagt sig som en matta över medborgarna” och får förödande 
konsekvenser för demokratiska samhällen (se Fichtelius, art. 75 och 76 och 
Irenius, art. 80). Följaktligen skiljer sig utsagor i vårt material från utsagor i 
Hedemarks informationsförmedlande diskurs i och med att de inte enbart betonar 
bibliotekets roll som förmedlare av information utan att de även lyfter fram rollen 
som ”guide”, eller kritisk vägledare genom det snåriga informationslandskapet – 
som de menar utmärker dagens (informations)samhälle. Detta görs genom att lyfta 
fram förslag om en ”digital kompetensutveckling för alla – genom biblioteken” 
och i utsagor om bibliotekets demokratiska uppdrag (Fichtelius, art. 75). Något 
annat som utmärker utsagor i den informationsförmedlande diskursen, och som 
även gör sig gällande i debatternas kölvatten, är en föreställning om att biblioteket 
inte finns till för sin egen skull utan för att främja utveckling och vinning hos 
individen (Hedemark 2009, s. 152). Detta gör sig gällande i ovanstående utsagor i 
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vilka ”medborgaren” tillskrivs ett visst värde i förhållande till bibliotekets verk-
samhet, liksom i Fichtelius uttalande 

  
Tack vare bibliotekariens stöd och hjälp kan besökarna enkelt och prestigelöst fortsätta 
att använda alla de tjänster biblioteket erbjuder. Det kan handla om nedladdning av e-
böcker, möjlighet att läsa tidningar, delta i ett arrangemang eller -genom olika databaser 
granska en verksamhet eller politiker. Ny teknik ger oss möjligheter att ta del i samhället 
och vara pålästa genom att källkritiskt ta till oss medier, aktivt utnyttja vår demokratiska 
rätt samt snabbt och smidigt använda oss av offentliga digitala tjänster. För att göra det 
krävs kunskap i handhavande av tekniska produkter, samt ett kritiskt och analyserande 
förhållningssätt till inne-hållet (Fichtelius, art. 75). 

  
I utsagan placeras ”besökaren” i centrum, liksom dennes rätt att ta del av offentliga 
digitala tjänster i en rad olika medier genom de olika tjänster biblioteket erbjuder. 
Den ”nya tekniken” framställs som något som per se ger oss (besökaren) möjlighet 
att utnyttja våra demokratiska rättigheter och förhålla oss källkritiskt till olika 
medier men samtidigt lyfts bibliotekariens stödjande roll som viktig för att 
besökare ens ska kunna tillgodogöra sig sådana medier. I enlighet med Hedemark 
ger citatet uttryck åt en ställning där biblioteket i första hand är till för besökarens 
olika behov, närmare bestämt för att nyttja sina rättigheter. Även Carlsson (2013) 
understryker en användar- eller kundorienterad tendens hos det ”nya” teknik-
vänliga folkbiblioteket. I led med Vestheim förklarar hon hur folkbiblioteket 
under 1980- och 90-talet anpassats i enlighet med en tidsanda som övergett 
modernitetens ideal om kollektivism och välfärdssamhällen till förmån för ett 
senmodernt samhälle med ökat fokus på individen (Carlsson 2013, s. 13 och 
Vestheim 1998, s. 132;139).   Något som kom till uttryck i folkbiblioteket och den 
informationsförmedlande diskursen genom såväl ett efterfrågestyrt förhållande 
mellan bibliotekarie och besökare liksom ett ifrågasättande av bokens och 
(skön)litteraturens särställning för verksamheten. Den nya tidens biblioteks-
besökare var såväl medveten som resurskrävande och agerade efter specifika mål 
och behov, något som ställde krav på flexibilitet hos folkbiblioteket (Vestheim 
1998, s. 139).  
     Hedemarks informationsförmedlande diskurs är alltså förekommande i den 
rådande debatten men framträder på något annorlunda sätt. Framförallt har det att 
göra med att den informationsförmedlande diskursen i materialet, till skillnad från 
i Hedemarks studie, inte konstrueras i motsättning till den bokliga diskursen. 
Hedemark beskriver en starkt polariserad debatt där de två diskurserna förhåller 
sig till varandra antagonistiskt och frågor om folkbibliotekets verksamhet 
begränsas till huruvida biblioteket ska ägna sig åt böcker eller digitala medier 
(Hedemark 2009, s. 160). Dagens debatt har nyanserats något och även om det 
primära fokuset (i exempelvis Fichtelius utsagor) riktas mot informationsteknik, 
digitala medier och källkritik så ställs sådana funktioner inte i motsättning till att 
biblioteket även kan hantera och förmedla böcker, fungera som en öppen mötes-
plats och främja integration. Detta synliggörs i Fichtelius utsaga: ”biblioteken 
[fyller] med stor framgång viktiga uppgifter för till exempel läsfrämjande, 
integration och digital kunskap” (Fichtelius, art. 76). 
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5.3.2 En boklig diskurs 
De utsagor som kan sättas i samband med den bokliga diskursen framträder på 
olika sätt i materialet. Å ena sidan lyfts boken och folkbildning som folk-
bibliotekets primära verksamhet utan att det för den sakens skull ställs i mot-
sättning till att biblioteket kan utföra andra sysslor. Å andra sidan konstrueras 
diskursen antagonistiskt genom att betrakta böcker och bildning som de enda 
möjliga beskrivningarna av biblioteket: 
  

Men folkbiblioteken har på senare år ivrigt letat efter andra verksamhetsfält än de givna, de 
som ligger inbäddade i själva begreppet bibliotek, av grekiskans biblion och theke, bok och 
förvaringsutrymme (Svensson, art. 83). 

  
I utsagan framkommer att det finns en begränsad uppsättning funktioner (”de 
givna”) som folkbiblioteken bör ägna sig åt och att dessa funktioner, genom själva 
definitionen av begreppet bibliotek, betraktas som statiskt inneboende funktioner 
hos ett sådant. Dessa funktioner konstrueras antagonistiskt och kontrasteras mot 
en mer omfattande beskrivning av biblioteket som “ivrigt letat efter andra 
verksamhetsfält” (Ibid.). I led med Hedemarks bokliga diskurs är det, i utsagan, 
boken som står i centrum för den påtalade biblioteksverksamheten och denna 
tillskrivs en särställning och  beskrivs som en beståndsdel i den enda ’sanna’ 
beskrivningen av biblioteket, nämligen som ett förvaringsutrymme för böcker. 
Boken ger, genom dess blotta existens, svar på frågan om vad ett folkbibliotek ska 
vara genom att de ”kan lyftas ner från sina hyllor, öppnas och läsas. Därför 
behöver man strängt taget inte prata om vad ett bibliotek är och vad det bör vara” 
(Svensson, art. 83). Den bokliga diskursen kommer även till uttryck i materialet 
genom att boken tillskrivs en upphöjd ställning gentemot andra medier som 
beskrivs som ”flyktiga” och opålitliga. Hédi Fried skriver att ”Böcker står för 
bestående bildning, medan makten kan ta politisk kontroll över medier på ett helt 
annat sätt” (Fried, art. 78). Uttalandet ger uttryck åt en motsättning mellan böcker 
och ”medier” – boken ges en upphöjd ställning och blir till en symbol för något 
annat, ”står för” bestående bildning, ”[och] vem ska tillhandahålla bildning om 
inte biblioteken?” (Fried, art. 78). I utsagorna fixeras och relateras tecknet bok till 
folkbiblioteket och blir en del av dess innebörd, denna relation förstärks av att 
boken kontrasteras mot andra medieformat som utesluts ur definitionen av 
folkbiblioteket. Hedemark framhåller hur den bokliga diskursen och den 
informationsförmedlande diskursen konstrueras i motsättning till varandra genom 
utsagor som framställer de olika medieformaten (IKT och böcker) som 
väsensskilda och i konkurrens med varandra. Enligt en sådan binär retorik 
tillskrivs boken, i den bokliga diskursen, status som ett auktoritärt medieformat 
med inflytande över en påstådd passiv läsare – boken blir i Frieds uttalande, 
liksom i den bokliga diskursen, till ett verktyg för att främja bildning (Hedemark 
2009, s. 157). I Frieds utsaga står boken för de sanna värdena – till skillnad från 
andra medier som enkelt manipuleras av makthavande. Således går att se hur de 
olika medieformerna ger uttryck åt olika diskursiva föreställningar. Utmärkande 
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för utsagor i såväl den bokliga som den informationsförmedlande diskursen är att 
de ger uttryck åt diskurser om bildning och demokrati. 
     Som ovan nämnt konstrueras inte den informationsförmedlande diskursen i 
motsättning till den bokliga diskursen i de artiklar som förekommer i debatterna 
(med undantag från Frieds utsaga). Fichtelius lyfter fram flera överskridande 
egenskaper hos folkbiblioteket och kommunpolitikerna Andersson, Nilsson och 
Hägg Johansson ser inte heller några problem i att digitala medier kombineras 
med fysiska böcker: ”Elektronisk litteratur och den digitala utvecklingen är 
förvisso något vi ska utnyttja och använda oss av men den fysiska boken kan aldrig 
ersättas i den tidiga läsningen” (Andersson et. al., art. 72). Något som däremot 
utmärker en rad artiklar är att de riktar ett fokus mot boken och dennes status när 
det kommer till att bilda befolkningen. Detta manifesteras bland annat i Frieds 
utsaga som målar upp ett scenario där en ökad tilltro till så kallade ”flyktiga 
mediekanaler” successivt leder till nedmontering av demokratin (se Fried, art. 78). 
Bildning beskrivs följaktligen som något som skyddar demokratin och framställs 
som en grundegenskap hos folkbiblioteket – ”Biblioteken får inte abdikera” heter 
det  ”För bildningen står inte högt i kurs i dagens Sverige” (Fried, art. 78). I Frieds 
uttalanden relateras folkbibliotekets verksamhet till bildning, något som är 
utmärkande för utsagor i den bokliga diskursen för vilken folkbildning betraktas 
som centralt för bibliotekets verksamhet. Dessutom förstärker användandet av 
krigsmetaforer uppfattningen om biblioteket och bildningen (och underförstått 
demokratin) som något som befinner sig under hot. Sådana hot beskrivs genom 
utsagor om att bildningen har gått förlorad till följd av att ett ökat missnöje och 
odemokratiska strömningar vuxit sig starka – men likaså utgörs hotet av andra 
medieformer än boken (som bjuder in till lojalitet mot makten och självcensur). 
Hedemark redogör för hur utsagor i den bokliga diskursen karaktäriseras av att de 
gör en distinktion mellan hög och låg kultur – där viss kultur (genrer och medier) 
tillskrivs högre värde och kvalitet än andra (Hedemark 2009, s. 65). Detta 
visualiseras i Frieds utsaga om hur ”flyktiga mediekanaler” enkelt blir till den 
politiska maktens verktyg, och i opposition till sådana ges boken ett upphöjt värde 
som verktyg för att sprida kunskap till folket.  
     Folkbiblioteket förstärks som en demokratisk institution genom att relateras 
till, och placeras i motsättning till odemokratiska strömningar, men trots det 
rymmer den bokliga diskursen (så som den uppträder i materialet) vissa styrnings-
mentaliteter, detta genom att utsagorna intar en hållning där vissa genrer tillskrivs 
högre värde och tillförlitlighet än andra ”Biblioteken måste bli bättre och tydligare 
i sin guidning och visa att viss litteratur är mer kvalitativ än annan, liksom att vissa 
källor är mer trovärdiga än andra” (Irenius, art. 80; se även Fried, art. 78). Hansson 
beskriver hur det tidiga folkbiblioteket genomsyrades av såväl liberala idéer som 
konservativa, för vilket det förstnämnda tog sig uttryck i uppfattningar om 
bibliotekets förmåga att, genom folkbildning, bidra till demokrati och samhälls-
utveckling, medan det senare tog sig uttryck i en fostrande hållning som pre-
mierade en viss typ av litteratur som skulle bilda folket (Hansson, 1995 s. 137-
138). Till viss del går det att anta att det rör sig om en liknande bildningssyn i 
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utsagor som förs samman med den bokliga diskursen i debatternas kölvatten – 
men då i första hand vad gäller värderingen av olika medier och genrer. Sådana 
konstruktioner av högt och lågt inom kulturen kan i sig innefatta en fostrande 
hållning – i och med att vissa aktörer har makt att bedöma viss litteratur som god 
och annan som dålig. Utmärkande för utsagorna är däremot en tilltro på den 
enskilda människan, som genom att ta del av biblioteket och dess böcker, ”kan bli 
något annat och någon annan än det hon trott sig vara tvungen att förbli” – och 
således är det snarare än en ”bildning genom fostran”, en bildning som ska bidra 
till individens och samhällets utveckling som kommer till uttryck i  utsagor som 
kan placeras inom den bokliga diskursen (Svensson, art. 83).  

Karaktäriserande för de utsagor som förespråkar böcker och bildning som 
folkbibliotekets primära verksamhet är dessutom ett fokus på folkbibliotekets 
värde för demokratin. Detta synliggörs i Frieds utsagor enligt vilken före-
ställningar om bildning, liksom folkbibliotekets värde att främja bildning, 
konstrueras i motsättning till odemokratiska strömningar men även Svensson 
lyfter detta i en beskrivning av folkbiblioteket: “demokratisera bildningen och 
göra bildningen till ett värn för demokratin” (Svensson, art. 83). Utöver en boklig 
diskurs framträder således en samhällelig diskurs om demokrati och genom 
utsagor som ger uttryck åt bildning som “varje människas rättighet” och “allas [...] 
rätt att tänka, tala och skriva fritt” så stärks föreställningar om folkbiblioteket som 
en demokratisk institution. Jonsson understryker att det i föreställningen om den 
nyttomaximerande individen (som själv styr sin väg till bildning) ryms upp-
fattningar om att dennes utveckling på sikt ska leda till samhällsutveckling.  

 
 

5.3.3 Det flexibla och öppna folkbiblioteket 
Som ovan nämnt är de debattinlägg och reportage som förekommer i den här delen 
av uppsatsen långt mer nyanserade än de polariserade debatter som förekommer i 
analysens två andra kapitel eller i Hedemarks material. Frågan om vad ett 
folkbibliotek är och bör vara har således inte ett lika entydigt svar – diskurserna 
konstrueras inte antagonistiskt och således blir fler beskrivningar av 
folkbiblioteket och dess verksamhet möjliga. Detta går till exempel att jämföra 
med den öppna diskursen och ordningsdiskursen i Debatten om stök, för vilka 
olika betydelser av folkbiblioteket utesluts genom den rådande diskursens strävan 
att skapa entydighet hos tecknet folkbibliotek. 
     De olika diskurser som påträffas i materialet är således varianter av, och upp-
visar likheter med de som Hedemark benämner den bokliga och den informations-
förmedlande diskursen – i och med att de inte på samma sätt förhåller sig anta-
gonistiskt till varandra. Dessa likheter är däremot inte betydelselösa och det går 
med nödvändighet att tala om en boklig diskurs och en informationsförmedlande 
diskurs i dagens biblioteksdebatter – den senare har till skillnad från Hedemarks 
material (där den karaktäriserades av att problematisera föreställningar om högt 
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och lågt inom kulturen) intagit en mer fostrande ställning och den förra har i större 
utsträckning börjat anförtro sig åt en rationellt agerande besökare. 
     Däremot har vi kunnat visa på undantag. Frieds utsagor visar prov på en boklig 
diskurs som förhåller sig antagonistiskt till den informationsförmedlande 
diskursen genom att avfärda andra medier än böcker som ”flyktiga”. Även 
Svensson, som benämns i samband med den bokliga diskursen, målar upp 
antagonismer i sina beskrivningar av folkbiblioteket. Men här är det inte digitala 
medier som står i vägen för bibliotekets uppdrag att bilda folket genom 
litteraturen, utan den egna professionens ”identitetsproblem”. Den bild av 
folkbiblioteket som kontrasteras mot folkbibliotekets bokliga och läsfrämjande 
verksamheter i Svenssons utsaga visar upp likheter med den öppna diskursens 
beskrivningar av folkbiblioteket. Biblioteket har blivit till ett ”biblioteks-
laboratorium” där det laboreras med ett brett omfång roller, som att vara såväl 
”ungdomsgård”, ”socialkontor”, ”lekplats” och ”blankettförråd” – en till följd av 
samhällsförändringar påtvingad, men likaså självvald identitet som ”den sociala 
hjälpgumman” (Svensson, art. 83). Således intar, Svenssons utsagor som kan 
härledas till den bokliga diskursen, ett antagonistisk förhållningssätt till den öppna 
diskursen. Bibliotekets på förhand givna funktion som förvaringsutrymmet för 
böcker och folkbildare omöjliggörs av att det åtar sig nya roller: ”Om biblioteken 
ska göra allt som inga andra längre vill göra, vem eller vilka ska då göra det 
folkbiblioteket byggdes för att göra?” (Svensson, art. 83). 
     Den öppna diskursen förekommer i materialet genom utsagor där tecknen 
”vardagsrum”, ”mötesplats”, ”fristad”, ”upplevelser” och ”delaktighet” relateras 
till nodalpunkten folkbibliotek. Genom att föras samman med sådana epitet 
skildras folkbiblioteket som en institution med ett omfattande uppdrag, och som 
genom att vara kostnadsfritt, tillgängligt för ”ALLA” och ha ”låga trösklar” 
bedriver en rad verksamheter om såväl informations- och kulturförmedling, 
bildning och integration. Som tidigare nämnt visar utsagor som i vår studie lokal-
iseras till den öppna diskursen upp likheter med Hedemarks allaktivitetsdiskurs – 
detta i utsagor som talar om att öppna upp biblioteket för nya verksamheter än 
enbart läsfrämjande, och som förespråkar förändring av biblioteksverksamheten 
(Hedemark 2009, s. 59). 
     Något som däremot skiljer de olika diskurserna åt är, utöver att de formas i 
olika kontexter och i antagonism med skilda diskurser (den bokliga diskursen eller 
ordningsdiskursen), är den öppna diskursens tal om folkbiblioteket som en ”öppen 
mötesplats”. Tanken om folkbiblioteket som en öppen mötesplats har sin 
utgångspunkt i demokratiteoretiska sammanhang för vilka samtal, möten och 
diskussioner mellan människor betraktas som förutsättningar för medborgerlig 
delaktighet och välfungerande demokratier (Carlsson 2013, s. 51). Sådana före-
ställningar förmedlas i den öppna diskursen i utsagor där folkbiblioteket beskrivs 
som ”en öppen mötesplats där trösklarna är låga och där alla är välkomna”, till 
vilken ”ALLA, oavsett ursprung eller bostadsort, kan komma och låna böcker utan 
att det kostar något” (Ekman et. al., art. 74; Berglund, art. 73). Precis som i 
Debatten om stök formuleras den öppna diskursen i utsagor om inkludering ”till 
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biblioteket är alla villkorslöst välkomna”, liksom genom att det framställs som en 
kravlös och kostnadsfri plats. Flera utsagor i den öppna diskursen ger uttryck åt 
att det är just den omfattande verksamheten, det att biblioteket tar på sig nya 
uppdrag i led med att samhället förändras som möjliggör en sådan inkludering: 
”Det som gör att Garaget är betydelsefullt för Malmöborna är just blandningen av 
de olika verksamhetsdelarna” (Ekman et. al., art. 74). Citatet utgör en del av det 
svarstal som anställda på Garaget i Malmö riktade mot Svensson i hans anklagelse 
om verksamhetens identitetsproblem. Bibliotekarierna på Garaget beskriver hur 
deras bibliotek ”alltid har byggt på att människor i vårt närområde själva får vara 
delaktiga i utformningen av vad Garaget är och påverka vad som erbjuds” (Ibid.). 
Utsagorna om folkbibliotekets roll som öppen mötesplats gör kopplingar till 
bibliotekets demokratiska uppdrag, och det genom att understryka biblioteks-
rummets tillgänglighet som betydelsefullt för människors förmåga att ”utvecklas 
och må väl och känna trygghet i samhället”, liksom genom att betona delaktighet 
som en central del av hur biblioteksverksamheten bör utformas (Andersson et. al., 
art. 72). 
     Betoningen på delaktighet går också i led med den instrumentella riktning som 
Jonsson formulerar och som han menar genomsyrar folkbiblioteket i det liberal-
iserade välfärdssamhället. I och med att utsagorna framhåller folkbibliotekets fria 
och öppna karaktär genom termer som delaktighet och inkludering – stärks folk-
bibliotekets roll som förmedlare av de olika resurser som människor anses behöva 
för att nå personlig utveckling och odla sina intressen (Jonsson 2003, s. 80). 
Således kan de även sägas ge uttryck åt ett kundorienterat förhållande mellan 
besökaren och bibliotekarien – det är användarens behov som premieras och som 
ska styra utformningen av biblioteket – och på så vis intar folkbiblioteket en 
flexibel och föränderlig roll. Vestheim poängterar att ett sådant förhållningssätt 
avhumaniserar relationen mellan bibliotekarie och besökare då den förstes uppgift 
blir att producera en vara till en kund (Vestheim 1999, s. 194).  

 

5.3.4 Subjektspositioner I debatternas kölvatten 
I likhet med de två tidigare debatterna utgörs subjektspositionen journalister 
majoritet även i det här materialet, som vi benämner I debatternas kölvatten, och 
som tidigare påvisat får det konsekvenser för i vilken utsträckning olika grupper 
kommer till tals och kan bidra till att forma bilden av folkbiblioteket och dess 
aktörer. Något som utmärker den här delen av materialet är, som ovan nämnt, att 
större fokus riktas mot folkbibliotekets roller och verksamhet (snarare än att 
fokusera delar av det, såsom stök och inköp). Möjligen kan det vara en följd av 
att subjektspositionen bibliotekarier är representerade i större utsträckning i 
materialet – om inte i på egen hand författade inlägg så i reportage och intervjuer. 
Utöver journalister och bibliotekarier förekommer ett inlägg från en författare 
Hédi Fried. Hon inkluderas i studien i subjektspositionen journalister då de båda 
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subjektspositionerna kan förväntas ha liknande inflytande och ingång i en 
journalistisk diskurs – och således besitta stort inflytande på de olika diskurser om 
folkbibliotek som figurerar i materialet. I analogi med de tidigare debatterna 
förekommer subjektspositionen besökare näst intill uteslutande som omtalade 
även i det här materialet, sånär som i egenskap av respondenter i reportage och 
intervjuer. Politiker förekommer marginellt i den här delen av materialet, sånär 
som i ett inlägg författat av tre kommunpolitiker, och således ägnas denna position 
begränsat med uppmärksamhet i den här delen av analysen. Dessa politikers 
utsagor om folkbibliotek kan antas vara ett sätt att bilda opinion och stärka sin 
politiska ställning genom att prioritera och värdesätta en offentlig institution med 
högt förtroende från invånare. Däremot framträder denna subjektsposition i 
diskurserna på liknande villkor som journalister  ‒  i och med att de uppträder som 
uttalare och kan bidra till att konstruera bilden av folkbibliotek. 
     I nästkommande del undersöks hur dessa subjekt positioneras och relaterar till 
varandra i de diskurser som redogjorts för ovan, liksom hur de olika subjektens 
tillträde till diskurserna påverkar hur föreställningar om folkbibliotek konstrueras 
i offentliga samtal. 
 
 

5.3.4.1 Journalister 

Subjektspositionen journalister positioneras I debatternas kölvatten på liknande 
sätt som i de två ovan analyserade debatterna, närmare bestämt som uttalare. Detta 
innebär att subjektspositionen innefattar makt och inflytande över hur de olika 
diskurserna konstrueras – vad och vilka som får innefattas i dem liksom vilka 
betydelser folkbiblioteket och dess verksamhet kan fyllas med. De subjekt som 
intar en position som journalister har dessutom inflytande, och är del av flera 
diskurser samtidigt. Å ena sidan är de, genom att i utsagor lyfta frågor om 
folkbibliotek, delaktiga i olika folkbiblioteksdiskurser, å andra sidan verkar de i 
en journalistisk diskurs inom vilken de har möjlighet att lyfta frågor om 
folkbibliotek som får stor spridning och kan bidra till att konstruera föreställningar 
om folkbibliotek hos en bred allmänhet. Denna dubbla positionering är inget som 
är utmärkande för enbart journalister – även bibliotekarier, biblioteksbesökare och 
politiker tillskrivs och agerar utifrån olika positioner samtidigt – men den dubbla 
positionering som är karaktäriserande för subjektspositionen journalister i 
materialet får konsekvenser för hur olika diskurser om folkbibliotek konstrueras 
och styrs i offentliga samtal. Detta bland annat genom att de har möjlighet att sätta 
dagordning och göra urval bland de som talar och vad som sägs om folkbibliotek. 
     I debatternas kölvatten förekommer subjektspositionen journalister i störst 
omfattning i debattinlägg, i vilka deras namn är tydligt utskrivna redan i artikelns 
titel. Detta medför att deras utsagor förstärks som åsikter, något som i sin tur 
förmildrar de föreställningar om neutralitet som traditionellt tillskrivs den 
journalistiska yrkesrollen. Detta gör däremot inte att journalister inte har 
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inflytande över diskurserna som konstrueras i materialet liksom de olika subjekt 
som innefattas i dem.  
 
 

5.3.4.2 Bibliotekarier och biblioteksbesökare 

Subjektspositionerna bibliotekarier och biblioteksbesökare (som även betecknas 
som invånare, användare och medborgare i den här delen av empirin) konstrueras 
i mötet mellan varandra. I Debatten om stök redogjordes för hur subjekts-
positionerna bibliotekarier och besökare konstruerades i motsättning till varandra 
– genom att specifika besökargrupper målades ut som syndabockar och 
betraktades som ett hot mot välvilliga bibliotekarier som försökte utföra sitt jobb. 
I debatternas kölvatten konstrueras snarare förståelsen för de båda subjekts-
positionerna genom de roller de förväntas inta i förhållande till varandra på 
folkbiblioteket. Detta kommer till uttryck i utsagor som sammanfaller med den 
kundorientering som Vestheim framlagt genomsyrar relationen  mellan bibliotek-
arier och besökare. 
     I utsagor som kan sättas i samband med den öppna diskursen, så som den 
framträder i debatternas kölvatten, framhålls biblioteksbesökaren som någon som 
i stor utsträckning ska styra bibliotekets utformning genom termer som del-
aktighet. Professionen och verksamheten blir i hänseendet till något som ska 
formas efter besökarens behov och denne betraktas i sin tur som en rationellt 
agerande varelse som ska odla sina egna intressen för att utvecklas. Detta ger 
uttryck åt ett kundorienterat förhållande mellan besökaren och bibliotekarien – det 
är användarens behov som premieras och som ska styra utformningen av 
biblioteket – och på så vis intar folkbiblioteket en flexibel och föränderlig roll. 
Vestheim poängterar att ett sådant förhållningssätt avhumaniserar relationen 
mellan bibliotekarie och besökare då den förstes uppgift blir att producera en vara 
till en kund (Vestheim 1999, s. 194). Kunden (eller besökaren) intar, å andra sidan, 
en roll som bibliotekets uppdragsgivare som förväntar sig finna de varor hon söker 
på biblioteket. En sådan företagisering av verksamheten, lyfter Jonsson, kan leda 
till att biblioteksverksamheten söker sig till mer populära och lönsamma uppdrag 
än de tidigare – som följd av att efterfrågan på de förra uppgifterna upphör 
(Jonsson 2003, s. 186). I utsagor om folkbiblioteket Garaget framkommer flertalet 
roller hos biblioteket som såväl bibliotek, kreativ verkstad och café som 
arrangemanghus – den mångfacetterade verksamheten är utmärkande för den 
öppna diskursen och detta framställs som en av orsakerna till att biblioteket kan 
vara ”betydelsefullt för Malmöborna” (Ekman et. al.,  art. 74). ”Det är inte givet 
vart bibliotekets gränser går” och betydelsen för vad ett folkbibliotek är och kan 
vara begränsas blott av invånarnas egenintresse och drivkraft (Frennesson & 
Nord, art. 77). Följaktligen bidrar rollen som kund till vissa förväntningar – 
individen ska drivas av en nyttomaximerande kraft som i sin tur ska leda till 
organisationens och samhällets utveckling – och således rymmer även den öppna 
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diskursen styrningsmentaliteter – genom att ställa krav på besökare om att vara 
aktiva och drivande i utformningen av verksamheten. 
     I den bokliga diskursen konstrueras subjektspositionerna bibliotekarier och 
biblioteksbesökare på liknande sätt. Även utsagor som lokaliseras till den bokliga 
diskursen rymmer föreställningar om individens egna strävanden mot utveckling 
som något som bör uppfylla biblioteksverksamhetens och bibliotekariernas fokus. 
     Jonsson (2003) beskriver en förskjutning hos folkbibliotekets förhållningssätt 
till folkbildning under 1900-talet. Den fostrande hållningen, för vilken folket 
skulle bildas enligt på förhand givna normer och värderingar, ersattes under 1900-
talets andra hälft av en ökad betoning på folkbiblioteket som tillhandahållare av 
kunskap – till förmån för den enskilde individens personliga utveckling och behov 
av betydelsefullt livsinnehåll (Jonsson 2003, s. 80). Enligt denna hållning ställs 
förtroende på den enskilde individen som självständigt styr sin egen 
bildningsgång genom ett livslångt lärande. Detta förhållningssätt görs synligt i 
Svenssons utsaga enligt vilken biblioteket ska stå till besökarens tjänstgöring 
genom att vara ”porten till en verklighet utan gränser, galax efter galax av möjliga 
världar” och på så vis möjliggöra dennes utveckling och hon kan bli ”någon annan 
än den hon trott sig vara tvungen att förbli” (Svensson, art. 83). I citatet ryms 
likheter med den instrumentella hållning enligt vilken ett kundorienterat 
förhållande mellan bibliotekarie och besökare uppstår – besökarna agerar som 
nyttomaximerande individer som själva orienterar sig i bibliotekets verksamhet 
och gör överväganden i sin egen strävan att bilda sig (Jonsson, 2003 s. 178). 
Bibliotekarien å andra sidan förväntas leva upp till besökarens specifika behov för 
att nå sådan utveckling och således efterfrågas flexibilitet och olika kompetenser 
hos denna. Detta sätter även press på att bibliotekarierna uppvisar neutralitet, 
något som uppmärksammats hos utsagor i diskursen om fri åsiktsbildning (som 
förekommer i debatten om inköp och gallring). Bibliotekarien ska genom påvisad 
neutralitet erbjuda besökaren en bred litteratur så att denna självständigt och 
rationellt ska kunna bilda sig en uppfattning om världen.  
     Den informationsförmedlande diskursen formulerar en något annorlunda bild 
av subjektspositionerna. Fichtelius utsagor ger uttryck åt en ambivalent bild av 
dagens biblioteksbesökare. Å ena sidan är det en rationellt agerande och medveten 
person som ensam kan orientera sig bland, och bilda sin egen uppfattning om såväl 
information, litteratur och åsikter, medan det å andra sidan är en person som, i ett 
samhälle av faktaresistens och filterbubblor, är i behov av institutionell 
vägledning och källkritik. Den förstnämnda skildras i utsagor om åsiktsfrihet (som 
betraktas som ”en av grunderna för en fungerande demokrati”) och i tal om 
biblioteket som 
  

[...] en plats där besökarna ostört ska kunna söka och finna information och kunskap [...] 
Som två viktiga JO-utlåtanden i sommar visar ska biblioteken ge denna information med 
neutralitet och oväld, och inte välja eller välja bort skrifter utifrån de åsikter som där 
framförs (Fichtelius, art. 76). 
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Utsagan ger uttryck åt en bild av att biblioteket ska stå till besökarens förfogande 
genom att, på ett neutralt sätt, förmedla information till den, och således är det i 
första hand besökarens behov som ska uppfyllas i biblioteksverksamheten. Ett 
sådant användarorienterat förhållningssätt går i led med den instrumentella 
hållning, som Hedemark framhåller som karakteristiskt för den informations-
förmedlande diskursen, där biblioteket inte finns till för sin egen del – något som 
skiljer sig från, bland annat, den bokliga diskursen för vilken ett viktigt syfte var 
att bevara kulturarv och förmedla god litteratur (Hedemark 2009, s. 152). En sådan 
användarorienterad hållning förstärks i Linder och Nathansons uttalande: “Varje 
dag bidrar bibliotekarier till förändring för individen och samhället” (Linder & 
Nathanson, art. 81). Däremot är det inte enbart individens egen vinning och 
utveckling som påtalas i ovanstående utsagor. ”Digital kompetensutveckling”, 
”mediekunnighet”, ”källkritisk granskning” och ”digitalt kompetenta invånare” 
formuleras som något som är absolut nödvändigt för det demokratiska samhället 
och för att ”Sverige ska ligga i framkant i den digitala utvecklingen” (Fichtelius, 
art. 75). Således är det ett större mål som kommer till uttryck genom de uttalanden 
som kan sättas i samband med den informationsförmedlande diskursen, nämligen 
vikten av information i ett demokratiskt samhälle. Även om betoning också riktas 
mot individen – det är denna som på ett källkritiskt sätt ska kunna bilda sig en 
egen uppfattning och åsikt om det samhälle som omger den, och utvecklas. Den 
ambivalens som tidigare påtalats i förhållande till Fichtelius utsagor tar sig även 
uttryck i det sätt på vilka somliga medier och informationskanaler betraktas ha 
högre kvalitet än andra – något som liknar den bokliga diskursens förhållningssätt 
till god respektive dålig litteratur. Det att medborgare måste kompetenstränas i 
källkritik och digitala medier har likheter med det upplysningsideal som 
genomsyrade folkbiblioteket och formade en fostrande hållning gentemot 
biblioteksbesökare som skulle fostras till dugliga medborgare genom att ta del av 
så kallad “god litteratur” (Hansson 1995, s. 131). Enligt Fichtelius utsaga finns 
det ett antal rättmätiga sätt att tillskansa sig information och dessa behövs läras ut 
till allmänheten. I hänseendet är det också intressant att nationen, Sverige omtalas 
som ett land som bör ligga i framkant i den digitala utvecklingen – detta kan tolkas 
som en strävan att skapa entydighet och nationell gemenskap genom att fostra 
invånare att på ett riktigt sätt förhålla sig till information. Likt modernitetens 
folkbibliotek som trädde in i rollen som nationell enhetsskapare (Ibid., s. 135). 
Således går att se att den informationsförmedlande diskursen, så som den fram-
träder i de offentliga samtalen idag, visar upp likheter med den bokliga diskurs 
som av tidigare studier lokaliserats till konservativa bildningsideal under 
modernitetens tillkomst (se exempelvis Hansson, 1995 och Hedemark, 2009). 
Detta genom att utsagor ger uttryck åt styrningsmentaliteter där bibliotekarien i 
egenskap av ”guide” och ”vägledare” ska förmedla specifika, rättmätiga sätt att 
nå information i strävan att bilda (möjligen fostra?) det sämre vetande folket. 
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5.4 Biblioteken under angrepp  ‒  En jämförelse av 
debatterna   
Biblioteket är något vackert, välbehövligt och centralt för ett demokratiskt 
samhälle, det tycks alla diskurser som figurerar i vårt material vara överens om. 
Folkbibliotekens funktion och verksamhet beskrivs på lite olika sätt i de olika 
diskurserna. I ordningsdiskursen återfinns utsagor om en plats som borde vara lugn 
och en plats för läsning. Där är det ideala folkbiblioteket fyllt med böcker och där 
sitter människor som studerar eller läser en skönlitterär bok för nöjets skull. 
Debattörerna i diskursen om fri åsiktsbildning knyter an till de utsagorna i 
anekdoterna som citerats i tidigare avsnitt. De lyfter fram bredden av litteratur och 
åsikter i större utsträckning, vilket inte är särskilt konstigt då debatten som deras 
texter befinner sig i handlar om det. Den diskurs som urskiljer sig något från att 
inte ligga riktigt lika nära det som Hedemark (2009) kallar den bokliga diskursen, 
är den öppna diskursen. Men trots inkluderingen av andra verksamheter förutom 
tillgodoseendet av böcker finns litteraturförmedlingen med även i deras 
beskrivning av folkbibliotekets verksamhet. Det som skiljer de olika diskurserna 
åt handlar mer om vad som hotar det viktiga och fina folkbiblioteket snarare än 
vad det folkbiblioteket exakt är. Dessa skillnader och vad de innebär för bilden av 
folkbiblioteket skall vi söka utröna i nästa del av kapitlet. 
 
 

5.4.1 Hotet mot biblioteket 
Biblioteken och bibliotekarierna framställs som offer i ordningsdiskursen. De bär 
båda på de egenskaper som biblioteken tillskrivs i de andra diskurserna. 
Bibliotekarierna är vänliga och ställs under de som stökars våld. Genom hotet från 
bråkstakarna kan inte bibliotekarien upprätthålla det folkbiblioteken som hon 
önskar att hon kunde, det folkbibliotek som är lugnt och fyllt med böcker. I 
diskursen om fri åsiktsbildning är det stora hotet mot biblioteket just bibliotek-
arien. Den aktivistiska tjänstemannen som implementerar vänsterns identitets-
politik aggressivt genom gallring och nekande av inköp. Den aktivistiska 
bibliotekarien “censurivrar” och förstör bibliotekens möjlighet att vara den fria 
platsen för informationssökning och kultivering som ska vara (Teodorescu. art. 
67). Utsagorna om bibliotekarien tycks förändras med ämnet som det rör, då flera 
av de som gör utsagor om bibliotekarien som offer i Debatten om stök även 
förfäras över de aktivistiska bibliotekarierna i Debatten om inköp och gallring (se 
Teodorescu art. 37;67 och Ismail, art. 19;51).  
     Biblioteken som institution beskrivs enbart i positiva ordalag genom hela 
materialet och idén om folkbiblioteket är något som alla är överens om är gott. 
Därför kan inte Debattörerna kritisera biblioteken i sig, då skulle de bryta 
hegemonin om bibliotekets plats i samhället, utan de kritiserar istället bibliotek-
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arierna, eller de som stör i biblioteket, eller de som försöker styra bibliotekets 
innehåll eller politikerna som beslutar om bibliotekets medel och mål.  
     Diskursen om mänskliga rättigheter ger en del utsagor som återfinns i 
öppenhetsdiskursen. Roger Mogert anklagar journalisterna som skriver om 
problemen med oro på biblioteket för att ha “en god portion främlingsfientlighet” 
i sina uttalanden. Bim Eriksson skriver att debattörer som Ivar Arpi går höger-
populisternas ärenden i finrummet när han kritiserar bibliotekens inköps-policy. I 
båda uttalandena ifrågasätts om journalisterna inte är problemet själva när de tar 
upp enskilda händelser för att skriva om hotet mot biblioteken. I diskursen om 
mänskliga rättigheter får ett annat hot sedan större utrymme, nämligen de 
högerextrema grupper som systematiskt försöker påverka bibliotekens inköp och 
bestånd. Botkyrkas bibliotekschef uttalar sig om problemet “det [är] allvarligt om 
man låter sig påverkas av systematiska påtryckningar i sitt arbete”. Anna Troberg, 
DIKs förbundsordförande, gör också en utsaga om vilka som gör de systematiska 
påtryckningarna: “I samtal med våra medlemmar är det hot från det extremhögra 
hållet som framkommer” (Arnroth, art. 40). Det leder oss in på nästa del i 
jämförelsen av debatterna.  
 
 

5.4.2 Det handlar om mer än bara bibliotek 
I Debatten om inköp och gallring gör DIKs förbundsordförande utsagan som 
citerades ovan och journalisten som har gjort intervjun bekräftar den tendens som 
Troberg beskriver “Det handlar uteslutande om böcker som på olika sätt har 
kopplingar till rasism” (Arnroth, art. 40). Även inköpsansvarig för fysiska medier 
på Malmös bibliotek, Andreas Ingefjord, gör utsagor om vilka intressen de som 
gör påtryckningar om inköp har. “Det handlar oftast om att de vill att vi köper in 
böcker med invandrings- eller islamkritiskt innehåll” säger han i intervjun i ETC 
Malmö (Wickberg, art. 70). Intervjuerna, och i dem bibliotekarierna, lyfter 
perspektivet från de enskilda fallen och till viss del från endast biblioteken, till att 
beskriva ett problem och en bredare tendens. Frågan om inköp och gallring av 
fysiska medier på biblioteket är inte den mest brännande frågan från bibliotek-
ariernas synvinkel.  
 

Förr var utlån och återlämning av böcker den huvudsakliga uppgiften för 
folkbiblioteket. Det är fortfarande väsentligt men uppdraget har breddats. [...] Lån av 
fysiska medier sjunker i hela landet sedan länge, men behovet att ha en demokratisk, 
tillgänglig, fri från krav, spännande, utmanande plats att vara på är större än någonsin 
och här har folkbiblioteken - som i regel inte får större yta på grund av ökande och 
mer differentierade behov - en allt viktigare uppgift att fylla! (Moberg, art. 62) 

 
Så skriver Ulf Moberg, kulturchef i Nässjö kommun och före detta bibliotekschef 
i Jönköping. Det finns en vilja i uttalandet att flytta fokus från frågan om fysiska 
medier till bibliotekens uppgift och hur de skall kunna klara den. Men genom att 
bibliotekarierna inte har problemformuleringsprivilegium fortsätter debatten att 



 

82 

handla om inköp och gallring, av medier med en gemensam nämnare, istället för 
bibliotekens uppdrag. Även i Debatten om stök på biblioteken lyfter en del av 
debattörerna frågan om det inte handlar om något mer än biblioteken och om det 
skall vara lugn och ro eller inte där. Mogert gör sitt uttalande om främlings- 
fientlighet och Anna Hellgren gör liknande utsagor om motdebattörerna i sitt 
inlägg i debatten  
 

Att bibliotekarierna själva påpekat (se till exempel SVT 16/6–2015) att 
problembeskrivningen inte stämmer har inte spelat någon roll: Den etnokulturella 
förklaringen passar alldeles för bra in i det dånande narrativet att allt är invandrarnas 
fel (Hellgren, art. 17). 

 
Beskrivningen av motdebattörernas agenda gör att Hellgren, Mogert och andra 
också positionerar sig själva utifrån den “större debatten” där de vill tydliggöra att 
de själva inte har de rasistiska tendenser som de antyder att de andra har. Debatten 
lyfts från biblioteken in i en större debatt om invandring, högerpopulism och 
problembeskrivning i landet i stort. Journalister och politiker har en annan 
subjektsposition i den diskursen. De båda samlade debatterna som har haft flest 
inlägg, från flest personer och störst spridning i olika dagstidningar är båda 
debatter som på något sätt relaterar till det större ämnet. I dessa debatter har också 
få bibliotekarier själva skrivit debattinlägg, utan deras uttalanden har varit genom 
intervjuer, filtrerat genom en journalists frågor och problem- formulering (se 
Arnroth, art. 40; Lindkvist, art. 58 och Neuding art. 28). De livliga biblioteks-
debatterna tycks till viss del inte handla om bibliotek och de som skriver inlägg i 
debatterna är till stor del inte bibliotekarier eller personer som har erfarenhet inom 
biblioteksvärlden på något sätt, utan opinionsbildande journalister. I den tredje 
samlingen av vårt material, texter som publicerats i debatternas kölvatten, syns en 
skillnad i vilka som deltar. Det är fler bibliotekarier och människor som i sin 
profession ligger nära bibliotekets verksamhet (se exempelvis Fichtelius, art. 73 
och Linder, art. 81). De texterna handlar om kulturpolitik, bibliotekets roll och 
framtid. Ett ämne som inte tycks skapa lika stort engagemang som rapporter om 
stökiga ungdomsgäng eller gallring av en barnbok som använder n-ordet. Flera 
personer i subjektspositionen journalister i de två större debatterna kan därmed 
också ses inta en annan subjektsposition i en annan diskurs i debatten som pågår 
även utanför biblioteksdebatten. 
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6 Avslutande diskussion 
 

 
Folkbiblioteken tycks ständigt stå i en omvälvande tid, det är en institution som 
speglar samhället på många sätt. Genom en mer marknads- och användar-
orienterad verksamhet blir en del förändringar ännu tydligare. Tidigare diskurs-
analyser av debatter har gjort avstamp i antingen en debatt och fokuserat på den, 
eller en mängd debatter under lång tid för att se större tendenser och åter-
kommande bilder (se Buschman, 2003; Carlsson, 2013; Hedemark, 2009; 
McDowell, 2016 och Vestheim, 1997). Vår studie är en analys av flera debatter 
under en begränsad tid och vi gör därmed en ansats att synliggöra strömningar i 
de olika debatterna om folkbibliotek idag, men också hur olika diskurser om 
folkbibliotek förhåller sig till varandra i de olika debatterna.  
     Tidigare forskning har undersökt hur föreställningar om folkbibliotek och dess 
roller och uppdrag konstruerats i media och på annat håll. Vår studie kan anses 
bidra till det bibliotek och informationsvetenskapliga forskningsfältet genom att 
den erbjuder fördjupad kunskap om hur föreställningar om folkbibliotek 
konstruerats i de samtida debatter som eskalerat i medierna de senaste åren. De 
olika diskurser om folkbibliotek som lokaliserats i studien bidrar till att forma 
människors föreställningar om, och förväntningar på biblioteket och dess aktörer  
‒ vilket kan få konsekvenser för såväl folkbibliotekets utformning som av 
professionens sätt att bemöta besökare. På så vis är den praktiska verksamhet som 
bedrivs på biblioteken underställd de diskursiva villkor som uppdagas i 
undersökningen – något som kan innebära att alternativa tillvägagångssätt blir 
omöjliga. Vår förhoppning är således att uppsatsen ska bidra med kunskap om de 
diskurser om folkbibliotek som figurerar i offentliga samtal idag, liksom vilka 
konsekvenser de kan få för den praktiska verksamheten på folkbiblioteken. I ett 
bibliotek- och informationsvetenskapligt sammanhang kan sådan kunskap bidra 
till en ökad självmedvetenhet hos institutionen liksom de maktstrukturer som ryms 
i relationerna mellan dess olika aktörer. 
     Inom de diskurser som konstrueras i materialet framställs en beskrivning av 
folkbibliotek som om den vore naturlig och vedertagen. Om en diskurs blir 
tillräckligt utbredd övergår den till en hegemoni. I det skedet är det mycket svårare 
att problematisera och nyansera den beskrivning av folkbibliotek som den upp-
rättade hegemonin innebär  ‒  något som kan verka begränsande för såväl 
biblioteksverksamhetens utformning som olika aktörers möjligheter till agens på 
biblioteket. Att analysera vad som sägs om folkbibliotek och bibliotekarier i 
massmedia är ett ständigt pågående projekt. Nya debatter väcks och nya frågor 
ställs, därför ställer vi ödmjukt oss till den grupp av forskare som sysslar med det. 
Som profession är det viktigt att vara medveten om de beskrivningar som 
människor utanför professionen har om oss. Diskurserna har makt över villkoren 
för folkbiblioteken. Folkbiblioteken är beroende av allmänhetens breda stöd och 
politikers stöd i synnerhet. De bilder av folkbibliotek och bibliotekarier som tar 
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plats i massmedia påverkar politiker som tar beslut om ekonomiska villkor och 
vissa mindre biblioteks varande eller icke varande.   
      I vår studie har vi gått igenom över 80 debattinlägg och intervjuer relaterade 
till de texterna. I Debatten om inköp och Debatten om stök användes biblioteket 
som symbol för något som måste bevaras, värnas och skyddas mot ett större hot. 
Det ledde till ett idealiserande kring vad folkbiblioteket är och borde vara. Trots 
de olika utgångspunkterna för debatterna så har liknande utsagor om folk-
biblioteket uttalats i debatterna. I ordningsdiskursen och diskursen om fri åsikts-
bildning finns tydliga likheter till den diskurs som Hedemark kallar den bokliga 
diskursen. Bokens ställning som medie är oerhört tydlig i de båda diskurserna och 
i utsagor om vad människor som besöker biblioteket bör göra så är läsning och 
bokutlåning något som nämns som primärt och till och med ibland som enda 
aktiviteterna. Även i den öppna diskursen och diskursen om mänskliga rättigheter 
är aktiviteterna läsning och utlån något som alltid nämns i beskrivning av 
folkbibliotekets funktion, men i en del utsagor framkommer även andra funktioner 
för biblioteket. Där nämns även folkbiblioteket som bland annat en kravlös 
mötesplats, ett ställe att få möjlighet att kopiera och skriva ut papper, och en plats 
som har andra aktiviteter än sådant som är direkt relaterade till skönlitteratur (se 
Eggert, art. 11 och Moberg, art. 62). Det är inte sällan genom personer vars 
yrkesroll ligger närmre biblioteken eller genom bibliotekarier som den breddade 
funktionen tas upp. Subjektspositionen bibliotekarie och elementet bibliotek är tätt 
sammanknutet i alla diskurser, även om bibliotekarierna i diskursen om fri 
åsiktsbildning beskrivs som ett hot för folkbiblioteket, så är det ett hot inifrån. 
Bibliotekariernas förehavanden ifrågasätts, inte deras existens. Genom biblioteket 
och bibliotekariens starka band i diskurserna ges inte sällan utsagor om biblioteken 
som också ger indikationer på vad bibliotekarien bör göra och vice versa. Det ger 
också extra tyngd för en debattör att ha “lyssnat på vad bibliotekarierna tycker” 
(se exempelvis Neuding, art. 28 och Karlsten, art. 54). Det öppnar för en möjlighet 
för professionen att inte stå vid sidlinjen när biblioteksfrågor diskuteras i 
massmedierna.  
    Att människor som har större insyn i vad folkbiblioteken gör och vilka 
funktioner det fyller, finns med i debatten är avgörande för att inte skapa en ensidig 
bild av biblioteket som det vi i inledningen kallade “ett bokens katedral”. 
Samtidigt som bibliotekarier och forskare inom biblioteks- och informations-
vetenskap inte för den delen skall hamna i att helt avfärda beskrivningen av 
biblioteket som en bokens plats då litteraturen fortsätter att vara en viktig del av 
bibliotekets roll. Det kräver att professionen kan se delar av beskrivningen av 
folkbibliotek och bibliotekarier där, och kunna identifiera sig med det, utan att för 
den delen helt kliva in i den erbjudna subjektspositionen i diskursen.  
     I vår jämförelse av de två större debatterna och texterna som kom i deras 
kölvatten framkom också tydligt att biblioteksdebatten lätt kan komma att handla 
om något annat än om bibliotek, och att det inte sällan är då den verkligen sprider 
sig och diskuteras ivrigt.  Vi ställer oss frågan hur professionen och forskning kan 
bidra i en infekterad debatt där vi inte är i position för att ha problemformulerings-
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privilegium, samtidigt som vi undrar hur biblioteksdebatten skulle se ut utan 
människor som har större kunskap om bibliotek än att de lånat mycket böcker. 
Artiklarna, eller snarare den svaga responsen på dem, i debatternas kölvatten visar 
tyvärr att när större frågor om bibliotek skall diskuteras och problemformuleringen 
är mindre sensationell, finns inte en lika stor entusiasm för biblioteksfrågor.   
     Slutligen vill vi uppmuntra till vidare forskning på ämnet inom bibliotek- och 
informationsvetenskap genom intervjustudier med besökare eller politiker, 
möjligen i förhållande till någon av de stora debatterna i massmedia. Fler och 
större studier om hur bibliotekarier kommer till tals i debatter som rör folkbibliotek 
och hur de då kommunicerar. Det skulle hjälpa professionen med frågor som rör 
kommunikation, självbild och roller. Vidare vill vi också uppmuntra till studier 
om debatter med olika institutioner som analysobjekt, och som kan undersöka 
huruvida det finns likheter med de tendenser vi har sett i debatterna om stök och 
inköp  ‒  i vilka folkbiblioteket framställs som en symbol för vissa idealiserade 
värden och används för att skapa dagordningar utanför bibliotekens egna syften. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  



 

86 

Referenser 
 

Aabø, S. (2005). The role and value of public libraries in the age of digital 
technologies. Journal of Librarianship and Information Science, 37(4), 
205-211. 

Aabø, S. A., Audunson, R. A. & Vårheim, A. (2010). How do public libraries 
function as meeting places? Library and Information Science Research, 
32(1), 16-26. 

Aabø, S. A. (2012). Use of library space and the library as place. Library and 
Information Science Research, 34(2), 138-149. 

Andersson, D. (2009). Folkbibliotek makt och disciplinering: en genealogisk 
studie av folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten. 
Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2009. Tillgänglig: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:273525/FULLTEXT01.pdf.  

Audunson, R. A. & Winfeld Lund, N. (2001). Det Siviliserte 
informasjonssamfunn : folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital 
tid. Bergen: Fagbokforlag. 

Audunson, R. A. (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural 
and digital context. . Journal of Documentation, 61(3), 429-441. 

Audunson, R. A. (1999). Between Professional Field Norms and Environmental 
Change Impetuses: A Comparative Study of Change Processes in Public 
Libraries. Library & Information Science Research, 21(4), 523-52. 

Bergström, G. &. Boreus, K. (2012). Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Black, A. (2001). The Victorian Information Society: Surveillance, Bureaucracy, 
and Public Librarianship in 19th-Century Britain. . The Information 
Society, 17(1), 63-80. 

Buschman, J. (2003). Dismantling the public sphere: situating and sustaining 
librarianship in the age of the new public philosophy. Westport Conn: 
Libraries Unlimited. 

Carlsson, H. (2013). Den nya stadens bibliotek: om teknik, förnuft och känsla i 
gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek. Diss. 
Lund: Lunds universitet, 2013. Lund. Tillgänglig: 
http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6166490/4064813.pdf.  

Engström, K. (2008). Genus & genrer: forskningsanknutna genusdiskurser i 
dagspress. Umeå: Umeå universitet. 

Foucault, M. (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de 
France den 2 december 1970. . Stockholm: B. Östlings bokförl. 
Symposion. 

Foucault, M. (2012). Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv förlag/A-Z förlag. 
Greenhalgh, L. W. (1995). Libraries in a world of cultural change. UCL Press: 

London. 
Hall, S. E. (2013). Representation. (2. ed.) . London: SAGE. 



 

87 

Hamberg, S. (2017). Biblioteken speglar samhället - en rapport om arbetsmiljön 
på våra bibliotek. Stockholm: Fackförbundet DIK. 

Hansson, J. (1998). Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie. . 
Göteborg: Lic.-avh. Göteborg : Univ.. Borås. 

Hedemark, Å. (2009). Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie 
av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006. Diss. Uppsala: Uppsala 
universitet, 2009. Tillgänglig: http://uu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A209085&dswid=4028. 

Heyman, D. (Producent), Rowling, J.K. (Författare), Kloves, S. (Manusförfattare), 
& Columbus, C. (Regissör). (2001). Harry Potter and the Philosopher's 
Stone [Film]. USA: Warner Bros. Pictures. 

Jonsson, B. (2003). Medborgaren och marknaden: pedagogisk diskurs för 
folkbibliotek. Diss. Linköping: Linköpings Universitet, 2003. 

Kroon, Å. (2001). Debattens dynamik: Hur budskap och betydelser förvandlas i 
mediedebatter. Diss. Linköping: Linköping universitet, 2001. 

Kann-Christensen, N. &. (2009). Developing the library: Between efficiency, 
accountability and forms of recognition. Journal of Documentation, 65(2), 
208-222. 

Laclau, E. &. Mouffe, C. (2008). Hegemonin och den socialistiska strategin. . 
Göteborg: Glänta. 

Lindh, J. (2015, 8 juni). Det handlar om en tynande omsorg om biblioteksrummet. 
Dagens nyheter. Hämtad 2018-04-19, från https://www.dn.se/kultur-
noje/kulturdebatt/jenny-lindh-det-handlar-om-en-tynande-omsorg-om-
biblioteksrummet/.  

McDowell, J. (2016). Högljudda och tystade ungdomsgäng En diskursanalys av 
debatten om stökiga bibliotek. Uppsala: Uppsala Universitet. Tillgänglig: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:934402/FULLTEXT01.pdf  

Nationalencyklopedin [NE]. (2018). Medborgarskap. Tillgänglig: https://www-
ne-
se.lib.costello.pub.hb.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/medborg
arskap.   

Nationalencyklopedin.[NE]. (2018). Medborgare. Tillgänglig: https://www-ne-
se.lib.costello.pub.hb.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/medborg
are.  

Neuding, P. (2015, 16 maj). Social oro ger stök på bibblan. Svenska Dagbladet. 
Hämtad 2018-04-27, från https://www.svd.se/social-oro-ger-stok-pa-
bibblan.  

Neuding, P. (2015, 6 juni). Låt inte detta normaliseras. Svenska Dagbladet. 
Hämtad, 2018-04-19, https://www.svd.se/lat-inte-detta-normaliseras.  

Pickering, M. (2001). Stereotyping: the politics of representation. Basingstoke: 
Palgrave. 

Radford, G. P. &. Radford, M. L. (2001). Libraries, Librarians, and the Discourse 
of Fear. The Library Quarterly, 71(3), 229-329. 

Rowling, J. (1999). Harry Potter och De vises sten. Stockholm: Tiden. 



 

88 

Skouvig, L. (2004). De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920: en kulturhistorisk 
undersøgelse ud fra dannelses- og bevidsthedshistoriske aspekter med 
belysning af tilknytningsforholdet til staten og "det ofentlige". 
Doktorsavhandling. Köpenhamn: Danmarks Biblioteksskole, Institut for 
Biblioteksudvikling. 

Stigendal, M. (2008). Biblioteket i samhället: en gränsöverskridande mötesplats? 
Lund: BTJ.  

Strömbäck, J. (2004). Den medialiserade demokratin: om journalistikens ideal, 
verklighet och makt. Stockholm: SNS förlag. 

Tuominen, K. (1997). User-Centered Discourse: An Analysis of the Subject 
Positions of the User and the Librarian. . The Library Quarterly: 
Information, Community, Policy, , 67(4), 350–371. 

Vestheim, G. (1997). Fornuft, kultur og velferd: ein historisk-sosiologisk studie av 
norsk folkebibliotekpolitikk. Diss. Göteborg : Univ.. Oslo. 

Vestheim, G. (1998). Ideological dilemmas in Norwegian public library policy. 
International Journal of Cultural Policy, 5(1),  129-148. 

Vestheim, G. (1999). Ideologi og folkebibliotekpolitikk: eit demokratispørsmål. I 
Amnå, E. & Johannesson, L. (red.) Demokratins estetik (s. 179-198). 
Stockholm: SOU 1999:129. 

Winther Jørgensen, M. &. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. 

  
 

Empiriskt material 

Förteckning – Debatten om stök 
 
1. Aagård, M. (2017, 13 oktober). Hysch – biblioteksdebattörerna måste vara lite 
tystare. Aftonbladet. Hämtad: 2017-12-08, från 
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/RPGv2/hysch--biblioteksdebattorerna-maste-
vara-lite-tystare. 
 
2. Abramowicz, N. (2016, 28 januari). Sveriges öppna rum har kidnappats. 
Göteborgs-Posten. Hämtad, 2018-04-19, från 
http://www.gp.se/ledare/abramowicz-sveriges-%C3%B6ppna-rum-har-
kidnappats-1.19173. 
 
3. Andersson, E. (2016, 4 mars). Kan vi inte hålla tyst om tysthetsnormen nu? 
Svenska Dagbladet. Hämtad, 2018-4-19, från https://www.svd.se/kan-vi-prata-
om-annat-an-tysthetsnorm-nu. 
 



 

89 

4. Andersson, E. (2017, 17 december). Så blev biblioteket Sveriges mest laddade 
rum. Svenska Dagbladet. Hämtad, 2018-04-22, från https://www.svd.se/sa-blev-
biblioteken-sveriges-mest-laddade-rum.  
 
5. Birgersson, P. (2017, 2 november). Kräv ordning i våra bibliotek. 
Kristianstadsbladet, s. 2.  
 
6. Björkman, Q. A. (2017, 11 oktober). Det är tyst – tills gänget börjar vräka ner 
böcker. Svenska Dagbladet. Hämtad: 2017-12-08, från https://www.svd.se/vi-
sviker-de-unga-nar-det-inte-ar-tyst-pa-biblioteken.     
 
7. Björnestam, K. (2016, 4 april). Bibliotekarien: Öldrickarna har tagit över i 
tidningsrummet på mitt bibliotek. Dalarnas Tidningar. Hämtad, 2018-04-19, från 
https://www.dt.se/opinion/debatt/bibliotekarien-oldrickarna-har-tagit-over-i-
tidningsrummet-pa-mitt-bibliotek.  
 
8. Bouvin, E. (2017, 13 oktober). Den som fördummar debatten är Mogert. 
Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sthlm/den-som-fordummar-debatten-ar-roger-
mogert/.     
 
9. Bouvin, E. (2017, 22 november). Vi måste ha ett större uppdrag till biblioteken 
än att bara vara en tyst plats. Dagens Nyheter. Hämtad, 2018-04-22, på 
https://www.dn.se/sthlm/vi-maste-ha-ett-storre-uppdrag-till-biblioteken-an-att-
bara-vara-en-tyst-plats/.   

 
10. Brink, M. (2017, 17 oktober). Brink (M): “Trygga bibliotek är inte en 
tysthetsnorm”. Stockholmdirekt.  https://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-
brinck-m-trygga-bibliotek-ar-inte-en-
tysthetsnorm/repqjp!3VsTA9T89h2ITrcGWC8bqA/. 
 
11. Eggert Kraft, K. (2017, 29 september). Otrygga bibliotek är kontraproduktivt. 
SVT Nyheter. https://www.svt.se/opinion/karin-eggert-kraft-om-bibliotek. 
 
12.  Ehn, E. (2017, 16 oktober). Bibliotekarien: Föräldrar och äldre vänder i 
dörren. Svenska Dagbladet. Hämtad, 2017-12-08, från 
https://www.svd.se/bibliotekarien-foraldrar-och-aldre-vander-i-dorren.  
 
13. Eriksson, T. (2017, 9 maj). Therese Eriksson: Sälja knark bland böckerna - är 
det där gränsen går? Svenska Dagbladet. Litteratur@svd.se 
https://www.svd.se/salja-knark-bland-bockerna--ar-det-ar-dar-gransen-gar. 
 
14. Expressen Ledare (2016, 8 april). Ta tag i stöket på biblioteken, Bah Kuhnke. 
Expressen. Hämtad, 2018-04-19, från https://www.expressen.se/ledare/ta-tag-i-
biblioteksstoket-alice-bah-kuhnke/.  



 

90 

 
15. Expressen Ledare (2017, 12 oktober). Att kräva tysta bibliotek är inte 
främlingsfientlighet. Expressen. https://www.expressen.se/ledare/att-krava-tysta-
bibliotek-ar-inte-framlingsfientligt/.  
 
16. Gustafsson, A. (2017, 13 oktober). Att försvara biblioteken inte uttryck för 
klassförakt. Blekinge Läns Tidning, s. 2. 
 
17.  Hellgren, Anna (2017, 19 september). Hot mot bibliotek är inte invandringens 
fel. Expressen. Hämtad: 2017-12-06, från https://www.expressen.se/kultur/hot-
mot-bibliotek-ar-inte-invandringens-fel/. 
 
18. Helmersson, E. (2017, 22 november). Angrip den som stör på bibliotek  ‒  inte 
den som säger ifrån. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ledare/signerat/erik-
helmerson-angrip-den-som-stor-pa-biblioteken-inte-den-som-sager-ifran/.  
 
19. Ismail, B. (2017, 15 oktober). Nej det är inte rasistiskt att kräva tysta 
bibliotek. Gefle Dagblad, s. 2.  
 
20. Jonlund, R. (2017, 9 januari). Liberalerna: Porta stökiga från bibliotek. Mitt i 
Stockholm. https://mitti.se/nyheter/liberalerna-stokiga-biblioteken/. 
 
21. Jonlund, R. (2017, 15 maj). Gränsen går inte vid narkotikaförsäljning. Svenska 
Dagbladet. https://www.svd.se/gransen-gar-inte-vid-narkotikaforsaljning.  

 
22. Lindblad, H. (2018, 23 mars). Stöket på biblioteken är något av det deppigaste 
som finns. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sthlm/helena-lindblad-stoket-pa-
biblioteken-ar-nagot-av-det-deppigaste-som-finns/.  
 
23. Ludvigsson, M. (2016, 9 januari). Trygga bibliotek är en god norm. Svenska 
Dagbladet, s. 4. 
 
24. Lund, S. (2016, 26 februari). Är bibliotek en farlig plats? Arbetet. Hämtad, 
2018-04-19, från https://arbetet.se/2016/02/26/ar-biblioteket-en-farlig-plats/. 
 
25. Lönnberg, U. (2017, 3 februari). KD-krav: Stoppa stökiga biblioteksbesökare. 
Dagens Samhälle. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kd-krav-stoppa-
stoekiga-biblioteksbesoekare-31299. 
 
26. Mogert, R. (2017, 11 oktober). Borgarrådet: Krav på tysta bibliotek blir ofta 
främlingsfientliga. Svenska Dagbladet. Hämtad, 2017-12-08, från 
https://www.svd.se/borgarradet-krav-pa-tysta-bibliotek-framlingsfientliga. 
 



 

91 

27. Mogert, R. (2017, 17 oktober). Jag kan stå ut med att bli missförstådd. 
Svenska Dagbladet. Hämtad, 2018-04-22, från https://www.svd.se/mogert-jag-
kan-sta-ut-med-att-bli-missforstadd.   
 
28. Neuding, P. (2016, 20 december). Stöket får biblioteket att inte våga ha öppet. 
Expressen. Hämtad, 2018-04-19, från https://www.expressen.se/kultur/stoket-far-
biblioteket-att-inte-vaga-ha-oppet/.  

 
29. Neuding, P. (2017, 17 oktober). Skandalöst att Mogert lyfter fram biblioteket i 
Kista. Svenska dagbladet. Hämtad: 2017-12-06, från 
https://www.svd.se/skandalost-att-mogert-lyfter-fram-biblioteket-i-kista. 
 
30. Neuding, P. (2017, 12 oktober). Svara, Mogert, annars är du feg! Svenska 
dagbladet. Hämtad: 2017-12-06, från https://www.svd.se/svara-mogert-annars-ar-
du-feg. 
 
31. Neuding, P. (2017, 25 september). Fula gärna ut mig  ‒  men slå vakt om 
öppna bibblor. Expressen. Hämtad: 2017-12-06, från 
https://www.expressen.se/kultur/ide/fula-garna-ut-mig-men-sla-vakt-om-oppna-
bibblor/. 
 
32. Neuding, P. (2016, 30 januari). Porta hotfulla gäng från bibliotek. Göteborgs-
Posten. Hämtad 2018-04-19, från http://www.gp.se/ledare/paulina-neuding-porta-
hotfulla-g%C3%A4ng-fr%C3%A5n-bibliotek-1.20107.  

 
33. Nilsson, T. (2017, 26 oktober). Bibliotek som saknar kreativt sorl behöver 
förändras och moderniseras. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2017-10-
26/bibliotek-som-saknar-kreativt-sorl-behover-forandras-och-moderniseras.  
 
34. Phil, K. (2017, 25 september). En självklarhet att tysthetsnormen ska råda på 
våra bibliotek. Dalarnas Tidningar. https://www.dt.se/opinion/ledare/ledare-en-
sjalvklarhet-att-tysthetsnormen-ska-rada-pa-vara-bibliotek. 
 
35. Roberts, S. (2017, 11 januari). Utestänga individer strider mot bibliotekens 
syfte. Sydsvenskan. https://www.svd.se/utestanga-individer-strider-mot-
bibliotekens-syfte. 
 
36. Sveriges Television (2017, 17 oktober). Mogert (S): Ungdomsgäng inte 
problemet [videofilm]. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/mogert-s-
ungdomsgang-inte-problemet. 

 
37. Teodorescu, A. (2017, 14 oktober). Klassförakt att förvänta sig mindre av 
vissa? Göteborgs-Posten. http://www.gp.se/ledare/teodorescu-
klassf%C3%B6rakt-att-f%C3%B6rv%C3%A4nta-sig-mindre-av-vissa-1.4729530.  



 

92 

 
38. Troberg, A. (2017, 19 september). Hot och social oro är vardag på biblioteken.  
Expressen. Hämtad: 2017-12-08, från https://www.expressen.se/debatt/hot-och-
social-oro-ar-vardag-pa-biblioteken/.  
 
 

 
 

Förteckning – Debatten om inköp och gallring 
 
39. Abdollahi, S. (2017, 30 juli). Högerns bekymrade min känns igen. Göteborgs 
Posten. Hämtad: 2018-04-27, från 
http://www.gp.se/kultur/kultur/h%C3%B6gerns-bekymrade-min-k%C3%A4nns-
igen-1.4486814  
 
40. Arnroth, T. (2017, 19 september). Högerextrema hotar bibliotekarier för att 
sprida sitt politiska budskap. KIT. Hämtad: 2018-04-27, från 
https://kit.se/2017/09/19/93437/hogerextrema-hotar-bibliotekarier-for-att-sprida-
sitt-politiska-budskap/  
 
41. Arpi, I. (2017, 20 februari). Bibliotek ska inte censurera. Svenska Dagbladet. 
Hämtad: 2018-04-27, från https://www.svd.se/bibliotek-ska-inte-censurera  
 
42. Arvidson, E. (2017, 23 juli). Därför rensar Botkyrka Pippi-böcker. Expressen. 
Hämtad: 2018-04-27, från https://www.expressen.se/kultur/darfor-rensar-
botkyrka-pippi-bocker/  
 
43. Botkyrka kommun. (2017, 21 februari). Inköp av boken "Massutmaning". 
Pressmeddelande.  
 
44. Botkyrka kommun. (2017, 10 juli). Angående uttalanden av journalisten 
Janne Josefsson om Bibliotek Botkyrka. Pressmeddelande.  
 
45. Eriksson, B. (2017, 23 februari). Är nazism verkligen en åsikt bland andra?. 
Länstidningen Östersund. Hämtad: 2018-04-27, från 
https://www.ltz.se/opinion/ledare/gastkronika-tycker-verkligen-
bibliotekscheferna-att-nazism-ar-en-asikt-bland-andra  
 
46. Gustafsson, A. (2017, 27 februari). Biblioteken ska vara filterbubblornas 
motsats. Blekinge Läns Tidning. Hämtad: 2018-04-27, från 
http://www.blt.se/ledare/bibliotekens-grund-ar-allsidigheten/  
 



 

93 

47. Haage, F. (2017, 12 juli). Dags att söka röta i bibliotek. Smålandsposten. 
Hämtad: 2018-04-27, från http://www.smp.se/ledare/dags-att-soka-rota-i-
bibliotek/  
 
48. Hansen Siilin, L. (2017, 11 juli). Josefssons ordkrig om Astrid Lindgren. 
Expressen. Hämtad: 2018-04-27, från https://www.expressen.se/gt/josefssons-
ordkrig-om-astrid-lindgren-/  
 
49. Hansson, K-Å. (Producent). (2017, 9 juli). Sommar i P1: Janne Josefsson. 
Hämtad: 2018-04-27, från 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/916906?programid=2071  
 
50. Hermansson, T. (2017, 26 juli). Konservativa bibblor. Barometern. Hämtad: 
2018-04-27, från http://www.barometern.se/ledare/konservativa-bibblor/  
 
51. Ismail, B. (2017, 25 februari). Bibliotek ska inte sortera bort obekväma 
böcker. Gefle Dagblad. Hämtad: 2018-04-27, från 
https://www.gd.se/opinion/ledare/bawar-ismail-bibliotek-ska-inte-sortera-bort-
obekvama-bocker  
 
52. Johansson, L. A. (2017, 2 mars). När bibliotekarien blir aktivist. Norrbottens-
Kuriren. Hämtad: 2018-04-27, från http://www.kuriren.nu/nyheter/lars-anders-
johansson-nar-bibliotekarien-blir-aktivist-nm4470658.aspx  
 
53. Johansson, L. A. (2017, 12 juli). Gallra bort biblioteksaktivismen. Expressen. 
Hämtad: 2018-04-27, från https://www.expressen.se/kultur/ide/stoppa-de-
aktivistiska-tjanstemannen/  
 
54. Karlsten, E. (2017, 14 juli). Pippis hårda pärmar bränns - Inte ackompanjerade 
av naziflaggor. Göteborgs Posten. Hämtad: 2018-04-27, från 
http://www.gp.se/kultur/kultur/pippis-h%C3%A5rda-p%C3%A4rmar-
br%C3%A4nns-inte-ackompanjerade-av-naziflaggor-1.4445855  
 
55. Lindkvist, H. (2017, 9 mars). Nacka-bibliotek stoppar högerextrema Nya 
Tider. Dagens Nyheter. Hämtad: 2018-04-27, från https://www.dn.se/kultur-
noje/nacka-bibliotek-stoppar-hogerextrema-nya-tider/  
 
56. Lindkvist, H. (2017, 15 mars). Efter hoten och hatet: ”Biblioteken måste 
kunna ta ställning”. Dagens Nyheter. Hämtad: 2018-04-27, från 
https://www.dn.se/kultur-noje/efter-hoten-och-hatet-biblioteken-maste-kunna-ta-
stallning/  
 
57. Lindkvist, H. (2017, 10 april). Vänstertidningar bortplockade från 
Stadsbiblioteket: ”Barnsligt naiv policy”. Dagens Nyheter. Hämtad: 2018-04-27, 



 

94 

från https://www.dn.se/kultur-noje/vanstertidningar-bortplockade-fran-
stadsbiblioteket-barnsligt-naiv-policy/  
 
58. Lindkvist, H. (2017, 22 juli). ”Den senaste debatten har blivit absurd och 
löjeväckande”. Dagens Nyheter. Hämtad: 2018-04-27, från 
https://www.dn.se/kultur-noje/den-senaste-debatten-har-blivit-absurd-och-
lojevackande/  
 
59. Lindkvist, H. (2017, 24 juli). ”Vi har en icke-konservativ syn på bibliotek”. 
Dagens Nyheter. Hämtad: 2018-04-27, från https://www.dn.se/arkiv/kultur/vi-har-
en-icke-konservativ-syn-pa-bibliotek/  
 
60. Magnusson, L. (2017, 23 februari). Bibliotek ska inte vara trygga rum. 
Dagens Nyheter. Hämtad: 2018-04-27, från  
https://www.dn.se/ledare/signerat/lisa-magnusson-bibliotek-ska-inte-vara-trygga-
rum/  
 
61. Magnusson, L. (2017, 12 juli). Biblioteken ska inte ha åsikter. Dagens 
Nyheter. Hämtad: 2018-04-27, från  https://www.dn.se/ledare/signerat/lisa-
magnusson-biblioteken-ska-inte-ha-asikter/  
 
62. Moberg, U. (2017, 18 juli). Bibliotekschef: Det har alltid gallrats bland 
böckerna. Jönköpings-Posten. Hämtad: 2018-04-27, från 
https://www.jp.se/article/bibliotekschef-det-har-alltid-gallrats-bland-bockerna/  
 
63. Nya Wermlands-Tidningen Ledare. (2017, 14 juli). Där man bränner böcker. 
Nya Wermlands-Tidningen. Hämtad: 2018-04-27, från 
https://nwt.se/asikter/ledare/2017/07/14/dar-man-branner-bocker  
 
64. Persson, D. (2017, 13 juli). Bränn demokratipolicys men inte böcker. 
Gotlands Allehanda. Hämtad: 2018-04-27, från 
http://www.helagotland.se/opinioninsandare/brann-demokratipolicys-inte-bocker-
14113058.aspx  
 
65. Sivac, V. (2017, 7 november). Stadsbiblioteket försvarar köp av 
omdebatterade boken. Borås Tidning. Hämtad: 2018-04-27, från 
http://www.bt.se/boras/vi-maste-visa-att-det-finns-olika-varldsbilder/  
 
66. Sjöholm, M. (2017, 1 augusti). Pippi brinner, även i Linköping. Östgöta 
Correspondenten. Hämtad: 2018-04-27, från http://www.corren.se/kultur-
noje/pippi-brinner-aven-i-linkoping-om4756776.aspx  
 
67. Teodorescu, A. (2017, 20 februari). Censur hör inte hemma på biblioteken. 
Göteborgs-Posten. Hämtad: 2018-04-27, från 



 

95 

http://www.gp.se/ledare/teodorescu-censur-h%C3%B6r-inte-hemma-p%C3%A5-
biblioteken-1.4165434  
 
68. Troberg, A. (2017, 19 september). Hot och social oro är vardag på biblioteken. 
Expressen. Hämtad: 2018-04-27, från https://www.expressen.se/debatt/hot-och-
social-oro-ar-vardag-pa-biblioteken/  
 
69. Wallsten, E. (2017, 25 mars). När yttrandefrihet kallas fascism. Östgöta 
Correspondenten. Hämtad: 2018-04-27, från http://www.corren.se/kultur-
noje/kulturkronikor/nar-yttrandefrihet-kallas-fascism-om4558587.aspx  
 
70. Wickberg, J. (2017, 6 oktober). Högerkrafter vill tvinga fram bokinköp. ETC 
Malmö. Hämtad: 2018-04-27, från https://malmo.etc.se/inrikes/hogerkrafter-vill-
tvinga-fram-bokinkop  
 
71. Öfwerström, M. (2017, 29 juni). Bibliotekschefen: Boken var inte pålitlig. 
Sveriges Radio. Hämtad: 2018-04-27, från 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6728841  

 
 

Förteckning  ‒  I debatternas kölvatten 2016-2018 
 

72. Andersson, M, Johansson, J, Nilsson A. (2016, 7 maj). Biblioteket visar på 
närvaro i lokalsamhället. Smålandsposten. Hämtad: 2018-05-01, från 
http://www.smp.se/opinion/biblioteket-visar-pa-narvaro-i-lokalsamhallet/. 
 
73. Berglund, A. (2017, 27 september). Biblioteken är arsenaler av frihet som vi 
bör skydda. Dala-Demokraten. Hämtad: 2018-05-01, från 
https://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/insandare-biblioteket-ar-en-
arsenal-av-frihet-som-vi-bor-skydda-fran-morka-krafter. 

 
74. Ekman, G, Johansson, M, Johansson, A. (2018, 7 februari). Garaget: Att 
biblioteken utvecklas är inte tecken på kris. Dagens Nyheter. Hämtad: 2018-05-
01, från https://www.dn.se/ledare/inlagg/garaget-att-biblioteken-utvecklas-ar-inte-
tecken-pa-kris/ 
 
75. Fichtelius, E. (2016, 21 september). Låt biblioteken bidra till ökad digital 
kompetens. Svenska Dagbladet. Hämtad: 2018-05-01, från https://www.svd.se/lat-
biblioteken-bidra-till-okad-digital-kompetens. 
 
76. Fichtelius, E. (2017, 13 september). Den femte statsmakten är viktigare än 
någonsin. Dagens Samhälle. Hämtad: 2018-05-01, från 



 

96 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/den-femte-statsmakten-ar-viktigare-
nagonsin-18591. 
 
77. Frennesson, P., Nord, K. (2018, 28 januari). Biblioteket  ‒  det öppna 
samhällets sista utpost. Sydsvenskan. Hämtad, 2018-05-01, från 
https://www.sydsvenskan.se/2018-01-28/biblioteket-det-oppna-samhallets-sista-
utpost?redirected=1. 
 
78. Fried, H (2018, 9 februari). Biblioteken får inte abdikera. Dagens Nyheter. 
Hämtad: 2018-05-01, från https://www.dn.se/kultur-noje/hedi-fried-biblioteken-
far-inte-abdikera/. 
  
79. Holmlund, S (2017, 20 december). Kvalitetsmärkning hjälp för dem som vill 
bilda sig. Sundsvalls Tidning. s. 43. 
 
80. Irenius, L. (2016, 24 september). Utan bibliotek blir vi dummare och slöare. 
Svenska Dagbladet. Hämtad: 2018-05-01, från https://www.svd.se/utan-bibliotek-
blir-vi-dummare-och-sloare. 
 
81. Linder, K, Nathanson, C. (2017, 19 maj). Upptäck kraften hos det moderna 
biblioteket. Jönköpings Posten. Hämtad: 2018-05-01, från 
https://www.jp.se/article/debatt-upptack-kraften-hos-det-moderna-biblioteket/. 
 
82. Lindstedt, H. (2017, 18 november). Bibblan  ‒  Samhällets sista utpost. 
Skärholmen Direkt. s. 19.  
 
83. Svensson, P. (2018, 1 februari) Slagborrar istället för böcker  ‒  biblioteken 
har ett identitetsproblem. Dagens Nyheter. Hämtad: 2018-05-01, från 
https://www.dn.se/ledare/signerat/per-svensson-slagborrar-istallet-for-bocker-
biblioteken-har-ett-identitetsproblem/ 
 
 


